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® Reducerea cu un singur procent a ponderii cheltuielilor materiale 
înseamnă miliarde de lei venit național suplimentar

• La Hunedoara - însemnate economii de resurse materiale
• „Două schimburi pe lună cu energie economisită" - o inițiativă 

muncitorească și rezultatele ei

„INDEPENDENȚA" 
— nava româneas
ca cu nume de 
simbol — a intrat 
in etapa finală a 
construcției pe Șan
tierul naval din 
Constanța. Cu cele 
150 000 tdw ale 
sale, petrolierul „In
dependența" va vi 
cel mai mare vas 
al flotei noastre 
maritime, avînd o 
lungime de 304 m, 
lățimea de 46 m, 
iar înălțimea, în 
dreptul punții de 
comandă, de 38,55 
m; cît un bloc cu 
12 etaje. Nava va 
avea in final o 
greutate de 28 600 
tone. din care 
24 000 tone sint 
confecții metalice 
executate ia Șan
tierul naval din 
Constanța. Ea va 
fi echipată cu un 
motor de 28 800 CP. 
capabil să dezvolte 
o putere de 16 no
duri pe oră, insta
lații și aparate de 
navigație la nivelul 
tehnicii mondiale. 
O creație cu care 
se mîndresc, pe 
drept cuvint, con
structorii de nave 
români,

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ‘
..........

Primim la redacție, zilnic, știri din toate colțurile țării în legătură 
cu rezultatele obținute de colectivele de oameni ai muncii în înfăp
tuirea planului economic pe 1977 și a angajamentelor asumate în marea 
întrecere socialistă. Sini mesaje muncitorești vii, emoționante, mesaje 
de muncă și Împliniri. Multe dintre aceste știri oglindesc grija, răspun
derea și hotărîrea cu care acționează colectivele din întreprinderi pen
tru creșterea continuă a eficienței economice, pentru ca tot ceea ce 
fabricăm să se realizeze cu cheltuieli de producție cît mai mici, cu 
consumuri de materii prime, materiale, combustibil și energie cît mai 
reduse. Un singur procent de reducere a ponderii cheltuielilor materiale 
în produsul social echivalează, în fiecare an din acest cincinal, cu 
un venit national suplimentar de citeva miliarde de Iei, ajungind in 
anul 1980 la 13—14 miliarde lei. Iată de ce reducerea continuă a cos
turilor de producție, a consumurilor de materii prime și materiale, de 
energie si combustibil constituie in permanență un obiectiv central al 
întrecerii socialiste.

Consecvenți rezultatelor de presti
giu obținute ani de-a rindul în În
trecere, oamenii muncii din in
dustria județului HUNEDOARA o- 
feră și de data aceasta, in intimpina- 
rea zilei de 1 Mai, un exemplu demn 
de urmat. r Astfel, acționînd pentru 
producerea unor cantități cît mai 
mari de bunuri materiale cu costuri 
reduse, colectivele unităților indus
triale din județul Hunedoara au rea
lizat de la începutul anului peste 45 
milioane lei economii la cheltuielile 
de producție. Micșorarea costurilor 
stabilite, in condițiile depășirii sub
stanțiale a planului de producție, se 
datoresc unor măsuri si inițiative a- 
plicate de colectivele industriale pen
tru reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale și com
bustibil, gospodărirea și utilizarea cît 
mai eficientă a fondurilor bănești și 
eliminarea cheltuielilor neproductive. 
Se evidențiază, îndeosebi, siderurgiș- 
tii combinatului din Hunedoara, care 
au economisit anul acesta, fată de 
normele de consum planificate, 1 692 
tone cocs metalurgic, aproape 900 
tone metal, 1 883 tone cărămizi re
fractare. 14 600 tone combustibil con
vențional și 11 800 000 kWh energie 
electrică. Colectivele unităților mi

PA IHA 
inima treației noastre

Am meditat adesea 
la un fapt ce mi se 
pare esențial pentru 
un artist, anume la 
legătura sa cu pămîn- 
tul natal. Și am ajuns 
la concluzia definiti
vă că elementele care 
determină specificul 
acestui pămint natal 
pe care-1 numim 
ȚARA — de la relie
ful munților la culo
rile anotimpurilor, de 
la fizionomiile oame
nilor la operele și 
monumentele de cul
tură — joacă un rol 
esențial, definitoriu, 
în experiența de via
ță a creatorului de 
artă. încă din fragedă 
vîrstă. formele peisa
jului, ambianța in 
care te-ai născut se 
imprimă în imagina
ție, in sensibilitate 
atît de puternic incit, 
cu vremea, prin trans
formările operate in 
conștiință de înainta
rea în viață, dobin- 
desc calitatea certitu
dinii supreme : aceea 
de a ști că aparții 
modului de existență 
al unui popor care 
este poporul tău, ta
lentat și viteaz, făuri
tor al unei culturi 
străvechi. De a ști, 
totodată, că ești aju
tat și ocrotit de între
gul univers de valori 
morale, estetice ale 
unei spiritualități în 
care te afli la tine a- 
casă.

De-a lungul secole
lor arta românească a 
întruchipat, cu o preg
nanță deosebită, ase
menea adevăruri fun
damentale ale culturii 
artistice. Nenumăra
te sînt operele de artă 
ce ilustrează ecoul 
profund exercitat a- 
supra artiștilor de 
ambianța lor de viață: 
de la priveliștile ar
monioase ale locuri
lor la faptele glorioa
se ale istoriei noastre 
naționale, de la fru
musețea înfățișării oa
menilor de la noi la 
dîrzemia caracterului 
lor, de la limpezimea 
operelor create de 
popor la perenitatea 
obiceiurilor și stilului 
de viață al românu
lui.

Atașamentul patrio
tic al artiștilor — in 

sensul cel mai înalt 
al cuvîntului — la 
idealurile și năzuințe
le maselor populare 
își găsește expresie 
plenară în frescele 
monumentelor noastre, 
unde vechii meșteri isi 
înfățișau personajele 
în decor autentic ro
mânesc, oameni ai 
pămintuilui in straie 
locale, folosind unel
te din recuzita case
lor țărănești. Acest 
nobil atașament îl 
intilnim apoi în ima
ginile care glorifică 
luptele pentru neatîr- 
nare purtate de po
porul nostru in evul 
mediu, prin simboli
cele scene de luptă cu 
otomanii și alți cotro
pitori, de asemenea,

însemnări de
Ion PACEA

în operele artiștilor 
revoluționari de la 
1848. Apoi mărturiile 
emoționante ale par
ticipării lui Nicolae 
Grigorescu, Sava Hen- 
ția și altor artiști la 
războiul pentru Inde
pendența de stat a 
României. adeziunea 
fermă a lui Ștefan 
Luchian, Camil Ressu. 
Octav Băncilă la răs
coalele țărănești din 
1907. După cum recu
noaștem acest atașa
ment în peisajele atî- 
tor alți mari mînuitori 
ai penelului, cum sînt 
Tonitza, Lucian Gri
gorescu, H. Catargi.

Este un fapt destul 
de bine cunoscut că 
unii dintre marii noș
tri artiști, clasici ai 
picturii noastre, și-au 
perfecționat studiile 
în Franța sau în alte 
țări. Contactul cu șco
lile, cultura și viața 
artistică de peste ho
tare s-a concretizat, 
în creația lor, prin- 
tr-un proces de asimi
lare a valorilor artei 
universale și, nu mai 
puțin, printr-o contri
buție adusă la Îmbo
gățirea tezaurului ar
tei universale. Pe zi 
ce trece, cercetările 
de istoria artei româ
nești scot la iveală, 
cu tot mai multă cla

niere din județ au economisit. în 
același timp. 3 450 mc lemn de mină.

In ziarul de ieri relatam despre un 
succes de prestigiu obținut de ener
geticienii de la PORȚILE DE FIER, 
care au livrat suplimentar, față de 
plan, peste 115 milioane kWh energie 
electrică. O precizare în plus: semni
ficația deosebită a sporului de pro
ducție obținut de către energeticienii 
de la Porțile de Fier este dată de 
faptul că ei au contribuit la econo
misirea. la nivelul economiei, a circa 
135 000 tone de cărbune energetic ce 
ar fi trebuit consumat în termocen
trale pentru obținerea cantității res
pective de energie electrică.

Economisirea resurselor energetice 
constituie o preocupare constantă nu 
numai pentru producători, ci si pen
tru consumatorii de energie electri
că. Dintre zecile, de initiative munci
torești lansate in numeroase între
prinderi ne oprim la aceea a colecti
vului COMBINATULUI DE CELU
LOZĂ ȘI HÎRTIE DIN DEJ: „Să lu
crăm două schimburi pe lună cu e- 
nergie economisită". Practic, alături 
de eforturile oamenilor pentru utili
zarea cu eficientă sporită a energiei 
și evitarea pierderilor, au fost luate 
măsuri pentru înlocuirea unor mo- 

ritate, originalitatea, 
forța — cu un cuvînt 
personalitatea culturii 
noastre plastice. De la 
frescele Voronețului 
la obiectele de artă 
țărănească, de la mo
numentele arhitecto
nice de mare anver
gură pină la operele 
de pictură și sculptu
ră aflate în /nuzee se 
întîlnește pretutindeni 
acea notă specific ro
mânească dobindită 
prin circulația ideilor, 
prin deschiderea su
plă și receptivă la tot 
ce este nou și valoros. 
In același timp se e- 
vidențiază tot mai 
pregnant nota lor de 
originalitate ca valori 
naționale, unicitatea 
lor.

Ce vrem să spunem 
prin aceasta ? Anume 
că personaje ilustre 
ale creației românești 
— și am cita din nou 
pe Nicolae Grigores
cu, Ion Andreescu, 
Theodor Palady, Lu
cian Grigorescu, H. 
Catargi și alții — au 
trăit ani îndelungați 
în Franța, dar opera 
lor de maturitate au 
conceput-o aici, în 
țara lor, unde au și 
închis ochii, fiind, prin 
toate fibrele ei. o o- 
peră românească și 
aparținînd poporului 
român. Brâncuși și-a 
închinat opera capita
lă a vieții sale eroilor 
căzuți pentru idealul 
unirii tuturor români
lor întru aceeași țară, 
implantind-o la Tirgu 
Jiu în inima patriei 
lui natale.

In anii socialismului, 
artiștii plastici au avut 
posibilitatea să se de
plaseze pentru a lua 
contact cu marile mu
zee ale lumii, au fă
cut călătorii de studii 
pe bază de burse, au 
beneficiat de schim
buri de experiență etc. 
Rodul acestor călătorii 
este vizibil atît pentru 
fiecare artist în parte 
în creșterile calitative 
ale nivelului de lucru, 
cît și pentru arta ro
mânească în ansam
blul ei, astăzi mai 
bine' cunoscută si mai 
apreciată ca oricind.
(Continuare 
în pag. a Iî-a) 

toare electrice supradimensionate, e- 
liminarea mersului în gol al unor uti
laje. raționalizarea iluminatului elec
tric. în continuare, se prevede luarea 
unor măsuri privind refolosirea ape
lor utilizate in circuitul tehnologic, 
încărcarea la capacitate a instalației 
electrice de tocare a lemnului în func
ție de gradul de uzură a cuțitelor și 
schimbarea acestora după diagramă, 
optimizarea funcționării instalațiilor 
de pompare și tratare a apei. In ce 
privește combustibilul — după cum 
afirma inginerul Andrei Lazăr. di
rectorul adjunct tehnic al combinatu
lui — economiile ce se vor realiza 
în acest an se vor ridica la circa 4 000 
tone combustibil convențional.

Despre același spirit gospodăresc 
vorbește și știrea primită din RÎMNI- 
CU VÎLCEA. Aici, la întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă, un obiectiv 
principal al întrecerii il constituie 
economisirea metalului. Acum, în 
preajma zilei de 1 Mai. amintim de 
izbinda unui colectiv de specialiști 
condus de ing. Păun Vlad, care a re
vizuit și modernizat documentațiile de 
execuție și tehnologiile de fabricație 
la mai multe produse. Rezultatul : 
consumul de metal pe fiecare utilaj 
s-a redus cu 2,8 tone. Raportat la ni

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI

Cu patru luni înainte de termen, 
bateria nr. 6 a uzinei cocsochimice 

a început să producă
Miercuri. 27 aprilie, a fost elabo

rată prima șarjă de cocs la bateria 
nr. 6 a uzinei cocsochimice de pe 
platforma Combinatului siderurgic de 
la Galați. Cu acest prilej. Comitetul 
județean Galați al P.C.R. a trimis o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. în care 
se spune. între altele : Actionind cu 
hotărîre și perseverentă, in spiritul 
prețioaselor dumneavoastră indicații, 
constructorii au reușit să încheie 
execuția acestui obiectiv cu 124 de 
zile înaintea termenului planificat, 
ceea ce conduce la realizarea in acest 
an a unei producții suplimentare de 
peste 150 000 tone cocs. Realizarea 
mai devreme a acestei baterii cu ca
pacitatea anuală de 600 000 tone cocs 
permite asigurarea prin forte proprii 
a întregii cantități de cocs necesare 
combinatului, în acest an. obținîn- 
du-se, astfel, importante economii 
valutare.

în încheierea telegramei se exprimă 
angajamentul oamenilor muncii din 
județul Galați de a îndeplini exem
plar sarcinile de plan ce le revin și 
angajamentele asumate in acest an 
și în întregul cincinal.

Noua capacitate, ultima din cadrul 
uzinei cocsochimice nr. 1 de la Galați, 
asemenea tuturor obiectivelor mare
lui 
de 
ții și ........ ..... .........
proiectele aparținînd institutului 
IPROMET București. La realizarea 
obiectivului au participat cu utilaje 
și au acordat asistență tehnică în
treprinderi constructoare de mașini 
din Uniunea Sovietică. Pentru inzi- 
direa bateriei s-a folosit cărămidă 
refractară fabricată în tară.

executată 
construc-

combinat. a fost 
întreprinderea de 

montaje siderurgice Galați.

După cum ne-a spus ing. Aurel 
Manolache. director al grupului de 
șantiere care a construit bateria nr. 6,

La ,,Electroputere"

Craiova 

întrerupătorul electric 
de înaltă tensiune 

cu numărul 55 000
Produsul de bază al fabricii de 

aparatai electric din cadrul în
treprinderii „Electroputere" — 
Craiova îl constituie întrerupă
toarele electrice de înaltă ten
siune destinate instalațiilor de 
la 10 la 400 kilovolți. Așa cum 
ne-a informat inginerul Victor 
Simanschi, directorul fabricii, în 
cinstea zilei de 1 Mai a ieșit 
de pe fluxul de montaj cel de-al 
55 000-lea întrerupător electric 
de înaltă tensiune realizat de 
la începerea fabricației. Semni
ficativ este faptul că 2 500 din 
acestea sînt întrerupătoare pen
tru tensiuni mari, cuprinse între 
110 și 400 kilovolți ș*i că aproape 
jumătate din producția de apa- 
rataj electric este destinată ex
portului. (Nicolae Băbălău). 

I 

velul întregului an, această reducere 
se va concretiza, numai la recipienții 
reproiectați. într-o economie de 360 
tone.

Din alte știri sosite din țară spi
cuim :

• Colectivul întreprinderii de ma
teriale de construcții din Turda ra
portează, in cinstea zilei de 1 Mai, 
economisirea a 320 tone ciment. 35 
tone otel. 24 tone policlorură de vinii;

• 40 de tone de metal s-au econo
misit de la începutul anului la între
prinderea de accesorii pentru mijloa
ce de transport din Oradea :

• Prin exploatarea la parametrii 
optimi a agregatelor și instalațiilor, 
energeticienii vîlceni au reușit să e- 
conomisească. pină acum. 300 000 
kWh energie electrică ;

• Economii de 5.5 milioane lei a 
obținut in acest an colectivul între
prinderii mecanice din Cugir, prin 
promovarea unor noi tehnologii de 
fabricație ;

• La întreprinderea mecanică pen
tru agricultură și industria alimenta
ră din Arad, unde, in acest.an. mași
nile și utilajele noi sau reproiectate 
vor reprezenta aproape jumătate din 
producția-marfă. pină acum s-au e- 
conomisit peste 110 tone de metal.

în comparație cu timpul afectat rea
lizării celorlalte baterii de aceeași 
capacitate, la noul obiectiv au fost 
reduse duratele de execuție, atit la 
construcția bateriei propriu-zise, cît 
și la montarea principalelor ei uti
laje. S-au evidențiat în mod deose
bit formațiile de lucru conduse de 
maiștrii Bucur Polivenco, Ianeu Da
vid. Octavian An.asta.siu, Constantin 
Moruzan. Dumitru Moraru. Alexan
dru Serbănescu. Ion Azoiței. Ion 
Mocanu. de inginerii Gheorghe Mi
hai. V. Niculescu. Ion Grigorescu și 
alții. (Dan Plăeșu).
------------$-----------------------------------

La întreprinderea textilă „Oltul" din Sfintu Gheorghe

Coordonate, trăsături, momente fundamentale ale epopeii neatîrnării

6. Condițiile externe în care poporul român 
a înfăptuit idealul scump al libertății naționale

Veacul al XlX-lea a intrat în con
știința contemporanilor și a poste
rității ca „secolul naționalităților". Pe 
bună dreptate. George Barițiu scria 
in 1844 : „Popoarele Europei price
pură că numai naționalitatea e în 
stare a încheia legătuințe care dăi
nuie mai îndelungat ca oricare alian
țe politice ori împestrițate cu trăsă
turi religioase, alianțe pe care nici o 
silă si nici o pretenție străină nu le 
poate sparge".

Intr-adevăr. în veacul trecut, dez
voltarea puternică a forțelor de pro
ducție. intensificarea schimburilor e- 
conomice, ascensiunea relațiilor de 
producție capitaliste au accelerat pro
cesul de închegare si dezvoltare a 
națiunilor moderne, proces ce și-a 
găsit' reflectarea în afirmarea tot mai 
puternică a conștiinței naționale a 
popoarelor, in întețirea luptei pentru 
unitate și libertate națională. Din

Un colectiv se recomandă 
prin faptele sale, prin roa
dele muncii sale, prin îm
plinirile pe care și le pro
pune și le săvîrșește. Iar 
cînd ajunge fruntaș pe țară 
în marea întrecere socialis
tă, realizările sale obligă 
la atingerea unor trepte și 
mai înalte. Așa gîndesc 
majoritatea oamenilor mun
cii, români și maghiari, de 
la întreprinderea textilă 
„Oltul" din Sfintu Gheor
ghe. oameni care au fost 
distinși. în ultimii ani, de 
două ori consecutiv cu ..Or
dinul Muncii" clasa întîi și 
cu titlul de fruntași pe tară, 
pentru succesele obținute. 
Și-n acest an. pentru că 
rodnicia muncii a devenit 
aici o tradiție, rezultatele 
primului trimestru sînt mai 
mult decit meritorii. Pe 
cartea de vizită a acestui 
colectiv au fost înscrise în
semnate „depășiri. Produc
ția globală cu 7 la sută. 
Productivitatea muncii cu 
3,4 la sută. Au fost reali
zate peste plan 23 000 metri 
die țesături de bumbac.

Hegy Zoltan a implinit 
un sfert de veac de cînd se 
află la conducerea acestei 
întreprinderi, de cind s-a 
stabilit în Sfintu Gheorghe. 
Pe rflajovitatea Oamenilor, 
multi dintre ei foarte ti
neri. îi cunoaște după 
nume. Pentru că „Oltul" 
are foarte multi fruntași în 
întrecerea socialistă. care 
trebuie cunoscuți nu doar 
după procentele de depășire 
a planului. „La 15 februa
rie. ne spune directorul în
treprinderii. a intrat în 
funcțiune, cu o lună și 
jumătate înainte de ter
men, o nouă capacitate 
de producție. Este vorba 
de secția pentru țesă
turi fine, realizată la in
dicația secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitei de lucru din 
septembrie 1974. S-a muncit

Balcani și pină în Peninsula Iberică, 
din Italia și pină la Marea Baltică, 
Europa a fost Învolburată de puter
nice mișcări ale popoarelor pentru 
a se emancipa de sub dominația străi
nă. a înlătura anacronice fărîmițări 
statale din timpul feudalismului și 
a-și făuri state naționale unitare, de 
sine stătătoare. Tocmai ca rezultat al 
acestei lupte, s-a înfăptuit unificarea 
statală a Italiei și Germaniei, pe 
harta continentului au apărut noi 
state naționale.

Cu atît mai viguros s-a desfășu
rat mișcarea pentru eliberare și u- 
nitate națională în centrul si răsă
ritul Europei, unde numeroase po
poare se găseau de secole sub do
minația unor mari imperii. întreg 
veacul trecut este marcat de o neos
toită luptă . a popoarelor din această 
zonă pentru înlăturarea dominației 
străine, unele dintre acestea — ro

mult și cu suflet la reali
zarea înainte de termen a 
acestui important obiectiv, 
prin care . diversificarea 
produselor noastre intră in
tr-o nouă etapă calitativă. 
Matias Andrei. Rakosi Ște
fan, Gheorghe Condrea. 
Gross Anton sint doar ciți- 
va dintre cel care au con
tribuit efectiv la punerea in 
funcțiune a. secției înainte 
de ziua planificată, la obți

șeul de bumbac se trans-' 
formă in materie primă se-J 
cundară, folosită pentru a- 
numite țesături. Nu-i puțin 
lucru să economisești in
tr-un trimestru, cum s-a 
intîmplat în acest an. 12 
tone de bumbac.

Și tot pină nu de mult, 
la „Oltul" nu se realiza fi
nisarea articolelor cu. con
ținut de fire sintetice. Cind 
aceste țesături au inceput

„Oltul"
Inițiativelor 
muncitorești

nerea. în acest fel. a unei 
producții suplimentare de 
peste 1,5. milioane de leit.-.

O problemă care se află 
în permanentă pe ordinea 
de zi a activității întregu
lui colectiv o constituie e- 
conomiile de materii prime, 
cu atit mai mult cu cit 
bumbacul' se procură din 
import. Intr-un an. citeva 
zeci de tone de materie 
primă se preschimbau in 
deșeuri. Specialiștii între
prinderii s-au pus pe trea
bă. Inginerii Bucs Iosif, 
Maria Scoarță, șeful secției 
filatură, tehnicianul .Bara- 
bas Ludovic, și Bardocz Ca
rol, tehnician dispecer la 
filatură, au pornit să stu
dieze problema, să încerce 
o valorificare superioară a 
deșeurilor. Și. după un șir 
de experimentări a soluției 
propuse, a fost elaborată o 
rețetă proprie prin care de-

să se producă. întreprinde
rea a fost dotată și cu uti
lajele respective. Montarea 
lor intr-un timp cit mai 
scurt insemna realizarea 
unei producții corespunză
toare de țesături cu conți
nut de fire sintetice. Și. la 
chemarea comitetului de 
partid, comuniștii Iako Ale
xandru. Ilyes Stefan. Ioan 
Olah au lucrat zile î.n șir 
peste programul de lucru, 
utilajele respective fiind 
puse in funcțiune cu un 
avans de 30 de zile.

în contextul efortului ge
neral pentru înlăturarea cit 
mai grabnică a efectelor se
ismului din 4 martie, anga
jamentul inițial pentru a- 
cest an a crescut, prin vo
ința întregului colectiv, de 
la 24 de milioane de lei la 
45 milioane de lei. Și va fi 
cu siguranță îndeplinit și 
depășit. Pentru că, in frunte

mânii, sîrbii, grecii — reușind să 
facă importante breșe în sistemul 
stăpinirii' otomane. Astfel, prin U-, 
nirea Principatelor din 1859 și fău
rirea statului național, poporul ro
mân a înregistrat o victorie istorică 
in eforturile sale de emancipare na
țională. Un șir întreg de acte ale 
tinărului stat — precum seculariza
rea averilor mînăstirilor închinate, 
abrogarea jurisdicției consulare, in
troducerea numelui de România în 
Constituția din 1866. mărirea efecti
velor armatei peste limitele admise 
în urma hotărîrilor Congresului de 
pace de la Paris din 1856, acredita
rea unor agenți diplomatici ai gu
vernului român în diferite capitale 
europene, incheierea unor convenții 
comerciale, poștale, telegrafice cu 
diferite state — au marcat afirmarea 
mereu mai hotărîtă a suveranității 
românești. 

cu comuniștii, acest colectiv 
este hotărit să se autodepă- 
șească în fiecare zi. in fie
care schimb. Maksay Cata
lina, Elisabeta Dinu. Ani- 
șoara Borțun. Letiția Iacob, 
Kiss Iren. Rakoszi Valeria, 
de la țeșătorie. Ferencz 
Margareta, Irina Boier, Vio
rica Răcășanu. de la fila
tură. sint doar cițiva dintre 
cei peste o mie de comu
niști citi numără puternica 
organizație de partid de la 
„Oltul". oameni care nu 
precupețesc nici un efort 
pentru a mobiliza colecti
vul la realizarea de noi 
succese.

Discutăm, la sediul comi
tetului de partid, cu secre
tara de partid a întreprin
derii. tovarășa Szabo Iren. 
„Muncim laolaltă, români 
și maghiari, aici. în între
prinderea noastră, de a- 
proape o sută de ani. Lao
laltă învățăm să muncim 
tot mai bine, să putem în
deplini în mod exemplar, 
mereu exemplar, cuvintul 
partidului. Se aud. în ulti
ma vreme, felurite zvonuri 
veninoase ce încearcă să ne 
amăgească zadarnic. Ei uită 
că in acest pămint dorm 
moșii și strămoșii noștri, că 
noi, aici, pe aceste plaiuri, 
lingă munții Carpați, pe 
malul Oltului ne simțim a- 
casă, că aici, in România, 
prin grija Partidului Comu
nist Român slntem oameni 
între oameni, că drepturile 
românilor sint și drepturile 
noastre, că ne bucurăm de 
libertate, că noi. după vre
rea și puterea națiunii 
noastre socialiste, ne con
struim viitorul."

Sint vorbe rostite din ini
mă, vorbe temeinic întărite 
prin faptele celor aproape 
trei mii de oameni ai mun
cii. români și maghiari, 
care lucrează. înfrățiți. în 
această întreprindere de 
tradiție muncitorească.

Radu SELEJAN

La rindul său. în urma unui ! 
delungat și eroic război popuk 
Serbia reușise să obțină în anul IE 
recunoașterea de către Poartă a a 
tonomiei sale interne. în același t 
poporul grec culegea roadele lup 
sale antiotomane declanșate în 18 
proclamînd independența Greciei.

Mișcarea de eliberare națională 
sud-estul Europei a cunoscut pur 
tul culminant la mijlocul deceniu 
al optulea, cînd in Bosnia si Her 
govina și apoi în Bulgaria au 
bucnit puternice răscoale popula 
iar Serbia și Muntenegru au dec 
rat război imperiului otoman, 
toată dîrzenia și sacrificiile făcute 
lupta pentru libertate, răsculații 
armata sîrbă au fost înfrînțl de f

Silviu ACHIM
(Continuare in.pag. a IÎI-a)
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! faptul; 
divers;

cînd veți Încheia
SEMĂNATUL PORUMBULUI?

Oameni
in multe din județele situate în sudul țării — Mehedinți. Buzău, Brăila, Tulcea — semănatul porumbului 

a intrat in stadiul final. Există condiții ca insămintările să fie încheiate în aceste zile.
Cum acționează în aceste zile organele agricole și conducerile unităților pentru Încheierea în cel mai 

scurt timp a insămînțărilor 7 Iată răspunsuri din județele Ialomița și Vaslui.
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Dumitru Goilean, șeful pos
tului de miliție din comuna Și- 
mand, i-a istorisit coresponden
tului nostru din Arad următoa
rea întimplare :

Intr-una din serii» trecut», In 
timp ce rula pe o șosea din 
apropierea comunei Șimand, 
autocamioneta 21-AR-2929 a luat 
toc. Sărind din mersul mașinii, 
șoferul și însoțitorul acestuia, 
cu arsuri ușoare, s-au salvat și 
au fost internați imediat la spi
tal. Cum însă mașina ardea ca 
o tortă, apăruse pericolul explo
ziei rezervorului de benzină. 
La fața locului s-au adunat mai 
mul ți cetățeni, dar cine să se 
apropie de locul ca pricina 7 
Deodată, doi oameni, sfidind pe
ricolul, s-au apucat cu curaj de 
lucru, au rupt conducta de ali
mentare cu benzină și — după 
o luptă aprigă cu flăcările — 
au stins incendiul. In Ioc de 
zeci de mii de lei, pagubele au 
fost minime. Cine sint salvato
rii ? Sînt frații Aurel și loan 
Neteda, amlndoi de meserie-, 
șoferi la autobaza din Arad.

Petrecăreții* 
potoliți

Clțiva locatari din blocul 140, 
de pe strada M. Kogdlniceanu 
din orașul Sebeș, au chefuit pini 
tirziu in noapte, transformând 
un apartament in bodeaă, tul- 
burînd liniștea oamenilor care 
voiau să se odihnească după 
o zi de muncă. Văzlnd că 
nu găsesc „înțelegere" la ve
cini, cei patru petrecăreți — 
loan Voinea, Gh. Popa, Aron 
Marcu și Aron Romoșan — s-au 
mutat cu... chef cu tot in holul 
blocului. Apoi, au început si 
zbirniie soneriile și să bată în 
ușile diferitelor apartamente, in- 
vitindu-i pe locatarii treziți din 
somn la petrecerea lor. Pină la 
urmă, a fost invitată miliția, 
de către locatarii terorizați. 
Cheful s-a spart imediat, iar 
liniștea a revenit... ca la ea 
acasă.

De două 
ori Marin

— Alo, miliția 7 Aici paznicul 
secției viei și vinului de la Po
dari — Dolj. Am nevoie grab
nică de ajutor.

De la oelălalt eapăt al firului 
de telefon :

— Imediat. Ce s-a lntimplat ?
— Doi indivizi au furat țuică, 

i-am depistat, i-am somat, dar 
au dispărut c-o mașină. Fiind 
noapte și întuneric beznă, n-am 
reușit să rețin numărul mașinii...

în schimb, a reușit miliția să 
rețină n-u numai mașina, ci și pe 
cei doi răufăcători. Cine credeți 
că erau ? însuși șeful depozitu
lui de rachiuri naturale. Marin 
Puncaru, împreună cu proprieta
rul mașinii, Marin Florea. Cei 
doi tizi Marin burdușiseră port
bagajul mașinii cu nu mai puțin 
de 123 litri de țuică. Mare ame- 
țeailă i-a mai cuprins...
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IALOMIȚA : In patru zile!
• La pregătirea patului germinativ se lucrează în două 
schimburi • Control permanent asupra calității lucrări
lor • Cercetătorii științifici — alături de inginerii din 

cooperative
Din cel» 173 350 hectare prevăzute 

a se cultiva în acest an cu porumb 
au fost însămințate 115 800 hectare, 
în cooperativele agricole din Cosîm- 
bești, Mărculești, Gimbășani, Țăn- 
dărei, Ograda, Gheorghe Lazăr, Va
lea Ciorii au fost însămințate toate 
suprafețele prevăzute, iar în între
prinderile agricole de stat Bărăganu, 
Ciocănești, Grădiștea, Ograda și Ro- 
seți această lucrare este foarte avan
sată. Tovarășul Ion Cristea, direc
torul direcției agricole județene, ne-a 
precizat că, lucrîndu-se cu o viteză 
zilnică de 16 000 ha, în 4 zile se va 
încheia semănatul porumbului. în 
vederea grăbirii ritmului de lucru 
s-a făcut redistribuirea mașinilor in 
cadrul consiliilor intercooperatiste și 
între consilii. Astfel, de la stațiunile 
pentru mecanizare Țăndărei, Fetești 
și Borcea au fost repartizate semă
nători și tractoare la consiliile inter
cooperatiste din Lehliu, Plevna și 
Bogdana. S-a stabilit, între altele, 
folosirea zilei-lumină la semănat, 
iar la pregătirea patului germinativ 
să *e lucreze în schimburi prelun
gite și în două schimburi. O atenția 
deosebită se dă calității semănatului. 
In urma ploilor din ultimele zile, 
care s-au ridicat în medie la S0 litri 
pe metrul pătrat, solul dispune de 
umiditate suficientă pentru pregăti
rea unui pat germinativ corespun
zător.

In această campanie m simte mal 
mult prezența în unități a cercetăto
rilor de la Stațiunea experimentală 
agricolă de la Mărculești. La reco
mandarea făcută de biroul comite
tului județean de partid, toți cerce
tătorii au fost repartizați pe diferite 
zone pentru a acorda asistentă teh-

nică. Cercetătorii Gheorghe Vineș, 
Alexandru Pascu erau la cooperati
va agricolă Miloșești. împreună cu 
inginerul-șef al cooperativei agri-

cole, Io6ff Octavian, ei urmăreau ea 
fiecare hibrid să fie lnsămîntat în 
funcție de condițiile specifice fiecă
rei sole. „Zilele următoare ne vom 
deplasa la Dor Mărunt, apoi la 
Grindu și la cooperativa agricolă 
Modelu, unde asigurăm asistența 
tehnică la toate lucrările pe întregul 
an agricol" — ne-a spus ing. Gheor
ghe Vineș, directorul stațiunii. Prin 
urmare, în județul Ialomița se face 
totul pentru a se folosi oonditiile 
favorabile din acest an în vederea 
obținerii unor recolte mari la hectar. 
(Lucian Ciubotaru).

vaslui ; In primele zile ale săptăminii viitoare 
• Intîrzierile provocate de ploi vor fi recuperate ® Rit
mul de lucru crește ia 10 000 ha pe zi ® Prin reducerea 
distanței dintre rînduri crește densitatea plantelor 

la hectar
Pină la această dată, în coope

rativele agricole din județ au fost 
însămințate doar 30 la sută din su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
porumb. Această rămînere în urmă 
se datorește, în principal, condițiilor 
mai grele de lucru din această pri
măvară, determinate de ploi șl de 
temperaturile scăzute. „Acum timpul 
s-a îmbunătățit, astfel incit se poate 
lucra aproape peste tot — ne spunea 
ing. Gheorghe Mânu, directorul di
recției agricole. Avem avantajul că 
în județ sînt multe terenuri situate 
în pantă, care se zvîntă mal repede. 
De altfel, de miercuri, 27 aprilie, vi
teza zilnică la semănat a crescut 
simțitor și putem aprecia că în pri
ma parte a săptămînii viitoare lu
crările se vor încheia pe toate su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
porumb. In acest scop, vom urmări 
ca cele 720 semănători să fie folosite 
la întreaga capacitate, ceea ce va 
face ca viteza zilnică de lucru, stabi
lită de comandamentul județean, să 
ajungă la aproape 10 000 hectare".

De altfel, așa cum rezultă din da-

în flagrant
la

Ion 
făcut

O fabrică
aruncată

de sticlă... 
la deșeuri

Deschizind larg porțile de 
Intrarea in gospodăria lui, 
Manoliu din Hălciu i-a 
semn șoferului Milian Pintilie să 
tragă autocamionul (31-BV-5154, 
proprietatea întreprinderii de 
construcții Brașov) mai in
dreapta ogrăzii. Apoi, amlndoi 
s-au apucat virtos de treabă. 
Atit de zoriți incit nici n-au ob
servat ci lingi ei s-au oprit lu
crătorii de la postul da miliție 
din comună.

— Dar ce v-ați apucat să fa
ceți, oameni buni ?

Oamenii buni — eare nu erau 
chiar atit de buni — au înlemnit.

— Ia te uită ! Vreți să faceți 
aici un depozit de benzină 1

Bine zis depozit, Intrucit 
autocamion se descărcau 
mai mult, nici mai puțin, 
2 894 litri de benzină sustrasă de 
șofer de la Întreprinderea de 
construcții Brașov. Benzina a 
fost dusă înapoi unde trebuia, 
iar șoferul... tot unde trebuie.

din 
nici 

de

„Ocupație44 
întreruptă
Corespondentul nostru volun

tar Ion Rotărescu, muncitor la 
întreprinderea de construcții me
talice din Bocșa, ne scrie „cu 
multă amărăciune și indignare" 
despre un fapt petrecut in urbea 
lui. „De la o vreme încoace — 
■e spune in scrisoare — toți ve
cinii Elenei Trașcă se minunau 
care mai de care mai tare vă- 
zînd-o atit de elegantă și cu ma
șină personală nou-nouță. Toți 
se întrebau de unde are ea atî- 
ția bani". Mai departe, aflăm că 
Elena Trașcă era infirmieră ia 
spitalul din Bocșa. în ultimul 
timp insă, în goana după cîști- 
guri suplimentare, a început să 
se ocupe cu întreruperile de 
sarcini. Deocamdată, miliția i-a 
întrerupt această ocupație, și o 
anchetează în stare de reținere, 
după care Iși va spune cuvîntul 
instanța de judecată.

Rubrica realizata de
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților 
„Scînteii'
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Asistăm la unele ne
glijențe inexplicabil» 
in ce privește organi
zarea colectării sticle
lor și borcanelor. 
Chestiunea nu este 
nouă. Dar în ultimul 
timp situația s-a în
răutățit, deși dacă te 
iei după cifrele ofe
rite. și ele destul de 
alambicate, ești tentat 
să te lași convins că 
treburile merg bine : 
la nivelul unui an, 
bucureștenii primesc 
270 milioane lei pen
tru ambalajele 
sticlă predate, 
in ce condiții 1 
cite mai rămin nere
cuperate ?

Nu vom 
mănunte 
Vom nota 
va aspecte 
pentru oricine. în 
foarte multe maga
zine alimentare fie 
că nu se primesc de
loc ambalaje de sti
clă. fie că se primesc 
doar anumite tipuri: re
țelele de magazine Gos
tat. I.L.F.. Agree oop, 
unitățile de băuturi- 
cafea-dulciuri, cofetă
riile nu primesc nici 
un fel de ambala
je de sticlă. în schimb 
se cheltuiesc mai bine 
de 3 milioane de 
lei anual pentru trans
portul de navete 
goale. Este vorba de
re a H.C.M. 2335/67 
cane 
prea că organele 
merțului socialist 
lua măsuri pentru 
cuperarea ambalajelor 
de sticlă de la popu
lație prin magazine de 
desfacere cu amănun
tul, centre de achiziții 
și achizitori la domi
ciliu.

La centrele I.C.V.A. 
în foarte numeroase

de 
Dar

Si

intra In a- 
e\ calcule, 
doar cîte- 

evidente 
oricine.

multe 
alimentare

flagrantă încălca-
stipulează ex- 

co- 
vor 
re

se respectăcazuri nu 
orarele, gestionarii în- 
tirzie cu orele la ca
sierii (sînt doar două 
in Capitală), afirmă 
că n-au bani sau nu 
au navete pentru am
balaje. Ni s-a sugerat 
că cei care trebuie să 
aducă ambalajele rit
mic pretind stimulente 
din partea remizierilor 
de la centrele de achi
ziții. O măsură bună.

care le provoacă a- 
ceastă activitate orga
nizată alandala. Iată 
și câteva aspecte con
crete privind mărimea 
acestor paguibe : pen
tru fiecare 5—6 sticle 
de o jumătate de litru 
sau 7—8 borcane de
conserve la fabricare 
se utilizează. în me
die, un metru cub de 
gaz metan, 
punem la 
soda, varul.

tele centralizate la direcția agricolă, 
în unele cooperative agricole cum 
sint cele din Stoișești, Spineni, Mur- 
geni, Suletea și altele a fost însă- 
mînțată peste 50 Ia sută din supra
fața prevăzută a se cultiva cu po- 

. fumb. Lucrările sînt avansate in 
unitățile care fac parte din consi
liile intercooperatisțe Banca, Fălciu, 
Grumezoaia, Murgeni. In partea de 
nord a județului, semănatul a în
ceput mai tirziu. Poposim la coo
perativa agricolă Todirești, Aici, to
varășul N. Topceanu, secretarul co
mitetului comunal de partid, avea 
numai cuvinte de laudă pentru me
canizatorii și țăranii cooperatori pre- 
zenți în cîmp la semănatul porum
bului. Se lucra sub supravegherea 
specialiștilor și a președintelui coo
perativei agricole. Consemnăm hotă- 
rîrea exprimată de cei cu care stăm 
de vorbă : semănatul se va încheia 
pină la sfîrșitul săptămînii curente, 
în consiliul intercooperatist Negrești, 
inginerul-șef Constantin Nuțu ne 
spunea : „în urma ploilor abunden
te, abia de marți după-amiază am 
reușit să intrăm in cîmp la discuit 
în cooperativele Rebricea, Draxeni, 
Negrești ș.a. Astăzi se lucrează cu 
30 discuri la pregătirea terenului și 
cu 28 semănători. Vom ajunge la o 
viteză zilnică de 560 hectare. Bine 
se muncește și la cooperativa agri
colă din Negrești. Aici, prin redu
cerea distanței dintre rînduri la 70 
cm in loc de 80 cm, se urmărește 
creșterea densității plantelor la hec
tar și, evident, se vor asigura pro
ducții superioare la hectar". Am 
consemnat doar citeva fapte grăitoa
re care atestă ampla mobilizare de 
forțe mecanice și umane întîlnite în 
aceste zile pe ogoarele cooperative
lor agricole vasluiene. (Crăciun Lă- 
luci).

TOTUL PENTRU OM,
PENTRU BUNĂSTAREA LUI
Pe primul plan—locuințele
Hunedoara, ^«inee de mal 

sus înfățișează noul ansamblu de 
locuințe dat în folosință zilele aces
tea la Petroșani, peste drum de 
platoul cu brazi frumoși din fata im
punătoarei case de cultură.

Nu toți cei eare au lucrat la înăl
țarea acestui frumos ansamblu au 
fost constructori. In sprijinul lor au 
venit, in timpul liber, viitorii loca
tari. Printre ei __ .. _
maistrul Mircea Guia de la între
prinderea de utilai minier, inginerul 
minier Franc isc Hegeduș, muncitorul 
loan Busuioc, dulgherul Ion Toba, 
profesorul N. Ungureanu. conducăto
rul auto Ion Postolache. 
mele lor si ale altora ca 
tal 176 de familii — le 
ușile noilor apartamente, 
la parterul ansamblului 
ză unitățile comerciale cu forfota lor 
necontenită. Noul ansamblu se inte
grează armonios în cerințele arhitec
turale si funcționale ale zonei cen
trale a Petroșaniului. stabilite prin 
schița de sistematizare.

l-am întîlnit pa

Acum, nu- 
ei — în to- 
întilnim pe 
după cum 
functionea-

Despre neglijen
tele — devenite 
cronice — în co
lectarea ambala

jelor de sticla

aceea de a achiziționa 
ambalaje de sticlă de 
La o anumită valoare 
in sus direct de la do
miciliu mai mult nu se 
aplică, și în multe zone 
ale Capitalei s-a re
nunțat La ea (sînt pro
babil greutăți cu asi
gurarea mijloacelor de 
transport corespunză
toare).

Nu ne propunem să 
intrăm în amănuntele 
de organizare ale aces
tei activități, cl să 
subliniem succint con
secințele : populația
pierde enorm de mult 
timp cărind și tot că- 
rînd sacoșele cu amba
laje și stînd la rind cu 
orele la centrele de 
achiziții pentru a le 
preda. Or. este absolut 
inadmisibil să fie iro
sit timpul oamenilor.

Ceea ce deseori 
subestimează sînt 
gubele economice

Orice încălcare 
a legii 

se pedepsește
Respectarea legilor, 

obligație primordială 
a oricărui lucrător în 
aparatul de stat, pa- 
re-se a nu-1 fi preo
cupat prea mult pe 
primarul comunei Ban
ca din județul Vaslui. 
După cum aflam din- 
tr-o amplă scrisoare a- 
dresată redacției noas
tre, Apostol Alexan
dru, in locul relațiilor 
economice legale, in
trodusese practica tro
cului — dădea dife
rite animale, bine
înțeles ale statului, 
cereale etc. — contra 
alte animale. In scri
soare se arăta că toate 
aceste încălcări ale le
gilor erau făcute în 
avantajul său.

Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R. ne-a 
trimis un răspuns do
cumentat la această 
scrisoare din care re
zultă temeinicia se
sizării. Se arată ast
fel că personal s-a 
deplasat într-o comu
nă de munte din jude
țul Vrancea. oferindu-i 
unul cetățean o scroa
fă cu 10 purcei și 2 000 
kg porumb, în schim

se 
pa
pe

Să mai 
socoteală 

nisipul, 
mina de lucru, inves
tiția pentru fabrică, e- 
fectele poluării etc. Si. 
socotind după miile 
de tone de cioburi ce 
se transportă cu gu
noiul menajer din Ca
pitală, este vorba de 
foarte multe milioane 
de borcane și sticle 
care din cauza defi
cientelor sistemului de 
recuperare ajung... cio
buri. O întreagă fabri
că de sticlă aruncată la 
gunoi. Cu permisiunea 
cui se face asemenea 
risipă de energie, ma
terii prime, cheltuieli 
de transport (de ase
menea energie), de 
manipulare ? Nu este 
prima oară cînd sem
nalăm aceste as
pecte. Este de datoria 
Ministerului Comerțu
lui Interior, a organi
zațiilor comerciale lo
cale să pună, cu toată 
răspunderea, ordine în 
acest domerju. Cerem 
acest lucru cu atit mai 
mult cu cit nu o dată 
semnalele privind de
fecțiunile în recupe
rarea borcanelor si sti
clelor sînt tratate cu 
ușurință. Or. nimeni 
nu are voie să producă 
pagube — deloc de 
neglijat — economiei 
naționale.

AI. PLA1EȘU

INIMA CREAȚIEI NOASTRE!
(Urmare din pag. I)
atit în tară, cit și peșt» 
hotare. Multi dintre ar
tiștii noștri participă la 
expoziții de prestigiu 
organizate în străină
tate, avînd în acest 
fel posibilitatea de a 
înțelege mai 
cime valorile 
le proprii și 
în contextul 
universale. , 
mai multi dintre ar
tiștii plastici români 
au lucrări în colecții și 
muzee din multe țări 
cile lumii.

Dar dacă pentru 
orice om de artă con
tactul cu creația\ uni
versală condiționează 
evoluția sa pozitivă, 
existenta unui centru 
de greutate spirituală, 
a unei ambiante pro
prii în universul în 
care artistul a văzut 
lumina zilei și a trăit 
este mediul ideal, in-

în adin- 
i naționa- 

locul lor 
valorilor 

Apoi, cei

PROGRAMUL I

»
dispensabil, de existen
tă și dezvoltare pentru 
orice creator. Acest 
mediu îl numim Pa
tria.

în decurs de un 
șfert de veac, creația 
plastică din țara noas
tră și-a desăvîrșit tot 
mai mult organizarea 
tntr-o obște cu drep
turi și Îndatoriri mul
tiple, care au făcut 
din ea o instituție de 
cultură respectată și 
de nădejde. Din aceas
tă obște s-au ridicat 
generații de artiști te
meinic pregătiți spre 
a face față exigențelor 
societății noastre în 
continuă perfecționa
re și îmbogățire spi
rituală, spre a crea o 
artă națională ce se 
vrea realizată la ni
velul celor mai înalte 
exigente mondiale.

Am avut ocazia să 
vizitez multe țări și 
să-mi dau seama de

situația socială a ar
tistului plastic, de con
diția lui în aceste 
țări. Am tntilnit oa
meni de Ia noi care, 
furați ’ 
căutat 
și de 
unde 
găsi, 
existentă 
de 
re. Consider 
tre toate tragediile ce 
se pot ivi în viața u- 
nui artist, unui cetă
țean, emigrarea — a- 
dică autoexcluderea 
din societatea în care 
a trăit și a creat — 
este cea mai dezolan
tă, cea mai distrugă
toare, sub aspect mo
ral, 
mai 
că 
grant 
complex de 
tate 
poate supraviețui.

și-aude iluzii, 
rosturi de viață 

creație 
nu le 
și unde duc o 

periferică, 
tristă însingura- 

că din-

acolo 
puteau

și. totodată, cea 
umilitoare : fiind- 
situația de emi- 

generează un 
singură-

căruia nu i se

16,oo Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
Cabinet de perfecționare profesio
nală
Reportaj pe glob 
Consultații juridice 
Publicitate

17,20

17,40
18.00
18,20

13.25 România pitorească
18.55 Partidului, inima șl versul
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.55 Ora tineretului
20.55 Cîntarea României
21.30 Pe teme Internaționale
21,45 Atelier de creație llterar-artlstlcă
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL II

Satul românesc văzut de la balcon 
Concert simfonic extraordinar sus- 

a

13.55
20,10

21.20
21,25
21,45

ținut de orchestra simfonică 
Radloteleviziunli.
Telex
Un fapt văzut de aproape 
Desene animate

bul unui cal. evaluat 
de ei la 8 000 lei. pen
tru care au semnat și 
o chitanță. Ulterior, 
primarul nu s-a mai 
ținut de cuvînt și i-a 
dat acestuia pentru 
cal doar o scroafă cu 
8 purcei, din proprie
tatea consiliului popu
lar. Bineînțeles, cel ce 
a dat calul pretinde și 
2 000 kg de porumb, 
așa cum se prevăzuse 
în chitanța semnată 
de primar, precum și 
de trei martori, atunci 
cînd s-a încheiat tîr- 
gul. Tot din răspuns 
mai aflăm că în pri
măvara anului trecut 
primarul a făcut un 
alt schimb de animale 
ale consiliului popular 
cu un căruțaș din 
Huși. I s-au dat aces
tuia doi cai mai bă- 
trinl pe un cal mai tî- 
năr. Unul din cei doi 
cai a fost luat de la 
C.A.P. in schimbul 
unui minz.

în răspuns se arată 
apoi că trocul nu era 
singura pasiune a pri
marului. în anul 1976 
el ..a Cerut lui Glimus 
Vasile din comuna 
Banca si altor 2 cetă
țeni din județul Su
ceava să dea consiliu
lui popular 30 bile 
manele și respectiv 2 
mc seîndură din ma

terialele ridicate de 
organele de stat de 1a 
aceștia si date în cus
todia consiliului popu
lar. Materialele primi
te n-au fost înregis
trate în evidenței» 
consiliului popular de
cît in timpul contro
lului...". După ce In 
răspuns se fac preci-

procesului de produc
ție. găsirea căilor de 
înlăturare a neajunsu
rilor în vederea creș
terii randamentului 
muncii este o temă 
frecvent întîlnită in 
scrisorile adresate re
dacției. „Noi, cei de la 
transporturile uzinale 
din cadrul Combinatu-

gaz metan, iar cei de 
la transuorturi mai 
multă motorină".

Din cercetările făcu
te. se subliniază în 
răspunsul Consiliului 
municipal al sindicate
lor Hunedoara, rezultă 
justețea sesizării.

„Conducerea uzinei 
nr. 3, analizînd si-

rea timpului de trans
port.

Servicii pe mă
sura cerințelor

Referindu-se la o 
scrisoare in care erau 
semnalate deficiente 
în activitatea comer-

zări în legătură și cu 
alte afirmații din scri
soare. în încheiere se 
arată că „Secretaria
tul comitetului jude
țean de partid a 
hotărit eliberarea lui 
Apostol Alexandru, 
pentru abuzurile să- 
vîrșite. din funcția de 
secretar al comitetu
lui comunal de partid 
și de primar, măsură 
înfăptuită in confe
rința organizației co
munale de partid".

Mai mult, 
mai bine

Grija pentru îmbu
nătățirea continuă a

lui siderurgic Hune
doara. se relata într-o 
scrisoare recentă, a- 
vem unele necazuri în 
ce privește transportul 
lingourilor calde spre 
grupurile de laminare 
Bluming. Astfel, tre
nurile tehnologice ce 
se pregătesc în halele 
oțelăriilor nu sînt în
totdeauna bine verifi
cate din punct de ve
dere tehnic ; din a- 
ceastă cauză lingou
rile nu mai ajung la 
laminoare la tempera
tura stabilită. Prin în
lăturarea acestui ne
ajuns s-ar cîștiga 
timp, laminatorii ar 
economisi mai mult

tuația, a luat mă
suri pentru remedie
rea deficientelor exis
tente prin îmbunătă
țirea lucrărilor de re
vizie. precum si înlo
cuirea vagoanelor de
fecte. Se va da in ex
ploatare un canal de 
revizie care va permi
te verificarea periodi
că planificată si repa
rarea aparatelor de le
gare — fără scoaterea 
din funcțiune a vagoa
nelor. Măsurile luate 
și cele preconizate vor 
duce la micșorarea 
numărului de defec
țiuni. la diminuarea 
manevrelor și reduce-

cială din orașul Cîm- 
pulung Moldovenesc, 
Direcția comercială a 
judetuJui Suceava ne-a 
informat că sesizarea 
a făcut obiectul uneia- 
nalize temeinice cu 
conducerile tuturor u- 
nităfilor care concură 
la aprovizionarea și 
servirea populației, 
stabilindu-se, cu a- 
ceastă ocazie, răspun
derile și măsurile ce 
trebuie luate. Pentru 
valorificarea sugestii
lor făcute, se precizea
ză în răspuns, s-a for
mat un colectiv con
stituit din factori res
ponsabili care in urma

— De la începutul anului si pină 
acum — ne spune tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al consi
liului popular municipal — au fost 
date în folosință peste 200 de aparta
mente si a fost împlinită o doleanță 
mai veche a locuitorilor din cartierul 
„Aeroport" și anume — construirea 
unui mare cinematograf, care a și 
fost dat în folosință. In același 
cartier a început să funcționeze 
un modern dispensar medical. De 
asemenea, se află în stadiu avan
sat de construcție noua cresă-grădi- 
niță cu 340 locuri. Odată cu darea 
ei în folosință, pină la sfîrșitul aces
tui trimestru, se creează posibilita
tea cuprinderii tuturor copiilor din a- 
ccastă parte a orașului în învătâmîn- 
tul preșcolar.

De la interlocutorul nostru am a- 
flat și despre alte edificii sociale con
struite pentru minerii Văii Jiului, 
între care tot aici, la Petroșani, un 
spital cu 700 paturi și cu policlinică, 
aflat în stadiu avansat de con
strucție.

Potrivit prevederilor actualului cin
cinal. în 1978 vor începe lucrările de 
termoficare a tuturor localităților din 
Valea Jiului — o nouă dovadă a gri
jii partidului si statului pentru îm
bunătățirea' continuă a condițiilor de 
viată ale minerilor. (Sabin Ionescu).

★
Dolj. 1977 este anul cu cel mal 

mare volum de lucrări din Isto
ria celor peste 25 de ani de 
activitate ai Trustului de con
strucții Craiova : consolidarea de
finitivă a peste 25 de blocuri grav 
avariate de seism, executarea de re
parații la alte imobile și ridicarea în 
Craiova și în județ a 5 434 de apar
tamente — cu aproape 70 la sută 
mai multe decît în anul trecut.

— Avînd în vedere acest volum 
mare de construcții de locuințe care

trebuie realizat în acest an — ne 
spune inginerul Mircea Duțulescu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean Dolj — am luat măsuri 
pentru creșterea producției de pa
nouri mari la întreprinderea de pre
fabricate din beton, repartizarea unui 
fond de apartamente pentru a fi exe
cutate de alte unități de construcții, 
repartizarea tuturor apartamentelor 
pe unități beneficiare și chiar pe lo
catari. astfel incit viitorii posesori ai 
locuințelor să participe, alături de 
constructori, la execuția blocurilor.

Pină în prezent au fost date în fo
losință 500 de apartamente, din car» 
100 înainte de termen.

în cartierul „Rovine" — marți 
26 aprilie, maistrul Comei Potircă, 
împreună cu 11 betoniști, 10 dul
gheri, 5 fierari-betoniști și 8 mon- 
torl executau finisajele la blocul 
A—23. cel de-al 30-lea bloc înălțat 
pînă acum, pe care-1 vor preda „la 
cheie" locatarilor chiar în ajun de 
1 Mai, cu 2 luni mai devreme fată 
de termen. Totodată, se lucrează în 
devans la blocurile A—19 și A—20 
care, de asemenea, se vor preda be
neficiarilor cu 45 de zile mai devre
me. (N. Băbălău).

★
Ialomița Constructorii laloml- 

țeni au dat zilele acestea în folosință 
282 de noi apartamente în orașul 
Slobozia și in municipiul Călărași. 
Cu acestea, numărul apartamentelor 
noi realizate din fondurile statului și 
ale populației de la înființarea ju
dețului și pină acum Însumează 
10 000.

După cum ne informează inginerul 
Gheorghe Antonescu, directorul în
treprinderii județene de constructii- 
montaj, pină la sfîrșitul anului vor 
mai fi date în folosință încă 3 000 de 
apartamente Ia Slobozia. Călărași, 
Fetești, Țăndărei, Lehliu si în alte 
localități. (Lucian Ciubotaru).

Imagine din cartierul craiovean „1 Mai

deplasării pe teren au 
luat măsuri corespun
zătoare. La restauran
tul „Carpati" s-au asi
gurat vesela și pahare
le necesare, s-au con
fecționat huse pentru 
mobilier și perdele 
pentru garderobă, iar 
ia fripturile și minu- 
turile la grătar se ser
vesc garnituri diver
sificate... Cantina-
restaurant pregăteș
te preparate și mîncă- 
ruri dietetice pentru 
toti abonatii perma
nent! si pentru restul 
consumatorilor, care se 
servesc la restaurante
le „Carpati" și cu au
toservire. S-a dispus 
conducerii I.C.S. Mix
tă și O.J.T. să ia mă
suri pentru evitarea 
golurilor în aprovizio
narea liniilor de auto
servire cu mîncare 
caldă, iar băuturile al
coolice să se desfacă 
consumatorilor con
form dispozițiilor le
gale... S-au luat, de a- 
semenea. măsurile co
respunzătoare pentru 
satisfacerea permanen
tă a cererii populației 
cu produse lactate și 
cu ape minerale, iar 
magazinul de pîine va 
primi hîrtie specială 
pentru ambalaj.

Concis, la obiect
• Direcția sanitară a județului Gorj : Din 

cercetările efectuate a reieșit că medicul dis
pensarului medical comunal Săulești se face vi
novat de neacordarea asistenței medicale de ur
gentă bolnavului Dumitru Mustață, cu toate că 
a luat cunoștință de starea lui. și a manifestat 
comportament neatent în soluționarea cazului. 
Pentru aceasta, medicul Speranța Dumitrașcu » 
fost sancționat disciplinar cu „mustrare".

• întreprinderea transporturi auto-Argeș : La 
scrisoarea tovarășului Vasile Tudorache. trimisă 
în numele locuitorilor din comuna Băbana. ju
dețul Argeș, prin care solicită modificarea orei, 
de plecare a cursei Pitești—Băbana. vă infor
măm că în urma analizei efectuate s-a hotărît 
devansarea plecării cu o oră — adică la ora 
16,00. rezolvînd astfel favorabil cererea.

• U.J.C.C.-Maramureș : în urma cercetărilor 
întreprinse, pe baza sesizării unor locuitori din 
cartierul Valea Neagră-Fernezin privind abate
rile de la regulile generale de comerț ale ges
tionarilor loan și Eudochia Man s-a constatat 
că faptele sînt adevărate. In consecință, prin 
decizia nr. 166 din 21 martie 1977 li s-a desfă
cut contractul de muncă.

• întreprinderea de construcții, reparații șl 
administrație locativă-Brașov : Petiționarii — 
C. Topilescu, Gh. Stoica și V. Ciorbă — din 
str. Saturn nr. 36, reclamă pe bună dreptate 
deficiente în alimentarea. în general, a blocu
lui cu agent termic. Întrucît această instalație 
nu a funcționat normal încă de la darea in 
folosință a blocului. în urma studiilor efectua
te. Institutul „Proiect“-Brașov a întocmit un 
proiect de diafragmare a acestei rețele, ce ur
mează să fie executat de către noi. în cursul 
trimestrului al II-lea, a.c.

Neculal ROȘCA
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Primire la primai ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, in cursul 
zilei de miercuri, delegația condusă 
de tovarășul Tadeusz Pyka. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, care a 
efectuat o vizită în tara noastră.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția față de cursul conti
nuu ascendent al relațiilor româno- 
polone, relații care se desfășoară în 
spiritul înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez. în același timp au fost abordate 
probleme referitoare la dezvoltarea și

*
Tovarășii Janos Fazekas, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, și Tadeusz Pyka, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, au semnat, 
miercuri la amiază, un aide-memoire, 
care prevede sporirea schimburilor 
de bunuri de consum și diversifica
rea sortimentală a acestora între mi
nisterele de comerț interior din cele 
două țări. Documentul concretizează 
astfel rezultatele convorbirilor care

diversificarea în continuare a colabo
rării și cooperării bilaterale in dome
niile economic, tehnico-științific, cul
tural, al schimburilor comerciale, 
precum și în alte sectoare de activi
tate de interes reciproc.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat tovarășii Janos Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului interior. Nicolae 
Bozdog. prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, și Ion St. Ion, 
secretarul Consiliului de Miniștri.

Au luat parte Adam Kowalik. mi
nistrul 
Lokkaj, 
membri 
dyslaw
Polone la București.

★
au avut loc la București, desfășurate 
în zilele de marți și miercuri, între 
cele două ministere.

Au participat membrii celor două 
delegații, precum si ambasadorul 
R. P. Polone la București. Wladys- 
law Wojtasik.

★
Miercuri după-amiază oaspeții po

lonezi au părăsit Capitala.
(Agerpres)

comerțului interior. Jadwiga 
prim-adjunct al ministrului, 
ai delegației, precum și Wla- 
Wojtasik. ambasadorul R. P.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A TRIMISULUI SPECIAL

AL PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE EGIPT
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală Mohamed Husni Mubarak, 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Egipt, trimis special al președintelui 
Anwar El Sadat.

sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost întîmpinat de tova
rășii Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Constantin Stă-

T-

tescu, ministrul justiției, loan 
terehi, membru al Consiliului 
Stat, președintele Consiliului 1 
slativ. Cornel Pacoste, adjunct 
ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
Egipt la București, 
wood, și membri ai

Ce- 
i de 
Legi- 

; al 
. de

R.A. 
Da-Hassan A. 

ambasadei.
(Agerpres)

Vizita unui grup de membri ai Asociației vest-germane
Freiburger Montags-Gesellschaft”

în zilele de 21—27 aprilie un grup 
de membri ai Asociației vest-germane 
„Freiburger Montags — Gesellschaft", 
în. frunte cu prof. dr. Gerd Hilde
brandt. președinte, și dr. Fritz Ho- 
deige. secretar general al asociației, 
au efectuat o călătorie 
țara noastră.

La încheierea vizitei, 
fo<st primiți de tovarășul 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis oaspeților un salut 
și a exprimat convingerea că vizita 
în România a membrilor asociației va 
duce la o mai bună cunoaștere între 
popoarele din cele două țări, va con
tribui la dezvoltarea bunelor relații 
româno—vest-germane, în interesul 
reciproc, al, cauzei^^păcii,^ colaborării _ judeiene.Brașov și Suceava, au vizitat.., 

obiective Sociale și turistice, așeză
minte de artă și cultură din județele 
Prahova, Brașov, Neamț, Suceava.

turistică in

oaspeții au 
Ștefan Voi-

rări și a exprimat profunda mulțu
mire pentru prilejul oferit membrilor 
asociației de a vizita țara noastră, 
pentru condițiile deosebite create de 
a cunoaște importantele înnoiri petre
cute în viata economică, socială și 
culturală a României, pentru ospitali
tatea de care s-a bucurat pe tot par
cursul vizitelor în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Tamara Dobrin. membru al Consiliu
lui de Stat, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ilie Voicu, prim adjunct al ministru
lui turismului, alte persoane oficiale.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

oaspeții au avut întîlniri cu reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai unor instituții centrale din 
București, cu membri ai comitetelor 
executive ale consiliilor populare

și înțelegerii internaționale.
In numele membrilor asociației, 

președintele Gerd Hildebrandt a ru
gat să fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune u- (Agerpres)

Oamenii muncii din industria județelor Brașov, 
Mureș, Dîmbovița, Sibiu, Bacău, Bihor și Satu-Mare 

AU ÎNDEPLINIT planul
PE PATRU LUNI

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

•J

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderile jude- 

. țului Brașov — români, maghiari și 
germani — raportează îndeplinirea, 
în cursul zilei de 27 aprilie, a pla
nului producției industriale globale 
pe primele 4 luni ale anului. Ca ur- 

; mare a acestui important succes, el 
vor livra economiei naționale o pro
ducție suplimentară în valoare de 
circa 500 milioane lei, constînd în 
tractoare, rulmenți, echipament elec
tric, scule, coloranți, îngrășăminte 
chimice, produse macromoleculare de 
bază, prefabricate pentru locuințe și 
construcții industriale, mobilă, tri
cotaje, țesături, zahăr și alte produse, 
în același timp, prin măsurile luate 
la nivelul fiecărei întreprinderi, s-a 
înregistrat o creștere importantă a 
productivității muncii, precum și o 
reducere a consumului specific de 
metal, față de anul trecut, cu 75 000 
tone. De asemenea, la combustibili 
și energie electrică s-au obținut eco
nomii de aproape 16 000 tone com
bustibili convenționali si. respectiv, 
de peste 3,8 milioane kWh. Se 
realizează în bune condiții și progra
mul de investiții, fiind puse în func
țiune. pînă acum, zece noi capacități 
de producție 
tehnice, din 
termen.

industriale si agrozoo- 
care patru înainte de

★
telegramă adresată Co-într-o altă 

mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii — ro
mâni, maghiari și germani — de pe 
cuprinsul județului Mureș, raportea
ză că, în ziua de 27 aprilie, și-au 
realizat prevederile de plan pe 4 luni 
din acest an, creîndu-se astfel con
diții ca pînă la sfîrșitul lunii să rea
lizeze suplimentar o producție globa
lă industrială de peste 200 milioane 
lei. Această valoare se va concretiza, 
între altele, în importante cantități 
de energie electrică, mașini textile, 
carbid, geam tras, cărămizi și 
blocuri ceramice, plăci aglomerate 
din lemn, într-o gamă largă de pro
duse alimentare și bunuri de larg 
consum etc.

★
în telegrama adresată Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R.. se arată că muncitorii, țăra
nii, toți oamenii muncii dîmbovițeni 
și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
primele patru luni ale acestui an cu 
5 zile mai devreme, ceea ce le va per
mite realizarea unei producții globale 
industriale suplimentare în valoare 
de 160 milioane lei. 
dus 
,kWh energie electrică, 
cărbune. 29 milioane mc gaz metan 
livrat. 3 500 tone tablă și bandă lami
nată la rece. 1 200 frigidere, aparataj 
electric de, joasă tensiune .în valoare 
de 6 milioane lei. 3 800 wme ciment,1' 
1 000 mc prefabricate din. beton ar
mat, 310 000 mp țesături tip bumbac.

C<H,eețivels.. de oameni -ai--- muncii 
din industria județului SIBIU — ro
mâni, germani și de alte naționali
tăți — raportează îndeplinirea in

S-au pro- 
peste prevederi 7 milioane 

12 600 tone

Condițiile externe în care poporul român
a înfăptuit independența

(Urmare din pag. I)
tele turcești, care au dezlănțuit, tot
odată. crunte represiuni împotriva 
populației civile.

Lupta de eliberare a popoarelor 
din Balcani s-a desfășurat ne fon
dul ascuțirii contradicțiilor dintre 
marile puteri, a rivalității lor de in
terese în această zonă, redeschiderea 
„problemei orientale" scoțind cu pu
tere în relief obiectivele pe care fie
care dintre acestea le urmărea. Ast
fel, imperiul țarist era dornic să-și 
extindă dominația asupra Peninsulei 
Balcanice prin eliminarea celei oto
mane. să-și asigure controlul asupra 
Eosforului si Dardanelelor. în îm
prejurările date însă, acțiunile sale 
îndreptate împotriva imperiului oto
man veneau in mod obiectiv in spri
jinul popoarelor înrobite din această 
parte a Europei. Constituiau un aju
tor în lupta lor de eliberare națio- 
-ilă. ajutor cu atit mai necesar, cu 
cit forțele militare ale acestor po
poare. chiar reunite, erau insuficien
te spre a zdrobi uriașul aparat mi
litar turcesc, pentru a cărui mo
dernizare si dotare cercurile condu
cătoare otomane făcuseră ani de-a 
rindul importante eforturi.

Imperiul habsburgic urmărea, la 
rindul său. sporirea posesiunilor în 
sud-estul continentului, în detrimen
tul Porții. Puterile occidentale, și în 
primul rînd Anglia și Franța, care 
aveau mari interese economice în 
imperiul otoman — transformat prac
tic de ele într-o semicolonie — ur
măreau, dimpotrivă, menținerea inte
grității acestuia, văzînd in supravie
țuirea „omului bolnav" al Europei 
un mijloc de a contracara sporirea 
influentei ruse în această zonă.

Pe acest fond s-au purtat un timp 
tratative intre marile puteri — Con
ferința de la Constantinopol (decem
brie 1876 — ianuarie 1877), Protoco
lul de la Londra (martie 1877) — 
încercindu-se o soluționare pașnică a 
conflictelor din Balcani. Refuzul Por
ții de a lua în considerare dreptele 
revendicări ale popoarelor asuprite a 
deschis însă cale liberă alternativei 
războiului, pe care Rusia l-a Și de
clarat, la 12 aprilie 1877, după ce își 
asigurase în prealabil, printr-o con
venție secretă, neutralitatea imperiu
lui habsburgic (în schimbul recunoaș
terii dreptului acestuia de a admi
nistra Bosnia și Herțegovina).

!

Cercurile guvernante românești e- 
rau decise să acționeze doar atunci 
cind telul urmărit de întregul popor 
— independența — ar fi avut asi
gurate condiții de reușită. De aceea, 
în perioada in care se mai purtau 
tratative, a fost păstrată în mod o- 
ficial o poziție 
România acordind 
material și moral 
declanșate la sud 
ritoriul României 
Si pregătite 
bulgare ; a 
spre Serbia a voluntarilor ruși ; gu
vernul a permis înscrierea unor vo
luntari din România in armata sirbâ 
(circa 1 500 după unele mărturii) ; a 
trimis o ambulantă si medici* ar
matei sîrbe ; au fost deschise lis
te de subscripții pentru răniții 
sirbi. Totodată, diplomația româ
nească a inițiat mai multe demersuri 
internaționale în sprijinul răsculați- 
lor. cerînd o intervenție urgentă a 
puterilor garante spre a opri masa
crele dezlănțuite de trupele otoma
ne în Bulgaria. „Este cu neputință — 
se arăta într-o notă trimisă la 20 
iulie 1876 de ministrul de externe, 
Mihail Kogălniceanu, guvernelor eu
ropene — să răminem nepăsători la 
strigătele de durere care ne vin de 
pe malul drept al Dunării.... frămin- 
tarea in rindul poporului nostru creș
te pe zi ce trece, armata română 
freamătă sub jugul disciplinei, dori
toare să ia parte la luptă".

în același, context. România a cău
tat, pe calea politico-diplomatică. să 
modifice vechiul statut al țării. Ast
fel, printr-o notă diplomatică și un 
memoriu, din iunie 1876. trimis Por
ții, guvernul român cerea recunoaș
terea individualității statului român 
și a denumirii sale istorie — Româ
nia. Acceptarea acestor revendicări ar 
fi însemnat în fapt recunoașterea in
dependentei de stat a țării. Acțio- 
nind în același sens, România a tri
mis la Conferința de la Constantino
pol un reprezentant al său însărcinat 
să expună revendicările țării noas
tre. dar cererile sale n-au fost luate 
în considerare.

în aceste împrejurări, a devenit 
evident că independenta României nu 
putea fi dobîndită decit pe calea ar
melor. Căutînd să folosească în inte
res propriu conflictul ruso-turc. 
România s-a orientat spre o alianță

de neutralitate, 
însă sprijinul său 

luptei de eliberare 
de Dunăre. Pe te- 
au fost organizate 

detașamente înarmate 
fost înlesnită trecerea

cu Rusia. In acest scop, conducătorii 
de stat români au purtat tratative 
mai întîi, în septembrie 1876, la Li- 
vadia (Crimeea) cu țarul Rusiei, și 
apoi la București, cu diplomat! 
ruși. La 4 aprilie 1877 a fost sem
nată convenția militară prin care se 
permitea armatelor ruse trecerea 
prin teritoriul României spre a mer
ge in Turcia, asigurindu-li-se trata
mentul rezervat armatelor prietene. 
Guvernul țarist se obliga „a menține 
și a face a se respecta drepturile po
litice ale statului român astfel cum 
rezultă din legile interioare si trata
tele existente precum și a menține 
și a apăra integritatea actuală a 
României".

Semnarea convenției româno-ruse, 
aprobarea ei în aceeași 
Camera deputaților și i 
deschideau 
parea 
otoman, 
acest 
la 6 
rală. 
circa 
lîndu-se sub

La 9 mai 1877. întreg poporul ro
mân a trăit un moment crucial al 
existentei sale — printr-o moțiune 
votată cu entuziasm Camera lua 

România 
legături- 

și

• SATU MARE. Sub egida 
secției de propagandă a comi
tetului județean de partid a 
apărut în broșură „Agenda 
muncii de propagandă și poli
tico-educative de masă", lucrare 
care cuprinde peste 20 de mate
riale de experiență și informare 
gruipate după tematica abordată: 
„Sarcinile ce revin noilor organe 
de partid alese, tuturor comu
niștilor pentru realizarea obiec
tivelor cincinalului 1976—1980 in 
domeniul industriei și agricultu
rii județului", „învățămintul 
politico-ideologic trainic ancorat

în realitățile economico-sociale", 
„Munca politico-educativă șl 
aspectele metodice privind folo
sirea principalelor forme și mij
loace ale muncii politice de 
masă" etc. De asemenea, sînt 
inserate materiale documentare 
privind mișcările țărănești în ju
dețul Satu Mare de-a 'lungul 
veacurilor și manifestările de 
sprijin și solidaritate ale săt
mărenilor cu cauza luptei pen
tru cucerirea Independentei de 
stat a României în războiul din 
1877. (Octav Grumeza). • BA
CĂU. „Săptămina culturală co-

ziua de 
plan la 
luni ale 
pînă la sfîrșitul lunii aprilie se 
realiza o producție globală suplimen
tară în valoare de 300 milioane lei. 
(Nicolae Brujan).

*
Tot ieri și-au îndeplinit planul de 

producție pe 4 luni și 
unităților industriale 
BACĂU. Se estimează 
1 Mai va fi realizată ____
suplimentară în valoare de 
170 milioane lei. (Gheorghe Baltă).

★
Oamenii muncii 

ghiari 
— din 
BIHOR 
27 aprilie, planul pe 
tru 
te condiții 
acestei luni să se realizeze în 
dustria județului o producție supli
mentară în valoare de 152 milioane 
lei. (Aurel Pop).

★
Au raportat realizarea înainte de 

termen a planului pe 4 luni și oa
menii muncii din industria județului 
SATU MARE, ceea ce va permite 
realizarea unei producții globale su
plimentare în valoare de circa 100 
milioane lei. (Octav Grumeza).

27 aprilie a sarcinilor de
producția globală pe patru 
anului. Se prelimină că

va

colectivele 
din județul 
că pînă la 
o producție 

circa

și de alte 
întreprinderile 

au îndeplinit.
luni ale anului, 

ca pină

români, mâ
nați onalități 

i județului 
în ziua de 

primele pa- 
Sînt crea- 

la sfîrșitul 
in-

Cronica zilei
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Coopera
tist din Marea Britanic, formată din 
John Parkinson, președinte, și Leslie 
Goodrum, secretar național adjunct, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții britanici au fost salutați de 
tovarășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului PoliUc_Execu
tiv, secretar al C.C. ’ “
Constantin 
al C.C. al 
U.N.C.A.P.

Au fost 
Ambasadei 
rești. (Agerpres).

*
Miercuri, 27 aprilie, George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit în audiență pe Jose Carlos 
Gonzalez Campo Dal Re, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Spaniei in Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

al P.C.R., și
Marin, membru supleant 
P.C.R., vicepreședinte al
prezenți reprezentanți ai 
Marii Britanii la Bucu-

★
Miercuri s-au încheiat lucrările Se

siunii științifice de comunicări cu 
tema „Lupta poporului român pen
tru libertate și independență, 1877— 
1977“, desfășurată sub auspiciile Aca
demiei de științe sociale si politice 
și găzduită de Muzeul de istorie.

Comunicările prezentate în plen și 
pe secțiuni au subliniat însemnătatea 
excepțională a actului istoric de 
acum 100 de ani asupra evoluției mo
derne a patriei noastre, efortul mi
litar al României în războiul de in
dependentă. lupta pentru indepen
dentă. suveranitate și unitate — per
manentă a istoriei poporului român 
din cele mai vechi timpuri și pînă 
astăzi.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: în meci amical

România - R. D. Germană 1-1
S-a văzut și ieri că echipa Româ

niei va mai avea nevoie de multe 
meciuri pentru a se pune la punct ; 
de aceea, presupunem că federația 
de fotbal și conducerea tehnică a e- 
chipej noastre se vor strădui să pro
grameze — după partida oficială de 
la Zagreb și incă în această primă
vară — alte întîlniri cu adversari va
loroși. Dintr-un asemenea punct de 
vedere, meciul România—-R.D. Ger
mană, care s-a jucat ieri, deși nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic deose
bit, a fost totuși „ foarte util ca ex
periență generală pentru formația 
noastră, inclusiv în privința încercă
rii altor jucători pînă de curînd in 
afara lotului reprezentativ. De altfel, 
în minutele de după încheierea par
tidei, ambii antrenori, Georg Bus- 
chner și Ștefan Covaci, declarau că 
le-a fost în intenție să probeze cîți- 
va jucători în lotul titularilor indis
ponibili.

S-a putut constata și cu această o- 
cazie existența unui disponibil de 
jucători cărora le lipsește nu- 

...mai prilejul de a arăta, că.sînt buni 
pentru lotul reprezentativ. Este ca
zul fundașului .central-.Mehediiițu, ca 
și al mijlocașului Romilă — desigur, 
acesta din urmă nu în locul lui Du- (Spania);’ 
mitru, ci candidînd la unul dintre 
celelalte posturi ale liniei de halfi,

în situația în care s-ar produce in
disponibilități. Cit îi privește pe Crl- 
șan și pe Lucescu, jocul lor pe ari
pile dreaptă și. respectiv, stingă nu 

. este nici o noutate absolută, nici nu 
surprinde prin calitatea cel puțin 
egală cu a altor extreme selecționate. 

Dar. pînă’ la meciul România — 
Iugoslavia de la Zagreb, nu mai ră- 
mîne timp pentru alte experiențe. 
Jucători cum sînt Bălăci și. mai a- 
les. Dudu Georgescu se cer readuși 
la formă corespunzătoare ; alți ju
cători din lot vor fi recuperați și 
trebuie folosiți cu grijă în parti
dele de campionat de duminică ; de 
asemenea, credem că la aceste parti
de federația de fotbal va lua măsu
rile cuvenite spre a fi preîntimpi- 
nate alte accidentări ale jucătorilor 
din lotul reprezentativ al României. 

In meciul amical de ieri, dintre 
echipele României și R.D. Germane 
— scor final 1—1. prin punctele în
scrise în ordine de Kurbjuweit (min. 
30) și de Dumitru (min. 38) — s-au 
remarcat din rândurile formației 
oaspete jucătorii Croy. Weise.. Mul
ler,’ iar din echipa noastră — Dumitru, 
J-ucescu și Vigu. Partida a fbst ar
bitrată corect de Ibanez Sanchez

Valerlu MIRONESCU

revoluționar, la modelarea omului nou
I 9

Telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de scriitorii întruniți 

în adunarea generală a Asociației din București
în telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. de scriitorii întruniți în adunarea 
generală a Asociației din București 
se subliniază :

Prețuirea de care se bucură lite
ratura și munca scriitorilor în pa
tria noastră, rolul acordat creației 
literare în modelarea conștiințelor, 
în formarea trăsăturilor minunate ale 
omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului, dragostea pe 
care dumneavoastră personal ați a- 
rătat-o oamenilor de litere în toate 
împrejurările au constituit și con
stituie un neprețuit suport al mun
cii noastre. De aceea, călăuziți de o 
înaltă credință în valorile umane, 
valori pe care numai o societate ca 
a noastră fără exploatare și umilire 
le poate afirma, și în înfrățire cu 
scriitorii din toată țara, fără deose
bire de naționalitate, ne simțim so
lidari în activitatea noastră cu efor
tul unanim al oamenilor muncii la 
edificarea unei vieți a dreptății și 
echității, la ridicarea României in 
rindul țărilor avansate ale lumii. Am 
crescut și trăim în iubirea de țară, 
în cinstea și omenia părinților noștri 
— se arată în telegramă. Libertatea 
și nobila’ menire: a scrisului nostru 
aici le cunoaștem, le trăim și le măr
turisim, prin cărțile noastre, prin 
toate faptele noastre cetățenești. Slu-

jim în felul acesta nobile idealuri 
revoluționare, cinstim independența 
patriei, evocăm istoria ei zbuciuma
tă. trăim cu toată ființa noastră anii 
de măreție, de sacrificiu și de dă
ruire ai socialismului.

în toate acestea vedem îndeplinirea, 
și prin munca noastră, a Programu
lui de dezvoltare multilaterală a so
cietății în care trăim. înscrierea crea
ției literare în orizonturile culturii 
deschise de Congresul al Xl-lea al 
partidului și de Congresul educației 
politice și al culturii socialiste și ne 
simțim datori să sporim valorile de 
cultură ale poporului nostru, să creăm 
o literatură pe măsura vieții ce o ge
nerează.

în telegramă se exprimă angaja
mentul scriitorilor din cadrul Aso
ciației din București — prozatori, 
dramaturgi, poeți, critici literari — 
de a promova o literatură valoroasă, 
autentică, angajată în afirmarea idei
lor umanismului revoluționar.

în aceste ceasuri ale colocviilor 
noastre, cu gîndul la marile îndatoriri 
ce ne revin — se arată în în
cheierea telegramei — vă adresăm 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, și prin dumneavoastră 
Partidului Comunist Român cuvin
tele de profundă mulțumire pentru 
grija pe care o arătați față de tot ce 
se realizează în țara noastră, spre 
libertatea, bunăstarea șl fericirea oa
menilor.

LA MUZEUL DE ARTĂ AL REPUBLICII

Colecția Zambaccian
deschisă iubitorilor de artă

noștri s-au ocupat încă 
de la început de 
restaurarea pieselor a- 
fectate. cu extremă a- 
tentie și rigoare știin
țifică, așa cum se cu
vine față de marile 
valori pe care le avem.

— Operele de artă 
valoroase sînt destina
te in primul rind pu
blicului, maselor largi. 
In lumina acestui 
deziderat educativ 
fundamental, ce între
prinde Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste 
România ?

— încă din primele 
momente ne-am pus 
problema expunerii 
acestor valoroase co
lecții cărora le-am 
respectat și Ie vom 
respecta în continuare 
entitatea, personalita
tea, inventarul și nu
mele. Ele sînt și ră- 
mîn, firește, unităti de. 
sine stătătoare. După 
acțiunile de cataloga
re, restaurare și ame
najări speciale în ca
drul muzeului nostru, 
sintem astăzi în situa
ția de a le putea pre
zenta în condiții co
respunzătoare. păstrîn- 
du-și intactă persona
litatea, iubitorilor 
artă, tineretului 
dios, oelui mai larg 
public. Inaugurăm se
ria de prezentări 
fondului acestor 
ții cu Muzeul 
baccian (26 IV 
VI). Vor urma 
țiile Iser (25 VI 

Elena

— După cum se știe, 
in urma puternicului 
seism de la 4 martie 
au fost afectate si clă
dirile unor 
și apreciate muzee 
colecții de artă 
restene. 
tentă a 
urgență 
punerea 
valorilor 
conțineau, la 
de artă al < 
Socialiste 
cea mai importantă si 
bine dotată unitate 
muzeală a țării. Vă ru
găm să ne vorbiți des
pre modul in care s-a 
întreprins această ac
țiune 
nul 
fond

La 
bare. . _
xandru Cebnc; .; direc
torul Muzeului de artă 

... al Republicii.-Socialiste 
România, 
puns: 
deteriorat 
clădirile 
posteau 
zee și 
artă ale
și sistemul lor de ex
punere, lucrări chiar, 
in special sculpturi și 
piese de artă decora
tivă. Protejarea ope
relor a fost deci im
perios necesară. De 
aceea, fiecărei colec
ții i s-a destinat. în 
muzeul nostru; un de
pozit special, condiții 
optime de păstrare și 
conservare. Specialiștii

cunoscute 
și 

bucu- 
Situatia exis- 
reclamat de 

adăpostirea și 
în siguranță a 

pe care le 
' i Muzeul 

Republicii 
România,

și despre desti- 
acestui prețios 
de lucrări.
această lntre- 
tovarăsnl Aîe-

I. N. Dona (20 VI — 
10 IX), Garabet, Bea
trice și Hrandt Ava
kian (3 VIII — 10 IX), 
Muzeului Simu (15 IX 
— 10 X), George
Oprescu (20 X — 20 
XI), Pallady (25 XI — 
31 XII). Aș vrea să 
adaug că am destinat 
acestor colecții cele 
mai vaste și mai fru
moase spații ale mu
zeului nostru, o parte 
a parterului și a eta
jului II.

Am remarcat cu 
ocazia prezentării Mu
zeului Zambaccian, la 
vernisaj, o mare aflu
ență de public și acest 
lucru ne-a bucurat. 
Poate că în această 
atenție acordată pre
zentării lucrărilor a- 
cestui tmateil vedem,’ 
alături de interesul 
marcat, adine, al pu- 

. blicului. nostru pentru 
artă, și cuvenita răs
plată pentru eforturile 
depuse de către spe
cialiștii noștri. Tot 
ceea ce am întreprins 
pînă acum a stat sub 
semnul grijii deosebite 
față de patrimoniul 
nostru artistic, al do
rinței de a restitui 
oamenilor în cel mai 
scurt timp și în cele 
mai bune condiții va
lorile de artă care le 
sînt destinate. Prin 
asemenea manifestări 
activitatea noastră 
muzeistică și-a reluat 
pulsul firesc.

ne-a răs- 
Cutremurul a 

numai 
adă- 
mu- 

de 
ci

nu 
care 

unele 
colecții

Capitalei,În cîteva rînduri
• în ziua a doua a campionatelor 

balcanice de tir. competiție care se 
desfășoară in aceste zile la Atena, 
tintasii români au cucerit cinci ti
tluri de campioni balcanici. în pro
ba de pușcă cu aer comprimat (se
niori). victoria a revenit lui Ilie Co- 
dreanu. cu 378 puncte, iar la seni
oare a terminat învingătoare Maria
na Feodot. cu 379 puncte. în ;clasa- 
mentele pe echipe, formațiile Româ
niei au ocupat de asemenea primul 
loc cu 1 117 puncte (la feminin) și 
cu 1 493 puncte (la masculin). Un 
frumos succes, a obținut și Liviu 
Stan, ciștigător j al probei de pistol 
liber, cu rezultatul de 565 puncte.

• La Viena, in campionatul mondial 
de hochei pe gheată (grupa A), s-a 
disputat miercuri meciul dintre se
lecționatele R.F. Germania si Româ
niei. întilnire încheiată cu scorul de 
6—3 (3—0. 1—2, 2—1) în favoarea ju
cătorilor vest-germani.

In campionatul mondial de ho
chei pe gheață (grupa A) de la Viena 
s-au intilnit echipele Canadei și 
Cehoslovaciei. Peste 10 000 de spec
tatori au urmărit acest joc încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 3—3 
(0—0. 3—2. 0—1). Punctele canadie
nilor au fost realizate de Larouche 
(35’), Merrick (35’) și Ellis (36’). Pen
tru cehoslovaci au marcat Marian. 
Stastny (22’), Pouzar (31’) și Novy 
(42’).
• Cea de-a 11-a ediție a competiției 

internaționale masculine de volei 
„Turneul armatelor prietene", desfă
șurată în Capitală, s-a încheiat ieri 
cu victoria echipei Steaua București, 
care. în meciul decisiv, a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—8. 15—13. 15—5) 
selecționata Armatei sovietice. în- 
tr-un alt joc. Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia a cîștigat cu 3—0 în 
fața formației Honved Budapesta.

Iată clasamentul final al turneu
lui ; 1. Steaua București ; 2. Selec- 

. tionata Armatei sovietice ; 3. Ț.S.K.A, 
Septemvrisko Zname Sofia ; 4. Dukla 
Trencin (Cehoslovacia) ; 5. Honved 
Budapesta.
• A luat sflrșit competiția Inter

națională masculină de baschet pen-

tru „Marele premiu al orașului So
fia". în ultima zi a turneului au fost 
înregistrate următoarele rezultate 
tehnice : Havana — Sofia (I) 84—79 
(51—47); Varșovia — București 99— 
83 (49—42); Paris — Moscova 78—74 
(45—37); Budapesta — Sofia (II) 99— 
75 (54—37).

Clasamentul final : 1. Havana 13 
puncte ; 2. Paris 13 puncte ; 3. Sofia 
(I) 12 puncte ; 4. Varșovia 12 punc
te ; 5. București 10 puncte ; 6. Bu
dapesta 9 puncte ; 7. Sofia (II) 
puncte ; 8. Moscova 7 puncte.
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Zam- 
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ale colecției Zambaccian
De ieri, iubitorii de artâ au posibilitatea să se reîntîl nească cu capodopere ale artei românești și universale 

ale colecției Zambaccian Foto : s. Cristian

I lună de 
de Senat 

pentru partici- 
la războiul anti- 
să pășească pe 

a decretat 
1877 mobilizarea gene- 
putin de trei săptămîni 
de mii de ostași înro- 
drapelul tricolor.

calea 
României 

Decisă 
Româniafăgaș, 

aprilie 
în mai 
o sută

că „rezbelul dintre 
Turcia, că ruperea 
noastre cu Poarta

act 
și 
lor 
dependenta absolută a României 
primit consacrarea lor oficială", 
harta Europei și a lumii apărea 
nou stat, „vlăstar plin de viată și de 
viitor" — după expresia ziarului „Ro
mânul". Neatîrnarea proclamată de 
votul Adunării Deputaților, aclamată 
de milioanele 
deni avea 
le jertfe 
1877—1878.

Folosind 
internațională favorabilă, contradic
țiile dintre marile puteri, poporul ro
mân a reușit să-și împlinească ast
fel. prin lupta și eforturile proprii, 
aspirațiile sale seculare de libertate 
națională ; și tocmai faptul că actul 
de la 9 mai 1877 a fost întărit prin 
grele eforturi și sacrificii pe cimpu- 
rile de luptă, a făcut ca el 
nuie peste vreme in pofida 
vicisitudinilor istoriei, a dat 
litate operei înfăptuite cu un secol 
în urmă.

in- 
au
Pe
un

„Zilele cofetăriei, patiseriei și simigeriei
tradiționale"

vremea

să 
de

de români de pretutin- 
fie pecetluită prin gre- 
singe in războiul din

cu pricepere conjunctura

PRONOEXPRES

să dăi- 
tuturor 
durăbi-

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 27 APRILIE 

1977
EXTRAGEREA I : 42 16 29 5 20 31.
EXTRAGEREA a H-a : 23 17 11 

2 30.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI S 

866 503 lei. din care 121 898 lei. re
port.

în cadrul 
îmbunătățire 
Iimentație publică, a cărei rețea 
de desfacere urmează să spo
rească în actualul cincinal cu 
peste 30 la sută, Ministerul Co
merțului Interior, împreună cu 
direcțiile comerciale județene 
organizează în Capitală în pe
rioada 27 aprilie — 11 iunie 
„Zilele cofetăriei, patiseriei și 
simigeriei tradiționale". Cu acest 
prilej, peste 100 lucrători din 
alimentația publică din 22 de 
județe, între care notăm cu
noscutele colective de covrigari 
din Curtea de Argeș, cofetari 
din Făgăraș și Arad, plăcintarl 
din Suceava și Bacău, vor pre
zenta în fiecare vineri si sîmbătă 
preparatele lor la cofetăriile

preocupărilor de 
a activității de a-

bucureștene „Victoria". „Albi
na" și „Grădinița", patiseriile 
„Bobocel" și „Manuc". simigeria 
din Calea Rahovei 83.

Vor fi promovate cu acest pri
lej sortimentele de cofetărie și 
patiserie cu bogată tradiție în 
tara noastră — ne spunea Ion 
Preoteasa, director general ad
junct în M.C.I. — urmînd să se 
acorde în final premii colective
lor fruntașe. Pentru ca rezulta
tele acțiunii să se reflecte in 
procesul curent de aprovizionare 
a unităților se va întocmi ul
terior o colecție de rețete ce 
va fi distribuită la toate între
prinderile comerciale din țară. 
Intenționăm ca în partea a doua 
a anului să continuăm concursul 
prin participarea celorlalte 17 
județe. (M. Ionescu).

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 aprilie și 1 mat. In țară : Vremea va 
continua să se Încălzească, la începutul 
intervalului, apoi se va răci ușor, in- 
ceplnd din nord-vestul țării, unde vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de aversă. în a doua parte a 
intervalului vor cădea averse Izolate și 
în celelalte regiuni. Vîntui va sufla po
trivit, cu unele intensificări predomi
nând din sectorul vestic și nord-vestlc. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, izolat mal coborite 
în depresiuni, iar maximele vor oscila 
între 14 și 24 de grade, local mal ridicate 
în sudul țării. In București : Vreme 
relativ caldă la început, apoi In răcire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, favo
rabil aversei de ploaie după-amiaza. 
Vint potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

măneșteană", manifestare de 
prestigiu organizată în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", a debutat cu un sim
pozion dedicat cuceririi Inde
pendenței de stat a României. 
Programul mai prevede o 
suită de spectacole : șeză
toarea literară cu tema „Româ
nie. tara mea de dor și 
cint", întilniri cu oameni de 
știință și cultură, vernisarea 
unor expoziții de artă popu
lară, concurs al gazetelor de pe
rete, expuneri etc. (Gh. Baltă). 
• BOTOȘANI. „Săptămina ar

tei profesioniste", organizată la 
Botoșani în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României" ds 
către Consiliul județean de 
educație politică și cultură so
cialistă, a debutat cu piesa pen
tru copii „Micul dorobanț" de 
Toma Biolan, prezentată de tea
trul de păpuși „Vasilache". în 
programul manifestărilor Săp- 
tăminii mai figurează un con
cert de muzică populară susținut

de formația „Rapsozii Botoșani
lor", două concerte simfonice de 
muzică românească aie filarmo
nicii botoșănene, piesele „Răfu
iala" de Ștefan Berciu, care 
evocă evenimentele dramatice 
ale anului 1907 și „Mureșanu" 
de Mihai Eminescu, interpre
tate de colective ale teatrului 
din localitate. (E. Nazarie). 
• GALAȚI. Teatrul muzical 
„N. Leonard" din Galati a rea

lizat o nouă premieră : baletul 
„1907“ de Dumitru Bughici. Co
regrafia aparține lui Trixy 
Checais, iar scenografia lui Doru 
Tofan Basarab. Printr-o emoțio
nantă evocare la monumentul 
eroilor Regimentului 11 Șiret din 
Galați, reprezentanți ai pionie-, 
rilor din întregul județ au mar
cat constituirea unității „Inde
pendența" care va aduce, la 
locurile de adîncă rezonantă is
torică de la Plevna și Grivița, 
omagiul și cinstirea pionierilor 
acestor locuri eroilor de la 1877. 
(Dan Plăeșu). • ARGEȘ. La

Cîmpulung s-a deschis a 5-a 
ediție de manifestări politice, 
științifice și cultural-artistice 
„Arminden mușcelean", dedi
cate Independenței de stat a 
României. Programul, care se 
desfășoară intre 25 aprilie și 2 
mai, cuprinde expuneri, simpo
zioane, dezbateri pe teme poli
tice, sociale, științifice și cul
turale. inaugurarea unor ex
poziții. spectacole, carnavaluri 
ale tineretului. în primele 
două zile au avut loc o ex
punere privind direcțiile și

obiectivele de dezvoltare so- 
cial-economică ale județului 
Argeș, spectacolul „Liberi, in
dependenți și suverani", sus
ținut de formațiile liceului pe
dagogic din localitate. în seria 
altor manifestări se înscriu sim
pozioanele „Din nobilele însu
flețiri literare despre războiul 
de independență", „Atlas arheo
logic al culturii poporului ro
mân" precum și expunerea „O 
generație tînără și sănătoasă 
bine pregătită pentru muncă și 
viață". (Gheorghe Cîrstea).
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Manifestări consacrate aniversării La Guernica după 40 de ani »
centenarului Independenței

de stat a României

3000 de participant 
la prima demonstrație Lucrările sesiunii a Vlll-a speciale a Consiliului U.N.C.T.A.D.

DE PRETUTINDENI

MOSCOVA. — La sediul bibliotecii 
de stat ,,Lenin" din Moscova a fost 
deschisă, la 27 aprilie, o fotoexpozi- 
tie, consacrată centenarului Indepen
dentei de stat a României. Au partici
pat’ N. I. Mohov, adjunct al ministru
lui culturii al U.R.S.S., funcționari 
superiori din Ministerul Culturii și 
Ministerul Afacerilor Externe ale
U. R.S.S., membri ai conducerii Aso
ciației de prietenie sovieto-române. 
Au, fost .prezenți membrii delegației 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. precum și membri ai Amba
sadei române la Moscova.

La vernisaj au luat cuvîntul, subli
niind semnificația evenimentului ani
versat de poporul român, N. M. Si
korski, directorul bibliotecii ..Lenin",
V. M. Kondrasov, director adjunct in 
Ministerul Culturii al U.R.S.S.

★
Constantin Mîndreanu. vicepreșe

dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, care a participat, îm
preună cu delegația culturală română 
la manifestările organizate în U.R.S.S. 
cu prilejul centenarului Independen
tei de stat a României, a fost primit 
de P. N. Demicev, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul culturii al U.R.S.S. Au fost 
discutate probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor culturale ro- 
mâno-sovietice.

1977, la 
Pekin a 
presă cu

PEKIN. — La 27 aprilie 
Ambasada României din 
avut loc o conferință de . 
prilejul apropiatei sărbători a cen
tenarului Independenței de stat a 
României. Despre semnificația ani
versării a vorbit ambasadorul țării 
noastre in R. P. Chineză. Nicolae 
Gavrilescu.

Au participat cadre de răspundere 
de la Agenția de presă China 
nouă, ziarul „Jenminjibao", revista 
„Hțmti". alte publicații centrale chi
neze, ale radioteleviziunii, precum și 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Miao Hai-lin. director 
adjunct al Agenției China nouă, a 
adqs elogii luptei poporului român 
pentru independentă și suveranitate 
națională, eforturilor desfășurate sub 
conducerea secretarului 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
România. tovarășul 
Ceaușescu. pentru lichidarea urmări
lor recentului cutremur și pentru a- 
sigurarea construcției socialismului, a 
dezvoltării permanente a României 
socialiste.

general
Român,

Socialiste
Nicolae

TOKIO. — Atașatul militar, aero și 
naval al tării noastre la Tokio, col. 
Mitică Detot, a oferit o gală de filme 
care au evocat momente ale luptei po
porului român pentru independență.

BELGRAD. — La Belgrad a avut 
loc vernisajul Expoziției foto-docu- 
mentare dedicate centenarului Inde
pendenței de stat a României.

Expoziția a fost deschisă de Iso 
Njegovan. vicepreședinte al Adunării 
R. S. Serbia, care a subliniat semni
ficația deosebită a centenarului Inde
pendenței de stat a României, lup
tele de veacuri ale poporului român 
și popoarelor iugoslave pentru in
dependență și neatîrnare. bunele 
relații existente între partidele și po
poarele celor două țări, și. ca o ex
presie a acestora, dialogul rodnic în
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

PRAGA. — La Ambasada română 
din Praga a fost organizată o con
ferință de presă la care au luat parte 
reprezentanți ai presei, radiodifuziu
nii și televiziunii cehoslovace. Am
basadorul român, Teodor Haș, a vor
bit despre semnificația importantului 
jubileu. Cei prezenți au vizitat ex
poziția documentară de fotografii 
„Centenarul Independenței de stat a 
României 1877—1977“, deschisă în 
diul ambasadei.

S€-

s-a 
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LIMA. — In capitala Perului 
desfășurat un festival al filmului 
cumentar românesc. Filmele prezen
tate au înfățișat realizări in dife
rite domenii ale tării noastre, pre
cum și aspecte ale vieții materiale 
și spirituale a poporului român. La 
lectoratul de limbă și literatură româ
nă de la universitatea San Marcos s-a 
ținut o conferință despre importanta 
si semnificația actului de la 9 Mai 
1877.

comemorativă legală
MADRID. — Circa trei mii de per

soane au participat marți seara in 
centrul orașului Guernica la o de
monstrație. comemorând astfel împli
nirea a 40 de ani de la bombardarea 
orașului, la 26 aprilie 1937. de către 
aviația năzistă. Este pentru prima 
dată în acești 40 de ani cînd autori
tățile spaniole au acordat locuitorilor 
Guernicăi autorizația de a. participa 
la o astfel de demonstrație. în me
moria celor 1 654 de victime ale bom
bardamentului care a distrus orașul.

In marea piață din oraș este ex
pusă. începînd de luni, o reproducere 
a celebrului tablou al lui Pablo 
Picasso — .,Guernica".

Poetul Rafael Alberti 
a revenit în Spania

Rafael Alberti, unul din cei mai 
mari poeți spanioli 
membru al partidului comunist, 
revenit miercuri la Madrid, după 
perioadă de exil de aproape 40 
ani. El a declarat că va candida
listele P.C. din Spania în cadrul ale
gerilor generale din 15 iunie, în ora
șul său natal Cadiz.

contemporani,
a 
o 
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GENEVA. La Geneva continuă 
lucrările sesiunii a VIII-a speciale a 
Consiliului U.N.C.T.A.D.. consacrate 
economiei și evaluării progreselor 
realizate în îndeplinirea obiectivelor 
strategiei celui de-al II-lea deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dezvolta
re. Declarației și Programului de ac
țiune pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. Car
tei drepturilor și îndatoririlor econo
mice ale statelor și rezoluției sesiunii 
a VII-a speciale a Adunării Genera
le a O.N.U. privind dezvoltarea și 
cooperarea economică internațională.

Luînd cuvîntul la dezbateri, șeful 
delegației române, ambasadorul Con
stantin Ene. a reliefat că instaurarea 
noii ordini economice internaționale 
este menită să asigure 
reală dezvoltare 
în primul rînd, 
dezvoltare.

Reprezentantul 
necesitatea ca toate țările să partici
pe în mod activ la procesul lichidă
rii vechilor relații care au generat 
starea de subdezvoltare, să aducă o 
contribuție proprie, constructivă la 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale.

Arătînd că responsabilitatea pri
mordială pentru lichidarea subdez
voltării este în primul rînd a țărilor 
în curs de dezvoltare, reprezentantul 
român a apreciat că eforturile națio-

tuturor 
țărilor

român

condiții de 
statelor și, 
în curs de

a subliniat

agențiile de presă transmit:
La Pskîn a sosit’ într-o vizită 

oficială. U Ne Win, președintele 
Birmaniei. Pe aeroportul din Pekin, 
șeful statului birmaneZ a fost întîm- 
pinat de Hua Kuo-fen. președintele 
C.C. al P.C. Chinez și premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze.

Convorbiri mozambica- 
no—suedeze. Președintele Mo- 
zambicului, Samora Machel, aflat în
tr-o vizită la Stockholm, a avut o 
nouă rundă de convorbiri cu repre
zentanți ai vieții politice suedeze. 
Au fost abordate relațiile bilaterale, 
căile de extindere a colaborării din
tre Mozambic și Suedia, posibilită
țile intensificării sprijinului acordat 
pentru dezvoltarea agriculturii mo- 
zambicane, precum și aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Demonstrație antifascis
tă. In capitala Austriei a avut loc o 
demonstrație impotriva activizării în 
tară a forțelor neofasciste. într-o de
clarație. remisă de participant» la 
demonstrație cancelariei federale și 
Ministerului de Interne, se cere di
zolvarea tuturor grupurilor si asocia
țiilor neofasciste din Austria și in
terzicerea propagandei neofasciste.

GfSVă. Peste 900 000 de oameni 
al muncii din Italia au participat 
miercuri la o grevă generală de pa-

tru ore. în sprijinul revendicărilor de 
a se debloca negocierile privind în
cheierea unor noi contracte colective, 
de a se elabora o nouă politică a in
vestițiilor care să creeze noi locuri 
de muncă.

întrevederi polono-ango- 
leZe. Pr'mu^ secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. Edward Gierek, s-a întîl- 
nit miercuri cu președintele Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea Ango- 
lei, președintele Republicii Populare 
Angola, Agostinho Neto. La înche
ierea întîlnirii a fost semnat un a- 
cord intre C.C. al P.M.U.P. și C.C. 
al M.P.L.A. cu privire la colaborarea 
dintre cele două partide.

Acorduri de colaborare 
sovieto-indiene. Delhi s au 
încheiat convorbirile dintre minis
trul de externe al Indiei, Atal 
Bihari Vajpayee, și ministrul de ex
terne al U.R.S.S.. Andrei Gromiko. 
Au fost abordate probleme referitoa
re la dezarmare, la situația din O- 
rientul Mijlociu și din sudul Africii, 
precum și la posibilitățile de trans
formare a Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii. A fost semnat un acord 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, unul privind crearea unui 
sistem de comunicații prin troposfe- 
ră. precum și acordul privind livră
rile reciproce la unele categorii de 
mărfuri pe anul 1977.

Viitoarea rundă de con
vorbiri intercipriote va începe 
la Nicosia, la sfîrșitul lunii mai sau 
în primele zile ale lunii iunie.

Comunicatul comun pri- 
vind vizita premierului spaniol în 
Mexic relevă dorința părților de a 
promova cooperarea bilaterală pe li
nia schimburilor comerciale, a cola
borării în domeniile tehnic, indus
trial și științific, 
mică va include 
mexican Spaniei,
a plecat la Washington.

Cooperarea econo- 
livrări de petrol 
Premierul Suarez

EKOFISK: 5 000

nale ale acestor țări nu vor fi pe 
deplin eficiente decit în condițiile 
existentei unui cadru internațional 
care să faciliteze aceste eforturi și 
să permită fiecărui popor să se dez
volte conform voinței și aspirațiilor 
sale.

★
„Grupul celor 24", alcătuit din 

reprezentanți ai țărilor în curs 
de dezvoltare din cadrul Fondului 
Monetar Internațional, s-a reunit la 
Washington pentru a discuta despre 
căile de creștere a resurselor finan
ciare ale acestei instituții la 16 mi
liarde dolari.

„Masă rotundă” la Belgrad, 
reunind ziariști din fări 

participante la Conferința 
generai-europeană

BELGRAD 27 (Agerpres). — La 
Belgrad au luat sfîrșit lucrările unei 
„mese rotunde" pe tema „Rolul pre
sei, radioului și televiziunii in înde
plinirea prevederilor Actului final al 
Conferinței de la Helsinki", desfă
șurate sub auspiciile Consiliului Fe
deral al Uniunii Ziariștilor din 
Iugoslavia și a Clubului ziariștilor 
europeni — informează agenția 
Taniug. La dezbateri au luat parte 
ziariști din țări participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare în Europa, între care și Româ
nia, precum și reprezentanți din par
tea O.N.U.

Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a adresat participan- 
ților la „masa rotundă" un mesaj în 
care, relevîndu-se rolul ce revine 
presei în cadrul eforturilor popoare
lor și statelor pentru destindere, 
securitate și colaborare internațio
nală, se subliniază că întîlnirea va 
contribui la pregătirea atmosferei fa
vorabile pentru viitoarea reuniune 
de la Belgrad a reprezentanților ce
lor 35 de țări semnatare ale Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și la întă
rirea, în acest fel, a spiritului de la 
Helsinki.

tone de țiței
deversate zilnic în

OSLO. — La plat
forma de foraj „Bra
vo" din perimetrul 
zăcămîntului petro
lier submarin Eko- 
fisk, unde vinerea 
trecută s-a produs o 
puternică erupție, con
tinuă operațiile de stă
vilire a jetului de 
țiței. După ce marți 
a fost plasat un man-

la extremita- 
conductei ava- 

acum se în-

șon 
tea 
riate, 
cearcă adaptarea unui
dispozitiv de siguranță 
menit să oprească de
versarea țițeiului în 
mare. Potrivit datelor 
furnizate de o mașină 
de calcul, debitul je
tului de petrol a eres-

mare
cut de la 4 000 
5 000 tone țiței pe 
în zona poluată 
intrat in acțiune gru
puri de nave special 
echipate, care depla
sează baraje flotante 
și, concomitent, pom
pează petrolul strîns 
în „pungile" formate 
de aceste baraje.

la 
zi. 
au

• KIEVUL ESTE PORT 
LA MARE, la danele lui pu
țind acosta nave de mare tonaj 
de tipul fluviu-mare. Aceasta a 
devenit posibil in urma umple
rii lacului artificial Kanevski, 
care a permis ridicarea nivelu
lui apelor Niprului în regiunea 
Kievului.

• PREGĂTIRI PEN
TRU INAUGURAREA 
CONDUCTEI TRANS- 
ALASKIENE. Conducta Pe
trolieră transalaskiană va fi gata, 
în întregimea ei, pentru a intra 
în activitate la 15 iunie, anul 
acesta — s-a anunțat din partea 
firmei însărcinate cu construc
ția și exploatarea acestei „ma
gistrale" a țițeiului. De-a lungul 
celor 1 300 de km cit măsoară 
conducta, petrolul extras din 
zăcămintele de la Prudhoe Bay, 
în nordul Alaskăi, va „călători" 
pină la punctul terminus, por
tul Valdez,' pe coasta sudică a 
acestui stat, în interval de 30 de 
zile. De la Valdez, țițeiul ar 
urma să fie transportat cu pe
trolierele pe coasta vestică a 
S.U.A.

• TUȘEA Șl MEDICA
MENTELE. Se știe că orga
nismul uman reacționează la u- 
nele medicamente prin erupții 
pe piele de natură alergică. S-a 
constatat însă că și plăminii 
sînt foarte sensibili, semnalind, 
prin accese acute de tuse, into
leranța la anumite preparate. 
Această hipersensibilitate pul
monară, remarcată de medicii 
vest-germani, este vizibilă, spre 
deosebire de astm, pe fotoima- 
ginile Roentgen.

• MANUSCRIS INE
DIT AL LUI HEMING
WAY. Un colecționar din De
troit (S.U.A.) a descoperit ma
nuscrisul unei nuvele nepubli
cate â lui Ernest Hemingway. 
Colecționarul, care nu a dezvă
luit cum a intrat in posesia ma
nuscrisului, face acum demer
suri pe lîngă văduva marelui 
scriitor pentru a obține dreptul 
de a-1 publica. Nuvela redă a- 
vatarurile unui boxer ameri
can de origine italiană, pe 
nume Neroni.

• DESCOPERIREA U- 
NEI NECROPOLE LA 
POMPEI. O necropolă, aco
perită de cenușă vulcanică încă 
în timpul erupției Vezuviului 
in anul 79 e.n., a fost dezvelită 
nu departe de vestigiile orașu
lui Pompei. Au fost exhumate 
resturile unui bărbat și ale unei 
fetițe. Pe mormintul bărbatului 
se poate descifra inscripția 
„Marco Abellio Firmo". Arheo
logii sînt de părere că este 
mormintul unui senator din 
Pompei.

• FUNCȚIUNILE SU
PLIMENTARE ALE PLĂ- 
MÎNILOR. Potrivit chirur
gului britanic I. Buckle, pe 
lingă funcția lor principală, plă
minii indeplinesc și funcția de 
glande endocrine. Deși nu se
cretă nici un fel de hormoni 
speciali în singe, plăminii mo
difică hormonii existenți în așa 
fel incit pot fi considerați drept 
glande endocrine. Presupunerea 
a fost confirmată de studiile e- 
fectuate de un grup de cerce
tători americani care au consta
tat existența „unui ferment de 
transformare", localizat în țesu
turile capilare ale plămînilor, 
ceea ce permite activizarea unor 
hormoni. Prin aceasta s-ar ex
plica și de ce recurgerea la plă- 
mini artificiali provoacă la pa- 
cienți adesea o stare de slăbire. 
De aceea, cercetătorii americani 
au propus introducerea unui 
„ferment de transformare" imo
bilizat în plăminii artificiali.

• FERMENT PREȚIOS. 
Specialiștii Institutului de cerce
tări pentru antibiotice și fer
menți din Leningrad au elaborat 
un prețios ferment. Experimentat 
asupra iepurilor de casă și pur
ceilor, noul preparat a avut ca 
efect vindecarea mult mai ra
pidă a arsurilor, rănilor și ulce
rațiilor decît la animalele unei 
grupe de control. Preparatul 
înlătură țesuturile moarte fără 
a afecta țesuturile vii. In pre
zent se studiază posibilitatea de 
a se obține din acest ferment 
medicamente pentru oameni.

© ECONOMISIREA 
ENERGIEI. Fluctuațiile de 
temperatură din această primă
vară au determinat Agenția 
franceză de economisire a ener
giei să difuzeze pentru uzul 
populației „sfaturi privind încăl
zirea locuințelor" în funcție de 
previziunile meteorologice. O 
experiență întreprinsă anul tre
cut a demonstrat că 90 la sută 
din previziunile formulate asu
pra variațiilor de temperatură 
din fiecare regiune a Franței 
s-au dovedit destul de exacte 
pentru a justifica oprirea sau 
punerea in funcțiune a instala
țiilor de încălzire.

® PESTERA-CISTER- 
NĂ. In apropierea unei între
prinderi de prelucrare a țițeiu
lui, de lingă Gbteborg (Suedia), 
a fost creat cel mai mare rezer
vor natural subteran din lume, 
destinat depozitării petrolului 
brut. Utilizînd tehnica explozii
lor dirijate, constructorii au 
creat în terenul stîncos un uriaș 
depozit cu un volum de 1,2 mi
lioane metri cubi. Complexul 
subteran este constituit din pa
tru peșteri avînd fiecare 20 m 
lățime, 30 m adîncime și 500 m 
lungime. Capacitatea sa de de
pozitare este de circa 30—35 de 
ori mai mare decît a celei mai 
încăpătoare cisterne existente 
în lume.

Probleme umanitare acute în lumea capitalului „DOLCE VITA..."

< Iwri fabuloase sfidează largi zone de sărăcie
• La un pol al societății - profituri uriașe alimentează luxul, huzurul și desfrîul unei 
minorități. La celălalt pol - pauperizare, frustrare • „Egalitate între milionar și șomer ?“ - 

o întrebare la care zadarnic încearcă să răspundă apologeții „șanselor egale“

Tone de cerneală irosesc apologeții sistemului capitalist in încerca
rea de a acredita mitul că, în cadrul acestui sistem, ar exista azi „șanse 
egale de prosperitate pentru toți". Dar există, oare, „egalitate de șanse" 
între grupurile restrinse, posesoare de uriașe capitaluri, și sutele de mi
lioane de locuitori din zonele crescinde ale sărăciei, recunoscute ca 
atare chiar și de statisticile oficiale? Există, oare, „egalitate in drepturi" 
între PATRONII unor firme care întrec, în ce privește afacerile, bugetele 
unor țări bogate și cei 18 milioane de ȘOMERI din lumea capitalului ? 
Revista „Le Monde Diplomatique" constată că orînduirea capitalistă — 
prin esența ei incompatibilă cu democrația economică și, în consecință.

------------------- --------------------------------

cu cea social-politică — nu face decît să satisfacă interesele unor 
pături sociale subțiri, privilegiate, în timp ce marile mase ale cetâțenilcr 
— lovindu-se de barierele existente în societatea guvernată de legea 
banului — nu beneficiază decît într-o măsură infimă de progresele con
temporane ale științei și tehnicii, de marile cuceriri realizate în sfera 
producției, a economiei în general.

Faptele de viață relatate mai jos — după surse occidentale — ilus
trează că esența orînduirii bazate pe exploatarea omului de către om nu 
s-a schimbat, că ea a menținut și, în multe cazuri, a adîncit inegalita
tea dintre bogați și săraci, dintre exploatatori și exploatați.

CÎND REGII BANULUI 
SE AMUZĂ...

...Aeroportul din Halifax (Canada). 
Un avion de pasageri DC-8 al com
paniei „Air-Canada“ se lasă pe sol. 
Se aduce și scara de coborîre. Dar pe 
scară coboară doar... doi cîini, iar

Șanse egale în viață...

în urma lor o doamnă bătrînă înfo
folită in blănuri. Și nici un alt că
lător. Milionara lady Beaverbrook — 
bătrina cu perechea de patrupezi — 
cumpărase toate cele 247 de locuri ale 
avionului, pe ruta Londra—Halifax, 
pentru a asigura o călătorie confor
tabilă celor doi ciini preferați.

Un capriciu de milionar. Alți milio
nari — alte capricii ; bunăoară, pa
siunea călătoriilor cu iahturi luxoa
se. Iar cind. la rubrica averi
lor personale, cifrele sint de ordinul 
zecilor sau sutelor de milioane, pa
siunea pentru călătorii se poate sa
tisface nu numai cu iahturi, dar și 
cu avioane cu reacție perso
nale. amenajate cu restaurante, ba
ruri si chiar seifuri pentru biju
terii.

Și pentru că a venit vorba de bi
juterii... Publicația pariziană .,JOURS 
DE FRANCE" informează că. la un 
week-end (sfîrșit de săptămînă) pe
trecut de un grup de milionari la 
Saint-Moritz, senzația „jocurilor de 
societate" a fost „concursul" pentru 
concentrarea de valori fizice cit mai 
mari intr-un volum cit mai mic. Jo
cul a fost ciștigat cu o cutiuță se- 
mănînd a pudrieră, în care au fost 
înghesuite bijuterii cu nestemate în 
valoare de 15 milioane de dolari.

De la asemenea „jocuri de socie
tate" se poate trece la și mai palpi
tantul joc — de noroc — de la ca- 
zinourile din Monte Carlo. Și pentru 
că din apartamentele luxoase de la 
Hotel de Paris pină la sălile de 
jocuri nu se poate ajunge cu avionul 
personal, milionarul Castagironi — 
„regele autostrăzilor italiene" —so
sește la ruletă printr-un pasaj sub
teran, rezervat anume celor care vor 
să se amuze incognito. Respectarea 
capriciilor este lege. Rentabilă I Căci 
numai cu prilejul unei recente vi
zite la Monte Carlo, sus-numitul a 
pierdut 300 000 de franci ! Un alt a- 
mator de senzații tari a pierdut însă 
un milion într-o singură zi.

Dacă unii milionari sau miliardari 
vor să se distreze incognito, alții' — 
dimpotrivă — fac totul pentru a e- 
pata cu averile lor uriașe. Multimi

lionarul Paul Getty a construit în 
California o așa-numită vilă-muzeu, 
cheltuind pentru acest capriciu... 
9 milioane de dolari. VENITUL ZIL-

O SINGURĂ
PATRU PORȚII

Soții Chevalier locuiesc într-o o- 
dăiță la etajul 5 al unui bloc de pe 
strada Breche-aux-Loups din Paris. 
Zilnic, Chevalier coboară cu un 
sufertaș la bucătăria blocului de 
unde cumpără, invariabil, un sin
gur fel de mincare. 9 franci. 
Mult ? Pentru unii, poate, nu. Pen
tru soții Chevalier — care trăiesc 
dintr-un mic ajutor social — e to
tuși foarte scump. Dar măcar o por
ție de mincare trebuie cumpărată. Și, 
zilnic. în odăița de la etajul cinci, 
Chevalier și cu soția execută cu mi
gală operația împărțirii unui singur 
fel de mincare în patru porții — 
două la prînz și două seara.

Tristă existentă, deși au muncit din 
greu o viață întreagă. Dar grijile, 
nevoile și necazurile i-au urmărit 
mai totdeauna. Acum sint în virstă, 
dar nici cind erau tineri nu reu
șeau să scape de ele. Cind, ca șomer, 
— după o lungă perioadă de pere
grinări. în căutare de lucru — Che
valier găsise o slujbă de poștaș în
tr-o suburbie a Parisului, credea, mai 
degrabă spera, că va putea asigura 
alor săi o existență decentă. Cu atit 
mai mult, cu cit soția lui aștepta 
cel de-al doilea copil. Au închiriat 
o locuință modestă. Dar, cum tre
buiau să dea un avans de garanție 
proprietarului, această obligație i-a 
dus la mari datorii. Și cum ața se 
rupe acolo unde-i mai subțire, ne
cazurile s-au ținut lanț de capul lor. 
Soția a născut înainte de termen, 
iar noul venit pe lume suferea de 
o maladie stomacală congenitală. A 
început, din nou. goana după mici 
împrumuturi. Căci leafa anemică se 
topea între degete. Și mai trebuiau 
bani pentru medicul consultant, bani 
pentru examenele Roentgen, bani —

NIC AL LUI PAUL GETTY ECHI
VALA CU SALARIUL CÎȘTIGAT 
DE UN MUNCITOR AMERICAN 
ÎN TOATA VIAȚA LUI.

FARFURIE - 
DE MINCARE
multi. 580 de franci I — pentru chi
rie. Oricum s-a zbătut Chevalier, 
pentru chirie nu le-a mai ajuns in 
această perioadă de încercări. Conse
cința ? Intr-o zi s-au pomenit cu e- 
xecutorul unei hotăriri judecătorești, 
care stabilea confiscarea brumei de 
lucruri casnice a familiei Chevalier. 
Si cum o nenorocire nu vine nici
odată singură, s-a îmbolnăvit și pri
mul copil al soților Chevalier, San- 
drina. A fost internată la un spital 
de caritate. Diagnosticul medical : 
„epuizare din cauza subalimentației". 
De luni de zile, Sandrina nu văzuse 
o bucată de carne, un pahar cu lapte, 
o fructă...

Foametea și bolile, precum si coș
marul chiriei n-au părăsit aproape 
niciodată casa soților Chevalier. I-au 
însoțit pină la bătrinețile chinuite de 
azi. cînd nu știu cum să mai eco
nomisească un franc din cei 9 cit 
costă farfuria cu un singur fel de 
mincare. împărțită, zilnic. în patru 
porții...

★
Pentru cei care ar fi tentați 

să-și pună întrebarea dacă nu 
cumva drama soților Chevalier 
este un caz cu totul izolat, 
revista „L’HUMANITE DI- 
MANCHE" le răspunde — NU. 
Sînt multe exemple de ase
menea situații chiar in rîn- 
durile muncitorilor tineri de 
azi. „La uzinele de automo
bile Berliet din Venissieux, 3 730 
de muncitori nu consumă la 
prînz un meniu complet la can
tină. limitindu-se Ia un singur 
fel de mincare. pe potriva bu
zunarului lor. Tinerii muncitori

se mulțumesc, adesea, cu o por
ție de cartofi prăjiți ori cu un 
sandviș".

UN IMPERIU 
FINANCIAR PROPRIU 
și un cec personal 
pentru... 546549771 

de dolari
Imperiul miliardarului american 

Howard Hughes n-a figurat in nici 
un atlas obișnuit, dar existența lui 
a fost marcată în zeci și sute de 
mape ale trusturilor industriale și 
financiare, care înregistrează autori
tatea — indiferent pe ce cale dobîn- 
dită — a proliferării banului. Iar for
ța financiară a acestui imperiu a fost 
dată de averea personală a lui 
Hughes, care — în perioada culmi
nantă a marilor sale afaceri — s-a 
ridicat la fabuloasa sumă de 2,3 mi
liarde de dolari. Zeci de întreprin
deri industriale cu diferite profiluri, 
companii de transporturi aeriene, u- 
zine pentru construcția de nave ae
riene. studiouri cinematografice la 
Hollywood (care, in paranteză fie 
spus. lansau „stelele" preferate de 
Hughes), specula cu terenurile (mi
liardarul dispunea aproape perma
nent de un fond de 100 000 km pă- 
trați) au mărit continuu bogăția 
acestui magnat financiar. Numai la 
vînzarea întreprinderii de transpor
turi aeriene „Transworld — Airlines" 
(T.W.A.) a incasat un cec pentru... 
546 549 771 dolari. Se crede că este 
cecul cu suma cea mai mare plăti
tă. vreodată, cu titlu personal, unui 
cetățean american.

Prin mafia relațiilor sale în lumea 
politică. Hughes a stors ciștiguri 
de necrezut din tot felul de a- 
faceri, multe dintre ele tenebroase. 
Deși_ în timpul războiului firma „Hu
ghes' Aircraft" a încasat de la stat 
90 milioane de dolari pentru avi
oane care n-au mai fost furnizate 
niciodată, în 1974. o altă firmă a lui 
Hughes. „Air West", primește, din 
nou. o comandă de Ia Pentagon, 
de astă dată pentru 825 milioane de 
dolari. Alte sute de milioane îi sînt 
asigurate lui Hughes de cazinourile 
Si tripourile sale din Las Vegas și 
din alte localități. Las Vegas a fost 
cumpărat aproape în întregime de 
Hughes. Iar ca numărul turiștilor cu 
multi bani să nu scadă din cauza 
experiențelor nucleare din statul 
Nevada, miliardarul obține — prin 
relațiile sale — transferarea parțială 
a acestor experiențe în Alaska — de- 
monstrindu-se astfel încă o dată, în 
mod concret, interferența dintre 
monopoluri și statul capitalist.

Howard Hughes a decedat în 1975, 
dar mijloacele și căile prin care și-a 
făurit imperiul miliardelor sale n-au 
dispărut, căci ele reprezintă tiparul 
modului de acțiune al unor generații 
de regi ai banului...

La festinurile miliardarilor, pină și portțigaretul este încrustat cu diamant»

...ȘI „MONDO CANE“

Cartiere ale mizeriei dintr-o suburbie pariziană

INECHITĂȚI FLAGRANTE 
ÎN DISTRIBUIREA AVUȚIEI

In S.U.A., 20 la sută din popu
lația cu venituri ridicate dispunea, 
in 1974. de 44 la sută din venitu
rile globale, în timp ce 20 la sută 
din categoriile de jos au avut doar 
o cotă de 5,2 la sută. Deci, de 8,5 
ori mai puțin. („LE MONDE DI
PLOMATIQUE").

Muncitorii, care reprezintă 27 Ia 
sută din populația Franței, posedă 
de 11 ORI MAI PUȚINE BUNURI 
decît patronii, care reprezintă 6,6 la 
sută din populație. 10 LA SUTA

din francezii cei mai bogați posedă, 
ei singuri. 50 LA SUTA din patri
moniul național. („LE NOUVEL 
OBSERVATEUR").

In R.F.G. se extind zonele sără
ciei. In 1974. 2,1 milioane de gospo
dării — cu 5,8 milioane de persoane 
— aveau venituri lunare sub marja 
necesarului, calculată de Asigurările 
Sociale. Cu alte cuvinte, fiecare ai 
zecelea cetățean al R.F.G. se află 
la marginea minimului de existen
tă sau chiar sub el. („STERN").
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