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Democrația noastră socialistă,
democrația faptei

Un cuvînt-năzuință a traversat 
de-a lungul mileniilor istoria si civi
lizația lumii : Democrație. Un cuvînt- 
ideal al tuturor popoarelor. un cu- 
vint-simbol pentru aspirațiile ome
nirii muncitoare din toate timpurile : 
Democrație. în numele ei s-au de
clanșat revoluții, s-au dus bătălii 
crincene, au căzut eroi, și, totuși, pu
ține sint cuvintele din limba ome
nească de care să se fi folosit deopo
trivă atit cei ce nu-i accentă decit 
Învelișul pe un conținut demagogic, 
dar mai ales cei 
pentru care esen
ța lui echivalează 
cu însăși condiția 
umană.

Există ..demo
crație" si demo
crație. Există o 
„democrație" a 
vorbei și o demo
crație a fantei. O 
„democrație" pa
ravan al inegali
tății intre oameni 
și inechității so
ciale si o demo
crație pentru care 
afirmarea omului 
—- văzut ca scop 
si valoare fun
damentală a so
cietății — este 
sinonimă cu ridi
carea acestuia la 
conștiința demni
tății și responsa
bilității istorice 
ce-i revine ca parte componentă a 
patriei sale, ca verigă a relatiifor so
ciale si interumane bazate pe dreptul 
său sacru la participare, la opinie, la 
lupta pentru perfectionarea continuă 
a unei societăți care aparține ome
niei, grijii si respectului fată de om. 
întrajutorării și solidarității tovără
șești. Ea presupune o înțelegere mai 
complexă a omului in societate, a in
terdependenței dintre el si semenii 
săi. dintre el și interesele maselor 
largi populare. Ea constituie cadrul 
in care se realizează comunitatea in
tereselor generale fundamentale eco
nomice. politice si sociale ale tutu
ror membrilor societății noastre. 
Fiind bunul cel mai de preț, cîștigat 
prin revoluția socialistă, dreptul la 
reala demnitate conferit prin reali
zarea în practică a efortului de per
fecționare continuă a structurilor în 
probleme majore care privesc toate

categoriile populației — muncitori, 
țărani, intelectuali — democrația so
cialistă este terenul pe care se afir
mă adevăratele drepturi ale omului, 
cele capabile să-l integreze cauzei a- 
firmării ființei umane și a societății, 
în general. Este însuși dreptul de a 
dezbate, de a decide, de a Înfăptui, 
de a controla, de a perfecționa conti
nuu relațiile din sinul societății pe 
baza experienței acumulate.

Pentru traducerea în viață a aces
tui drept fundamental există la noi,

„Democrația noastră socialistă oferă tuturor 
oamenilor muncii posibilitatea să-și spună liber 
și nestingherit cuvintul în problemele funda
mentale ale politicii interne și externe a statului, 
să-și exprime opinia asupra modului în care se 
gospodăresc treburile țării, să poată critica fără 
rețineri neajunsurile ce apar în procesul edifi
cării socialiste, să participe cu toate forțele, cu 
toată energia și priceperea la înlăturarea aces
tor neajunsuri, la asigurarea progresului neîn
trerupt al societății11.

NICOLAE CEAUȘESCU

după cum se știe, un cadru institu- 
ționalizat. anume conceput pentru a 
asigura fiecărui cetățean posibilitatea 
reală, efectivă de a participa, in 
forme multiple, la actul de condu
cere, incepind cu problemele majore 
ale dezvoltării societății pînă la cele 
privind locul respectiv de muncă. 
Totodată, ca expresie a adincirii con
tinue a democrației socialiste, pro
iectele celor mai importante regle
mentări juridice, înaintea discutării 
ș.i jyfoptărîi lor de către M area Adu
nare Națională, sint supuse spre dez
batere maselor populare care parti
cipă pe această cale, nemijlocit, la 
îmbunătățirea și definitivarea lor.

Superioritatea democrației noastre 
socialiste se afirmă cu deosebită 
pregnanță în participarea plenară a 
oamenilor muncii la organizarea și 
conducerea producției — sferă hotă- 
ritoare pentru progresul multilateral

al societății. în esența sa. democra
tismul economic asigură dreptul oa
menilor muncii, în dubla lor calita
te, de proprietari ai mijloacelor de 
producție și de producători ai bunu
rilor materiale, de a hotărî și con
duce efectiv întreaga activitate eco
nomică și socială a țării. In slujba 
acestui obiectiv, definitoriu pentru 
exercitarea reală a puterii de către 
cei ce muncesc, se înscriu asemenea 
forme de conducere ea adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, consi

liile oamenilor 
muncii, consiliile 
de control mun
citoresc si altele, 
ceea ce face ca. 
în mod practic, la 
toate nivelurile să 
existe forme co
lective de condu
cere.

Adunările gene
rale ale oamenilor 
muncii care au 
avut loc la înce
putul acestui an 
s-au manifestat 
din nou. cu tărie, 
ca forumuri su
preme de condu
cere a clasei mun
citoare. au relevat 
poziția și conști
ința de proprie
tari. de stăpini a 
celor ce muncesc, 
care decid si în
făptuiesc ei înșiși, 

în numele lor si al întregului po
por. Asistînd la aoeste dezbateri 
de înaltă responsabilitate și eficien
ță, te puteai întreba : unde, în lu
mea dominată de capital. în ce țară 
occidentală muncitorii sint chemați 
să-și spună cuvintul, să critice și să 
hotărască în problemele privind or
ganizarea producției, conducerea în
treprinderii ? în adunările generale 
ale oamenilor muncii de la noi, ca 
Intr-un uriaș receptacul al forjei 
creatoăfe. s-a' adunat Înțelepciunea M 
voința colectivă — concretizată în 
numeroase propuneri, sugestii și cri
tici — s-au adoptat decizii de cea 
mai mare însemnătate pentru pre
zentul și viitorul fiecărei întreprin
deri, al fiecărui loc de muncă. în 
acest climat de autentică democrație,

(Continuare în pag. a V-a)

Creația tehnică de masă 
în sprijinul producției
Tot mai numeroase și valoroase 

sint roadele creației tehnice de masă 
care vin în sprijinul perfecționării 
activității productive. Astfel, la 
turnătoria de piese din fontă de la 
Alba Iulia a fost introdus sistemul 
de placare a modelelor cu vopsea 
provenită din deșeuri de mase plas
tice, in locul altor materiale mai 
scumpe, procedeu deosebit de valo
ros, a cărui eficiență economică 
atinge circa 3 milioane lei pe an. 
în același timp, calitatea pieselor 
turnate cu asemenea modele a fost 
mult îmbunătățită. Tot ca efect al 
creației tehnice de masă, la între
prinderea de accesorii pentru mașini- 
unelte de la Blaj s-au realizat cu 
forțe proprii utilaje și piese de 
schimb în valoare de peste 1,5 mi
lioane lei. iar la combinatul de pre
lucrarea lemnului din aceeași loca
litate. cu produsele realizate prin 
procedee noi de fabricație, in con
dițiile reducerii consumului de ma
terial lemnos și îmbunătățirii ca
racteristicilor tehnico-funcționale ale 
acestora, a fost organizată o expozi
ție specială de prezentare menită să 
stimuleze și mai mult activitatea 
creatoare în rîndul muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor acestei 
unități. Gîndirea colectivă s-a ma
terializat într-o ingenioasă instala
ție de perforat, concepută si realizată 
de inginerii, tehnicienii și maiștrii de 
la salina din Ocna Dejului. Aceasta 
înlocuiește munca a nu mai puțin 
de sase oameni, contribuind astfel 
la dublarea productivității muncii. 
(Agerpres).

Importante economii 
de energie electrică
Rafinorii și petrochimiștii din ju

dețul Prahova, aflați intr-o susținută 
întrecere pentru economisirea la 
maximum a energiei electrice și ter
mice. înscriu in grafice rezultate 
dintre cele mai frumoase. De la în
ceputul anului și pină în prezent, ei 
au reușit să economisească pe an
samblul Centralei industriale de ra
finării și petrochimie din Ploiești 
peste 58 milioane kilowați-ore energie 
electrică ; de asemenea, au înregis
trat -o. economie .șUe. energie termică 
de aproape 100 000 Gigacalorii. Cele 
mai bune rezultate in această largă 
mișcare de bună gospodărire a re
surselor energetice le-au obținut co
lectivul Combinatului petrochimic de 
la Brazi, rafinorii și petrochimiștii de 
la Borzești. lucrătorii de la rafinăria 
Ploiești Sud și alții. (Constantin 
Căprarul.

întreprinderea de mașini grele din București: se lucreazâ cu atenție la finalizarea fabricației unei noi turbine

PROBLEMĂ AGRARĂ 
IN ROMÂNIA

i. FĂURIREA ALIANȚEI MUNCITOREȘTI-ȚĂRĂNEȘTI 
SUR CONDUCEREA PARTIDULUI COMUNIST - 

factorul hotăritor al victoriei in lupta multiseculară 
pentru pămiul și libertate

Vreme de secole, problema agrară 
a constituit una din cele mai acute 
probleme' ale societății românești. 
După cum s-a arătat in articolele 
publicate anterior în cadrul acestui 
ciclu. regimul burghezo-moșieresc 
n-a reușit să soluționeze această pro
blemă, politica sa de menținere a 
marii proprietăți moșierești condam- 
nînd masele largi ale țărănimii la 
exploatare crîncenă și la o viată de 
mizerie.

Premisele pentru o reală soluțio
nare a problemei agrare s-au creat 
in tara noastră numai in condițiile în 
care, prin apariția pe scena vieții so-, 
ciale a clasei muncitoare si a parti
dului ei revoluționar marxist și prin 
închegarea, sub conducerea acestui 
partid, a alianței muncitoresti-tără-r 
nești, s-a făurit acea uriașă forță re
voluționară. -cuprinzind majoritatea 
covirșitoare a populației, in măsură 
să obțină victoria in lupta împotriva 
claselor exploatatoare și să asigure 
instaurarea unei orînduiri noi, înte
meiate pe dreptate și echitate socială.

Făurirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănime a preocupat 
Partidul Comunist Român Încă din 
timpul ilegalității. „Numai proleta
riatul orășenesc si industrial condus

de Partidul Comunist — se arăta în 
documentele Congresului al V-lea al 
P.C.R. — poate să elibereze masele 
muncitoare de la sate de sub jugul 
capitalului și al marii proprietăți 
moșierești". Deși in anumite pe
rioade au fost puse în circulație 
unele aprecieri nejuste. rezultate din 
preluarea mecanică a unor teze ne
conforme cu stadiul și realitățile 
concrete ale evoluției satului din tara 
noastră, P.C.R. reușise să-și creeze, 
încă înainte de eliberare, un șir de 
poziții trainice la sate, mărturii grăi
toare in acest sens fiind participarea 
țărănimii, alături de clasa muncitoare, 
la acțiuni de luptă antifascistă in 
întreaga perioadă premergătoare ce
lui de-al doilea război mondial, pre
cum și la mișcarea de rezistentă din 
timpul dictaturii fasciste și al răz
boiului antisovletic. contribuția activă 
a țărănimii la înfăptuirea insurecției 
armate antifasciste și antiimperialiste 
din august 1944.

După eliberare. Partidul Comunist 
Român a desfășurat o vastă activi
tate pentru atragerea țărănimii, pen
tru valorificarea imensului ei poten
tial revoluționar, considerînd aceasta 
drept „condiția fundamentală a vic
toriei în revoluția populară". Alianța

muncitorească-tărănească s-a făurit șl 
consolidat in procesul luptei pentru 
deplina eliberare națională si socială, 
pentru făurirea noii orînduiri, luptă 
în care țărănimea a jucat un rol din
tre cele mai importante. ■

Se cuvine remarcată. înainte de 
toate, participarea intensă a țărănimii 
la efortul de război pentru eliberarea 
tării de sub jugul fascist, pentru 
redobindirea independentei si suvera
nității naționale, pentru zdrobirea 
hitlerismului. încă in luptele pur
tate în zilele insurecției, cum au fost 
cele din zonele Băneasa-Otopeni, Va
lea Prahovei, Turnu-Severin. Brașov, 
Păuliș. țăranii au dat un ajutor ne
prețuit unităților armatei române șt 
formațiunilor de luptă patriotică, 
dezarmind pichete de pază fasciste, 
capturind armament și muniții, trans
portând, muniții sub focul inamicului 
pină in primele linii, furnizind infor
mații comandamentelor armatei des
pre mișcarea trupelor hitleriste și 
horthyste.

Continuînd bogatele tradiții ale 
luptei multiseculare pentru neatîrna- 
re, țărănimea a deținut, șl in condi
țiile anilor 1944—1945, principala pon-

(Continuare în pag. a IV-a)

Nu doar un centimetru 
de rază

N-am nici o idee de 
lungimea razei Pămin- 
tului. presupus rotund, 
și presupunind că din 
miezul lui pornesc 
raze.. întilnindu-se la 
suprafață cu cele ale 
soarelui și făcînd acea 
miraculoasă fuziune 
care ne dă dreptul să 
ne considerăm și cos
mici. Știu însă că noi 
nu ne mulțumim doar 
cu un centimetru din 
aceste unde. Sufletul 
ne-a fost astfel clădit, 
incit să poată încăpea 
în el spatii vaste de 
realitate, de dor și vi
sare. în el trebuie să se 
oglindească mereu sfe
ra pămîntească în în
tregime. pentru rotun
jimea și desăvirșirea 
ființei noastre. Călător 
cu pasul prin Româ
nia. nu voi osteni nici
odată in a-i admira 
(ce sărac e cuvintul) 
bogățiile, munții, cîm- 
piile și apele, peisaje
le naturale si cele ale 
spiritului in fața că
rora orice descriere 
pălește. Poetul nu 
poate prinde decit un 
crimpei din simfonia 
tării și de aceea cîn- 
tarea trebuie reluată 
de la început, de fie
care generație, cind 
mai șoptit, cind mai 
răspicat, după cum e 
momentul, pulsul lu
mii. Am simțit de cî- 
teva ori prezenta pa
triei si din depărtare, 
de la mii de kilome
tri. așa cum se reflec
tă ea. curat și cinstit 
în ochii popoarelor. 
Iată de ce mă bucur 
să observ că dorința 
de dialog cu toate 
neamurile lumii, cu 
toate forțele progre
siste. creatoare de via
tă si de cultură, devi
ne tot mai mult reali
tate.

Și pe plan cultural 
România este o tară 
cu ferestrele larg des
chise. Spre tot ceea ce 
înseamnă valoare au
tentică. umanistă, prin 
intermediul căreia se 
consolidează cunoaște

rea reciprocă. Schim
bul de valori, confrun
tarea mesajului pe 
care-1 conțin creațiile 
popoarelor înseninează 
si destinde, prin cu
noaștere și prețuire, 
fața lumii.

M-a impresionat un 
fapt recent : dintre 
ruinele caselor prăbu
șite s-au scos foarte 
multe cărți. Fiecare 
iși avea in apartamen
tul său o lume întrea
gă. Am avut, de multe 
ori ocazia să surprind 
țărani prin muzee. 
I-am urmărit cu cită 
curiozitate privesc to
tul și ce deschidere au

însemnări de
Marin SORESCU

pentru frumos. sub 
orice formă s-ar ma
nifesta el. După cutre
mur, muncitorii din 
gărzile patriotice, pu- 
nîndu-si viata în peri
col pentru salvarea 
oamenilor, au mai gă
sit în palmele lor bă
tucite care indoiau 
bare de fier și săpau 
tunele prin moloz, 
destulă gingășie pentru 
a pipăi o statuie în
gropată. a salva o pîn- 
ză. Și in astfel de 
condiții Vitrege, cata
strofale — ca inunda
țiile ori cutremurul — 
pornirea spre artă s-a 
manifestat din plin, 
lucru firesc la un po
por plin de vitalitate, 
dornic de orizonturi 
largi. într-o lume a 
păcii și colaborării. în 
care fiecare să strălu
cească potrivit puterii 
spirituale si geniului 
său. Aceste orizonturi 
nu ne-au venit nici
odată de-a gata, cum 
nimic nu ne-a venit 
de-a gata. Istoria ne 
stă mărturie că a tre
buit să le facem noi. 
toți laolaltă : chiar 
dacă te strînge unghiul 
ascuțit uneori. legea 
morală te obligă să 
stai în el si să încerci

să-l lărgești. în nume
le semenilor tăi. care 
toti au dreptul la o 
părticică de fericire. 
La aceste orizonturi 
largi, văzute uneori 
numai cu ochii mintii, 
au visat și nu numai 
au visat. s-au înhă
mat atitea generații de 
țărani, muncitori, căr
turari. voievozi și n-au 
dat înapoi chijjr dacă 
n-a fost deloc ușor. 
Avem o lungă tradiție 
a respectului fată de 
cultură, 'față de ori
zonturile umane des
chise prin ea. Aceste 
orizonturi au trebuit 
cucerite cu arma in 
mină. în războiul acum 
centenar, al indepen
dentei și apărate ceas 
cu ceas, clipă cu clipă.

Dreptul — si mai 
ales putința — de a 
beneficia larg de cul
tură. dreptul la cu
noașterea a tot ce s-a 
creat mai valoros pre
tutindeni. este o cuce
rire de preț a revolu
ției noastre socialiste ; 
un mare drept al o- 
mului ; nu proclamat, 
ci dat ! Simt o mare 
mindrie in sufletul 
meu să observ că atî- 
tea vicisitudini nu au 
alterat fibra curată și 
pură a poporului nos
tru și că el mereu nă- 
zuie, ca floarea-soare- 
lui după lumină, spre 
frumusețe, adevăr și 
dreptate. Inima lui 
bate frățește alături 
de inimile de pretu
tindeni. și privirile' îi 
sint îndreptate egal nu 
doar spre un centime
tru de rază, ci spre 
sfera pămîntului în
treg. pretutindeni unde 
se zămislesc prin 
munca și geniul fiecă
rui popor, mare sau 
mic, atitea comori de 
artă umanistă care 
trebuie cunoscute de 
toti. O cunoaștere fă
cută să întărească sta
tornicirea respectului 
reciproc, a înțelegerii 
între popoare atît de 
necesară pentru afir
marea puterii creatoa
re a umanității.

■

vrancea împăduriri 
pe 1100 hectare

în județul Vrancea. după cum 
ne informa ing. Mircea Diaconu, 
inspector-șef al Inspectoratului 
silvic Vrancea, a fost îndeplinit 
planul la împăduriri pe anul in 
curs pe suprafața de 1 100 ha. 
Pentru lucrările de împăduriri 
in masiv au fost pregătite maț 
bine de 8,3 milioane de puieți, 
peste 70 la sută din materialul 
săditor reprezentindu-1 speciile 
de rășinoase. In prezent, se ac
ționează intens in vederea ur
gentării plantării in aliniamente 
a 17 800 puieți de nuc si a 4 200 
puieți de dud, precum și pentru 
depășirea planului de împădu
riri în masiv in ocoalele silvice 
Năruja și Tulnici, situate în 
zona montană. (Dan Drăgulescu).

VASLUI:

Edificii școlare
în cel mai tinăr cartier de lo

cuințe al Vasluiului a fost dată 
în folosință o nouă școală cu 20 
săli de clasă, cu laborator și a- 
telier-școală pentru practica ele
vilor. Tot aici. în zona indus
trială, se vor construi noi că
mine cu 320 locuri fiecare și o 
sală de gimnastică. obiective 
menite să contribuie la imbună- 
tătirea condițiilor de viată. în
vățătură și pregătire profesiona
lă a viitorilor muncitori pentru 
industria orașului și a județului 
Vaslui. De reținut că noi spatii 
de școlarizare vor fi date în fo
losință la liceul industrial tex- 
tile-confectii și la alte unități de 
invățămînt din orașul reședință 
de județ. (Crăciun Lăluci).

Sint convins : cu cit e 
mai talentat un scriitor, cu 
atit îi e mai mare răspun
derea și obligația de a spu
ne deschis și fără echivoc 
adevărul, de a se pronunța 
asupra celor mai importan
te probleme ale vieții. Noi, 
toți de aici, care slujim po
porul cu condeiul — indi
ferent în ce limbă — acum, 
cind unele cercuri reacțio
nare din Occident încearcă 
să se folosească de situația 
grea provocată de seism, 
intensificînd calomniile îm
potriva tării noastre, avem 
cea mai sfîntă datorie de 
a spune adevărul întreg, a- 
devărul confirmat de nenu
mărate ori prin fapte.

De la 4 martie încoace, 
în orele, zilele și săptămî- 
nile giganticului efort am 
simțit. cu toată ființa, mai 
bine și mai profund, pre
cum o simțim și o știm : 
partidul nostru este parti
dul omeniei autentice. Este 
acea forță victorioasă care, 
in toate timpurile, chiar și 
în împrejurări dintre cele 
mai vitrege, demonstrează 
în fața unei țări, in fața 
lumii, felul în care trebuie 
să se acționeze pentru 
mase, pentru popor, pentru 
om.

Catastrofa ne-a provocat 
atit pagube recuperabile, 
cit și irecuperabile. Recu
perabile — in economia na
țională. Irecuperabile — în 
privința vieților răpuse.

Prin ceva, ceva esențial, 
ne-am fortificat, dobîndind 
un plus de îmbărbătare și 
îndemn. Este încrederea de 
comunist, nestrămutata în
credere în partid, în con
ducerea sa ; încrederea in 
Omul, în Bărbatul care,

stînd neclintit de strajă po
porului, în fruntea partidu
lui, în fruntea statului, a 
știut să îndrume, să orga
nizeze, să muncească cu o 
energie copleșitoare, antre- 
nind și însuflețind milioane 
de oameni în activitatea 
fără tihnă pentru vindeca
rea grabnică a rănilor cau
zate de cutremur, in acti
vitatea de reconstrucție.

Ia Helsinki cere să se pună 
capăt stimulării emigrației, 
oricărei activități de raco
lare a cetățenilor altui stat, 
instigării oamenilor de a-și 
părăsi patria natală...

Ademenirea unor cetățeni 
de alte naționalități de a 
părăsi tara noastră urmă
rește în ultimă instanță și 
dezorganizarea unor sectoa
re de activitate ale socie-

mân. sîntem intru totul de 
acord cu poziția partidului 
și guvernului nostru în a- 
ceastă problemă. Strîngîn- 
du-ne ca un singur om in 
jurul Comitetului Central 
al partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, respin
gem în mod hotărît mane
vrele dușmănoase ale unor 
cercuri reacționare apuse
ne care, printr-o propagan-

Cind cei ce țes vise anacronice 

vorbesc in numele libertății

pentru ca în viata oame
nilor — tineri și virstnici, 
părinți și copii, bărbați și 
femei, români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități — totul, dar absolut 
totul, să reintre in normal.

Cind cercuri reacționare 
din Apus incercau să-și 
amplifice pe diverse canale 
și lungimi de undă calom
niile lor binecunoscute, la 
noi grija față de Om con
tinua să rămină în centrul 
celei mai înalte atenții. Din 
nou, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat sen
timentele noastre patriotice 
și convingerea noastră fer
mă, a tuturora, in legătură 
cu reactivarea cercurilor 
reacționare : „Aplicarea
principiilor umanitare în
scrise in documentele de

de HAJDU Gyozo

tații noastre, crearea unor 
greutăți statului român. 
Iată de ce guvernul nostru 
respinge cu hotărire aseme
nea acțiuni, considerîndu-Ie 
un amestec grav in trebu
rile interne ale României. 
Și nu vom admite nimănui 
aceasta !“.

Noi, oameni ai muncii de 
naționalitate maghiară din 
România socialistă, care în 
spiritul politicii naționale 
marxist-Jeniniste a partidu
lui nostru, în baza egalită
ții depline și a respectului 
reciproc, trăim în adevăra
tă frăție și unitate de ne
zdruncinat cu poporul ro

da mincinoasă, de defăima
re, urmăresc discreditarea 
succeselor tării noastre și 
crearea unui climat de ne
încredere.

Nu de mult am avut pri
lejul să mă cbnving — 
cum s-ar spune, pe teren 
— de faptul că partizanii 
învrăjbirii popoarelor : și ai 
încordării internaționale — 
printre care și unele 
cercuri ale emigrației ma
ghiare din Occident — 
vor să se amestece în mod 
perfid în treburile interne 
ale patriei noastre, pentru 
a tulbura munca noastră 
pașnică, construirea viito
rului. M-am intors dintr-o 
călătorie care a durat mai 
multe luni : în Statele Uni
te ale Americii, la New 
York, Washington, Chicago,

Cleveland și o serie de alte 
orașe, în Canada, precum 
și in Europa occidentală, 
la Paris și in mai multe o- 
rașe din Elveția, am orga
nizat împreună cu tovarășa 
mea de viață, actrița tirgu- 
mureșeană Adam Erzsebât, 
la invitația unor asociații 
culturale progresiste, reci
taluri de poezie, conferințe 
despre viața literar-artiști- 
că din România, am înfă
țișat succesele vieții noas
tre spirituale și, in legătu
ră cu aceasta, modul în 
care partidul a rezolvat 
problema națională în pa
tria noastră. In cursul dis
cuțiilor ce au urmat după 
programele noastre am 
avut prilejul de a vedea 
cum reprezentanții unor 
organizații ale emigranților, 
conduse de conți, baroni și 
foști ofițeri superiori hor- 
thyști fugiți încearcă să in
stige la un nou război in 
Europa, teșind vise anacro
nice. Vorbesc despre liber
tate și se consideră expo
nent ai ideilor umanitare, 
deși toate faptele lor sint 
antiumane. Acești domni în
drăznesc să vorbească des
pre dragostea de pămintul 
natal, patrie și națiune. Ei, 
nereprezentînd pe nimeni, 
se pretind purtători de cu- 
vint care — ca și legionarii 
pripășiți pe aiurea — în
cearcă să reinstaureze ex
ploatarea capitalistă și te
roarea fascistă. Vorbesc des
pre libertate, cînd gindurile 
lor perfide izvorăsc din cea 
mai tragică catastrofă so
cială, care a fost fascismul, 
cu crematoriile sale, cu mi-

(Continuare în pag. a V-a)
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Organizațiile de partid în lupta pentru creșterea producției agricole
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CUM LUCREAZĂ COMUNIȘTII
IN MIJLOCUL CELOR CARE MUNCESC OGORUL II

Gheorghe Dindere — scurtă fișă de muncă: 55 de ani. Activist de 
partid din ianuarie 1945. în 35 de ani a îndeplinit neîntrerupt sarcina 

-—-11 — succesiv al organizației de partid din plasa 
Bechet, 

i Dolj

de secretar de partid — _1 __ ,____________ Tfl..
Cuj mir. județeană Mehedinți, regiunea Craiova, raioanele E. 
Segarcea. Calafat. în prezent — secretar al Comitetului județean 
al P.C.R.. președintele U.J.C.A.P.

— „Toți dorim ca apa ce-o bem 
din fîntînă să fie limpede. Dar, pen
tru aceasta, trebuie să punem mina 
și să sleim fîntina, fiindcă altfel o 
să strîngem mereu din dinți ca să 
nu înghițim gunoaiele". Cunoașteți 
aceste cuvinte, tovarășe Dindere ?

— Da. îmi amintesc. Le-am spus 
mai demult în fața unei adunări de 
partid pentru dare de seamă și 
alegeri. Una dintre acelea, multe, 
care au prilejuit în această primă
vară dezbateri vii și cit se poate de 
fertile în toate organizațiile de 
partid de la sate,

— Au fost, de fapt, primele adu
nări de acest fel după îmbunătățirea 
structurii organizațiilor de partid de 
la sate produsă în iulie 1975. Cum 
se prezintă acum aceste organizații ?

— Mult întărite. Organizațiile de 
partid de la sate sint nu numai mai 
mari, ci și mai 
comuna Călărași, 
erau înainte opt 
dependente, fiecare 
mai de ferma ori sectorul respectiv. 
Acum, aici avem o organizație de 
partid fruntașă, care acționează cu 
forțe unite ori de cîte ori este ne
voie. condusă de un secretar. Ion 
Onete, om capabil și destoinic. Tot 
așa se unesc eforturile și se face apel 
la cei mai buni oameni și în munca 
politică — acum mai cuprinzătoare, 
mai inspirată, mai eficientă. Și in 
comuna Bulzești (secretar Nicolae 
Drăguleasa), și în alte părți sint evi
dente progresele la care s-a ajuns 
după îmbunătățirile organizatorice 
structurale din 1975. Organizațiile de 
partid au capacitatea 
pentru a se afirma ca 
forțe motrice în unirea 
tuturor oamenilor muncii

Conducerea partidului 
mereu atenția, tovarășul 
Ceaușescu a subliniat cu 
că întreaga muncă politică 
sate trebuie să conducă Ia rezol
varea tot mai bună a probleme
lor economice, a problemelor sociale 
— elemente hotăritoare ale dezvol
tării și consolidăfii fiecărei uni
tăți, fiecărei comune în parte. 
Ne aflăm după un an greu, dar bun 
în agricultură. Ne aflăm, de aseme
nea. după calamitatea de 
și partidul cere acum 
să-și vindece propriile ei 
cate de cutremur, dar, 
timp, să obțină recolte și mai mari, 
pentru a contribui în mai mare mă
sură la dezvoltarea economiei na

ționale. în 
rințe. ne-am 
duim să 
primăvară.
an agricol 
totodată, că . _ __ r____
buie să asigurăm recolte mari, 
aceea, înțelegem 
pentru ca 
gricolă de producție 
picioare proprii, să producă tot mai 
mult, îneît. să poată asigura re
tribuții mereu mai mari, să nu ră- 
mînă cu nici o datorie la stat și 
șă-și asigure înflorirea economică, 
întărirea și consolidarea cooperative
lor de producție insuficient dezvol-

acestei
ne

lumina 
străduit si 

muncim 
puni nd 
bogat.______ _______

și în anii următori tre- 
De 

să facem totul 
fiecare cooperativă a- 

să trăiască pe

ce- 
s tră- 

în această 
bazele unui 

Dar nu uităm.

inginerul agronom nu pornesc el 
Înșiși munca și n-o sfîrșesc 
după ceasul ce-1 reprezintă „Lu
ceafărul" și „Cloșca", acolo șl 
oamenii se lasă pe tînjală. O vină 
avem și noi. cei de la județ, pentru că 
s-a creat un fel de obișnuință să te 
deplasezi mereu pentru îndrumare și 
control acolo unde treburile merg 
bine — la Poiana Mare, la Bîrca, 
Amărăști, Plenița, Maglavit sau Ra
dovan. Dar tocmai în alte părți 
este mai mare nevoie de aju
torul nostru. Este o lege a 
muncii noastre de partid, și tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne oferă in 
permanentă un strălucit exemplu in 
acest sens, ca acei ce conduc 
să dea ajutor și să rezolve proble
mele acolo unde situația este mal 
grea. Iată, deci, că și- stilul nostru de 
conducere trebuie îmbunătățit.

— Campania agricolă de primă
vară. despre care vorbeați, ridică
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puternice. în 
spre exemplu, 
organizații in- 
ocupîndu-se nu-

necesară 
adevărate 
eforturilor 
de la sate, 
ne atrage 

Nicolae 
claritate 

la

la 4 martie 
agriculturii 
răni provo- 
în același

tale — prin aplicarea unor programe 
ferme de redresare economico-finan- 
ciară, prin mai buna folosire a mij
loacelor de producție, prin instaura
rea ordinii și întărirea activității po- 
litico-ideologice de influențare a ati
tudinii și răspunderii oamenilor față 
de muncă — reprezintă pentru noi, 
activiștii de partid, o sarcină pe care 
avem datoria s-o îndeplinim încă în 
cursul acestui an agricol.

— Consolidare, pe care o realizați 
cum ?

— în primul rînd, punînd degetul 
pe rană și arătind deschis cauzele 
care au făcut ca la Giubega, Perișor, 
Motăței sau Odorel, de exemplu, să 
se obțină producții care nu le fac 
deloc cinste. Adunările de partid din 
C.A.P. și adunările generale ale coo
peratorilor au fost astfel orientate 
de către comuniști, îneît să găsească 
în fiecare caz cauzele reale, exacte. 
Măsurile hotărîte in adunările res
pective de partid au cerut comuniș
tilor să mobilizeze oamenii 
tarea greșelilor din anul 
Cooperatorii participanți la 
teri au arătat însă că 
ba nu numai de neajunsuri ___
privesc tehnica lucrării pămîntului ; 
e vorba și de altele, pe care, de ase
menea, nu trebuie să ne ferim 
a le recunoaște, pentru că unele 
au devenit fenomene. Unde se obțin 
producții bune se observă că a curs 
și sudoarea de pe frunțile celor ce . 
conduc munca politică și munca pe 
cimp. Dimpotrivă, unde și-a făcut 
loc indolenta, unde secretarul de 
partid, președintele cooperativei și

la evi- 
trecut. 
dezba- 

e vor- 
care

probleme deosebite în fata județului 
Dolj ?

— Anul 1977 prezintă și el unele 
dificultăți, pentru că le-a preluat de 
la cel anterior. Pe cîmp au fost ră
mași numeroși coceni, pe multe te
renuri semănate a băltit apa, o serie 
de arături au rămas nefăcute, ba 
am mai avut chiar și porumb de cu
les, lăsat pe cîmp in 
prins acolo de vremea 
lucrările obișnuite ale 
repararea mașinilor agricole,

toamnă și 
rea. Plus 
sezonului : 

fer- 
solului cu îngrășăminte,tilizarea 

amenajarea solariilor și a paturilor 
calde în legumicultura și altele. Sar
cini grele avem și în sectorul zoo
tehnic. unde — dacă vrei, așa cum 
e normal, să faci bilanțul cheltuieli
lor și veniturilor ca să stabilești apoi 
eficiența — ești pus în situația ne
plăcută de a constata că pentru obți
nerea unui leu cheltuim uneori doi, 
dacă nu chiar trei lei.

— Ce a întreprins comitetul ju
dețean de partid pentru evitarea de
ficiențelor din trecut și buna desfă
șurare a anului agricol actual ?

— Mai întîi, cîteva schimburi de 
experiență pe domenii. Unul cu fer
mierii și cei mai activi comuniști 
din zootehnie ; altul cu aceleași ca
dre din legumicultura ; o consfătuire 
a celor ce cultivă cartofi ; o întîlnire 
de trei zile a președinților de C.A.P. 
și secretarilor de partid pe grupuri 
de comune : cele de deal, cele de 
cimpie, cele cu terenuri nisipoase. 
Toate acestea, ca și schimburile de 
experiență ale mecanizatorilor (pro
gramate separat, pe consilii interco-

operatiste) au fost organizate și con
duse de către membri ai biroului 
comitetului județean de partid. De 
altfel, fiecare tovarăș din activul 
nostru de partid este repartizat și 
răspunde direct de cite o cooperativă 
agricolă sau de cîte două. Aș mai 
putea aminti și de alte acțiuni, cum 
au fost conferințele la sate, broșurile 
difuzate, afișele tipărite. învătămin- 
tul agrozootehnic (cu peste 50 000 de 
participanți). Folosind cit putem mai 
bine asemenea mijloace politico-edu
cative. am considerat și considerăm 
că esențială este, totuși, munca cu 
omul. în agricultură se poate spune 
că ogorul este de fapt lucrat asa cum 
se lucrează cu cei care tre
buie să muncească ogorul, ca să-1 
facă să rodească mai bine. Iar pen
tru că si în această privință trebuie 
să învățăm de la viață, ne-am pre
ocupat. îndeaproape ca în adunările 
de partid si in adunările generale ale 
cooperatorilor să deschidem larg fe
reastra .discuțiilor concrete, comba
tive. Sigur că munca cu omul 
e mai complexă. fiindcă tre
buie să ții seama de particularită
țile lui : dar trebuie să știi să lu
crezi cu el în așa fel îneît să-și poa
tă pune singur in acțiune și în va
loare puterea de muncă, personalita
tea. De ce spun toate acestea ? Pen
tru că mai întîlnești la sate cîte un 
activist de partid plin de el care, ase
menea licuriciului, crede că după ce 
trece soarele el este acela care îi 
ține locul. Or, o asemenea atitudine 
sădește neîncredere. Toți, de la ni
velul comitetului județean pină la 
membrul de partid din brigada de 
cîmp. trebuie să acționăm cu grijă 
și pasiune pentru a putea 
maselor substanța politicii 
nostru.

— O ultimă întrebare. 
Dindere. După cum se știe, 
rind va avea loc Congresul 
turti. Ce pregătiri se fac la 
vederea acestui însemnat 
ment ?

— Cîțiva dintre noi ne pregătim 
să luăm cuvîntul în acest mare sfat 
țărănesc, pentru a ne exprima, cum 
este firesc și necesar, opiniile și an
gajamentele privind continua îmbu
nătățire a muncii în agricultură. Insă 
pregătirea cea mai bună pentru con
gres o constituie măsurile concrete 
pe care le luăm și trebuie să le mai 
luăm, fiecare unitate, fiecare dintre 
noi în parte, pentru a pune bazele 
unor substanțiale depășiri de plan in 
producția agricolă a acestui an.

...Ceea ce, de fapt, este esențialul.

transmite 
partidului

tovarășe 
în cu- 

agrtcul- 
Dolj în 

eveni-

G. MITROI

VALEA PRAHOVEI
pregătită

să-și primească oaspeții
Odată sosită și pe Valea Prahovei, 

primăvara i-a zorit pe gospodarii sal
bei de stațiuni turistice, pe caba
nierii din platoul Bucegi. pe anga- 
jații O.J.T. să inceapă deindată pre
gătirile pentru deschiderea sezonului 
estival. Astfel, martie a fost pentru 
ei o lună de febrilă activitate.

— începutul lui aprilie — ne-a 
spus Constantin Neagu. primarul ora
șului Sinaia — ne găsește cu multe 
treburi rezolvate.

„.Străbatem centrul orașului-sta- 
țiune Sinaia. O parte din lucrările de 
lărgire a străzilor de promenadă s-au 
terminat. Altele continuă in ritm 
susținut. Concomitent, se taluzează 
terenul din fața noului și modernului 
hotel „Sinaia" cu 450 de locuri, dat 
recent in folosință. în frumosul parc 
de la Cazino, numeroși tineri fac 
toaleta arborilor bătrini. Pe șoseaua 
națională, de la Comarnic si pină la 
Predeal, ca si pe drumul Sinaia—Cota 
1 400. cetățenii, cu concursul nemijlo
cit al silvicultorilor, au plantat 
aproape 45 000 de brazi de talie mare 
și mijlocie, care consolidează mar
ginea șoselei și. totodată, dau un plus 
de frumusețe acestei zone turistice. 
Straturile de flori de pe intreg tra
seul stradal al orașelor Breaza, Co
marnic. Sinaia, Poiana Țapului, 
Bușteni. Azuga erau curățate, gre
blate, gata pentru plantarea panse- 
luțelor. a năsturașilor si trandafirilor.

— în serele proprii — ne preci
zează tovarășul primar — se asigură 
peste 1 200 000 de flori. De altfel, pen
tru noi; fiecare an este, in acest 
sens, un prilej de întrecere cu ve
cinii din Bușteni și de la Azuga.

Continuînd dialogul pe aceeași 
temă, de astă dată cu primarul din 
Bușteni, tovarășul Marin Militaru, 
aflăm că și în această stațiune, sub 
deviza „Cea mai frumoasă casă, cea 
mai frumoasă stradă", se desfășoară 
o însuflețită activitate cetățenească — 
menită să facă orașul mai curat, mai 
frumos. Se repară și se văruie fața
dele caselor, se curăță curțile, se vop
sesc gardurile. în aceste treburi gos
podărești sint antrenați zilnic sute de 
cetățeni mobilizați de exemplul per
sonal al_ deputaților_ Ileana Gătej, 
Virginia 
Ambiția 
este ca 
această 
iască 18 000 mp străzi și 10 000 mp 
trotuare, să curețe 32 000 ml șanțuri 
H canale, să amenajeze cel puțin 8 
tereryuri de joacă pentru copii.

— Nici la Bușteni, ca de altfel nici 
n celelalte stațiuni de pe Valea Pra- 
rovei — ne spunea primarul — seis- 
nul din 4 martie nu a lăsat, din 
ericire. urme. Vilele și casele noas- 
re sint la fel ca și mai înainte. Prin 
nunca noastră dorim să le facem însă 
nai atrăgătoare, turiștii să le găsească 
i mai pr.imitoare.
Preocupați de propriile lor pro- 

ileme gospodărești, edilii nu le-au 
litat. însă nici pe cele ale întreprin- 
erii județene de turism. în grija că- 
eia se află, de fapt, vilele și caba- 
ele, restaurantele și hotelurile, cele- 
ilte servicii turistice. Fiecare primă- 
ie a întocmit programe de măsuri 
oncrete. cu răspunderi precise in 
omeniul turismului și al organizării 
dihflei oamenilor muncii. Iar reali- 
area acestor programe se urmărește 
onsecvent. Ce s-a realizat pînă în 
rezent ?
— Peste 200 de zugravi, zidari, dul- 

heri, instalatori — ne spune Dumi-
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Dediu, Ion Frețamie ți alții, 
oamenilor de la Bușteni 

prin activități patriotice în 
primăvară să mai constru-

tru Chiroiu. director adjunct la O.J.T 
Sinaia — pun la punct spațiile de 
cazare. La vilele „Căprița". „Frasin", 
„Luceafărul" șl „Arieș" din Sinaia 
și la alte 15 din Bușteni și Breaza zu
grăvelile și vopsitoria s-au terminat. 
Turiștii care vor urca pînă la cabana 
Babele vor găsi aici — și nu numai 
aici — multe lucruri schimbate. 
Adică mai mult confort, condiții mai 
bune de cazare și de masă. în acest 
sezon se montează in camerele vile
lor incă 120 de televizoare și 50 de 
frigidere. De asemenea, în prezent se 
amenajează, pe lingă cabane, mici 
spații de agrement, iar în Sinaia un 
parc de distracții. La noul han „Va
dul Cerbului" s-au amenajat incă 40 
de căsuțe. Alte 40 au fost montate la 
popasul turistic „Izvorul rece". Ast
fel, se asigură condiții mai bune de 
cazare și in aceste locuri foarte so
licitate.

Din dorința de a oferi condiții cît 
mai bune si amatorilor de drumeție, 
români sau străini, edilii au luat mă
suri ca membrii cluburilor sportive, 
împreună cu elevii de la liceele din 
Sinaia. Bușteni, Azuga. să confecțio
neze și să planteze indicatoare tu
ristice. să marcheze drumurile de 
munte, să le curețe de pietre, 
vreascuri etc. Zilele acestea, toate 
lucrările vor fi terminate. în plină 
desfășurare se află lucrările de plan
tare a semnalizatoarelor de trafic 
rutier pe drumurile publice. Pînă in 
prezent s-au reparat toate instala
țiile de iluminat, s-au inlocuit pa
nourile afectate de intemperii. Ur
mează ca in zilele calde ce vor urma 
să se treacă la marcarea trecerilor 
pentru pietoni, a parcajelor pentru 
mașini și altele. Totodată, prin grija 
edililor și a organizatorilor de tu
rism, parcul de autobuze care vor 
circula pe Valea Prahovei și la Cota 
1 400 a fost mărit de la 24 la 130. în 
același timp, direcția de drumuri na
ționale a grăbit reparațiile pe toate 
porțiunile de șosea care au fost de
gradate in timpul iernii.

Prin toate aceste activități gospo
dărești și altele, care vizează îmbu
nătățirea serviciilor comerciale, apro
vizionarea cu legume și fructe, asi
gurarea unui debit de apă constant, 
oaspeților Văii Prahovei li se vor 
asigura, în sezonul care abia începe, 
condițiile cele mai bune de odihnă și 
recreare.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

La Sinaia, oaspeții, ca și localnicii, viziteazd deseori complexul turistic 
de ia Cota 1 400

Depuneri la C.E.C. 
prin consimțămînt scris 

la locul de muncă
în scopul apropierii servirii 

depunătorilor de locul de mun- 
că al acestora. Casa 
mii si Consemnațiuni 
o formă avantajoasă 
misire — depunerile 
simțămînt scris. Cei 
să depună pe 
pletează un 
care solicită 
instituției la 
depună la C.E.C. o sumă din 
retribuția lor. înscrierea în li
bretul de economii a sumelor 
depuse prin consimtămînt scris 
se face la ghișeul C.E.C. de la 
locul de muncă sau la unitatea 
C.E.C. la care s-a virat depu
nerea. iar restituirea se poate 
efectua oricind. Cei ce depun 
bani la C.E.C. prin consimță- 
mint scris beneficiază de avan
tajele pe care Casa de Economii 
si Consemnațiuni le acordă de
punătorilor pe librete de eco
nomii.

Avînd un caracter strict vo
luntar. consimțămintul dat poate 
fi oricind revocat, după cum 
suma consimțită a fi depusă 
poate fi ulterior majorată sau 
micșorată.

de Econo- 
a introdus 
de econo- 
prin con- 
ce doresc 
cale com-această

formular tip prin 
întreprinderii sau 
care lucrează să

Tragerea specială Pronoexpres-Boxexpres
Administrația de Stat Loto Pro

nosport organizează duminică, 17 
aprilie 1977, tragerea specială Pro
noexpres-Boxexpres. 
tragere sint oferite 
autoturisme „Dacia 1300' 
Ș 100", 
Germană, R.P. Ungară și Paris- 
Valea Loirei. precum și premii in 
bani — fixe și variabile.

Tragerea prevede 5 extrageri re
partizate în 3 faze. Faza I cuprin
de 2 extrageri, prima de 6 numere 
din 45 și a doua de 5 numere din 
cele 39 rămase : faza a II-a cu
prinde tot 2 extrageri de cîte 6 nu
mere (fiecare din cele 45). iar faza

La această 
pârtiei pantilor 

si „Skoda 
excursii in U.R.S.S.. R.D.

a III-a constă dintr-o singură ex
tragere de 8 numere din cele 45. 
Pentru a se oferi particinanților 
șanse sporite, cîștigurile suplimen
tare atribuite lă cele 2 extrageri ale 
fazei a Il-a sint suportate 
fondul special al sistemului 
noexpres. Se acordă premii 
în bani și pentru variantele 
numere cîștigățoare din 
la extragerea

Participarea 
face cu bilete 
rianta simplă, 
de 15 lei iau parte la toate extra
gerile.

cele

din 
Pre
fixe 

cu 3 
8 de

a 5-a.
la această
de 3, 6 și
dar numai biletele

tragere se
15 lei va-
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Imagine de la Horezu Foto : I. Lazăr
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PENTRU CONTINUA ÎMBUNĂTĂȚIRE I
A APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI

I

Rețeaua comercială se extinde.
se modernizează

50 la sută mai multe spații comerciale 
în cincinalul trecut • Număr sporit

• Cu 
decît 
de magazine universale și specializate • 
Crearea de noi vaduri și străzi comerciale
Prin eforturile comune ale lucrăto

rilor din magazine și întreprinderile 
de reparații, cea mai mare parte a 

care au suferit 
4 martie și-au 
activitatea, asi- 
corespunzătoare

unităților comerciale 
importante avarii la 
reluat în scurt timp 
gurindu-se condiții 
de aprovizionare și servire a popu
lației. în Capitală, pe baza indicații
lor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a tre
cut la completarea și Îmbunătățirea 
structurii rețelei de desfacere din pe
rimetrul central al orașului, prin rea
ducerea in circuitul comercial a unor 
spații care îndeplineau înainte alte 
funcțiuni (depozite, ateliere, agenții 
de bilete etc.), prin comasarea unor 
unități cu profil asemănător pentru a 
face loc celor care desfac mărfuri de 
largă cerere (magazine alimentare, 
de lapte, pîine, de obiecte de uz cas
nic și gospodăresc, unități de alimen
tație publică), prin schimbarea profi
lului unor magazine tot în favoarea 
celor cu mărfuri de cerere curentă, 
în felul acesta se dă o utilizare mai 
bună unei suprafețe comerciale de 
peste 7 000 mp, ceea ce înseamnă, 
practic, un plus de cîteva zeci de u- 
nități Ia dispoziția populației.

De la Ministerul Comerțului, Inte
rior am fost informați că pentru 
dezvoltarea în continuare a rețelei 
de desfacere din Capitală și din ,ce- 
lelalte localități afttcta’.e sau meafec- 
tațe de cutremur Srtr stabilit' un «un - • 
piu program de investiții prin care 
se urmărește construirea, in acest 
cincinal, a unei suprafețe comerciale 
noi de circa 1,3 milioane mp. cu 
peste 50 la sută mai mult decît in 
perioada 1971—1975. Se vor construi, 
între altele, mai multe sute de ma
gazine specializate in vinzarea dife
ritelor categorii de produse : prepa
rate din carne — 225 magazine, lapte 
și produse lactate — 240 magazine, 
pescării — 90. confecții — 125, încăl
țăminte — 140, electrocasnice — 85, 
mobilă — 80. legume și fructe — 325 
etc. și va continua realizarea de mari 
magazine universale și generale, 
magazine tip „BIG", tip „Romarta" și 
„Materna". în paralel, se vor moder
niza circa 875 de unități actuale, iar 
un număr de foste spații comerciale 
— în suprafață de 35 000 mp — vor 
fi readuse în circuitul comercial.

Realizarea noilor spatii comerciale 
se va face după norme îmbunătățite 
de organizare și dezvoltare avin- 
du-se în vedere distribuirea magazi
nelor pe cartiere și zone de locuit, în 
funcție de 
specificul 
îneît să 
timpului

densitatea populației și 
cererii de consum, astfel 
se asigure economisirea 
cumpărătorilor, scurtarea

deplasărilor acestora pentru procu
rarea mărfurilor necesare.

Amplasarea noilor unități se va 
face și pe mai departe la nivelurile 
inferioare ale blocurilor de locuințe, 
dar numai cu respectarea strictă a 
sistemului constructiv adoptat pentru 
aceste clădiri. Se va urmări. în con
tinuare. crearea de străzi comerciale, 
atit in zonele centrale ale orașelor, 
cit și în cartiere. In/ zonele în care 
se efectuează îndesiri de blocuri, 
completarea rețelei comerciale se va

■ efectua prin amplasarea de 
de desfacere la parterul 
blocuri care se construiesc 
clădiri independente. Unități 
ciale in construcții independente se 
vor mai realiza atunci cind parterul 
blocurilor — datorită sistemului con
structiv — nu asigură realizarea ce
rințelor funcționale ale unităților de 
desfacere. în plus, pentru completa
rea rețelei de desfacere se vor realiza 
chioșcuri și tonete tipizate.

— Trebuie reținut faptul — ne-a 
spus tovarășul ing. Romeo Vărzaru, 
șeful compartimentului tehnic-inves- 
tiții din Ministerul Comerțului Inte
rior — că la noile construcții se vor 
aduce importante îmbunătățiri de 
proiectare pe baza noilor prevederi 
în legătură cu asigurarea dura
bilității, siguranței in exploatare, 
funcționalității și calității construcții
lor. Astfel, proiectarea și executarea 
construct Mor 
categoriile se vor realiza in 
formitate cu schițele 
de sistematizare, cu respectarea stric
tă a prescripțiilor tehnice care să le 
asigure o stabilitate și siguranță ridi- . 
cată în exploatare, o bună funcționa
litate. aspect arhitectural corespun
zător. un înalt gnad de utilitate eco
nomică si socială. Prin norme tehnice 
se va prevedea ca depozitele maga
zinelor — limitate la strictul necesar 
— instalațiile și obiectele grele să 
fie amplasate numai la subsolul și 
parterul construcțiilor. Vitrinele se 
vor realiza pe cit posibil pe întreaga 
înălțime și lungime a magazinului, 
asigurindu-se iluminatul natural al 
sălilor de vinzare. Spațiile anexe se 
vor amplasa pe latura opusă a fața
delor. iar în cadrul finisajelor inte
rioare se va acorda atenție realizării 
unor pardoseli din materiale ușor la- 
vabjle și rezistente la uzură.

Prin toate aceste măsuri organiza
torice și de proiectare se urmărește 
o cit mai bună servire a publicului 
cumpărător, asigurarea durabilității 
și siguranței construcțiilor, ieftinirea 
costului investițiilor și sporirea efi
cienței activității comerciale.

unități 
noilor 

sau in 
comer-

comerciale de toate 
con- 

si detaliile

Mihai IONESCU

CALITATEA SERVICIILOR, OGLINDĂ A CALITĂȚII MUNCII OAMENILOR

CE POATE FACE UN MESTER 
DE CE SĂ FACĂ CINCI ?

/

Despre necesitatea policalificării în cooperația meșteșugărească
— Datorită diversității mari de ser

vicii solicitate de cetățeni, la noi. in 
cooperația meșteșugărească iși dau 
intilnire aproape toate meseriile — 
ne spune tovarășul Constantin Da- 
bija. președintele U.J.C.M. Neamț. 
" " punct de vedere al

prestărilor încercăm 
cît mai bine ce-

Dacă din 
volumului 
să facem față 
rințelor. nu același lucru îl putem 
spune și despre calitatea lor. Această 
situație se datorește. în principal, ni
velului încă scăzut de calificare a 
unor meșteșugari și, îndeosebi, lipsei 
de preocupare din partea conduceri
lor unor cooperative pentru perfec
ționarea pregătirii și policalificarea 
meseriașilor.

Potrivit statisticilor, circa 10 la sută 
din numărul lucrătorilor coope
rației meșteșugărești din județul 
Neamț figurează ca fiind policalifi
cați. E o cifră mare ? E mică 1 Pînă 
una. alta, o întrebare : Cum se des
curcă acești meseriași policalificați 
in problemele practice ale servirii’ 
populației ? Tovarășul loan Curcă, 
președintele cooperativei ..Avîntul" 
din Roznov. ne-a asigurat că aici au 
fost luate măsuri de policalificare lă 
locul de muncă, astfel incit in pre
zent peste 60 de cooperatori sint ca
pabili să practice cite 3—4 meserii. 
Bobinatorii, de pildă, execută cu 
bune rezultate și reparații la frigi
dere și aspiratoare, iar unii dintre ei 
— in urma unor cursuri de scurtă 
durată — au fost autorizați de către 
unitățile specializate 
domiciliul cetățenilor 
vizează întreținerea 
gaze și electricitate.
leșteanu. frații Torcaru sau Daneliuc 
sint numai cîțiva dintre meșteșugarii 
din Roznov care atunci cind pă
șesc pragul unei case — pot asigura 
o gamă largă de servicii, incepînd da

la instalații sanitare și pînă la deco
rarea interioarelor. Și toate acestea 
in condiții de calitate ireproșabile, 
fapt care le-a atras stima și încre
derea cetățenilor.

Se întîmplă oare același lucru și în 
celelalte unități ale cooperației meș
teșugărești din județul Neamț ? Pen
tru o simplă reparație la instalația 
sanitară din apartamentul 12 de pe 
strada Bicazului nr. 14 din Piatra 
Neamț, de pildă, au venit patru me
seriași : unul se pricepea la spartul 
zidului, altul la montatul robinetelor, 
al treilea se ocupa de reparatul sifo
nului si coloanei de scurgere, iar al 
patrulea răspundea de probele insta
lației. Desigur, in acest caz era ne
voie și de al cincilea meseriaș, dare 
să refacă zidul, dar nu a venit de- 
cit... peste o lună. Este numai un 
exemplu, dintre multe altele, care 
arată necesitatea policalificării lucră
torilor din cadrul cooperației mește
șugărești; cu efecte pozitive deopo
trivă asupra folosirii cit mai judi
cioase a forței de muncă, cit și asu-

creșjterii calității serviciilor 
acest scop, este ne- 

ca în fiecare cooperativă să...

pra 
prestate. în 
cesar 
existe o preocupare susținută pen
tru a se asigura tuturor lucrătorilor 
o pregătire profesională solidă și o 

cerințelor, 
etapă Ia 
de larg 

înalt de 
asigura- 

i mers".

policalificare pe măsura 
După cum se știe, de la o i 
alta, apăr pe piață bunuri 
consum cu un grad tot mai 
tehnicitate, ceea ce impune 
rea unei policalificări „din .
Din păcate, nu in toate cooperativele 
meșteșugărești din județul Neamț — 
și nu numai din acest județ — se 
acordă atenția cuvenită policalifică
rii oamenilor, 
organizarea 
durată sau 
muncă.

în cadrul 
interlocutori 
de opinii pe marginea proiectului 
Legii privind calitatea produselor Și 
serviciilor, 
calificarea 
șilor :

in primul rind prin 
unor cursuri de scurtă 
direct la locurile de

anchetei noastre, unii 
au formulat si o serie 

marginea proiectului

inspector-șef

in 
si

special cu privire la 
policalificarea meseria-

al Inspectoratului jude-
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Echipajul 
Montana" 

la... înălțime!
Un echipaj format din 15 elevi 

de la școala generală din șatul 
Topești, comuna Tismana. jude
țul Gorj. condus de profesorul 
Nicolae Tomoniu. a străbătut, la 
pas. zile în șir. cărările munți
lor. Dar nu într-o drumeție obiș
nuită. ci într-o atractivă acțiune 
instructiv-educătivă vizînd des
coperirea si marcarea de noi 
itinerare turistice. Sîrguința lor 
s-a soldat cu un rezultat remar
cabil : stabilirea unui nou traseu 
turistic — verificat și consem
nat ca atare de un juriu spe
cial. Noul traseu oferă iubito
rilor de drumeție posibilitatea 
de a se deplasa de la Tismana 
pînă în Valea 
nerar plin de 
Reușita le-a 
tară și trofeul 
zătorii". Trofeu care îndeamnă 
spre noi culmi !

Jiului pe un iti- 
farmec și inedit, 
adus locul I pe 
expediției „Cute-

I 
I
I
I
I
I
I
I
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I
i

să presteze I» 
și servicii care 
instalațiilor de 
Constantin Me

• Inginerul Mihai Agafiței, 
țean Neamț pentru controlul calității produselor : „Propun ca in lege 
să fie stipulată și obligativitatea pregătirii cadrelor de meșteșugari in 
cadrul unor licee industriale patronate de UCECOM. unde se poate asi
gura o primă policalificare corespunzătoare, precum și pregătirea de 
tehnicieni, a căror lipsă se resimte peste tot în sistemul cooperației 
meșteșugărești".

• Alexandru Basilescu, inspector la Centrul de perfecționare a lu
crătorilor din cooperația meșteșugărească București : „Cred că este 
bine ca în proiectul de lege supus dezbaterii publice să se includă și 
obligativitatea ca în toate cooperativele meșteșugărești să se organi
zeze brigăzi complexe de meseriași policalificați".

• loan Curcă, președintele cooperativei „Avîntul" din Roznov- 
Neamț : „Pentru a se asigura o selecție corespunzătoare a viitorilor 
meșteșugari propun să se introducă în proiectul de lege obligativitatea 
ca la examenul de admitere in sistemul de școlarizare UCECOM can- 
didații Să fie supuși unui test de aptitudini".

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

| Surprize 
în lanț♦

Mai întîi. Andrei Corneliu 
Popa din Rimnicu Vîlcea s-a tre
zit chemat în fața instanței de 
judecată pentru furtul unui cal. 
(„Eu, onorată instanță, n-am în
călecat în viața mea un cal. Ha
bar n-am despre ce e vorba..."). 
Apoi, i-a venit acasă o amendă 
pentru o călătorie clandestină pe 
tren. („N-am mers în viața mea 
nici măcar o stație de autobuz 
fără bilet, darmite cu trenul..."). 
Apoi, cind să meargă la CEC să 
scoată bani de pe un libret, mai 
ta libretul de unde nu-i. Dar se
ria surprizelor nu avea să se 
oprească aici. Peste noapte, 
A. C. P. s-a trezit... om însu
rat, fără să fi trecut încă pe la 
ofițerul stării civile.

Pină la urmă, misterul s-a 
lămurit. Toate boacănele i le 
făcuse 
care ii 
titate. 
a fost și făptașul identificat de 
miliție. Dacă o mai ținea așa, 
A. C. P. se trezea și... divorțat.

| Optică și... 
optică

Responsabilul unității „Optica" 
nr. 65 din cadrul cooperativei 
„Munca" din Satu Mare a per
ceput unui cetățean, pentru exe
cutarea unei reparații simple la 
ochelari, o. sumă aproape dublă 
față de cea din tgrif,... Ba. mai 
mult : ca să nu se dea de gol, 
n-a întocmit nici un boți de lu
cru. Pentru exact aceeași repa
rație. la unitatea nr. 26. cetățea
nului respectiv i s-a perceput 
tariful legal, adică la jumătate 
de preț față de unitatea nr. 65, 
din cadrul aceleiași cooperative. 
Sesizînd această... optică asupra 
tarifului vicepreședintelui coo
perativei, G. Remeș, acesta a 
recunoscut că. din păcate, unii 
meseriași mai fac asemenea 
„mici ciupeli". Este și motivul 
pentru care am pus întimplarea 
sub lentila... rubricii noastre. 
Să vedem prin ce „lentile" va fi 
privită această „optică" de către 
conducerea cooperativei.

Și-au pus 
pofta-n cui

Lui Anton Iacob si Andrei 
Daviduță din Hemeiuși, ju
dețul Bacău, li s-a făcut poftă 
de o friptură de curcan. Se 
vede treaba că pofta nu i-a 
molipsit numai pe ei, de vreme 
ce. împreună cu alte patru nea
muri, cei doi au pornit in toiul 
nopții spre ferma de la Lilieci 
a I.A.S. „Avicola". Aici, ca să 
nu fie cu supărare, și-au făcut 
parte dreaptă : fiecare si-a um
plut sacul cu cite 6 curcani din
tre cei mai dolofani. In total — 
36 de moțați. Dar abia ajunși 
acasă, cind să se apuce să-i ju
mulească, hop că le-a bătut la 
ușă miliția. Pofticioșii s-au văzut 
nevoiți să renunțe la friptură. 
Dar de plată n-au scăpat. In mod 
egal, fiecare. Să nu fie cu su
părare.

N-au mai 
jucat la horă

Deși fusese detașat la o balas
tieră din Buzău, Ion Șeichiu, 
din București, șofer pe autobas
culanta 31—B—4 228, a ajuns zi
lele trecute tocmai la Jitia, în 
județul Vrancea. Aici, după ce 
a făcut un chef strașnic, îm
preună cu șase tineri — doi in 
cabină și patru în caroserie — 
șoferul a pornit pe o scurtătură, 
care ducea la hora din sat. N-a 
mai ajuns să se prindă în joc. 
într-o pantă periculoasă, moto
rul s-a defectat și autobascu
lanta a început să „valseze" 
printre pomii unei livezi. Un 
tinăr și-a pierdut viața, mașina 
a fost grav avariată, iar ceilalți 
„dansatori" au fost zdruncinați 
zdravăn. Nota de plată pentru 
„muzică" urmează să fie achi
tată de șofer.

Imprudență
Intorcindu-se acasă, un cetă

țean din Cluj-Napoca a deschis 
televizorul. Cum sta întins in 
pat, urmărind imaginea de pe 
micul ecran, a simțit, la un mo
ment dat, că-l fură somnul. In 
loc să se ducă să închidă tele
vizorul, el a tot moțăit cit a 
moțăit, pină a adorfnit buștean. 
După încheierea emisiunii, tele
vizorul a continuat să rămînă 
sub tensiune toată noaptea. Spre 
dimineață, s-a produs o puter
nică explozie urmată de un in
cendiu care a cuprins tot apar
tamentul. Omul, și-a pierdut 
viața

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților i 
„Scînteii"

I I
I I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

un oarecare loan Țăran, 
furase buletinul de iden- 
Noroc că pini la urmă

I
I
I
I
I
I
I
l
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



SCINTEIA —joi 14 aprilie 1977 PAGINA 3

MAȘINILE si UTILAJELE
Cum le folosim?
Cum le redistribuim pe cele disponibile?
O anchetă în întreprinderi din județul Mureș arată:

• în acest an, prin creșterea indicilor de utilizare, se obține un 
spor de producție de 55 milioane lei

• Pînă acum, peste 100 de mijloace tehnice 
alte unități
Folosirea eficientă a mașinilor și utilajelor, a fondurilor fixe productive 

din unități (dispunem pe ansamblul industriei de fonduri fixe de peste 560 
miliarde lei), interesează in cel mai înalt grad economia națională, se înscrie 
ca o sarcină esențială pentru toate întreprinderile industriale. Numai in acest 
fel pot da rezultate scontate eforturile de investiții care s-au făcut pentru 
dotarea și modernizarea întreprinderilor, numai pe. această cale se pot obține 
sporuri de producție și productivitate cu mult superioare prevederilor din 
acest an și din întregul cincinal. Evidențiind însemnătatea acestei sarcini. în 
expunerea prezentată la ședința comună a forurilor supreme de partid și 
de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca toate minis
terele. centralele și întreprinderile să ia cele mai energice măsuri pentru gos
podărirea cu randament maxim a întregului potențial de producție, pentru 
folosirea la întreaga capacitate a tuturor mijloacelor tehnice. Cum se înfăp
tuiește această sarcină majoră în unitățile industriale din județul Mureș ?

Perseverență 
și spirit gospodăresc

■ A

Pentru început notăm că. în acest 
an. colectivele de oameni ai muncii 
din județul Mureș sînt hotărite să 
realizeze, prin creșterea indicilor de 
folosire a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor de bază, un spor de pro
ducție in valoare de 55 milioane lei. 
în acest scop, din inițiativa și sub 
conducerea Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., in toate unitățile econo
mice s-au întreprins din timp analize 
temeinice, au fost declanșate nume
roase acțiuni practice menite să asi
gure utilizarea cu indici mai ridicați 
a mijloacelor tehnice. între altele, o 
importantă deosebită se acordă orga
nizării mai bune a fluxurilor de 
fabricație. încărcării cit mai de
pline a mașinilor în cele trei 
schimburi, realizării la termen — și 
chiar în avans — a parametrilor pro
iectați la noile capacități de produc
ție. Deosebit de eficientă se dovedeș
te a fi și extinderea colaborării din
tre intreprinderile din județ pentru 
fabricarea prin cooperare de piese, 
repere și subansamble — acțiune în
cepută anul trecut — cind. pe aceas
tă cale, s-a asigurat, odată cu folo
sirea mal bună a mașinilor și utila
jelor. un spor de producție de peste 
80 milioane lei. De asemenea, din 
numărul total al mijloacelor tehnice 
disponibile în diferite întreprinderi, 
pină în prezent peste 100 au fost 
redistribuite prin transfer la alte uni
tăți din județ și această activitate 
continuă. Este de remarcat că 
măsurile de sporire a indicilor de 
utilizare a parcului tehnic existent 
sa desfășoară în strînsă legătură cu 
folosirea mai rațională a suprafețelor 
productive construite. La întreprin
derea „IMATEX", bunăoară, pentru 
acest an. comparativ cu anul trecut, 
se prevede obținerea, pe suprafețele 
existente, a unei producții suplimen
tare în valoare de 30 milioane lei. 
Desigur, asemenea obiective și-au 
propus și alte colective de oameni ai 
muncii ; să urmărim însă cum și 
pe ce căi se înfăptuiesc aceste ac
țiuni in practică.

întreprinderea „ELECTROMUREȘ", 
unitate reprezentativă a industriei 
județului Mureș, este dotată cu ma
șini și utilaje moderne, de înaltă teh
nicitate. Colectivul său de muncă a 
hotărit ca. în 1977. să obțină cu ace
leași capacități un spor de producție 
de 20 milioane lei față de realizările 
anului trecut.

— în primul trimestru al anului, 
prevederile de plan. în primul rind 
la producția fizică, au fost substan
țial depășite — ne spunea șeful ser
viciului programarea și urmărirea 
producției, loan Gherghel. Și aceas
ta -tocmai pentru că în întreprindere 
s-au aplicat cu hotărîre măsurile sta
bilite pentru gospodărirea cu randa
ment superior a mijloacelor tehnice, 
gradul de utilizare a acestora ureînd 
de la o perioadă la alta.

într-adevăr. evidențele statistice 
atestă că in lunile care au trecut din 
acest an indicii de folosire a mași
nilor și utilajelor au fost, pe ansam
blul întreprinderii, cu 3—3,5 la sută 
superiori celor din anul trecut, ajun- 
gînd în secțiile de bază la peste 94 
la sută, iar în cele auxiliare — 
la aproape 90 ia sută. Cit privește 
măsurile aplicate in unitate pen
tru utilizarea cu indici ridicați a 
potențialului tehnic, acestea ur
măresc. cu precădere. îmbunătă
țirea continuă a organizării pro
ducției și a muncii. în cadrul 
acestor preocupări, un loc central îl 
ocupă asigurarea necesarului de for
ță de muncă calificată pentru încăr
carea. la parametri corespunzători, a 
celor trei schimburi de producție, 
precum și ridicarea calificării și fo
losirea rațională a întregului perso
nal. Muncitorii cu calificare su
perioară au fost judicios repar
tizați pe echipe, brigăzi si schim
buri ; în secțiile sculărie si ma
șini de calcul —-. în mare parte, toc- 
mai,.-prin aplicarea unor asemenea, 
măsuri — s-a trecut Ia organizarea 
locurilor de muncă pe principiul ser

ai! fost transferate în

virii a două sau mal multor mașini 
de către un singur lucrător.

Maximă atenție se acordă în în
treprindere și căilor de sporire 
a productivității muncii — și anume : 
mecanizarea unor operații, organi
zarea mai bună a fluxurilor tehno
logice. modernizarea acestora și 
echiparea spațiilor devenite disponi
bile cu noi mașini și utilaje, fabri
cate cu forte proprii, crin autouti- 
lare. Reținem că. pe aceste căi. 
vopsi tori a și-a dublat capacitatea.

Acțiunea continuă
Evident. între folosirea deplină, cu 

randament superior, a mijloacelor 
tehnice și creșterea producției există 
o strinsă legătură. Acest ade
văr este confirmat, bunăoară, și 
de succesele obținute de întreprin
derea „METALOTEHNICA". unde in 
1977 indicele de utilizare a mașinilor 
si utilajelor este cu 8 la sută supe
rior celui din anul trecut, iar preve
derile de plan pe primul trimestru 
au fost depășite la toți indicatorii ; 
de rezultatele întreprinderilor „RE
PUBLICA" din Reghin și „NICO
VALA" din Sighișoara.

— Deși rezultatele sînt bune — ne 
spune Hideg Tiberiu. secretar al Co
mitetului municipal Tîrgu Mureș al 
P.C.R. — totuși. în industria munici
piului sînt încă rezerve nevalorifi
cate in ce privește gospodărirea cu 
randament maxim a întregului po
tențial de producție. Tocmai de 
aceea. în lumina indicațiilor prețioase 
date de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de curind au fost stabilite si 
au început să fie aplicate noi 
măsuri pentru creșterea si mai 
substanțială a indicilor de folosire a 
mijloacelor tehnice. în principal, la 
combinatul chimic ele vizează atin
gerea mai rapidă a parametrilor 
proiectați, la „IMATEX" — utilizarea 
mai eficientă a suprafețelor produc
tive ; alte măsuri au în vedere ex
tinderea pe scară cit mai largă a 
colaborării dintre intreprinderile ju
dețului, precum și încheierea acțiunii 
de redistribuire a mașinilor dispo
nibile.

Iile ȘTEFAN 
Cornel POGĂCEANU 

în județul Vraneea se află cele 
mai mari și cunoscute podgorii ale 
tării. Datorită suprafețelor întinse 
cultivate cu viță de vie. cit si a re
coltelor sporite ce se obțin la hectar, 
județul ocupă primul loc pe tară in 
ce privește cantitatea de struguri și 
vin care se livrează. Avînd in ve
dere că viticultura deține o pondere 
importantă în ansamblul celorlalte 
ramuri ale agriculturii, in 1971, la 
indicația comitetului județean de 
partid, s-a organizat la Panciu o con
sfătuire in care s-a discutat și apro
bat un plan de măsuri privind spo
rirea producției 
viticole in județ. 
Numai că unii 
și-au exprimat 
rezerve față de 
propunerea care 
s-a făcut de a se 
ajunge la recolte 
de peste 10 000 kg 
struguri pentru 
vin la hectar.

într-adevăr. a- 
semenea recolte 
nu se atingeau 
decît pe parcele 
mici. Dar acum, 
multe unități a- 
gricole din jude
țul Vraneea obțin 
in mod constant, 
pe suprafețe mari, 
recolte de peste 
10 000 kg struguri 
la hectar. în 1976, 
cu toate condiții
le climatice mai 
puțin favorabile, 
întreprinderea a- 
gricolă de stat Panciu a realizat. în 
medie, peste 11 300 kg struguri la hec
tar. producția planificată fiind depă
șită cu 22 la sută. Ca urmare. între
prinderea noastră a realizat beneficii 
peste plan de aproape 14 milioane 
lei. Este rezultatul aplicării măsuri
lor preconizate la amintita consfă
tuire, a acțiunilor avind ca obiectiv 
modernizarea plantațiilor și aplicarea 
cu mai multă responsabilitate a lu
crărilor în vii.

Recolta de 11 300 kg struguri la 
hectar nu este ceva intimplător. în 
1975, I.A.S. Panciu a obținut o re
coltă chiar mai mare — peste 12 400 
kg struguri la hectar, rezultat pentru 
care unitatea a fost distinsă cu ..Or
dinul Muncii" clasa a IlI-a. Trebuie 
arătat că producțiile medii la hectar 
au crescut constant, pe măsura apli
cării tehnologiilor moderne de culti
vare a viței de vie. în cadrul între
prinderii. vita de vie ocupă o supra
față de 1 830 hectare, din care, in 
anul trecut, au fost pe rod 1 695 hec
tare.

în cîteva cuvinte mă voi referi la 
căile prin care am ajuns la recolte 
de peste un vagon de struguri la 
hectar. Sînt înclinat să afirm că noi 
am obținut asemenea producții nu 
pentru că am făcut lucruri extraor

dinare. ci am respectat întocmai una 
din cerințele viței de vie. Chiar 
se afirmă că. dintre toate plantele 
cultivate, vita de vie ar fi cea mai 
bine studiată. Este adevărat, dar sînt 
unele aspecte pe care nu reușesc să 
le deslușească decît cei care lucrează 
mai îndelungat in acest sector. Tre
buie să cunoști îndeaproape cum se 
comportă fiecare soi în condițiile lo
cale de climă și sol. in funcție de 
aceasta să faci și lucrările ce se cer. 
în primul rind există o cerință ele
mentară, aceea de a avea plantații 
încheiate-, cu densități optime la hec

Recolta de struguri 
nu stă doar

„în vîrful foarfecii"
Experiența I.A.S. Panciu - care a obținut, în 
medie, 11300 kg struguri pentru vin la hectar 
- în aplicarea întregului complex de lucrări 

agrotehnice

tar. Din 1958, în cadrul întreprinderii 
s-a desfășurat o acțiune perseverentă 
de refacere a patrimoniului viticol. 
Atit extinderea plantațiilor, cit și 
completarea golurilor în cele vechi 
s-a făcut cu multă responsabilitate. 
Cunoscind cum s-a lucrat si în alte 
părți, pot afirma că unele unități 
agricole care au făcut investiții ase
mănătoare nu au ajuns la asemenea 
rezultate pentru că nu s-au îngrijit 
să aibă plantații încheiate, cu o den
sitate corespunzătoare a butucilor la 
hectar.

După cum se știe, vița de vie este 
o plantă foarte complexă și de aceea 
lucrările de întreținere care i se a- 
plică trebuie să țină seama de anu
mite cerințe. Viticultorii spun : „re
colta de struguri stă in vîrful foar
fecii". Cu alte cuvinte, trebuie să 
știi cum- să faci tăierile. Prin tăieri 
se stabilește, încă din primăvară. în
cărcătura de rod la fiecare butuc in 
funcție de vigoarea lui. de îngrășă- 
mintele aplicate si alte elemente. Dar 
tăierile mi se pot aplica în mod șa
blon ; trebuie să se țină seama de 
particularitățile biologice ale fiecărui 
soi. In mod deosebit am acordat o 
atenție mai mare soiului Fetească 
albă nu pentru că deține o mare pon
dere în plantațiile întreprinderii, ci 

pentru că unii specialiști afirmau că 
n-ar produce indeajuns. Din expe
riența noastră am ajuns la concluzia 
că la tăieri nu se lăsa un număr 
suficient de corzi. Din această cauză, 
butucul avea o creștere buiacă. ceea 
ce determina dispariția inflorescen
ței și. prin urmare, recolta scădea 
simțitor. Am experimentat si extins 
un nou sistem de tăiere, cu mai multe 
corzi. Văzînd că rezultatele sint 
foarte bune, am hotărit generalizarea 
lui pe toate suprafețele cultivate cu 
soiul Fetească albă. Ca urmare. încă 
în 1973, la acest soi am ajuns la re

colte de 16 000—17 000 kg struguri la 
hectar. Cu totul alte cerințe — aș 
putea spune opuse — are soiul Fe
tească regală. Prin tăieri trebuie să 
i se asigure o încărcătură mai mică 
de rod. Pe fiecare lăstar sînt 3—4 
inflorescențe și de aceea lăsăm cîte 
4—5 corzi la fiecare butuc. în timpul 
vegetației, dacă se constată că în
cărcătura este mai mare, inlăturăm 
din lăstari. Altfel butucul se usucă, 
pierzindu-se nu numai recolta, ci se 
distruge și plantația. Am arătat a- 
ceste tehnici care demonstrează ne
cesitatea cunoașterii particularități
lor fiecărui soi și. in funcție de a- 
ceasta. aplicarea diferențiată a lu
crărilor de întreținere. Procedînd ast
fel, fără nici o investiție suplimen
tară. poate fi obținută o creștere 
substanțială a producției medii de 
struguri la hectar.

Tehnologia viței de vie nu se re
duce numai la tăieri. Recolta de stru
guri este determinată de aplicarea 
întregului complex de lucrări. Noi 
acordăm o mare atenție folosirii ra
ționale a îngrășămintelor. în cadrul 
întreprinderii noastre se folosesc, în 
medie. 300—400 kg îngrășăminte (sub
stanță activă) la hectarul de vie. însă 
în ce privește administrarea lor 
ne-am abătut de la regula cunoscută. 

De exemplu, se considera că solurile 
din podgoria noastră nu ar avea ne
voie de îngrășăminte cu potasiu, pă
rere care a fost infirmată. Ridicind 
scaunul butucului, se cere să se ac
ționeze pentru întărirea corzilor vi
ței de vie, ceea ce se realizează prin 
aplicarea de îngrășăminte fosfatice 
și potasice. Este și motivul pentru 
care cele cu azot le dăm doar pe 
parcelele cu fertilitate mai scăzută, 
in cantități relativ mici, de 50—100 kg 
la hectar.

De asemenea, am organizat aplica
rea de tratamente complexe. înce- 

pind de la des- 
mugurire. Cînd 
lăstarii au abia 
4—5 cm se face o 
prăfuire. Mențio
nez că în soluția 
folosită la stropi
rile împotriva 
manei adăugăm 
sulf muiabil. a- 
sigurînd astfel și 
combaterea tăi— 
nării.

Sporirea recol
tei de struguri a 
fost însoțită de 
reducerea cheltu
ielilor de produc
ție. Menționez că, 
pe ansamblul în
treprinderii. cos
tul tonei de stru
guri a fost redus 
cu 367 lei față de 
cel planificat, ceea 
ce și explică 
beneficiile mari 
realizate.

Sîntem convinși că potențialul vii
lor întreprinderii noastre poate spori 
mult. Ne-am propus ca în viitor să 
ajungem la o producție de un vagon 
de vin la fiecare hectar, ceea ce pre
supune o recoltă de circa 15 000 kg 
struguri. De altfel, in anul trecut, fer
mele nr. 1 și 10 au depășit un vagon 
și jumătate de struguri la hectar.

Răspunzînd chemării lansate de 
I.A.S. Ostrov, județul Constanta, co
lectivul întreprinderii noastre s-a an
gajat ca. in acest an. să livreze, peste 
plan. 490 000 kilograme de struguri, 
iar ca urmare a depășirii producției 
marfă cu 650 000 lei și a reducerii 
cheltuielilor cu 450 000 lei să se ob
țină, peste plan, un beneficiu de 1 
milion lei. în vederea realizării aces
tor obiective, lucrările agricole de 
primăvară în vii au fost făcute cu 
cea mai mare răspundere. Vrem ca 
în acest fel în 1977 să adăugăm noi 
succese la rezultatele obținute de 
întreprinderea noastră în anii prece
dent în ce privește sporirea recoltei 
de struguri.

Ing. Vasile POPA 
director I.A.S. Panciu, 
județul Vraneea

„ÎN TRIMESTRUL II
VOM RECUPERA INTEGRAL 

DEPĂȘIREA LA CONSUMURILE 
DE ENERGIE ELECTRICĂ" In campania agricolă de primăvară, mecanizatorii execută un mare volum de lucrări. Ei muncesc din zori și pină seara tirzlu șl chiar noaptea. Iotă pe cițiva dintre el in plină activitate pe 

ogoarele județului Ilfov : Ion Bologa de la S.M.A. Călugărenl, Ion Șerban care lucrează pe un ogor al C A P Puienl și Die Cirlan, de la S M.A. Bănoasa Foto : S. Cristian

Răspunsul siderurgiștilor hunedoreni 
la semnalele „Scînteii“

în articolul intitulat : „DE CE AȚI DEPĂȘIT CONSUMURILE DE 
ENERGIE ELECTRICA", publicat in „Scinteia" nr. 10 738 din 27 fe
bruarie a.c., se semnala, între altele, că la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara s-au consumat peste cotele stabilite, in luna ianuarie și 
două decade din februarie, 5 546 000 kWh energie electrică. Publicăm 
astăzi răspunsul sosit la redacție din partea siderurgiștilor hunedoreni.

Datorită acțiunilor întreprinse de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din secțiile și compartimentele de 
specialitate, sub conducerea și îndru
marea .organizațiilor de partid. si- 
derurgiștii hunedoreni au obținut an 
de an importante economii de cocs, 
metal, material refractar, energie 
electrică și combustibil. Numai in 
anul trecut, aceste economii s-au 
concretizat in reducerea costurilor da 
producție cu peste 37 milioane lei.

Pentru micșorarea în continuare a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, in 
spiritul indicațiilor formulate de 
conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. comitetul de par
tid și consiliul oamenilor muncii au 
stabilit, pentru anul 1977, un pro
gram complex de măsuri in care se 
prevăd sarcini concrete pe fiecare 
uzină, secție, precum și pe agrega
tele cu pondere ridicată în consu
muri, cum sînt cuptoarele metalur
gice, liniile de laminare ș.a.

Măsurile aplicate sint numeroase, 
de amploare și numai din lipsă de 
spațiu nu insistăm asupra lor — 
fiind vorba, intre altele, de crește
rea răspunderii lucrătorilor față da 
obligațiile ce le revin in privința ra
ționalizării consumurilor energetice, 
eliminării pierderilor de agenți ter
mici în rețele, exploatării corespun
zătoare a capacităților de recuperare 
a căldurii gazelor arse și evitării 
funcționării „în gol" a unor agrega
te. Cu toate aceste acțiuni, așa cum 
sa arată in articol, in luna ianuarie 
și două decade din februarie, combi
natul a înregistrat o depășire a co
telor de energie electrică de 5 546 000 
kWh.

Subliniem faptul că această depă
șire nu se referă la normele efective 
de consum, ci la cota de energie 
electrică aprobată aprioric, pe bază 
de aproximări, de organele de spe
cialitate din Ministerul Industriei 
Metalurgice pe două luni ale anului 
în curs. în legătură cu aceasta, con
siderăm necesar a face următoarele 
precizări : a) în lunile ianuarie și 
februarie s-a consemnat un consum 
suplimentar de energie electrică de 
2 631 000 kWh, ca o consecință a de
pășirii sarcinilor de plan cu 3 805 
tone de cocs, 16 643 tone aglomerat 
feros, 17 378 tone de fontă, 10 901 
tone de oțel Martin și electric, 
16 558 tone laminate, 498 tone var 
metalurgic, 684 tone produse chimice 
ș.a., corespunzător cerințelor econo
miei naționale ; b) în prima jumătate 
a lunii ianuarie a intrat în probe 
tehnologica noua fabrică de oxigen,

pentru care s-au consumat 2 695 000 
kWh, cantitate care nu a fost pre
văzută prin balanța de energie elec
trică aprobată combinatului. Dife
rența de 220 000 kWh se ' datorește 
pierderilor determinate de utilizarea 
unor instalații de iluminat supradi
mensionate, funcționarea în regim 
continuu a unor agregate, insuficien
ta preocupare pentru creștere^ indi
cilor intepsivi la unele agregate și in
stalații mari consumatoare de ener
gie.

în urma articolului publicat în 
„Scinteia" s-au intensificat acțiunile 
de raționalizare a consumurilor ener
getice, prin urgentarea transpunerii 
in practică a celor 87 de măsuri din 
planul pe acest an, întocmit la nive
lul combinatului. Avem in vedere ac
țiunile menite să asigure o utilizare 
intensivă a combustibililor locali (gaz 
de furnal și gaz de cocserie) ; gră
birea punerii in funcțiune a unor o- 
biective energetice (turbogeneratoru! 
ASC-12, un cazan recuperator de la 
blumingul de 1 300, realizarea supra- 
încălzitoarelor de abur la instalațiile 
recuperatoare de la otelăria Siemens- 
Martin nr. 2) — toate avind drept 
scop reducerea simțitoare a consu
mului de energie și altele. Rezulta
tele acestor acțiuni s-au materializat 
intr-o economie de 1 200 000 kWh pe 
luna martie.

Dar, cum este firesc, nu ne-am 
oprit la aceste măsuri. Prin noiie 
acțiuni preconizate de comitetul de 
partid și conducerea combinatului se 
asigură respectarea consumurilor sta
bilite pe baza repartiției și a actului 
adițional încheiat intre Combinatul 
siderurgic Hunedoara și întreprinde
rea de rețele electrice Deva și recu
perarea integrală. în trimestrul II a.c., 
a depășirilor de energie electrică în
registrate in lunile ianuarie și fe
bruarie. Totodată, vom preveni cu 
severitate orice consum exagerat de 
energie electrică și combustibil.

Pe deplin conștient de importanța 
măsurilor subliniate de conducerea 
partidului și statului în vederea re
ducerii consumului de energie elec
trică și combustibil, colectivul nostru 
de metalurgiști va suplimenta tot mai 
mult producția de metal a țării, în 
condițiile economisirii riguroase a re
surselor energetice, ridicării calității 
cocsului, fontei, oțelului, laminatelor.

Inq. Sabin FAUR
director generai
Ing. Ionel CÎNDEA 
secretar al comitetului de partid 
Combinatul siderurgic Hunedoara

La Craiova

Primul lot ile tractoare

La întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole din Craiova a 
ieșit zilele acestea de pe benzile 
de montaj primul lot de trac
toare agricole articulate de 

“ ‘" Noul 
performante 
prototip a 
tovarășului 

cu prilejul 
Craiova la 3

— „A. 1 800 A", 
cu înalte
— al cărui 
prezentat 
Ceaușescu

180 CP 
produs, 
tehnice 
fost 
Nicolae
vizitei efectuate la 
ianuarie a.c. — este conceput de 
către Institutul de cercetări și 
proiectări pentru automobile si 
tractoare din Brașov, in colabo
rare cu specialiștii de la Cen
trala industrială de tractoare si 
mașini agricole și din întreprin
derea craioveană. Pentru fabri
carea noului tractor, specialiștii 
de la unitatea din Craiova au 
conceput și executat prin auto- 
utilare linii tehnologice de pre
lucrări și montaj general.

Noul tractor asigură o produc
tivitate a muncii de peste trei 
ori mai mare față de aceea a 
tractorului universal de 65 CP. 
puțind fi folosit la întregul 
complex de lucrări agricole. 
Tractorul poate să execute 11,5 
ha arături pe zi, față 
cît realizează cel mai 
tractor fabricat pînă 
țară. (N. Băbălău).

de 3,5 ha
puternic 
acum în

b Â Plantarea cartofilor de toamnă 
în zonele submontane

NU E TIRZIU, DAR NICI DEVREME
Ce măsuri se impun pentru urgentarea

După ce s-a încheiat plantarea cartofilor timpurii și de vară, a 
inceput această lucrare și la cei de toamnă. Datorită condițiilor bune 
de lucru din prima parte a lunii aprilie, s-a reușit să se planteze 
circa 88 000 hectare cu cartofi de toamnă — 90 la sută din supra
fața destinată acestei culturi. Lucrările au intirziat in județele mari 
cultivatoare de cartofi situate in sud-estul Transilvaniei, unde și 
temperaturile au fost mai scăzute. Acum, odată cu încetarea ploilor 
și reincălzirea timpului trebuie să se acționeze energic în vederea 
încheierii plantării cartofilor in toate 
dețele. Iată concluziile unui raid 
județe mari cultivatoare de cartofi — 
desfășurarea lucrărilor de plantare a

unitățile agricole, in toate ju- 
anchetă organizat în două 

Harghita fi Covasna — privind, 
cartofilor de toamnă.

lucrărilor

HARGHITA
ghita, județ cu veche tradiție In 
cultivarea cartofilor, suprafața des
tinată acestei culturi este de circa 
20 000 ha. din care 8 800 ha In sec
torul cooperatist. După un demaraj 
foarte bun. determinat de venirea 
mai devreme a primăverii, precum 
și de măsurile tehnico-organizatorice 
initiate pe multiple planuri de biroul 
comitetului județean de partid șl 
comandamentul județean. lucrările 
de plantare a cartofilor s-au desfă
șurat în ritm intens. Ca urmare, in 
zonele unde solul se încălzește mai 
repede — Odorheiu Secuiesc și 
Cristuru Secuiesc — numeroase uni
tăți agricole, între care Avrămești, 
Porumbenii Mari, Secuieni, Praid,

în județul Har- Crăciunel. Ocland. Dealu. Lutița și 
altele au încheiat plantatul cartofi
lor iau execută această lucrare pe 
ultimele suprafețe. Un avans sub
stanțial s-a înregistrat si in unită
țile mari cultivatoare de cartofi si
tuate in bazinele Ciuc și Gheorgheni. 
De exemplu, la cooperativa agricolă 
din Gheorgheni au fost plantate 
190 ha din 280 ha destinate acestei 
culturi. Tov. Ștefan Szentes. pre
ședintele cooperativei, bazindu-se pe 
dotarea tehnică a unității cu mașini 
agricole, pe pregătirea în prealabil 
a patului germinativ, pe existența 
unor cantități suficiente de cartofi 
pentru sămînță, aprecia că aici plan
tarea cartofilor va fi încheiată în 
cîteva zile. Lucrările se desfășoară 
în bune condiții si in alte unități 
mari cultivatoare de cartofi: Sinmar- 
tin. Voșilobeni, Joseni Ineu. To- 
mești și altele, care, pină la această 
dată, au reușit să introducă tubercu
lii în sol pe mai bine de jumătate 
din suprafețele planificate.

Referindu-se la posibilitatea 
minării lucrărilor de plantare a 
tofilor în timpul cel mai scurt.
Alexe Pakot, directorul direcției a- 
gricole județene, ne-a spus: „Pentru 
a se obține în acest an recolte mari, 
superioare celor din anul trecut, 
peste tot se urmărește executarea 
unor lucrări de bună calitate. în 
ciuda răcirii vremii, se acționează 
in continuare. în mod. organizat, 
pentru încheierea plantatului. Pină 
în prezent. în cooperativele agricole 
această lucrare s-a făcut pe 3 277 
hectare, ceea ce reprezintă peste 37 
la sută din suprafața planificată. 
Dar. mari suprafețe sînt gata pre
gătite. astfel incit putem realiza 
zilnic 450—500 hectare, ceea ce ne 
va permite ca în maximum 10—12 
zile să încheiem în tot județul plan
tarea acestei culturi". (I. D. Kiss).

ter- 
car- 
tov.

COVASNA
cooperativele agricole din județul 
Covasna vor cultiva 9 500 hectare cu 
cartofi, iar întreprinderile agricole 
de stat — 1 500 hectare. Pînă la 10 
aprilie au fost plantate, pe total ju
deț, 6 040 hectare, din care 5 210 ha 
în cooperativele agricole. După cum 
ne spunea tov. Nemeth Ladislau. di
rectorul direcției agricole județene, 
campania de plantare a cartofilor a 
fost minuțios pregătită în toate uni
tățile agricole din județ. Au fost ad
ministrate cantități sporite de în
grășăminte naturale și chimice; s-a 
pregătit un pat germinativ corespun
zător; toate mașinile de plantat au 
fost verificate, reparate, iar la cele 
noi s-au montat bunchere pentru ad
ministrarea, concomitent cu planta
rea, a 150—200 kilograme îngrășămin
te complexe la hectar. Toate aceste 
măsuri au contribuit. în mare mă
sură. la demararea in condiții dintre 
cele mai bune a plantării.

Utilajele întreprinderilor agricole 
de stat din județ lucrează cu toată 
capacitatea. Pentru a se asigura tu
berculii necesari funcționării continue 
a celor 36 de mașini, 800 de oameni 
fac sortarea cartofilor de sămintă. 
..Pînă azi am reușit să plantăm 830 de 
hectare, ne spunea directorul trustu
lui. inginerul Anton Huneade. Patul 
germinativ este deosebit de bun. ceea 
ce ne-a permis atingerea unui ritm 
de plantare de 180 hectare pe zi. Cu 
acest ritm, in condiții calitative din
tre cele mai bune, vom termina aceas
tă lucrare in citeva zile".

Pe o tarla de 20 de hectare, la coo
perativa agricolă Reci se lucra cu 
două mașini de plantat. La cele două 
capete ale tarlalei cîte doi coopera
tori incărcau buncărele mașinii de

în acest an,

Comerț prin
întreprinderea comercială centra

lă UNÎVERSALCOOP, prin servi
ciul său de „Comerț prin corespon
dență". expediază la domiciliul ce
lor ce solicită : serviete „diplomat" 
cu ramă de aluminiu, filtre elec
trice de cafea „Moca", fuste din pie
le. servicii de tacimuri. lenjerie de 
pat albă, brodată, aparate manuale

plantat cu cartofi și îngrășăminte 
complexe. „Pămintul este bine pre
gătit — ne spunea Varga Andrăs, 
unul dintre tractoriști. Respectăm 
adincimea de plantare și distanța 
dintre cuiburi. Nici nu s-ar putea alt
fel pentru că inginera Eva Tamaș 
verifică permanent calitatea lucrării". 
Cooperativa agricolă din Cernat este 
o unitate mare cultivatoare de car
tofi. Pînă la această dată, din cele 
900 hectare au și fost plantate peste 
200 hectare. Cu Nagy Olah Deszd, 
șeful fermei vegetale nr. 2. ne intil- 
nim la capătul unei tarlale. „Ferma 
noastră cultivă 330 hectare cu car
tofi din care 160 hectare le-am și 
plantat. Patul germinativ este bun 
iar 100 hectare au fost fertilizate cv 
peste 4 vagoane de îngrășăminte na 
turale, iar toate cele 330 ha au pri 
mit cîte 200 kg îngrășăminte fosfatice 
250 kg azotate și 150 kg potasice. ia 
concomitent cu plantatul se adminis 
trează 150 kg îngrășăminte complex’ 
pentru fiecare hectar. Niciodată pîn 
acum nu am aplicat atîtea îngrășă 
minte". în ziua de 10 aprilie, la areas 
tă fermă toate cele 6 mașini au luers 
din plin. S-a acordat o atenție deose 
bită calității, rindurile sînt drepte, s 
dincimea se verifică la anumite intei 
vale de timp și se respectă cu strict» 
țe distanța de plantare pentru a se f 
sigura 50 000—55 000 cuiburi la hecta

Se muncește intens și în alte co< 
perative agricole, cum sînt cele d 
Ghidfalău. Brateș, Arcuș. Moacș 
Chichiș, Sfîntu Gheorghe, Tîrgu S< 
cuiesc. etc. unde peste 60 la sută d 
suprafața planificată a și fost plai 
tată. în județ se acționează energ 
pentru 
această 
recolte 
Geza).

a termina cît mai repei 
lucrare și a se obține asti 
mari în acest an. (Torni

corespondență
de tricotat, saltele din burei 
etc.

Pentru procurarea unor astfel df 
mărfuri, precum și a celorlalte pro
duse înscrise in catalogul comer
țului prin corespondentă se expe- 
diază o carte poștală pe adresa 
UNIVERSALCOOP, Comerț prii 
corespondență, str. Vulturi nr. 31 
sectorul 4, București.
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Există două noțiuni ase
mănătoare, insă cu totul 
distincte, deși in cele mai 
fericite cazuri ele ajung să 
se imbine. Este vorba de 
umanismul literaturii și de 
literatura umanismului. Dar, 
pentru moment, să lăsăm 
deoparte definițiile abstrac
te și să atingem ilustrările 
vii, istorice, semnificative 
îndeosebi pentru lumea 
contemporană.

In veacul nostru, zguduit 
de războaie nimicitoare, de 
continua conflagrație într-o 
parte sau alta a globului, de 
amenințări stăruitoare, de 
crize felurite, s-a simțit mai 
necesar decit oricînd anti
dotul : ideea de umanism. 
Tn fata celor mai incredi
bile. atrocități s-a înălțat, 
ca o replică legitimă, gla
sul conștiinței omenești. O- 
mul nu trebuie să uite că 
este om, ba chiar să pro
greseze continuu in înstru- 
narea coardei sale umane. 
Literatura a constituit și 
constituie unul din factorii 
cei mai importanți de vehi
culare și de propagare a a- 
cestei nobile tendințe. Ea se 
luptă să combată antiuma
nul care a îngrozit de ati- 
tea ori veacul nostru. Este 
deci o literatură a umanis
mului.

Nu poate, fi totuși califi
cată drept umanistă orice 
expresie literară valoroasă, 
fie ea de oriunde și de ori
cînd ? Un simplu cintec 
popular, ale cărui accente 
vibrează în sensul artei a- 
devărate, cuprinde și o ine
rentă trăsătură adine uma
nă. Atunci de ce se mai 
vorbește de o specială lite
ratură a umanismului, cînd 
orice scriere realizată la ni
vel artistic, indiferent de 
cind, cum și unde, este u- 
manistă ? Care mai este di
ferența specifică a unei a- 
semenea scrieri față de o 
explicită literatură a uma
nismului, adică a unui ge
neros concept teoretic apli
cat in mod programatic și 
riguros pe planul artei ? 
Răspunsul ne stă imediat la 
dispoziție. în primul caz, u- 
manismul este un implicit

punct de plecare, un dat 
axiomatic. în al doilea caz. 
el se constituie numai con
secutiv, sub chipul cert al 
unei explicite finalități con- 
cluzive, atinse pe calea de
monstrației artistice în fa
voarea unui anumit ideal 
moral și social. Distincția 
poate fi interpretată și din 
unghiul unei alte variante. 
Umanismul literaturii face

tră. Umanismul erudit de 
origine îndeosebi latină este 
expresia unei reactiuni cul
te, umanizante, la o criză 
cu caracter inuman sau an
tiuman, așa cum se va con
stata mai tîrziu și în mult 
încercatul nostru secol. în 
lumea romană corupția, 
cruzimea războaielor civile, 
extravaganța curților impe
riale. exploatarea Sclavului

Umanismul 
literaturii 
și literatura 
umanismului

Puncte de vedere de Edgar PAPU

apel la purele resurse uma
ne ale omului. Fără a ne
glija aceste resurse, litera
tura umanismului le îmbo
gățește, le intensifică și le 
luminează definitiv prin 
cultură.

Ne mai solicită, în sfirșit, 
și întrebarea dacă existenta 
celor două specii nu con
stituie poate un exces, o- 
dată ce ele presupun unul 
și același fond. Tocmai aci 
trebuie adusă o precizare 
esențială în deslușirea pro
blemei. Literatura umanis
mului Intervine, cel mai a- 
desea, ca un mijloc de apă
rare, cînd amintitele resur
se umane, ce propulsează 
simplul umanism al litera
turii, se văd amenințate.

începuturile istorice ale 
termenului humanitas, care 
provine de la Cicero, con
firmă neîndoios ideea noas-

care devenise simplu obiect 
(res), toate aceste fenomene 
funeste au înjosit noțiunea 
de uman. Și atunci glasu
rile indignate, ridicate pen
tru apărarea , omului din 
partea lui Plaut. Terentiu, 
Cicero, Horațiu. Salustiu, 
Seneca. Tacit și Iuvenalis 
formează materia propriu- 
zisă a umanismului in sen
sul adoptat mai tîrziu de 
Renaștere. Este vorba de 
replica educației culte la o 
criză morală provocată de 
reînvierea unei brutalități 
primitive. Pe planul scrisu
lui artistic această replică 
ia forma de literatură a u- 
manismului. Ea intervine 
in. momentele cind se văd 
periclitate condițiile favora
bile unui umanism al lite
raturii.

Cu aceasta n-am fixat 
decît începuturile atit ale

fenomenului, cit și ale ter
menului care-1 denumește. 
De atunci s-a alternat, s-a 
încrucișat și s-a conjugat 
mereu un umanism al lite
raturii cu o literatură a u- 
manismului. în perioadele 
relativ liniștite și echilibra
te. in ășa-numitele clasicis- 
me. cel francez din veacul 
al XVII-lea sau cel german 
de pe la sfirșitul veacului 
al XVIII-lea, se poate vorbi 
de un umanism al literatu
rii. Dimpotrivă, in momen
tele de criză, cind se vede 
tulburat acel echilibru, pri- 
mejduindu-se omenescul din 
om. predomină, ca remediu, 
literatura umanistă.

Dar această literatură a 
umanismului, deși tot ex
presie a spiritelor intens 
cultivate, se deosebește de 
cea originară din lumea la
tină. în primul rînd. carac
terul ei nu mai este doar 
defensiv, de ' pledoarie pen
tru omul împilat si obidit, 
ci și ofensiv, de rechizitoriu 
și de luptă îndreptată în 
vederea unor schimbări 
fundamentale în lume. Cy 
alte cuvinte, literatura uma
nismului își propune acum 
in mod expres militarea 
pentru progresul moral și 
social al omenirii. în al 
doilea rînd. această litera
tură nu mai polarizează in 
jurul ei doar cîteva spirite 
luminate, recrutate dintre 
putinii beneficiari ai cultu
rii. Acum literatura uma
nistă este o emanație di
rectă a celor multi, tot mai 
deplin conștienti de drep
turile lor. Desigur că faptul 
presupune o prealabilă cul
turalizare a lor.

La noi s-a surprins cel 
mai adesea o sinteză între 
umanismul literaturii, izvo- 
rit din omenia ..clasică" a 
poeziei noastre populare, și 
literatura umanismului, cu 
caracter revoluționar, națio
nal și social. Pe linia aces
tei tradiții de cuprindere 
completă și de plenitudine 
in conjugarea celor două 
atitudini umaniste par să 
se exprime, cu o nouă ori
ginalitate, și tinerii scriitori 
români de astăzi.

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI* Problema agrară 
in România

(Urmare din pag. I)

Lucrările expuse de artiștii plas
tici bucureșteni sint primite cu 

Interes de publicul vizitator

Expoziția artiștilor 
plastici bucureșteni

PREMIERĂ LIRICĂ LA BRAȘOV :

„Vremuri de vitejie"

Concert omagial „Beethoven"
La pupitrul orchestrei simfonice 

a Radioteleviziunii un debut dirijoral: 
MĂDĂLIN VOICU

în cadrul sărbătoririi 
a 150 ani de la naște-

■ rea lui Ludwig van 
j Beethoven. orchestra 
! simfonică a Radiotele- 
i viziunii a susținut un
■ concert omagial la care 
' și-a dat ’ concursul ar- 
i tistul poporului Ion

Voicu. Concertul, cu- 
prinzînd in exclusivi
tate,, lucrări ale gema- 

; lului scompozitor ger
man. a prilejuit ăfîr-. 

I marea, la pupitrul di- 
I rijoral, a tinărului mu- 
; zician Mădălin Voicu, 

care Îmbogățește, ast
fel. pleiada șefilor de 

i orchestră din generația 
; sa.

Afișul manifestării 
j beethoveniene ce a cu- 
j prins uvertura „Eg- 
j mont", cele două ro- 
; mante pentru vioară și 

orchestră și Simfonia a 
IV-a a evidențiat, o 

j dată in plus, patosul 
Ș dramatic, forța eroică 
I și avintul cuceritor al 

admirabilelor pagini 
muzicale care iși dez
văluie cu fiecare oca
zie permanenta actua
litate.

I Participarea violonis
tului Ion Voicu la a- 
cest concert a impri
mat evenimentului un

în atenția particlpanților 

la concursul
I

„Centenarul
Independenței 

de stat 
a României"

Concursul pe bază de buletine 
„Fondul Păcii" cu tema „Cente
narul Independenței de stat a 
României" organizat de Comite
tul național pentru apărarea 
păcii, se apropie de faza finală. 
Reamintim celor interesați că 
numai buletinele expediate prin 
poștă pină la data de 9 mai 
1977 vor fi triate de comisia de 
verificare a răspunsurilor și o- 
mologate' in vederea participării 
lor la tragerea la sorti a celor i 
942 de premii ale concursului.

Buletine de concurs mai pot fi i 
procurate prin comitetele jude- i 
țene, municipale și orășenești 
de luptă pentru pace, precum si 
printr-o serie de instituții și or
ganizații de masă si obștești.

în cadrul etapei municipale a Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei", miercuri la amiază s-a deschis, 
in prezența a numeroși iubitori și 
creatori de frumos, expoziția artiș
tilor plastici bucureșteni. Lucrările 
de pictură sînt găzduite de Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România, iar cele de sculptură, gra
fică și artă decorativă de Sala Dalles. 
Participarea impresionantă a artiști
lor bucureșteni la această etapă a 
festivalului este ilustrată grăitor prin 
citeva cifre : 593 plasticieni — în Ca
pitală există 800 de creatori în acest 
domeniu — au trimis 952 lucrări, 
dintre care, un juriu exigent a selec
ționat pentru a fi expuse 515. Sînt 
reunite astfel lucrări valoroase care 
reflectă cu talent și imaginație lupta 
neabătută a poporului român pentru 
apărarea ființei sale naționale, pen
tru independență și dreptate socială, 
precum și imagini ale muncii po
porului român, sub conducerea în
cercată a partidului, în anii socialis
mului. Se întilnesc alături nume cu
noscute de artiști consacrați și de 
artiști mai tineri care toți au consi
derat o cinste deosebită să participe 
la această mare întrecere, dornici 
să-și aducă în acest fel contribuția 
la făurirea culturii și civilizației so
cialiste.

După cum au arătat la vernisaj 
Ioan .Tinga, președintele Comitetului 
de cultură și educație socialistă al 
municipiului București, și Ion Frun- 
zetti. vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici, expoziția constituie 
o dovadă grăitoare a faptului că Fes
tivalul național „Cintarea României" 
a stimulat noi energii creatoare in 
rîndul artiștilor plastici bucureșteni. 
a produs o adevărată emulație care 
s-a concretizat și se va concretiza, 
desigur, in alte lucrări de valoare.

(Agerpres)

Fresca lirico-drama- 
tică „Vremuri de vi
tejie" de Teodor Bra- 
tu. prezentată în pre
mieră de Teatrul mu
zical din Brașov, este 
gîndită ca o filă de 
cronică a istoriei anu
lui 1877. Compozitorul 
și-a conceput povesti
rea muzicală pe un li
bret propriu, ale cărui 
principale elemente 
constitutive sint ba
zate pe apelarea la do
cumentul’ istoric, și la 
lirica poeților timpu
lui. autorul asigurind 
astfel fondul de au
tenticitate al scenariu
lui și, totodată, forța 
de comunicare a idei
lor ce au străbătut, ca 
un fir roșu întregul 
secol ce a trecut de la 
cucerirea independen
tei. Succesiunea sec
vențelor. altemînd ta
blouri simbolice cu 
scene de Reconstituire 
a unor file de cronică, 
dă „frescei lirico-dra- 
matice" valoarea poe
matică ce presupune

firesc apelarea la mu
zică. într-adevăr. au
torul aduce cintecul ca 
o dimensiune esențială 
a vieții poporului, nu 
se limitează la „ilus
trarea" acțiunii prin 
desfășurări simfonice 
și vocal-simfonice am
ple. Fie că ne reamin
tește un celebru imn 
patriotic al lui Mure- 
șianu sau că face să 
retrăiască frinturi de 
doină, fie că primesc 
rezonante noi versu
rile lui Eminescu. 
Alecsandri sau Coșbuc. 
cintecul este aici. în 
fresca imaginată de 
artist, elementul de 
echilibru, un puternic 
mijloc de a evocă 
Omul simplu, ce s-a 
jertfit pentru neamul 
său.

Creatorii spectaco
lului — regizorul 
George Zaharescu. sce
nografa Hristofenia 
Cazacu. coregraful Oleg 
Danovschi. dirijorul 
Lucian Gropșianu — 
au servit lucrarea cu 
entuziasm și sinceri

tate. Dacă ansamblul 
coral are certe merite, 
dacă rostirea de proză 
a fost onorată profe
sional de cîntăretii 
teatrului, se remarcă 
totodată si citeva con
tribuții muzicale so
listice — Mihai Popes
cu Guinea. Vasile Pop, 
Ion Gonțea. Margareta 
Gîngă.

în suita de premie
re prin care tea
trele noastre muzicale 
cinstesc centenarul 
independenței, fresca 
„Vremuri de vitejie" 
se înscrie ca un debut 
promițător. Privind 
primul spectacol, a- 
preciindu-i calitățile si 
reținind unele neîm- 
pliniri. este de aplau
dat rezultatul de an
samblu. „Vremuri de 
vitejie" de Teodor 
Bratu ne oferă una 
dintre cele mai argu
mentate formule de 
spectacol muzical pa
triotic contemporan.

Griqore 
CONSTANTINES CU

Brigada pionierilor din Maluri

caracter aparte, arta sa 
relevind pregnant înal
ta măiestrie și adinca 
semnificație a paginilor 
interpretate. Totodată, 
debutul lui Mădălin 
Voicu în fața publicu
lui Capitalei a con
stituit o mare și plă
cută surpriză prin si
guranța cu care tînărul 
dirijor a stăpinit an
samblul instrumental și 
dezinvoltura cu care a 
dat viață partiturilor 
beethoveniene. Estetica 

sa, purtînd întotdeauna 
o încărcătură emoțio
nală. are calitatea de a 
imprima cu eficacitate

intențiile sale orches
trei și de a transmite 
auditoriului tensiunea 
muzicii.

Participarea orches
trei simfonice a Radio
televiziunii la acest 
concert — ale cărui be
neficii au fost depuse 
la „Contul omeniei" — 
a relevat înalte cali
tăți. intre care amintim 
acuratețea acordajului, 
o sonoritate echilibrată 
și omogenă, calități a- 
preciate cu vii aplauze 
de numerosul public 
prezent la concert.

Mircea CH1R1AC

tv
PROGRAMUL I

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală : Dicționar școlar
16,35 Curs de limba rusă
17,05 Arii și duete din opere
17.30 Reportaj pe glob : Alger — poar

tă spre Sahara
17.53 Consultații juridice
18.20 România pitorească
18.50 Centenarul Independenței. Ostași 

din coloana permanenței : Grigo- 
re Ion — erou din 1877

19,00 Prim-plan : Adelina Oprea — in
giner agronom, director la I.A.S. 
Pitești

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei

20.00 Ora tineretului : „Ideal de tnuncă, 
ideal de viață"

20,30 Film-anchetă : .,Cathy, tntoarce-te 
acasă". Emisiune realizată de Te
leviziunea engleză, distinsă cu Ma
rele premiu la Festivalul docu
mentarului de televiziune de la 
Monte Carlo

21,50 Atelier de creație literar-artistică
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. , Dirijor : Oscar 
Danon (Iugoslavia). Solist : Jean 
Jacques Kantorow (Franța). Trans
misiunea primei părți. Johannes 
Brahms — concertul în re major 
pentru vioară și orchestră

21.15 Telex
21.20 Roman-foileton : „Dombey și fiul" 

— ultimul episod

...Sint cu toții 9 : cu învățătoarea 
lor — 10. Șapte dintr-a IV-a și doi 
dintr-a III-a. de la Școala generală 
din Maluri, un modest sat. vrincean 
la vreo 30 de km de Focșani. Cind 
s-au văzut pentru prima dată în viață 
pe o scenă mare, in fața unei săli 
pline, aproape și-au pierdut răsufla
rea.. uitind pentru o clipă toate sfa
turile și încurajările cu care, cei de 
acasă i-au trimis la concurs. Dar. 
și'-au luat inima în dinți, și-au dres 
glasul și. privipd pe furiș si cu tea
mă „urechea" amenințătoare a mi
crofonului, și-au luat avint. La sfirșit, 
au cucerit, in ropot de aplauze, pre
miul I la confruntarea județeană a 
elevilor din cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României" !...

Ce visează copiii din Maluri ? Să 
ascultăm brigada :

— Vreau să fiu inovator / Si să fac 
un alt motor la mașină si tractor. / 
Si motorul ăsta-i bun. / Dar. el scoa
te cam mult fum. / Și cum eu sint 
dintr-un sat / Vreau s-avem aer cu
rat...

— Eu la case mă qindesc. / Cum să 
fac să construiesc ! Blocuri multe fi 
înalte / Cum nu sînt in altă parte...

— Eu, un grădinar vestit... / Eu as 
j vrea, să zbor pe Lună... / Eu de mic 
I mă tot gindesc / Că pe mare — am 
| să plutesc. / Marinar pe un vapor...

Pe cine critică? Pe plingăreții care 
cred că „știu materie putină. / pen- 

! tru că profesorii-s de vină" ; pe 
I „șmecherii" care-și tac tot felul de 

socoteli : „Romana ? n-am de-nvă- 
țat / că mai ieri m-a ascultat / și-am 
făcut pereche bună / patru... sase la. 
română. / Socoteala e asa / Că nu mă 
poate lăsa. / La istorie, la fel / am 
un cinci... si cu un patru... / trec din- 
tr-un trimestru-ntr-altul ; pe chiulan

giii atinși de „boala umblatului, pe 
ulifa satului", care „lipsind lună de 
lună cite 4 sau 5 zile / reușesc ca in
tr-un an să-și mai facă o vacantă !“. 
Toate „săgețile" au adresă directă, 
nominală. O horă a „notelor bune" ii 
citează pe fruntași. „Ei la tablă cînd 
răspund. / Zău dacă nu-ti vine-n 
gind / Să-i săruți, să-zici așa : I-Asa 
colegi as mai vrea", cu mențiunea că 
înșiși membrii brigăzii sint premianți; 
un alt cuplet prezintă realizările 
pionierești din micro-cooperativa 
agricolă, unde au obținut o producție 
record de 8 000 kg porumb la hectar ; 
din livadă, unde Ia anul „o s-avem 
atitea mere !“...

I-am vizitat pe „artiștii" din Ma
luri la ei acasă, in școală. Peste tot 
se simte mină de gospodari harnici : 
curățenie și ordine, flori îngrijite cu 
dragoste, laboratoare amenajate din 
veniturile realizate de elevi la prac
tică. Toate, cadrele didactice locuiesc 
în sat. învățătoarea Dobrița Nebunu, 
animatoarea brigăzii, a văzut lumina 
zilei chiar aici.

Pentru textul original, interpreta
rea autentică, sensibilă, brigada ar
tistică a pionierilor din Maluri a luat 
premiul I Pe județul Vrancea ; apoi 
a ieșit prima in confruntarea inter
județeană de la Piatra Neamț. Acum 
sint prezent!, la București, pe scena 
fazei finale a concursului formațiilor 
școlare. Merită deci să-i menționăm 
nominal pe int.erpreți — Viorel Pos- 
tolache. Ionica Stan. Petrică Banciu. 
Andronache Manea. Aurelia Soare, 
Ionica Pufulete. Mariana Mocanu. 
Mona Dragomir, Silvia Mihalcea — 
și să le dorim succes 1

Florica D1NULESCU

A apărut anul trecut in 
editura „Eminescu" o carte 
intitulată „Conspirații sub 
cerul deschis", semnată 
L. Kalustian. Autorul, zia
rist de notorietate intre 
cele două războaie, a făcut 
parte din falanga glorioasă 
a gazetarilor antifasciști, 
care, in anii grei ai împo
trivirii — ca să folosesc 
titlul unei strălucite cărți 
de Geo Bogza — intr-un 
timp de crunte încercări, a 
ținut sus și neîntinat stin
dardul demnității omenești. 
Alături de N. Iorga, Mihail 
Sadoveanu. Tudor Arghezi, 
Mihail Ralea, G. Căîinescu. 
N. D. Cocea, Zaharia Stan- 
cu. Tudor Teodorescu-Bra- 
niște. Geo Bogza. George 
Macovescu, George Ivașcu 
sau Radu Popescu, cel ce 
iscălește, azi, volumul „Con
spirații sub cerul deschis" 
a stat pe baricada luptei 
împotriva fascismului, cu 
demnitate, fermitate, cu o 
adincă și inflexibilă cre
dință în valorile neperisa
bile ale progresului, demo
crației și umanismului. Pe 
L. Kalustian — omul îl cu
nosc bine, fiindcă intre anii 
1936 și 1938 am lucrat în 
aceeași redacție de ziar, la 
„Lumea românească", de 
sub direcția lui Zaharia 
Stancu și Constantin Clo- 
naru.

De o inteligentă scăpă
rătoare. vie și scormoni
toare. de o cultură întinsă 
si aleasă, de un talent li
terar puternic si original, 
L. Kalustian ar fi putut 
alege calea literaturii. A 
preferat să facă gazetărie, 
o jurnalistică militantă și 
activă, închinată, in între
gime. unor înalte idealuri 
umane. într-un interviu a- 
părut in „Facla", din anul 
1935. la Întrebarea „De ce 
scrieți Kalustian răs
pundea după cum urmea
ză : „Ce aș putea să fac 
eu In fata inechităților so
ciale, în fata contrastului

între două lumi, una de 
sătui și alta de flăminzi, 
una de privilcgiati și alta, 
— turmă obidită si împila
tă, sau in fața acceselor in 
numele cărora se sparg ca
petele in Cișmigiu .unor 
bătrini neputincioși, ce pot 
face in fata urii de rasă, 
pe care orice cap sănătos 
o repudiază, sau cum pot 
privi impasibil Ia deșuchie- 
rile politicii instinctive, 
pusă la cale de guvernanți 
și ocrotită de ei. ce pot

țioasă analiză a fascismu
lui. surprins in cutele cele 
mai tainice, ii denunță ori
ginile imperialiste, legă
turile. publice sau secrete, 
cu . cercurile cele mai reac
ționare. ideologia absurdă, 
delirantă, antiumană, sîn- 
geroasă și bestială, practi
cile și metodele de lucru 
teroriste si inspăimintă- 
toare, îi divulgă cirdășiile 
si complicitățile economico- 
financiare. lipsa de scrupu
le, ipocrizia, filistinismul,

încearcă să trezească din 
letargia lor vinovată con
științele. face un portret vi
triolant al politicienilor de 
carieră. corupti. venali, 
tranzactionisti si gata' ia 
toate compromisurile de 
dragul salvării privilegiilor 
personale, arată cit de ab
surdă și de ilogică este o 
alăturare a României de 
Germania nazistă, o Ger
manie revanșardă, agresivă 
și războinică, cheamă la 
realizarea u.nui front al tu

Pagini de ziaristică 
antifascistă

face în fața nedreptăților 
de tot felul ?... Să tac ?“ se 
întreabă L. Kalustian. Și 
tot el răspunde : „Hotărit. 
este cu neputință". Și nu a 
tăcut. Dovadă vasta lui 
operă ziaristică. risipită 
prin publicațiile antifascis
te ale vremii, din care n-a 
ales pentru volumul mai 
sus citat 'decit o serie de 
articole apărute între anii 
1936 și 1938 in ziarele „Zo
rile" și „Lumea româ
nească".

Lectura acestor articole, 
astăzi, după patruzeci de 
ani de la scrierea lor. emo
ționează și uimește. Fiind
că departe de a fi doar un 
simplu document, cititorul 
încearcă sentimentul că 
parcurge un amplu tratat 
de patologie politică, socia
lă. culturală și morală, con
sacrat unei perioade istori
ce bolnave. înzestrat cu o 
acută înțelegere a fenome
nelor politice si sociale, 
L, Kalustian face o minu

atrăgind, necontenit, aten
ția cu privire la pericolul 
pe care îl reprezintă pen
tru viitorul umanității : 
zvîrlirea lumii într-un 
război catastrofal.

Cu aceeași luciditate. L. 
Kalustian face in cartea sa 
o radiografie de o perfectă 
rigoare științifică a Româ
niei din deceniul al patru
lea. deceniul ..carlist", 
fiindcă începe cu 8 iunie 
1930, ziua revenirii in tară a 
lui Carol al Iî-lea. și sfir- 
șește cu 6 Septembrie 1940, 
ziua în care abdică. Sint 
zece ani in care palatul n-a 
avut alt scop decit pulveri
zarea partidelor politice ce 
mai apărau o brumă de li
bertăți democratice, pentru 
ca. in felul acesta, să fie 
înlesnită instaurarea dic
taturii regale. L. Kalustian 
avertizează, cu un deosebit 
curai civic, cît de primej
dioasă este o asemenea po
litică și ce consecințe ne
faste se află la capătul ei.

turor energiilor care să ba
reze calea fascismului aflat 
în plin marș. Cu aceeași 
perseverentă Kalustian dez
văluie aspecte ale vieții 
sociale, dureroase și revol
tătoare : distanța astrono
mică dintre opulenta caste
lor privilegiate și mizeria 
maselor muncitoare, feno
menul de pauperizare pro
gresivă a țărănimii, exploa
tarea singeroasă din fabrici 
și uzine, procesul de prole
tarizare a intelectualității, 
prigoana sălbatică dezlăn
țuită împotriva fruntașilor 
partidului comunist și a al
tor personalități democra
tice. descrie temnițele, felul 
abuziv în care se desfășoa
ră procesele, cere amnistie
rea luptătorilor antifas
ciști, supuși, . în închisori, 
unor regimuri de extermi
nare. Și. din nou. și la tot 
pasul, si in fiecare articol, 
reamintește un adevăr, cla
mat patetic : fascismul în
seamnă război 1

Rechizitoriu scris cu pa
siune și minie, cartea lui 
Kalustian uimește și incin
tă. Uimește prin valoarea 
documentară și incintă prin 
talentul autorului. Ironic, 
sarcastic, patetic, cu o ex
presie plastică și percu
tantă, intr-o limbă fluen
tă, de o sobră elegantă. 
L. Kalustian demonstrează 
că departe de a fi o înde
letnicire de o zi, cit du
rează un ziar, ziaristica 
poate și trebuie să fie o 
artă, cu valori perene, de 
avertisment.

„Conspirații «ub cerul 
deschis" apare, la a doua 
sa ediție, intr-un moment 
in care, in lume, au loc 
mutații esențiale. Crește
rea pe toate continentele a 
forțelor democratice și pro
gresiste determină cercu
rile imperialiste cele mai 
retrograde să încerce o 
salvare a intereselor lor 
prin reactivarea unor jalni
ce formațiuni fasciste, toa
te de aceeași orientare și 
esență, fie că se numesc 
„Ordinul Negru" său „Me
morie și Vindictă", ale că
ror practici rămin fidefe 
modelelor naziste : crime 
abjecte, incendierea sedii
lor partidelor comuniste, 
răpiri ale unor personalități 
progresiste, metode ce ne 
amintesc de „noaptea de 
cristal" sau de „noaptea 
cuțitelor lungi".

Umanitatea știe astăzi ce 
este fascismul și spre ce 
tenebre conduce.

De aceea, mai mult ca 
oricind. să ne amintim de 
cuvintele cu care se sfir- 
șește „Reportajul cu ștrean
gul de git" al lui Julius 
Fucik : „Oameni, eu v-am 
iubit '. Vegheați !“.

Aurel BARANGA

* „Conspirații sub cerul 
deschis" de L. Kalustian, 
ediția a Il-a.

• GALAȚI. Sub genericul 
„Geografia județului Galați in 
anii socialismului", la Galați s-a 
desfășurat o sesiune de comuni
cări la care și-au dat concursul 
profesori și alți specialiști din 
București, Iași. Brăila. Tul cea și 
Galați. Elevii Școlii populare de 
artă din Galați au susținut un 
spectacol Intitulat : „Românie — 
plai de glorii". în holul Teatru
lui dramatic din localitate, cla
sele de pictură ale Școlii popu
lare de artă au deschis o ex
poziție de artă plastică. (Dan 
Plăeșu). • HARGHITA. La 
Miercurea-Ciuc, în organizarea 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., a avut loc o sesiune 
științifică consacrată aniversării 
centenarului independentei de 
stat a României și împlinirii a 
70 de ani de la marea răscoală 
a țăranilor din 1907. Cu acest pri
lej. au fost prezentate lucrări ști
ințifice datorate unor cunoscuți 
istorici, cadre didactice, cerce
tători. muzeografi, activiști de 
partid din București. Cluj- 
Napoca, Miercurea-Ciuc și 6- 
dorheiu Secuiesc. Aceștia au 
infățișat aspecte din istoria co
mună a românilor și naționali
tăților conlocuitoare, lupta lor 
unită împotriva exploatării feu
dale și a jugului otoman, pentru 
libertate și progres social, pen
tru socialism, tradițiile convie
țuirii românilor, maghiarilor, 
secuilor și ceangăilor de-a lun
gul veacurilor pe aceste stră
vechi plaiuri ale patriei. (I.D. 
Kiss). • VRANCEA. Pentru lo
cuitorii satelor. întreprinderea 
cinematografică județeană a 
organizat un ciclu de mani
festări intitulat „Să cunoaștem 
si să cinstim trecutul de luptă 
al poporului nostru". Progra
mul a debutat in comuna Su- 
raia cu evocarea istorică 
„Odă eroilor neamului" si pro
iecția filmului „Răscoala". Mu
zeul de istorie și etnografie 
Focșani a deschis la Dumbră

veni expoziția „Continuitatea 
de locuire a populației din jude
țul Vrancea". (Dan Drăgulescu). 
• SATU MARE. La Teatrul de 
Nord — Satu Mare au avut loc
două noi premiere : „Balada ce
lor doi îndrăgostiți" de Dimitrie 
ftoman, în regia Ecaterinei Mu- 
reșan (ia secția română) și 
„Bomba zilei" de Ben Hecht și 
Charles McArthur, in regia lui 
Kovacs Adam (la secția ma
ghiară). (Octav Grumeza). • VA
SLUI. La Vaslui s-a desfășurat 
o sesiune de comunicări științi
fice, sub egida comitetului ju
dețean 
cipat 
cadre

de partid, 
istorici și 
universitare

Au parii - 
cercetători, 
din Bucu-

rești și Iași. activiști de 
partid și cadre didactice din ju
deț. (Crăciun Lăluci). • IALO
MIȚA. în cadrul manifestări
lor prilejuite de Festivalul 
national „Cintarea României", 
la Întreprinderea de produce
re și industrializare a legu
melor și fructelor din Fe
tești a fost vernisată expoziția 
de. artă plastică „Oameni și 
locuri din Bărăgan". Cu același 
prilej, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Slobozia a fost 
inaugurată expoziția „Arta 
populară contemporană ialomi- 
țeană". (Lucian Ciubotarul. 
• MARAMUREȘ. La complexul 
expozițional din Baia Mare 
s-a de^his Salonul de artă 
1977 al artiștilor plastici ma
ramureșeni închinat aniversă
rii centenarului Independen
ței de stat a României. Acestui 
eveniment jubiliar îi inchină o 
amplă expoziție de pictură și 
sculptură și artiștii amatori din 
județ, care, in cadrul Festivalu
lui național „Cintarea României", 
expun aproape 200 de lucrări în 
sălile Casei de cultură a sindi
catelor din Baia Mare. Tot aici, 
comisia județeană pentru îndru
marea activității organizației 
„Șoimii patriei" a deschis prima 
expoziție de pictură.

dere în rindurile armatei participanta 
la războiul antihitlerist — din efecti
vul total al acesteia de 540 000 oa
meni. majoritatea covirsitoare fiind 
țărani. Faptul că în țară se dezvolta, 
sub conducerea P.C.R., o largă miș
care pentru exproprierea moșiilor a 
avut o puternică influentă asupra ar
matei. a făcut să crească și mai mult 
avintul de luptă al ostașilor, care le
gau de victoria în războiul antihitle
rist înfăptuirea năzuințelor lor spra 
o viață mai bună.

în același timp, răspunzind che
mării P.C.R. „Totul pentru front, 
totul pentru victorie", țărănimea a 
sprijinit războiul antihitlerist si prin 
aprovizionarea trupelor cu mari can
tități de produse agroalimentare, 
prin numeroase transporturi efec
tuate pentru unitățile militare, prin 
munca depusă la refacerea șoselelor, 
a căilor ferate etc.

O contribuție deosebită a adus ță
rănimea la desfășurarea revoluției 
populare, la înfăptuirea 
structurale cu caracter 
social cerute de nevoile 
societății românești, in primul 
reformei agrare. Esențial in 
sens a fost faptul că P.C.R. a 
de la început reforma agrară 
principalele șale obiective, apreciind-o 
„nu numai ca o problemă a țăranilor, 
ci ca problemă a partidului, a clasei 
muncitoare, a întregului popor". în 
împrejurările in care clasele exploa
tatoare și partidele lor politice, folo
sind pozițiile pe care le mai dețineau 
in guvern, 
legiferarea 
recurs la 
agricultură, 
tru a semăna haosul si dezorga
nizarea. a infometa .populația șt a 
submina pe această cale lupta for
țelor democratice. P.C.R. a chemat 
țărănimea la înfăptuirea reformei 
agrare pe cale revoluționară, la con
fiscarea și împărțirea cu de la sine 
putere a păminturilor moșierești.

O importantă contribuție la orga
nizarea si activizarea politică a ță
rănimii a adus organizația democra
tică revoluționară „Frontul Pluga
rilor", avind vechi legături de alianță 
și colaborare cu partidul comunist si 
care. în perioada de după eliberare, 
s-a transformat intr-o largă organi
zație cu caracter național.

în înfăptuirea reformei agrare, ță
rănimea a primit sprijinul direct, ne
mijlocit al clasei muncitoare, parti
dul trimițind la sate in acest scop 
mii și mii de activiști de partid, 
muncitori din întreprinderi. Tocmai 
aceasta a imprimat întregii acțiuni 
un caracter organizat, o înaltă com
bativitate și eficiență.

Realizarea pe calea revoluționară 
a reformei agrare s-a împletit indi
solubil cu alte forme ale luptei poli
tice, de masă, pentru cucerirea pu
terii. desfășurate sub conducerea 
partidului, cu larga participare a ță
rănimii — precum luarea cu asalt 
a prefecturilor și primăriilor și In
stalarea in locul vechilor prefecți șt 
primari reacționari a unor reprezen
tanți ai forțelor democratice, uriașele 
întruniri și demonstrații populare, 
reunind zeci și sute de mii de oa
meni, in care revenea neîncetat lo
zinca „Vrem pămint pentru țărani !“

Toate acestea au' Constituit, exprâsii 
vii ale luptei unite a muncitorilor ți 
țăranilor, șl tocmai această luptă 
unită a decis soarta bătăliei pentru 
putere, a făcut posibile răsturnarea 
dominației claselor exploatatoare, 
instaurarea la 6 Martie 1945 a pri
mului guvern democratic revoluțio
nar, cu pronunțat caracter muncito
resc și țărănesc. Faptul că in 
fruntea acestui guvern s-a aflat, dr. 
Petru Groza, președintele Frontului 
Plugarilor, militant consecvent. încă 
de la întemeierea organizației, in 
1933, pentru făurirea alianței munci- 
torești-țărănești, a însemnat implicit 
recunoașterea rolului acestei alianțe 
in instaurarea puterii populare.

Se cuvine subliniat că legiferarea 
reformei agrare s-a înscris intre 
primele acte ale guvernului instau
rat la 6 martie, realitatea crâată prin 
lupta revoluționară a maselor dobin- 
dind astfel consacrarea legală.

Realizată din inițiativa si sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, reforma agrară din 1945 s-a 
deosebit radical de reformele agrare 
din timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc. caracteristica sa dominantă 
constituind-o caracterul net antifeu
dal. faptul că s-a înfăptuit în inte
resul maselor largi ale țărănimii. 
Au fost expropriate toate moșiile ce 
depășeau 50 ha — in total 28 218 mo
șii, fiind împroprietăriți circa 920 mii 
țărani (total lipsiți de pămint sau 
avînd mai puțin de 5 ha) cu peste 
1 100 000 hectare de pămint. în felul 
acesta, moșierimea a primit o lovi
tură puternică, baza ei social-econo- 
mică fiind în mod practic lichidată. 
Țărănimea săracă și mijlocașă a ajuns 
să dețină circa 71 la sută din supra
fața agricolă a țării. Pentru prima 
dată in istoria poporului român după 
luptele multiseculare purtate de țără
nime. după „primăvara insingerată" 
a răscoalelor din 1907, pămintul a in
trat in stăpinlrea celor ce-1 muncesc.

Marcind încheierea unei importante 
etape a revoluției agrare in România 
— revoluția agrară democratică, re
forma agrară din 1945 a avut o în
semnătate covirsitoare în procesul 
făuririi alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, 
țărănimea convingindu-se că numai 
in strinsă unitate cu clasa munci
toare. sub conducerea Partidului Co
munist Român, isi poate împlini nă
zuințele de dreptate socială si o 
viață mai bună.

In perioada următoare, partidul ți 
statul democrat-popular s-au preocu
pat de continua întărire a alianței 
muncitoresti-țărănești. elaborind ți 
aplicind măsuri menite să ducă la 
consolidarea gospodăriilor țărănești 
mici și mijlocii, la creșterea forțelor 
de producție in agricultură, la inten
sificarea schimburilor economice în
tre oraș și sat. la îngrădirea ele
mentelor capitaliste de la sate. Roa
dele acestei politici s-au reflectat In 
consolidarea tot mai puternică a 
alianței muncitorești-țărănești, unirea 
tot mai strinsă a rîndurilor țărăni
mii sub steagul partidului.

Pe măsura dezvoltării construcției 
socialismului, și, mai ales, după 
crearea unui puternic sector socialist 
în economie prin naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție din 
industrie, a apărut tot mai evident că 
menținerea agriculturii bazate pe 
mica proprietate individuală venea în 
contradicție cu cerințele făuririi unei 
economii socialiste unitare și nu putea 
asigura acea creștere rapidă a pro
ducției agricole, solicitată de progre
sul industriei si al economiei în an
samblul ei. de ridicarea generală a 
nivelului de trai. Această cerință 
obiectivă a determinat Partidul Co
munist Român să pună la ordinea zi
lei sarcina reorganizării pe baze so
cialiste a agriculturii. Transformările 
proprii acestei noi etape vor forma 
obiectul articolului următor.

reformelor 
economico- 
dezvoltării 

rind a 
acest 

Înscris 
între

au încercat să împiedice 
reformei agrare si au 
sabotajul economic in 
ca și in industrie, pen-

Ada GREGORIAN
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„CONTUL OMENIEI11 Cronica zilei Democrația noastră socialistă
TELEGRAME ADRESATE 

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

președintele Consiliului național de ajutorare
Prin telegrame adresate tovarășei 

Elena Ceausescu, membru ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului na
țional de ajutorare, noi colective de 
oameni ai muncii din Întreaga țară 
anunță hotărârea lor de a contribui la 
„Contul omeniei", la efortul general 
de Înlăturare a urmărilor cutremu
rului.

Și-au anuntat astfel contribuțiile 
comitetele județene ale femeilor : 
Bacău — 400 000 lei ; Bihor — 400 000 
lei ; Dîmbovița — 430 000 lei ; GorJ 
— 400 000 lei ; Iași — 100 000 lei ; 
Maramureș — 400 000 lei ; Olt —
300 000 lei ; Prahova — 250 000 lei ; 
Sibiu — 450 000 lei ; Teleorman — 
400 000 lei și Tulcea — 250 000 lei.

Angajații Întreprinderii de exploa
tare a conductelor magistrale de gaz 
metan Mediaș au hotărit să depună 
în „Contul omeniei" suma de 
1 285 000 lei.

Colectivul de oameni ai muncii din 
cadrul Asociației intercooperatiste 
pentru creșterea și tngrăsarea porci
lor din comuna Feldioara. județul 
Brașov, contribuie la „Contul ome
niei" cu 50 000 lei.

Membrii cooperatori din comuna 
Cezieni, județul Olt. vor contribui 
cu suma de 250 000 lei.

Țăranii cooperatori — români și 
maghiari — din Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj, au depus in „Contul o- 
meniei" un vagon de grîu și 5 000 
lei, urmînd ca pină la sfirșitul anu
lui să contribuie cu încă un vagon 
d- grâu din recolta anului 1977 și cu 
i. 100 lei din partea personalului de 
conducere si administrativ.

Colectivul de oameni ai muncii de 
Ia întreprinderea Intex din Păulești, 
județul Prahova, a hotărit să contri
buie la „Contul omeniei" cu suma de 
241 000 lei.

Oamenii muncii — români și ma
ghiari — din orașul Gheorgheni, ju
dețul Harghita, vor depune pină la 
sfirșitul acestui an in „Contul ome
niei" suma de 2 milioane lei. De a- 
semenea. pentru ajutorarea sinistra
telor ei construiesc în orașul Zimni- 
cea, pentru 66 familii, case cu o su
prafață locuibilă de 2 000 mp. Colec
tivele de muncitori din oraș s-au an
gajat ca pină la finele anului 1977 să 
lucreze în fiecare lună o duminică, 
depășind indicatorii de plan valoric 
și pe sortimente.

Minerii din bazinul carbonifer Mo- 
tru vor depune în „Contul omeniei* 
suma de 5 milioane lei.

Personalul medico-sanitar, ceilalți 
angajați din Direcția sanitară a ju
dețului Ilfov și din unitățile subor
donate au hotărit să depună suma 
de 5 682 500 lei în „Contul 1977“, 
sumă ce reprezintă retribuția a două 
zile pe lună pină la sfirșitul anului 
și întregul fond de gratificatei pe 
anul 1976.

Țăranii cooperatori și angajații din 
comuna Radomirești, județul Olt, au 
hotărit să doneze în „Contul omeniei" 
suma de 102 375 lei, iar cele trei coo
perative agricole de producție din lo
calitate au contribuit cu 220 000 lei 
și 15 tone cereale.

Cooperatorii din comuna Prejmer, 
județul Brașov, au hotărit să contri
buie la „Contul omeniei" cu 84 000

lei. din care 53 000 lei proveniți de 
la membrii cooperatori și angajații 
C.A.P.. iar 31 000 lei reprezentând 25 
tone cartofi și 5 tone griu.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
care iși desfășoară activitatea la ame
najările hidroenergetice Criș-Someș 
s-au angajat să contribuie la „Con
tul 1977“ cu 3 001 900 lei.

Locuitorii comunei Costești, jude
țul Vîlcea. s-au angajat ca pină la 
sfirșitul anului să contribuie, prin 
depuneri individuale și colective, cu 
suma de 582 000 lei.

Cadrele medico-sanitare din jude
țul Prahova au hotărit să depună 
suma de 5 314 000 lei.

La rlndul lor. angajații Uniunii co
operativelor meșteșugărești confecții- 
incălțăminte-prestări neindustriale 
București, ca și lucrătorii din coo
perativele meșteșugărești afiliate u- 
niunii s-au angajat să depună suma 
de 7 222 600 lei.

Locuitorii din comuna Slobozia- 
Ciorăști, județul Vrancea. subscriu la 
„Contul omeniei* suma de 311950 
lei.

Din județul Botoșani au hotărit să 
doneze cooperatorii din comuna Vo- 
rona — 130 000 lei ; din Bucecea — 
50 000 lei, precum și 2 200 kg zahăr ; 
din Mitoc — 90 000 lei, precum și 20 
tone griu, 35 tone porumb și alte 
produse ; din comuna Ștefănești — 
80 000 lei, precum și produse în va
loare de 50 000 lei ; din comuna Ha- 
virna — 123 000 lei și produse in va
loare de aproape 50 000 lei ; din co
muna Roma — 65 000 lei, 10 capete de 
tineret taurin, precum și 2 000 kilo
grame de legume, însumind peste 
20 000 lei ; din comuna Coțușca — 
100 000 lei, precum și 5 tone griu, 1,5 
tone zahăr, 80 hectolitri de lapte ; 
din comuna Trușești — 150 000 lei și 
importante cantități de produse agri
cole.

(Agerpres)

Universitatea din Craiova a găz
duit. miercuri după-amiază. simpo
zionul omagial „70 de ani de la răs
coala din 1907", Ia care cadre didac
tice au prezentat comunicări privind 
cauzele, desfășurarea și locul răscoa
lei in istoria patriei si a poporului 
nostru. Comunicările au suscitat un 
deosebit interes în rîndul auditoriu
lui prezent la manifestare.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Da

nemarcei. Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, miercuri după-amiază. o 
manifestare culturală dedicată aces-

tui eveniment. Cu această ocazie. 
Constantin Vrinceanu, redactor-șef 
adjunct al ziarului „România liberă", 
a împărtășit impresii din călătoria în 
Danemarca. Au participat membri ai 
conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. oameni de artă si cultură, 
un numeros public. Era prezent Sven 
Erik Nordberg. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la Bucu
rești. în încheierea manifestării a 
fost prezentat un film documentar 
danez.

(Agerpres)

Gamă largă de produse românești 
la tîrguri internaționale

BACĂU. Creșterea suplimentară 
a productivității muncii — preocupare permanentă

Oamenii muncii din 
Industria județului 
Bacău au inițiat 
și lansat. „Acțiunea 
600 000 000", care vi
zează creșterea supli
mentară, cu 3,4 la sută, 
a productivității mun
cii în unitățile econo
mice și de construc- 
ții-montaj, valorifica
rea mai completă a re
surselor interne din în
treprinderi. perfecțio
narea tehnică a utila
jelor din dotare, extin
derea sau introducerea 
mecanizării la lucrări

le cu mare volum de 
muncă manuală, intro
ducerea unor tehnolo
gii moderne si eficien
te, asimilarea de noi 
și valoroase produse, 
ridicarea gradului de 
calificare a tuturor 
angajatelor. în esență, 
acțiunea urmărește in
troducerea progresului 
tehnic in ritm mai ac
celerat. perfecționarea 
producției și a mun
cii. stimularea gîndirii 
creatoare a muncitori
lor și specialiștilor, ast
fel ca pînă la finele

anului să poată fi 
furnizate. suplimen
tar. economiei na
ționale produse de 
mare utilitate. în va
loare de 600 milioane 
lei. Acțiunea este co
tată ca o primă etapă 
a înfăptuirii, în indus
tria județului, a cin
cinalului afirmării re
voluției tehnico-știin- 
țifice. Un prim rezul
tat al acțiunilor între
prinse s-a materializat 
în depășirea sarcinilor 
de plan, la zi. cu 166,5 
milioane lei.

vremea

De la începutul acestui an. Româ
nia a participat cu o largă si variată 
gamă de produse la șapte manifes
tări internaționale de prestigiu. La 
multe dintre acestea, exponatele 
românești s-au impus în competiția 
cu produse similare din alte tău. 
Astfel, la tîrgurile generale de la 
Tripoli și Cairo, la care pavilioanele 
românești au fost distinse cu medalii 
de aur și diplome de onoare. între
prinderile de comerț exterior din tara 
noastră au prezentat produse cu 
parametri tehnico-functionali si ca
litativi de înalt nivel competitiv — 
de la autocamioane, autoturisme, 
utilai petrolier, mașini-unelte, mo
toare. produse ale industriilor elec
trotehnică și electronică, chimică, 
ușoară și materialelor de construcții, 
la produse ale industriei alimentare 
și obiecte de artizanat. Pentru prima 
dată tara noastră a fost prezentă 
anul acesta cu o expoziție generală 
de mărfuri la Bujumbura. în Repu
blica Burundi. Concomitent. între

prinderi românești de comerț exterior 
au participat cu expoziții individuale 
la numeroase tîrguri și expoziții 
specializate.

în cel de-al doilea trimestru, tara 
noastră va fi prezentă la alte opt 
tîrguri internaționale ce vor avea loc 
la Milano. Hanovra. Tokio. Casa
blanca. Detroit. Budapesta. Poznan, 
Bilbao, precum și la Expoziția teh
nică internațională „Electro ’77". care 
va fi organizată la Moscova.

Participarea tării noastre la tot 
mai multe manifestări internaționale 
reflectă potențialul din ce în ce mai 
înalt și posibilitățile sporite pe care 
le oferă in prezent economia româ
nească pe linia schimburilor reci
proce. ca și aprecierea deosebită de 
care se bucură exponatele sale pre
zentate în asemenea confruntări. Ea 
se înscrie pe linia politicii României 
socialiste de promovare largă a rela
țiilor si cooperării economice, in 
condiții reciproc avantajoase, cu 
toate statele lumii.

Timpul probabil pentru zilele de 1<, 
16 și 17 aprilie. In țari : Vreme în ge
neral instabilă, îndeosebi in vestul și 
nordul țării. cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, mai frecven
te în vestul și nordul țării, Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări locale, 
viteza atingind între 40—50 km pe oră, 
predominînd din vest și nord-vest. 
Temperatura aerului în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse intre zero și 
10 grade, izolat mal coborîte la începu
tul intervalului, iar maximele între 8 șl 
18 grade, pe alocuri mai ridicate. Izolat, 
în prima noapte. în sudul și estul țării, 
condiții de brumă. In București : Vre
me ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. în prima noapte, con
diții de brumă.
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FOTBAL

ÎNAINTEA meciului 
ROMANIA - SPANIA

Meciul România — Spania din 
preliminariile campionatului mondial 
de fotbal se va juca simbătă. 16 apri
lie. de la ora 16.30 pe stadionul 
Steaua din Capitală.

Echipa Spaniei va sosi la Bucu
rești astăzi, in cursul după amiezii.

Ieri, jucătorii din lotul reprezenta
tiv al României au efectuat o ultimă 
verificare în compania echipei Voin
ța București. Echipa reprezentativă a 
prezentat unmătoarea formație : Cris
tian — Cheran, Sameș. Sătmăreanu, 
Vigu — Dumitru, Iordănescu, Biiloni 
— Crișan, Georgescu, Zamfir.

După pauză au mai jucat Anghe- 
lini, Bălăci și Troi. Portarul Iorda- 
che, accidentat, nu va putea fi folo
sit ; rezervă de portar va fi Windt.

• Disputat Ia Budapesta în fata a 
20 000 de spectatori, meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele Ungariei 
și Poloniei s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (1—0) în favoarea gazdelor.

• în localitatea poloneză Zlelona 
Gora s-a disputat întîlnirea amicală 
de fotbal dintre selecționatele de ti
neret ale Poloniei și Ungariei. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
2-1 (1-1).

box Numeroși participant de peste hotare
la turneul de ia București

• 16 concurențl din Venezuela I • Doi pugiliștl vest-germanl la categoria 
grea • Cindva incepe vînzârea biletelor ? ~ '

Cu cei 16 concurenți din Vene
zuela. sosiți de-acum la București, 
și cu cei cinci boxeri anunțați de 
federația de resort din Turcia, numă
rul boxerilor de peste hotare. în
scriși nominal sau numeric la turneul 
pentru „Centura de aur", trece de 60 
(federația de box din Polonia a con
firmat și ea înscrierea la turneu a 
unor concurenți. fără a preciza incă 
numărul boxerilor polonezi). De 
asemenea, federația de specialitate 
din R. F. Germania a solicitat în
scrierea pentru categoria grea a încă 
unui boxer vest-german (Wolfgang 
Gruber), ceea ce sporește în con
tinuare interesul pentru întrecerile 
„greilor".

Ieri, biroul Federației române de 
box a confirmat programul turneului 
și ordinea efectuării vizitei medicale, 
cîntarului oficial și a tragerii la

sorti (toate aceste operațiuni se vor 
desfășura duminică, 17 aprilie, în- 
cepînd de la ora 8). S-a aprobat, de 
asemenea, lista arbitrilor români și 
s-a decis ca eventualul abandon din 
motive medicale al boxerilor străini 
să se facă numai de către medicii 
respectivelor loturi.

La Palatul sporturilor și culturii, 
ce s-a dovedit atît de ospitalier in 
găzduirea turneelor pentru „Centura 
de âur". totul e pus la punct și 
proaspăt pregătit, de la ring și pînă 
la vestiare. O întrebare încă fără 
răspuns: unde și cind se vor pune 
în vinzare biletele pentru diferitele 
reuniuni? La această întrebare so
licităm urgent răspunsul celor în 
drept (I.E.A.B.S.) pentru a-1 putea 
aduce la cunoștința numeroșilor a- 
matori de box care ne-au cerut astfel 
de relații.

ȘAH Azi începe campionatul european pentru echipe

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 13 APRILIE 1977

EXTRAGEREA I : 4 1 13 21 33 26
EXTRAGEREA a II-a : 37 31 16 
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FOND GENERAL DE CISTIGURI : 
778 265 lei.

între 14 și 23 aprilie se va des
fășura la Moscova, în Palatul 
sporturilor „Aripile Sovietelor", 
turneul final al campionatului euro
pean masculin de șah. la care parti
cipă echipele României, Bulgariei. 
Ungariei. Iugoslaviei. Cehoslovaciei. 
R.F. Germania. Angliei și U.R.S.S.

Echipa României pentru • această 
importantă competiție sahistă este 
alcătuită din marele maestru Florin 
Gheorghiu, maestrul internațional 
Victor Ciociltea și maeștrii Theodor 
Ghițescu, Mihai Șubă. Mihai Ghindă. 
Aurel Urzică. Emil Ungureanu si 
Volodea Vaisman. Din lot mai fac 
parte Valentin Stoica și Mircea 
Pavlov.

• Cea de-a 14-a partidă a meciului

pentru turneul candidatelor la titlul 
mondial de șah dintre marii maeștri 
Boris Spasski și Vlastimil Hort s-a 
încheiat remiză la mutarea a 57-a. 
Scorul in acest meci, care se desfă
șoară la Reykjavik, continuă să fie 
egal : 7—7 puncte.

Cei doi mari maeștri urmează să 
susțină alte două partide suplimen
tare pentru desemnarea ultimului 
semifinalist.

Pină in prezent, pentru semifinale 
sînt calificate marii maeștri Lev Po- 
lugaevski. Lajos Portisch și Viktor 
Korcinoi.

• Turneul internațional de șah de 
la Geneva a fost ciștigat de marele 
maestru danez Bent Larsen, care a 
totalizat 8,5 puncte din 13 posibile.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi și miine. pe patinoarul „23 

August" din Capitală, echipa de ho
chei a României susține ultimele 
două partide în fata publicului bucu- 
reștean înaintea Campionatului mon
dial. grupa A (care incepe la 21 apri
lie. la Viena), urmînd să întîlnească 
selecționata de tineret a Cehoslova
ciei. Meciurile vor incepe la ora 17.30.

• în cadr.ul concursului internatio
nal desfășurat la Albuqerque atleții 
kenyeni au obținut două victorii. Cu
noscutul recordman Mike Boit a cîș- 
tigat cursa de o milă, cu timpul de 
4’04”2/10. iar Samuel Kipurgat s-a 
Clasat pe primul loc in proba de

800 m. fiind cronometrat în l’48”3/10.
• în prezenta unui public nume

ros s-a disputat miercuri la Arad 
meciul internațional amical de fot
bal dintre formația turcă Altay Iz
mir și echipa U.T.A. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 (0-41) în fa
voarea jucătorilor români. Au mar
cat Nedelcu. Broșovski, Uilecan. res
pectiv Muzafer și Mustafa (din lovi
tură de la 11 m).

• Au început întrecerile turneului 
de tenis de la Buenos Aires. în pri
mele partide disputate s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Vilas 
(Argentina) — Graet (Argentina)

6—1. 6—3 ; Fibak (Polonia) — Ro
mani (Argentina) 6—3. 6—3 ; TarOczy 
(Ungaria) — Aubone (Argentina) 
6—4, 6—2.

în proba de dublu, partida dintre 
cuplurile Ion Tiriac (România) — 
Wojtek Fibak (Polonia) si Lando — 
Carruthers (Argentina) s-a întrerupt 
din cauza întunericului La scorul de 
5_7. 6—4. 8—8.

• Desfășurată la Leningrad, intil- 
nirea internațională de natație din
tre echipele de tineret ale U.R.S.S. 
si R. D. Germane s-a încheiat cu 
scorul general de 179—165 puncte în 
favoarea gazdelor.

• „LIBERTATEA" DE 
A PUBLICA. Rpvls!a .Nouvel 
Observateur" se ridică vehe
ment împotriva publicării de 
către editura pariziană „Lattăs* 
a unui volum care — incredibil 
— are drept autor un ucigaș. 
Este vorba de cartea intitulată 
semnificativ „Instinctul marții"* 
scrisă de un anume Jacques 
Mesrine, fascist notoriu, mem
bru al organizației teroriste „Or
dinea nouă", care, după cum se 
știe, nu se dă in lături de la 
asasinate pentru a-și atinge 
scopul. „Cind «Ordinea nouă» 
lansează lozinci antisemite sau 
provoacă perturbări la cursurile 
unor profesori democrați, mij
loacele de informare in masă 
preferă să tacă sub pretextul că 
nu trebuie făcută agitație în ju
rul acțiunilor fasciste. Cind 
Mesrine iși publică „Confesiu
nile", aceleași mijloace de in
formare se grăbesc să-i difuzeze 
lucrarea. Este oare acest lucru

echitabil ? O asemenea lucrare 
nu poate sluji nimănui" — scrie, 
pe bună dreptate, „Nouvel Ob
servateur".

• CUM POȚI DEVENI 
MILIARDAR IN DOI 
ANI Cotidianul marii fi
nanțe americane „Wall Street 
Journal" consacră, într-unul din 
ultimele sale numere, o întrea
gă pagină — publicitară — a- 
cestei chestiuni. Autorul anun
țului, un oarecare Haroldsen, 
asigură cititorii că este în pose
sia „formulei care permite să te 
Îmbogățești". Această formulă, 
menită să „trezească geniul fi
nanciar care mocnește în fiecare 
din dumneavoastră", comportă 
cit-eva recomandări simple : „a 
incepe cu un capital de 100 de 
dolari" ; „a cumpăra, fără a 
plăti cu bani gheață" ; „a cîști- 
ga minimum 10 000 de dolari de 
fiecare dată cind revindeți mar

fa achiziționată, fără a o fi plă
tit" ; „a evita plata impozite
lor" ; „a cumpăra întotdeauna 
la jumătate din prețul obișnuit 
al pieței" etc. După cum se vede, 
tot atitea sfaturi in spiritul bine
cunoscutei rapacități pentru care 
„Wall Street* a devenit, de 
mult, un veritabil sinonim. 
Drumul care duce spre această 
„libertate financiară totală" tre
ce însă printr-un cec de 12 do
lari, pe care cei dornici de îm
bogățire rapidă trebuie să îl tri
mită lui Haroldsen. Care, după 
propriile afirmații, a devenit 
miliardar în doi ani și care are 
toate șansele să-și dubleze ave
rea în cazul cind va găsi ama
tori care să-i urmeze acest ul
tim îndemn...

• TEATRUL DIN MA-
NAOS. Puțini sînt cei care
au auzit probabil de localitatea 
Manaos. un oraș brazilian pier
dut în imensitatea junglei ama-

Obiecte ceramice,
Este binecunoscut renumele 

cooperativei agricole „Someșul" 
— Satu Mare în obținerea unor 
recolte cerealiere record. îndeo
sebi de porumb, pentru care u- 
nitatea a fost distinsă cu titlul 
de Erou al Muncii Socialiste, 
în același timp, cooperatorii 
de aici practică cu o mare 
măiestrie . arta modelării ar
gilei la străvechea roată a ola
rului. „Varietatea vaselor cera
mice ce ies din atelierul nostru 
este foarte mare — ne infor
mează președintele cooperativei. 
Se execută oluri, ghivece, farfu
rii. ulcioare, căni, ploști. vase 
pentru aranjamente florale, am
fore de diferite mărimi. Obiecte
le pe care le produc ceramiștii 
noștri se realizează. în cea mai 
mare parte, în două din stilurile 
cunoscute din cele mai vechi tim
puri pe meleagurile județului :

frumoase și utile
stilul Vama și stilul Cîmpiei 
sătmărene (Satu Mare). Stilului 
Vamei îi sînt caracteristice mo
tivele geometrice în diferite 
nuanțe de culori, cu excepția 
albastrului, care nu este pre
zent. Celui din Satu Mare 
ii sint specifice motivele flo
rale. Produsele ceramice ale 
cooperativei sînt apreciate și so
licitate de locuitorii din oraș si 
județ, de turiștii din tară și 
străinătate". Ele pot fi găsite in 
magazinele de artă populară, 
dar în cea mai mare parte au 
desfacere prin florăriile coope
rativei agricole „Someșul" de pe 
strada Eliberării nr. 1 (tel. 
1 12 32) și de pe strada Ștefan 
cel Mare 20 (tel. 1 43 64). (Octav 
Grumeza).

în imagine : un aspect din 
noul atelier de ceramică al 
C.A.P. „Someșul" — Satu Mare. 
(Foto — Gh. Iancu).

(Urmare din pag. I)
care stimulează angajarea în decizii 
a fiecărui participant, ca stăpin și 
beneficiar, s-au exprimat nestinghe
rit toate opiniile, s-a făcut auzit 
glasul criticii deschise, fără menaja
mente, vizind luarea de măsuri pen
tru eliminarea unor neajunsuri, pen
tru perfecționarea activității de or
ganizare și conducere. Și, pe loc, ca
drele din conducerea întreprinderii 
cit și a forurilor superioare, prezen
te la adunări, au dat răspunsuri la 
problemele ridicate de muncitori, au 
arătat Cum se vor soluționa concret, 
punct cu punct, propunerile și sem
nalele critice. Controlul riguros asu
pra modului in care sc traduc în 
viată propunerile, criticile oamenilor 
muncii constituie o pirghie de bază 
in mecanismul complex al democra
ției socialiste.

Participarea activă, plenară a ma
selor largi populare la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, În
făptuirea principiului socialist că 
orinduirea nouă se poate realiza nu
mai împreună cu poporul și pentru 
popor și-au găsit o puternică expre
sie și cu prilejul adunărilor generale 
din cooperativele agricole, care s-au 
desfășurat în întreaga țară la acest 
început de an. Constituite ca foru
muri ale democrației cooperatiste, 
aceste dezbateri largi, antrenind mi
lioanele de țărani chemați să-și 
spună cuvîntul de stăpîni șf gospo
dari ai pămîntului, să decidă asupra 
căilor de continuă modernizare a 
agriculturii și de înflorire a satului 
românesc, au prefațat rodnic apro
piatul eveniment de majoră semni
ficație în viața politică și socială a 
țării — Congresul consiliilor de con
ducere ale unităților agricole socia
liste, al întregii tărănimi.

Anul 1977 a debutat la noi cu un 
eveniment esențial : Consfătuirea pe 
tară a unităților de control al oame
nilor muncii, precedată de o amplă 
dezbatere, la scară națională, menită 
să ducă la perfecționarea continuă a 
activității de control muncitoresc, la 
antrenarea și mai intensă a tuturor 
celor ce și-au dobîndit prin revoluție 
și prin crearea statului socialist 
dreptul de a se intitula proDrietari. 
producători și beneficiari ai bunurilor 
materiale și spirituale de care dis
pune întregul popor. în urma 
consfătuirii din februarie activitatea 
de control al oamenilor muncii și-a 
perfecționat cadrul de manifestare, 
și-a îmbogățit conținutul, și-a extins 
sfera, de cuprindere asupra unor noi 
sectoare ale interesului cetățenesc — 
cum este construirea fondului locativ 
de stat, protecția muncii, gospodări
rea localităților, baza materială din 
unitățile de învățămînt — totul ba- 
zindu-se pe eficienta acțiunilor de 
control, pe luarea și finalizarea mă
surilor de remediere a deficientelor.

Adevărata valoare a unei democra
ții constă in gradul de participare pe 
care sistemul social 11 oferă oame
nilor muncii. Participarea concretă, 
efectivă la soluționarea tuturor pro
blemelor care ii privesc pe toti de
vine astfel o componentă de bază a 
însăși vieții socialiste, a insăsi aspira
ției spre formarea omului nou. spre 
dezvoltarea multilaterală a persona
lității fiecărui cetățean al tării prin 
valorificarea armonioasă a capacită
ților și însușirilor umane, realizată pe 
parcursul >-unui proces evolutiv de 
continuă perfecționare a cadrului de
mocratic care* gweraiează'Ttnn«TftWâ-' 
rea statului SC'cialiîft. „Nu trebuie 
să uităm nici un moment — subli
nia tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Conferința Națională a partidului din 
iulie 1972 — că mai presus de orice 
se află omul i dezvoltarea lui multila
terală trebuie să stea în centrul pre
ocupărilor partidului nostru, trebuie 
să fie țelul suprem al societății 
noastre socialiste".

Democrație a faptei, democrația 
socialistă constituie cadrul afirmării 
personalității umane, a cărei dezvol
tare multilaterală pornește de la 
crearea valorilor materiale si spiri
tuale ale societății, realizîndu-se prin 
participarea efectivă a tuturor cetă
țenilor patriei la conducerea vieții 
economice și sociale, prin aportul 
concret la elaborarea si înfăptuirea 
politicii partidului, stimulind creș
terea inițiativei și spiritului creator 
al maselor. Ea reflectă unitatea din
tre moral și politic, reprezentind 
principiul fundamental de reglemen
tare a raporturilor umane si a me
canismelor dezvoltării societății.

După Consfătuirea pe țară a uni
tăților de control al oamenilor mun
cii. alte două evenimente esențiale 
vor da conținut deosebit • primăverii 
acestui an în care sărbătorim cente
narul independenței și aniversarea a 
30 de ani de republică : apropiatul 
Congres al consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al 
Întregii țărănimi și, intr-un viitor. 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii. Sînt primele forumuri de acest 
fel care vor da un conținut îmbogă
țit și un impuls mai puternic activi
tății desfășurate de cei ce prin voin
ța și fapta lor au pus, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, bazele 
statului socialist : muncitorii din fa
bricile și uzinele patriei și țăranii, 
oamenii pămîntului. Aceste înalte fo
rumuri ale democrației sînt menite 
să asigure o mai bună funcționare 
a organelor colective de conducere 
din agricultură, din întreprinderi si 
instituții, creșterea rolului acestora 
în adoptarea celor mai judicioase de
cizii pentru buna desfășurare a pro
cesului de producție. întărirea ordi
nii. disciplinei și răspunderii in. mun
că a tuturor colectivelor.

A participa înseamnă a decide șî 
a răspunde. înseamnă a manifesta o 
atitudine conștientă, patriotică, in e- 
forturile impuse de biruirea unor 
greutăți inerente construirii orîndui- 
rii socialiste. înseamnă a stimula Cli
matul de manifestare nestînjenită a 
criticii și autocriticii și. totodată, a 
urmări eficienta lor. Larghețea. sin
ceritatea în problematica abordată 
de cetățeni în contactele cu depută
ții lor. cu cei cărora le-au încredin
țat mandatul să-i reprezinte în cele 
mai înalte foruri decizionale atestă 
creșterea spiritului civic, grija și răs
punderea tuturor cetățenilor patriei 
noastre pentru sporirea și înflorirea 
continuă a avuției naționale, pentru 
gospodărirea cît mai eficientă a mij
loacelor și resurselor societății noas
tre.

A participa înseamnă a manifesta 
o atitudine înaintată față de muncă, 
nu numai ca principiu moral, ci mai 
ales ca expresie a exigentei fată de 
societate și a autoexigentei fată de 
sine. înseamnă stimularea combati
vității fată de orice ar încălca nor
mele democratice ale existentei noas
tre. fată de manifestările de necinste, 
fată de alterarea climatului favorabil 
confruntării libere a părerilor, cli
mat ce reprezintă totalitatea facto
rilor de natură organizatorică și spi
rituală care creează și chezășuiesc 
ambianta propice exprimării si 
schimbului nestingherit al opiniilor, 
întărirea acestui climat în fiecare 
domeniu, la fiecare loc de muncă re
prezintă o cerință esențială a adin- 
cirii continue a democrației socialis
te. a democrației faptei. Tocmai în 
vederea manifestării sale plenare s-au 
creat în ultimii ani atît cadrul or
ganizatoric — institutionalizarea a- 
dunărilor generale ale oamenilor 
muncii, a consiliilor oamenilor mun
cii. generalizarea principiului con
ducerii colective pe scara între
gii vieți economice și sociale, pu
nerea în dezbatere publică a prin
cipalelor proiecte de legi — cît 
si climatul moral propice pentru ca 
principalele decizii sociale să fie a- 
doptate în urma schimbului de pă
reri. a alegerii variantei optime din
tre soluțiile propuse.

Sint toate acestea noi și noi Ipos
taze in care se exercită democrația 

- seeialistă. tmodalităti concrete de 
participare mereu mai susținută a 
tuturor oamenilor muncii la activita
tea de organizare, conducere și ur
mărire a îndeplinirii hotărîrilor de 
partid și de stat, a legiloF tării. Este 
tocmai fenomenul social pe care Pro
gramul P.C.R. il enunța prin „crea
rea cadrului organizatoric cel mal 
potrivit participării întregului popor 
la conducerea vieții economlco-so- 
ciale. tinind seama de faptul că de
mocrația socialistă este un factor 
esențial si o necesitate obiectivă în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate".

Varianta optimă în fața istoriei a 
fost hotărită prin revoluție atunci 
cind. sub conducerea partidului co
munist. poporul nostru a optat din 
adincul ființei sale pentru construirea 
socialismului. Varianta optimă a în
floririi multilaterale a personalității 
umane a fost decisă atunci cind. în 
slujba omului, a demnității sale, au 
fost puse toate pîrghiile democrației 
socialiste în vederea acordării drep
turilor faptice ale omului printr-o 
democrație a faptei.

(Urmare din pag. I)
lioanele de victime, cu ex
terminarea maselor de oa
meni nevinovate. Ei vorbesc 
despre umanism și dreptu
rile omului cind acolo, in 
America, elementele fascis
te difuzează între emi
grante, fie ei români sau 
maghiari, foi volante în 
care îi instigă pe unii îm
potriva altora. îi instigă la 
crime și fărădelegi ? Ei vor 
să judece cine este și cine 
nu este devotat țării, po
porului. națiunii lui 1 Pe ce 
bază ? Poate pornind de la 
ideea. nu o dată expusă în 
timpul prezenței noastre a- 
cOlo, că nu e bine ca 
scriitorii și artiștii maghiari 
din România, din Ardeal sâ 
aibă legături cu emigrația 
maghiară, deoarece însuși 
faptul că noi existăm și a- 
părem în fața publicului 
dezminte tot ceea ce susțin 
ei acolo în presă, adunări 
și manifestații pe străzi 
despre agonia și extirparea 
vieții spirituale maghiare 
din România ! Calomnierea

Cind cei ce fes vise anacronice
bazată pe negarea și dena
turarea faptelor este o me
todă binecunoscută a aces
tor domni : dar și acolo 
sint multi în rîndurile că
rora aceste calomnii nu mai 
pot contrazice adevărul. în 
Statele Unite, Canada și 
Europa occidentală m-am 
întilnit cu mulți oameni co- 
recți, simțind o nostalgie 
de nestins față de pămin- 
tul natal și prețuind în 
mod sincer succesele tă
rii noastre, oameni con- 
strînși de sărăcie să e- 
migreze din Ardeal și Ba
nat încă de la începutul se
colului. Majoritatea maghia
rilor care trăiesc în Sta
tele Unite. Canada și în di
ferite țări ale Europei oc
cidentale se separă hotărit 
de acțiunile elementelor de 
dreapta, de orice străduință 
de a-i provoca să se ames
tece in treburile interne ale 
altor țari. Și trebuie să vă

împărtășesc sincer expe
riența mea : acolo m-am 
întilnit cu foarte multi oa
meni de origine maghiară 
care in cadrul unor adunări 
publice sau întilniri ami
cale au condamnat cu fer
mitate pe cei ce in ultimii 
ani au părăsit pămîntul na
tal, patria, conduși de do
rința de a se îmbogăți. De 
cite ori am văzut în cursul 
turneului nostru femei și 
bărbați, tineri și bătrini lă- 
crimînd cînd era vorba de 
pămîntul natal, de lumea 
de acasă, de la noi. Sînt 
multi, foarte multi cei care 
chiar și după patruzeci ori 
cincizeci de ani se simt 
străini pe pămîntul unde 
trăiesc și sînt chinuite de 
dorul căminului cald, al 
comunității înțelegătoare, 
al patriei natale. Această 
viată dureroasă și tristă de 
emigrație, această neferici
re. acest sentiment de in-

• ••
străinare, insuportabil, de 
nealinat cu nici un fel de 
bunăstare materială — li 
se oferă, de fapt, oamenilor 
de către propaganda minci
noasă și iresponsabilă, in 
locul vieții de la noi, atit 
de bogată în conținut 
uman.

Din nou sînt convins : 
așa cum omul are o singu
ră mamă, nu poate avea 
decît o singură patrie, un 
singur pămînt natal. Pără
sirea acestei patrii nu în
seamnă mai puțin ca pier
derea unei mame dragi. 
Abel, cunoscutul personaj 
de roman al marelui scrii
tor clasic Tamasi Aron, 
spune așa: „Pasărea și 
căldura au aripi și liber
tate, iar omul un singur 
pămint natal și multe dato
rii". Nici noi. maghiarii din 
România, nu putem avea 
mai multe, păminturi nata
le, mai multe patrii. Numai

îndatoririle noastre sînt 
multe față de acest unic 
pămint natal, această pa
trie comună. România so
cialistă, care ne-a crescut, 
ne apără și ne asigură o 
viată demnă, libertate, in
dependență, egalitate de
plină tuturor fiilor săi, in
diferent de limba în care 
vorbesc. Români, maghiari, 
germani și oameni ai mun
cii de alte naționalități de 
pe aceste meleaguri sintem 
fiii aceleiași mame, patria 
noastră socialistă. Este deci 
de la sine înțeles ca acești 
frați să-și iubească și să-și 
respecte la fel de mult 
mama, să-i fie la fel de 
devotați. Familia noastră 
frumoasă și numeroasă, u- 
nitatea noastră frățească nu 
mai pot fi zdruncinate de 
nimeni și de nimic.

Sint fericit că. in calita
tea mea de scriitor maghiar 
din România, pot afirma 
bucuria curată a acelui sim- 
tămint sincer ce ne leagă 
pe nqi. întreaga naționali
tate maghiară, de patria 
noastră, România socialistă.

DE PRETUTINDENI
zoniene. Și mai puțini știu pro
babil că această localitate se 
mindrește cu un teatru consi
derat ca cel mai somptuos din 
lume. La început simplă aglo
merare de colibe, Manaos cu
noaște o extraordinară dezvol
tare după 1860, ca urmare a ex
ploatării cauciucului natural din 
imensele păduri ale Amazoniei. 
în scurtă vreme, în mijlocul a- 
cestor păduri iși face apariția o 
adevărată metropolă, cu palate 
strălucitoare, construite de îm
bogățitei peste noapte și cu cele 
mai noi dotări edilitare, inclu
siv primul tramvai electric din 
America Latină. Și tot aici se 
construiește din marmură un 
extraordinar teatru, pe a cărui 
scenă legenda spune că a jucat 
și Sarah Bernardt. Odată însă 
cu pierderea monopolului cau

ciucului natural de către Brazi
lia. Manaos cunoaște un declin 
vertiginos, devenind aproape un 
oraș-fantomă. Acum, odată cu 
construirea șoselei transamazo- 
niene, Manaos este în pragul a 
Ceea ce se apreciază a fi un spec
taculos reviriment, rămînind 
insă de văzut dacă și celebrul 
teatru va cunoaște din nou vre
murile de glorie de altădată.

• HANDICAP PSI
HOLOGIC. Doi psihologi 
britanici — Glenn Nilson și Da
vid Nias — se ridică împotriva 
unei practici nocive, constatate 
în multe școli din Occident, a- 
nume că. in aprecierea rezulta
telor Ia învățătură ale copiilor, 
intră adesea in joc și un factor 
cu totul lăturalnic : înfățișarea

fizică. Acest lucru este confir
mat și de următoarea experien
ță : cei doi psihologi au prezen
tat unui număr de profesori mai 
muite lucrări scrise, însoțite de 
fotografiile copiilor respectivi. 
S-a constatat că la o calitate 
absolut egală a lucrărilor, cele 
însoțite de fotografia unor copii 
frumoși au fost notate cu cîteva 
puncte în plus. Psihologii brita
nici consideră’că aceasta consti
tuie un handicap serios pentru 
viitoarea activitate profesională 
a copiilor cu un fizic mai puțin 
avantajos. Un caz de discrimi
nare subtilă, dar nu mai puțin 
reală — consideră cei doi cer
cetători — caracteristică unei 
societăți care pune preț mai de
grabă pe infățișarea exterioară 
decit pe calitățile intrinsece ale 
individului.

• SUPERMAGAZIN 
COMPUTERIZAT. In toca- 
litatea niponă Kokubunji, din

apropiere de Tokio, ființează 
primul supermagazin complet 
automatizat .din lume. Mărfu
rile sînt expuse in comparti
mente închise, prevăzute cu o 
ușiță din sticlă. Clienții primesc 
la intrare o cartelă magnetică 
cu ajutorul căreia pot deschide 
ușițele compartimentelor cu 
marfa dorită. în momentul in
troducerii cartelei intr-o fantă 
din dreptul compartimentului, 
prețul mărfii respective se în
scrie automat. Totalul se face la 
casă — de asemenea automată 
— în decurs de cîteva secunde.

• MAI VALOROS DE
CIT AURUL. Zoologii apre
ciază că in lume există aproxi
mativ 2 500 specii de șerpi, din 
care 135 specii pot fi întilnite 
pe teritoriul Vietnamului. Cam 
un sfert din acest număr sint 
specii veninoase. Pe această 
bază a luat naștere o adevărată 
„industrie" a colectării veninu

lui în scopuri medicale. O sin
gură picătură de otravă este 
practic echivalentă cu contra
valoarea a 20 grame de aur.

• MUZEU PICASSO. 
După aproape patru ani de ac
țiuni judiciare și negocieri, ur
mașii lui Picasso s-au reconci
liat, se pare, acceptînd propu
nerea de a se constitui o socie
tate civilă pentru a asigura ges
tiunea moștenirii și protecția o- 
perei marelui artist. „Societatea 
Picasso" iși propune să devină 
un centru mondial ae informare 
asupra imensei creații a lui Pi
casso — pinze, desene, sculpturi, 
ceramică, gravuri. Dar cea mai 
importantă sarcină pe care și-a 
asumat-o societatea constă în 
constituirea unui muzeu Picasso 
la Paris cu ajutorul statului. 
„Cind se va realiza acest lucru, 
scrie „l’Express", Franța va po
seda cel mai mare și cel mai 
frumos muzeu Picasso din 
lume".
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Condamnare fermă 
a politicii de apartheid 

Intervenția reprezentantului României la sesiunea Uniunii 
Interparlamentare

CANBERRA 13 (Agerpres). — în 
continuarea lucrărilor sesiunii de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare. care se desfășoară la Canberra, 
au început dezbaterile in problemele 
drepturilor inalienabile la autodeter
minare și independență ale popoare
lor aflate încă sub dominația colo
nială și neocolonială, asupra dreptu
lui mării, precum și asupra folosirii 
resurselor de apă in '■ scopul dezvol
tării.

în comisia pentru teritorii neauto- 
ndme. reprezentantul român a con
damnat perpetuarea politicii colonia
liste si neocolonialiste de apartheid, 
cerînd ca parlamentele să acționeze 
cu fermitate pentru eradicarea totală

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSARII CENTENARULUI 
INDEPENDENȚI DE STAT A ROMÂNIEI

U.R.S.S. —- La Moscova a avut 
loc miercuri, sub egida Uniunii 
compozitorilor din U.R.S.S.. o seară 
de muzica românească contempora
nă. Programul a fost susținut de 
soliști vocali și instrumentiști din 
capitala sovietică. Muzicologul Ivan 
Martinov, membru al conducerii 
Uniunii compozitorilor din U.R.S.S., 
a rostit o alocuțiune în care a subli
niat lărgirea contactelor si schim
burilor artistice, care au o bună 
tradiție, intre cele două tari.

! ITALIA. Asociația regională tos- 
I cană pentru relațiile culturale si 
. științifice dintre Italia și România 
I a organizat o serată românească, 
, Prof. George Lăzărescu. de la cate- 
1 dra de limbă și literatură română 
I a Universității din Pisa, a făcut o 

expunere pe tema „Dezvoltarea is-
I torico-culturală a civilizației româ- 
| nești". A luat cuvîntul primarul 

orașului. Aldo Ducci. care a subli
niat lupta poporului român pentru 
libertate și independentă si contri
buția României socialiste la crearea 
unei noi ordini economice interna
ționale. a unei lumi mai bune și 
mai drepte. Cu acest, prilej a fost 
deschisă o expoziție de carte isto
rică si politică românească.

| GUINEEA. în capitala Guineei a 
avut loc vernisajul expoziției „Mo
numente istorice de artă". Cu acest 
prilej. ministrul informațiilor și 
ideologiei al Guineei. Senainon

Problemele inflației in dezbaterea conferinței 
de la Caracas

CARACAS 13 (Agerpres). — Mi
niștrii planificării din 20 de state la- 
tino-americane participă. începind de 
ieri, la o reuniune in capitala Vene- 
zuelei. care are pe ordinea de zi 
probleme privind inflația și. criza 
economică din regiune — transmite 
agenția Prensa Latina. Prima sesiu
ne plenară are pe agenda dezbate

a acestor fenomene, care constituie 
un pericol permanent la adresa păcii 
și securității internaționale.

în intervenția' sa in comisia parla
mentară și juridică, reprezentantul 
român a subliniat necesitatea ca re
glementările in domeniul dreptului 
mării să răspundă cerințelor și 
obiectivelor instaurării noii ordini 
economice internaționale, ținindu-se 
seama în mod special de interesele 
și nevoile țărilor în curs de dezvol
tare. bazate pe echitate și justiție.

în ceea ce privește folosirea resur
selor de apă. au fost evidențiate am
plele măsuri luate in țara noastră 
pe baza programului național exis
tent in acest domeniu.

Bchanzin. și ambasadorul român, 
Valeriu Georgescu, au vorbit des
pre semnificația evenimentului, 
lupta poporului român pentru inde
pendentă și afirmarea identității 
sale naționale și despre activitatea 
de edificare a noii societăți în țara 
noastră. Totodată, a fost relevată 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie româno-guineeze. Au par
ticipat membri ai guvernului, ai 
C.C. al Partidului Democratic din 
Guineea. Postul de radio „Vocea 
Revoluției" a transmis o emisiune 
consacrată acestei manifestări.

EGIPT. în orașul Alexandria 
a avut loc o seară culturală româ
nească. Iackani Radames. direc
torul Casei de cultură „Atelier" 
din localitate, a vorbit despre sem
nificația evenimentelor de la 1877 
în istoria României. A fost pre
zentată. de asemenea, o gală 
de filme realizate de studiou
rile noastre, avînd ca temă lupta 
pentru independentă a poporului 
român. Au luat parte oameni de 
cultură, membri ai corpului consu
lar. ziariști.

MEXIC. Cotidianul „El Nacional" 
a publicat o pagină specială in care 
sint prezentate aspecte actuale ale 
vieții economice și sociale din tara 
noastră, ale artei românești, precum 
și numeroase imagini despre războ
iul pentru independență.

rilor raportul despre „Creșterea in
flației. controlul asupra ei si poli
tica față de criza mondială". Vineri, 
în ultima zi a lucrărilor, urmează să 
se discute instituționalizarea acestei 
prime conferințe a miniștrilor plani
ficării din America Latină, precum 
și programul de acțiune al Institu
tului lațino-american pentru planifi
care economică și socială.

Ambasadorul României și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Republicii Volta Superioară

OUAGADOUGOU 13 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Volta Supe
rioară, generalul Aboubakar San- 
goule Lamizana. a primit pe noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al României. Ion Dumitru, cu 
prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare.

în cadrul ceremoniei, ambasadorul 
român a transmis din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
cordial salut, cele mai bune urări de 
sănătate personală, precum și de 
progres și prosperitate pentru po
porul prieten din Republica Volta 
Superioară.

Președintele Lamizana a rugat să 
se transmită președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Președintele C.C. ui P. C. 

Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Hua Kuo-fen, 
a primit delegația parlamentară neo
zeelandeză condusă de Roy Jack, pre
ședintele Camerei Reprezentanților, 
aflată la Pekin intr-o vizită de prie
tenie. A avut loc o convorbire în 
cursul căreia părțile au trecut în re
vistă evoluția pozitivă a relațiilor bi
laterale.

Consultări polono-brita- 
nîC6. Tn cadrul consultărilor perio
dice dintre ministerele de externe ale 
Poloniei și Angliei, la Varșovia au a- 
vut loc intre 11 și 13 aprilie convor
biri la nivelul miniștrilor adjuncți. Au 
fost examinate probleme internațio
nale și, în primul rînd, cele privind 
destinderea și securitatea în Europa, 
precum și chestiuni legate de relațiile 
bilaterale.

Producția zilnică a mem
brilor O.P.E.C. (Organizația sta
telor exportatoare de petrol) a fost 
în ianuarie de 28 613 000 barili, in
formează Banca centrală din Vene
zuela. în comparație cu decembrie 
1976, această cifră reflectă o dimi
nuare cu 16,8 la sută a producției de 
petrol.

Capriciile vremii
Revenirea bruscă a gerului in Fran

ța a afectat grav numeroase culturi 
vegetale și în multe regiuni livezile 
și viile par compromise pe întinse su
prafețe. Astfel, in departamentul Lot 
et Garonne. din sud-vestul tării, 
mare producător de fructe și trufan
dale. primele sondaje indică pierde
rea în proporție de 80 la sută a pro
ducției de fructe.

Un val de frig de o intensitate 
neobișnuită pentru această perioadă 
s-a înregistrat ieri in regiunea Cam
pania (sudul Italiei). în Golful Na
poli a bătut viatul „tramontana", 
care a făcut ca temperatura să co
boare simțitor. în zona muntoasă a 
nins, iar in zona localității Avellino 
a căzut lapoviță. La Salerno, frigul 
puternic a provocat daune culturilor 
agricole.

Ceaușescu, mulțumiri sincere pentru 
mesaj, un salut călduros, urări de 
sănătate și fericire personală, senti
mentele sale de profund respect și 
de inaltă considerație pentru șeful 
statului român. Totodată, a adresat 
urări de succes poporului român in 
vasta activitate pentru depășirea con
secințelor cutremurului care a afec
tat România, pentru continuarea 
nestingherită a dezvoltării economice 
și sociale a țării.

Evocînd cu plăcere vizita în Româ
nia, președintele Republicii Volta 
Superioară a exprimat dorința de a 
dezvolta și intensifica relațiile de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări și popoare. în spiritul De
clarației solemne comune semnate 
la București în iunie 1973.

Primul secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat, Todor Jivkov. l-a pri
mit miercuri pe ministrul afacerilor 
externe al Poloniei, Emil Wojtaszek, 
aflat intr-o vizită de prietenie la So
fia. în aceeași zi, ministrul polonez 
a fost primit, de președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Stanko Todorov.

Reuniunea de la Suva.Tn 
capitala Insulelor Fiji s-a deschis 
reuniunea anuală a Consiliului mixt 
al statelor din Africa, zona Pacificu
lui și Caraibilor și al țărilor membre 
ale Pieței comune. Reuniunea a fost 
precedată de o serie de întruniri ale 
experților care au examinat modul 
cum se realizează cooperarea dintre 
aceste state in baza cbnventiei de la 
Lome (Togo) din 1975, care prevede 
garanții privind comerțul efectuat de 
aceste state cu „cei nouă". Potrivit 
agenției U.P.I., ca la reuniunile pre
cedente, unele state asociate la C.E.E. 
s-au declarat decepționate de modul 
în care sint aplicate prevederile do
cumentelor bilaterale.

Declarație a președintelui 
Turciei. ^ntr“° declarație făcută la 
Helsinki, unde se află într-o vizită 
oficială, președintele Turciei, Fahri 
Korutiirk, și-a exprimat speranța că 
situația din Cipru și problemele exis
tente între țara sa și Grecia vor pu
tea fi reglementate prin mijloace 
pașnice. Fahri Korutiirk a subliniat 
în context că independența și inte
gritatea teritorială a Ciprului, pre
cum și statutul său de stat nealiniat, 
trebuie păstrate.

Furtuni puternice au lovit 
la începutul lunii aprilie zone întin
se din Bangladesh, provocind moartea 
a 500 de persoane și rănirea a peste 
6 000. se arată într-un raport al Ligii 
Societăților de Cruce Roșie.

0 primă rundă de nego
cieri „între reprezentanți ai guver
nului britanic și ai Congresului Sin
dicatelor (T.U.C.), in vederea exami
nării posibilităților de prelungire a 
acordului asupra limitării creșterii

MOSCOVA

Convorbiri economice 
româno - sovietice

MOSCOVA 13 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Tovarășul Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului român, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, a avut 
la 13 aprilie o întilnire de lucru cu 
Nikolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S.

în convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej au fost discutate. într-o 
atmosferă prietenească, probleme ac
tuale ale dezvoltării colaborării eco
nomice dintre România și Uniunea 
Sovietică.

!!■■■■■■
salariilor, care expiră la sfîrșitul lu
nii iulie, a avut loc miercuri la Lon
dra. Potrivit aprecierilor agențiilor 
de presă, întrunirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă încordată.

Plenara C.C. al P.M.S.U.
La Budapesta a avut loc miercuri, 
sub președinția lui Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
plenara C.C. al P.M.S.U., con
sacrată examinării unor probleme 
internaționale actuale, rezultatelor 
îndeplinirii planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe1 primul tri
mestru al acestui an, precum și rea
lizării programului de construcție a 
locuințelor, elaborat pe o perioadă 
de 15 ani.

Convorbiri americano-so- 
ViOtîCO Președintele S. U. A., 
Jimmy Carter, l-a primit la Casa 
Albă pe ambasadorul U.R.S.S., Ana
toli Dobrînin. cu care a avut o con
vorbire referitoare la probleme cu
rente ale relațiilor americano-sovie- 
tice și la unele probleme internațio
nale de interes reciproc, relatează a- 
genția T.A.S.S. La convorbire au par
ticipat vicepreședintele S.U.A., Wal
ter Mondale, secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, și consilierul 
președintelui pentru problemele secu
rității nationale Zbygniew Brzezinski.

Un nou atac al elemente
lor neofasciste, împ°triva unei 
secțiuni a Partidului Comunist Ita
lian, a avut loc la Roma. La riposta 
primită din partea activiștilor aflați 
în sediu, huliganii fasciști au început 
să tragă cu arme de foc.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE 
PRIVIND ATACUL ARMAT ÎMPOTRIVA RENINULUI

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate a 
continuat miercuri dezbaterile asupra 
raportului misiunii speciale trimise 
in Republica Populară Benin pentru 
a examina împrejurările în care a 
fost comis la 1<$ ianuarie atacul ar
mat ce avea ca obiectiv răsturnarea 
actualului guvern al tării. Majorita
tea delegatilor au condamnat în mod 
hotărit actele de folosire a forței îm
potriva suveranității naționale. înde-

în legătură cu 
din

KINSHASA 13 (Agerpres). — 
Mbunze Nsomi Lebwanabi. comisar 
de stat pentru orientarea ■ națională 
al Zairului, a declarat intr-un inter
viu acordat, postului de radio francez 
„Europa 1“ că „intr-adevăr primul 
contingent de trupe marocane a fost 
transportat cu avioane franceze", dar 
trebuie să se facă o deosebire netă 
între „ajutorul în soldați — așa cum 
au procedat Marocul și Egiptul — și 
sprijinul material, chiar și indirect, 
cum este cel al Franței".

Referindu-se la riscurile interna
ționalizării conflictului, Lebwanabi a 
precizat : „Nu le-am cerut marilor 
puteri ale lumii să lupte alături de 
noi. nici să intervină in această afa
cere. Zairul face ceea ce poate pen
tru a-i respinge pe invadatori în afa
ra frontierelor tării. Zairul a cerut 
oficial, prin intermediul O.U.A. (Or
ganizația Unității Africane), ajutorul 
citorva state prietene. Cei care au 
vrut să răsipundă la acest apel au 
procedat în mod liber și suveran".

KHARTUM — într-o declarație fă
cută ziarului „Al Ayam". președinte
le Sudanului. Gaafar El Nimeiri. a 
arătat că a trimis o oficialitate su- 
daneză la Kinshasa pentru a-1 infor
ma pe președintele Mobutu că „Su
danul este gata să acorde orice aju
tor de care Zairul are nevoie pentru 
apărarea teritoriului său".

BANGUI — împăratul Bokassa I a 
condamnat, într-o declarație adresată 
națiunii centrafricane. „agresiunea 
împotriva Republicii Zair". Expri- 
mînd solidaritatea cu poporul zairez, 
el a salutat pe toti aceia care „spri
jină efectiv națiunea zaireză în 
lupta sa dreaptă pentru recucerirea 
integrității teritoriale și a păcii".

LUSAKA — Un comunicat al gu
vernului de la Lusaka arată că a- 
vioanele militare ale Zairului au 
bombardat, în două rinduri. săptă- 
mîna trecută, teritoriul zambian. in 
zona de graniță cu provincia zaireză 
Shaba. Comunicatul precizează că la 
9 aprilie avioanele zaireze au bom
bardat localitatea Shingamjiunii Man- 
gango din provincia de nord-vest a 
Zambiei. iar la 11 aprilie au atacat 
spitalul Kaleni Hill, din aceeași pro
vincie, provocind rănirea unui nu
măr de oameni și pagube materiale. 
Comunicatul adaugă că președintele 
Kenneth Kaunda a trimis președin
telui. Zairului. Mobutu Șese Seko. un 
mesaj, informîndu-1 în legătură cu 
această situație.

LUANDA — Guvernul Republicii 
Populare Angola a remis, prin in
termediul însărcinatului cu afaceri al 
Franței la Luanda, o notă diplomati- 

pendentei politice și integrității te
ritoriale a Beninului.

Astfel, reprezentanții Laosului, 
Guineei. Senegalului, Somaliei au 
condamnat folosirea forței și ames
tecul în treburile interne ale state
lor africane suverane. Ei au adresat 
un apel opiniei publice mondiale să 
condamne practica folosirii de mer
cenari, care reprezintă o mare pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
internațională.

evenimentele 
Zair
că prin care protestează împotriva 
participării unor avioane ale forțelor 
militare franceze la transportarea 
trupelor marocane in Zair. Nota 
afirmă că în acest fel guvernul fran
cez a contribuit la internaționaliza
rea conflictului intern din Zair.

PARIS. — Președintele Valery 
Giscard d’Estaing a declarat marți 
seara, la televiziune, că Franța „a 
intervenit în Zair pentru că i s-a 
cerut". El a precizat că „decizia con
cretă de a răspunde cererii comune 
a Marocului și Zairului a fost luată 
miercuri 6 aprilie". „Intervenția 
franceză în Zair, a arătat Valery 
Giscard d’Estaing, este destinată 
exclusiv să asigure transportul ma
terialului militar. Nu este o opera
țiune de luptă. Nu există francez care 
să lupte în Zair și nici nu va exista". 
Agenția France Presse, care trans
mite știrea, arată că președintele 
Franței a insistat asupra faptului că 
el a luat decizia în totală indepen
dentă.

într-un mesaj adresat de Robert 
Ballanger, președintele grupului par
lamentar comunist al Adunării Na
ționale Franceze, președintelui re
publicii, Valery Giscard d’Estaing, 
Partidul Comunist Francez exprimă 
neliniștea față de hotărirea luată „de 
a pune armata franceză in slujba gu
vernelor Zairului și Marocului și de 
a o face să intervină direct în tre
burile interne ale unui popor". 
Această hotărire. subliniază mesajul, 
„angajează Franțaein angrenajul unui 
război colonial". „Hotărirea guvernu
lui francez de a interveni cu mijloace 
militare în problemele interne ale 
Zairului afectează, pe lingă poporul 
zairez, toate popoarele din Africa 
aflate în luptă pentru libertate •/' 
progres social. Ea este contrară ir? 
tereselor poporului nostru si onoarei 
Franței în lume", precizează docu
mentul.

Gaston Deferre. președintele grupu
lui parlamentar socialist și primar al 
Marsiliei, a apreciat că hotărirea 
luată de către președintele d’Estaing 
constituie o „încălcare a Constitu
ției". El și-a exprimat regretul că 
acest act a fost întreprins fără con
sultarea parlamentului, opinind că 
reprezintă un prim pas într-un an
gajament „care poate lua o întorsă
tură foarte gravă". Niciodată, a sub
liniat el, parlamentul nu a ratificat 
acordarea de asistentă militară fran
ceză pentru Maroc si Zair.

WASHINGTON. — După cum in
formează agenția A. P.. Statele 
Unite au hotărit să acorde Zairului 
un ajutor militar în valoare de 13 mi
lioane dolari, constînd în material 
„neofensiv", respectiv un avion de 
transport „C—130", piese de schimb 
pentru acest aparat, alte piese de 
schimb pentru camioane si automo
bile de teren, precum și materiale de 
radiocomunicații, a anunțat Departa
mentul de Stat al S.U.A.

MOSCOVA. — într-o declarație a 
agenției T.A.S.S. se spune : „U.R.S.S. 
respinge cu hotărire, ca absurde, orice 
născociri privind participarea ei la 
evenimentele din Zair. în cercurile 
conducătoare din Uniunea Sovietică 
se consideră în același timp ca in
admisibil amestecul oricăror forte 
externe în luptă internă din Zair. Fie
care popor, el însuși și numai el, 
poate să-și rezolve problemele in
terne. și nimeni să nu nutrească ilu
zia că va reuși să lipsească popoarele 
de acest drept inalienabil".

PROBLEME UMANITARE^ACUTE ÎN LUMEA. CAPITALULUI
Cine răspunde pentru DESTINE-DINCOLO DE

UC^erea 8CSS^0r V^'L l Cînd flagelul sinuciderilor

PR A GUL DISPERĂRII

devine fenomen social
Unul din fenomenele cele mai tragice, care se 

manifestă cu intensitate în lumea capitalului, îl re
prezintă creșterea valului de sinucideri. Oameni 
de diferite vîrste — și, în mod deosebit, tineri — 
ajung la gestul disperat de a-și curma singuri via
ța. Cine poartă răspunderea acestor vieți zdrobi
te ? Pentru că nu este vorba de probleme strict 
personale, intime, individuale — ci de factori so
ciali. Iar aceste cauze rezidă în tarele adinei ale 
societății capitaliste.

Șomajul, inflația, scumpirea vieții, dificultățile 
traiului de fiecare zi, neputința celor nevoiași de 
a-și întreține familiile fac să crească necontenit 
numărul celor aduși în pragul disperării. Totodată, 
lipsa de perspective a tineretului, dificultățile de 
integrare socială, drama absolvenților de a găsi 
slujbe corespunzătoare, accentuarea fenomenelor 
de alienare și însingurare, iar pe de altă parte,

„Cer iertare, dar nu mai 
puteam să-i aud pe copii 

spunînd : mi-e foame”
Cit de greu i-a venit lui Jean Jou- 

bin. tată a doi copii în virstă de 5

și 7 ani. să scrie aceste cuvinte ! 
Rămas fără lucru, ca atiția alți mun
citori, Joubin a încercat totul pentru 
a izbuti să-și hrănească familia. In 
jurul său — vitrine luminoase, re
clame multicolore, furnicar de mașini 
elegante, localuri zgomotoase ; dar

cultul violenței, al cinismului, dezumanizarea, fo
losirea drogurilor alimentează permanent depre
siunile morale. La acestea se adaugă psihozele ge
nerate și întreținute de condițiile de supraexploa- 
tare, omul devenind un robot într-o societate în 
care „libertatea omului" este concepută adesea ca 
„libertatea" de a-și lua viața. „Am ajuns la o so
cietate care ucide" — scria ziarul american „BAL
TIMORE SUN".

...Și amintiți-vă, stimați cititori, cum în zilele 
care au urmat cutremurului devastator ce s-a abă
tut asupra țării noastre se înfăptuia indicația su
premă, de a se face totul pentru salvarea fiecărui 
fir sau speranță de viață, concomitent cu solicitu
dinea întregii societăți față de cei aflați în neno
rocire.

Două societăți, două moduri de a considera omul, 
de a concepe umanismul.

acestea nu erau pentru el. Era 
„liber", el și familia sa. să moară 
de foame. A vîndut ce mai avea prin 
casă, și-a amanetat ultimele lucruri 
de preț: verighetele. Zadarnice i-au 
fost căutările pentru cel mai ele
mentar drept — dreptul la muncă.

Era o familie care trăia îndestulat,..

De nicăieri nici un ajutor, nici un 
sprijin. „Umanismul" societății ca
pitaliste își Nspunea cuvintul. Dispe
rat. Joubin' a hotărit să-și pună 
capăt zilelor. „Ceea ce fac e o la
șitate. Cer iertare celor ne care ii 
fac să sufere, dar nu mai puteam 
să-i aud pe copii spunindu-mi: «mi-e 
foame». Las trupul meu medicinii. 
Fie ca măcar resturile mele să slu
jească la ceva".

Relatind acest cutremurător epi
sod, „LE MONDE" preciza in con
tinuare: „în Franța au loc 15 000 
sinucideri pe an. în curind se va 
deschide un centru care va funcțio
na zi și noapte și la care cei cuprinși 
de disperare se pot adresa telefonic 
pentru a primi sfaturi".

„Sfaturi" ! Jean Joubin avea 42 de 
ani, era sănătos și în plină putere. 
Din cauza lipsei de sfaturi s-a si
nucis? Cine poartă răspunderea a- 
cestei vieți?

Tineretul: de la nesiguranța 
zilei de mîine la siguranța 

lipsei de viitor
Revista italiană „L’EUROPEO" a 

consacrat un amplu articol problemei

sinuciderilor în societatea contem
porană occidentală:

Grupul de medici care lucrează la 
clinica psihiatrică a Universității din 
Milano a publicat o statistică relevînd 
că tentativele de sinucidere in rin- 
durile tineretului au crescut de peste 
două ori între anii 1960—1970, spo
rind de la 42.5 la 100 000 locuitori 
în 1964 la 96.4 în 1972. In general, se 
pot desprinde două categorii de in
divizi predispuși la sinucidere — 
„depresivii" și „neuroticii". cu urmă
toarele precizări:

• Depresivul este un om „incapa
bil să se proiecteze în viitor". Un 
om care nu are viitor sau, mai bine 
spus, care nu vede nici un viitor 
înaintea sa. Depresivul, in fata rea
lității pe care nu crede că o poate 
înfrunta, renunță la luptă, se în
chide în el și. în cazurile extreme, 
își întoarce împotriva sa o agresivi
tate pe care nu o mai poate în
drepta in altă parte — fie sinucigin- 
du-se, fie recurgînd la droguri șl 
alcool, care nu sint decit căi de „si
nucidere diferită", sinucidere trep
tată.

• Neuroticul este incapabil să facă 
față realității: ca urmare, cu atît 
mai traumatică va fi ciocnirea cu

realitatea. Iar în acest proces își 
pierde voința de a trăi.

„Ceea ce este valabil pentru in
divid a devenit valabil pentru o în
treagă societate" — scrie în conti
nuare revista. La baza nevrozei de
ceniului trecut se afla nesiguranța 
zilei de mîine. La baza angoasei omu
lui de astăzi se află altceva, mult 
mai rău: nu nesiguranța, ci, dim
potrivă. o certitudine. Siguranța de 
a nu avea viitori, de a nu avea o 
slujbă care să-i asigure existenta. 
Aceasta pune neîndurător în cauză 
întreaga societate modernă, sociolo
gia ei și. in definitiv, moralitatea 
ei“, încheie „l’Europeo".

Tragedia însingurării : 
„Viața pe care o trăiesc 
nu merită acest nume"

Presa americană citează deseori 
cazuri de cetățeni ’care, ajunși la 
disperare, se hotărăsc să-și pună 
capăt zilelor. Peter Saltzman, direc
torul spitalului pentru tineri din 
Belmont (statul Massachusetts), sub-

...pînă cînd 
concedierea 

i-a împins la 
sinucidere colectivă

Șomerii: de la mila publică, la gestul fatal

Familia inginerului Henri Valburg din Paris era o familie fericită, 
care ducea un trai îndestulat. Așa a fost pină cînd capul familiei s-a 
pomenit brusc aruncat pe drumuri. Datoriile au început să se acumu
leze, viata devenea tot mai grea. A început procesul de decădere so
cială, drama morală. Soluția ? Au văzut-o în sinuciderea colectivă : 
s-au sinucis toți, inginerul Henri Valburg. soția sa. cei doi fii ai săi 
și două rude mai în virstă aflate in grija familiei Valburg.

Anton Vogi din 
TBging (Bavaria — 
R.F. Germania) era 
distribuitor la o 
stafie de benzină. A 
fost concediat, a 
devenit șomer. A 
căutat de lucru
vreme Îndelungată: 
in zadar.
nevoit să 
la mila 
alături de 
el — bărbați și fe
mei, virstnici si ti
neri — așa cum se 
vede în fotografia 
alăturată. Anton

A fost 
recurgă 
publică, 
alții ca

Vogi nu a rezistai 
însă multă vreme, 
înainte de a se îm
pușca pe morinin- 
tul mamei sale r 
înregistrat pe ban
dă de magnetofon : 
„Sint șomer. Ni
meni nu mă anga
jează. Suma pe care 
o primesc drept 
ajutor este prea 
mică pentru a trăi". 
Fotografie st text 
din revista vest- 
germană „STERN".

0

linia creșterea alarmantă a numărului 
de sinucideri, in special in rindul 
tinerilor. Cauzele, arată la rîndul său 
dr. Harrold Treffert. directorul spita
lului din Oshkosh (Wisconsin), con
stă in procesul de alienare a indivi
dului în societatea americană, ca și 
în decalajul intre speranțele pe care 
le nutresc tinerii, pe de o parte, și 
dificultățile pe care le intimpină in 
viată, pe de altă parte. Aceasta ex
plică și de ce jumătate din pacientii 
spitalelor americane de psihiatrie nu 
au împlinit încă virstă de 20 de ani.

Alienarea socială, însingurarea, 
Izolarea individului într-un ansam
blu de relații în care nu găsește spri
jin, solicitudine, prietenie, în care 
totul este dominat de goana indivi
dului după profit, determină nenu
mărate tragedii. Un tinăr de 19 ani 
din Boston s-a sinucis lăsînd urmă
toarele rinduri : „Viata pe care o duo 
nu merită acest nume. La ce bun, 
atunci, să mai trăiesc ?“.

Sint și împrejurări cînd mobilurile 
sinuciderilor din S.U.A. sint rezulta
tul activității nefaste a mijloacelor 
de informare în masă : presa, tele
viziunea, cinematograful, care culti
vă cu frenezie cultul violenței, ci
nismului. Astfel, s-a răspîndit „moda" 
sinuciderilor prin provocarea delibe
rată de accidente de automobil, așa 
cum procedase mal de mult vedeta 
de cinema James Dean. In acest fel, 
in numai șase luni, 12 720 tineri ame
ricani între 14 și 25 de ani și-au puc 
capăt existenței.

Rata ridicată a sinuciderilor 
in rîndul imigranților

în 1975, în Elveția, țară cu un staiH 
dard de viață în general ridicat, 
s-ău înregistrat cifre record de sinu
cideri. depășind chiar numărul per
soanelor care și-au pierdut viața In 
urma accidentelor de circulație — 
scrie „TRIBUNE DE GENEVE". Po
trivit statisticilor oficiale, un număr 
atit de mare de sinucideri — circa 
1 500 — nu s-a mai înregistrat din 
anii marii crize economice 1929—1933.

Principalul motiv al sinuciderilor 
este apreciat a fi în strînsă legătură 
cu actuala recesiune, care își face 
simțite consecințele chiar și intr-un 
stat ca Elveția, multă vreme mai la 
adăpost de efectele zguduirilor eco
nomice. O mare parte din sinucigași, 
relevă în continuare ziarul amintit, 
sint muncitori imigranți, primei* 
victime ale concedierilor.
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