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„Creșterea eficienței activității economice trebuie să se oglindească 
in obținerea unor beneficii tot mai mari in fiecare întreprindere, in fiecare 
ramură de producție, in întreaga economie națională — calea sigură 
a sporirii avuției socialiste a poporului nostru, creșterii continue a bună
stării tuturor celor ce muncesc, a bunăstării întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

în cel de al doilea trimestru, realizări și mai mari, ia nivelul cerințelor actuale 
și de perspectivă ale economiei românești; organizațiile U.T.C., toți tinerii, 

ÎN PRIMELE RÎNDURI, PENTRU ÎNDEPLINIREA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Rornâr_ președintele 
Retr-blaâl. președintele Frontu
lui Unității Socialiste, a primit, 
vineri cupă amiază. delegația 
PartÂculid ..Istiqlal* dir. Maroc, 
eoodnsă de Abdesalam Benadel- 
Jeîil, ~.e-.xu al Comitetului E- 
xecnir al partidului. care 
o vizită fax țara noastră.

La p—mira au participat tOTS- 
riști Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Mihai Dalea. membru 
-jpleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.".S.. Ion Jinga. mem
bru al Consiliului Național al 
F.U.S.. președintele Comitetului 
municipal București de cultură 
șt educație socialistă.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a țrarzmls tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut șl expresia sentimentelor 
da profund respect și do Înaltă

considerație din partea secreta
rului general al Comitetului 
Executiv al Partidului „Istiqlal", 
Mohamed Boucetta, a tuturor 
mllitanților partidului. Totodată, 
a fost transmisă adînca compa
siune față de consecințele dis
trugătorului seism, împreună cu 
urări de succes poporului român 
!n vasta activitate pe care o des
fășoară pentru depășirea acestui 
moment greu și continuarea 
neîntreruptă a operei de edifi
care a societății socialiste In 
România. în același timp, 
conducătorul delegației a expri
mat sentimente de admirație 
pentru succesele obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., a secretarului său gene
ral. în toate domeniile vieții so- 
cial-economice. în construcția 
unei Românii moderne șl 
prospere.

Mulțumind pentru salut și sen
timentele exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită, în numele conducerii 
partidului nostru si al său per

sonal, un cordial salut și cele 
mai bune urări secretarului ge
neral Mohamed Boucetta și ce
lorlalți membri al conducerii 
Partidului „Istiqlal", iar poporu
lui marocan prieten succese pe 
calea dezvoltării economico-so- 
ciale independente, de bunăsta
re și prosperitate.

în cursul întrevederii, »-au 
subliniat bunele raporturi exis
tente între partidele noastre, 
cursul ascendent al relațiilor de 
colaborare, pe multiple planuri, 
statornicite între Republica So
cialistă România și Maroc, ex- 
primîndu-se convingerea că a- 
cestea se vor dezvolta continuu 
în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și colaborării multilaterale, 
în acest context, a fost expri
mată hotărîrea celor două parti
de de a acționa pentru dezvol
tarea pe mai departe a colabo
rării dintre cele două țări și 
popoare.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

RITMICA, EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE PLAN I în Editura politică a apărut

Sflrști de trimestru, 
oeput de 
calendarul 
trimestru 
pășit de eîteva iile marchează, 

prin dimensiunea șl complexi
tatea sarcinilor pe care le avem 
de Înfăptuit, o nouă etapă de 
efori și abnegație, de angajare 
deplină a întregului nostru po
por la Înfăptuirea mărețelor o- 
biectlve ale Congresului al XI- 
lea al P.C.R. O etapă mal rod
nică, mai bogată in realizări șl 
împliniri, In toate domeniile vie
ții economico-sociale. încrede
rea noastră se bazează, mai 
muit ca oricînd, pe succesele 
obținute în lunile ce au trecut 
din acest an, pe forța dinamică 
a întregii economii capabilă să 
răspundă tuturor cerințelor, să 
facă față oricăror încercări. A- 
oeastă realitate a fost din plin 
confirmată de modul în care 
am reușit să restabilim, în scurt 
timp, cursul normal al vieții du
pă dramaticele zile ale începu
tului de martie, de Înalta capa
citate organizatorică dovedită 
de toate resorturile angrenaju
lui economic care, din primele 
momente, au acționat intr-o or
dine și disciplină ăesăvirșite, 
ca un veritabil organism viu, u- 
nitar. In Întreaga țară, în toate 
întreprinderile și la fiecare loo 
de muncă oamenii muncii pu- 
ternlo mobilizați de organizațiile 
de partid și-au îndreptat efor
turile asupra unui comandament 
unio i lupta pentru refacere, 
pentru Îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan. In această 
veritabilă bătălie, voința de ac
țiune a oamenilor s-a arătat 
hotăritoare, tot mid multe co
lective muncitorești angajîn- 
du-se să-și suplimenteze pro
ducția, să devanseze execuția 
unor produse atît de necesare 
economiei naționale. Schimbu
rile prelungite, zilele record de 
producție și calitate, măsurile 
organizatorice întreprinse — 
acțiuni la care organizațiile 
U.T.C., toți tinerii au răspuns 
cu întreaga lor putere de mun
că — s-au Constituit în tot atî- 
tea răspunsuri demne la chema
rea partidului privind intensi
ficarea eforturilor pentru rea
lizarea cu succes a planului pe 
acest an. Ca urmare, astăzi, la 
confluența celor două trimestre, 
deși nu dispunem încă de un 
bilanț de ansamblu, sîntem în 
măsură să desprindem din mul
titudinea realizărilor raportate 
de numeroase colective munci
torești suficiente motive de sa
tisfacție. Din Cluj, Dîmbovița, 
Harghita, Botoșani,/ București, 
practic din toate județele țării, 
știrile sosite în aceste zile Ia 
redacție redau prin forța ex
presivă a cifrelor dimensiunea

trimestru, 
muncii, 
in eare

în- 
în 

noul
&m

eforturilor depusa pentru •* 
patria ii primească mal muți 
minereu șl cărbune, mal multă 
fontă și oțel, mal multe mașini, 
utilaje (rt instalații, mal multa 
materiale de construcții 0 pro
duse alimentare. Toate acesta 
succese, cu care pe bună drep
tate ne mîndrim, ne întăresa 
convingerea că, tn eluda pier
derilor suferite, avem o bază 
trainică pentru îndeplinirea în 
condiții bune, chiar eu o de
pășire, a prevederilor cincina
lului.

Desigur însă, așa cum subli
niam, sarcinile celui de al doi
lea trimestru al acestui an sînt 
cu mult mai mari șl mai com
plexe. Iată de ce, este eu atît 
mai necesar ca în toate colecti
vele de oameni ai muncii, preo
cuparea pentru crearea celor 
mai bune condiții in vederea 
îndeplinirii lor exemplare să se 
situeze încă din aceste prime ii
le la nivelul Înaltelor exigen
țe ee stau In fața întregii noas
tre economii. O direcție priori
tară in care sîntem datori să 
acționăm în continuare cu o In
tensitate sporită o constituie — 
așa cum se arată In Expunerea 
tovarășului Nioolae Ceaușescu la 
ședința comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționa
le, Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și 
activului central de partid și 
de stat — folosirea eficientă a 
tuturor capacităților și mij
loacelor de producție. Deplina 
valorificare a Întregului poten
țial productiv de care dispunem 
— sursa cea mal la indemină 
pentru realizarea unei creșteri 
de producție superioare prevede
rilor actuale — impune adopta
rea și finalizarea in ee! mai 
scurt timp, la nivelul fiecărei 
întreprinderi a unor măsuri su
plimentare privind încărcarea 
corespunzătoare a tuturor schim
burilor de producție, aprovizio
narea ritmică a fiecărui loe de 
muncă, efectuarea temeinică a 
reviziilor și reparațiilor, ridi
carea nivelului de calificare a 
muncitorilor. în paralel eu 
folosirea integrală, la capacita
te maximă, a mașinilor și uti
lajelor, pornind de la sarcina 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
de a transforma acest 
intr-un cincinal al 
plenare a revoluției 
științifice, o îndatorire de prim 
ordin pentru fiecare colectiv de 
oameni ai muncii o -Constituie 
intensificarea eforturilor de a- 
similare și introducere in fa
bricație a unor noi instalații,

Din cronica întrecerii socialiste EXPUNERE

cincinal 
afirmării 
tehnico-

C. DUMITRU

(Continuare în pag. a Ul-a)

• tNTBEPBINDEBEA ELEC- 
TBOCENTRALE — BUCU- 
BBȘTl, cu toate greutățile 
provocate de cutremurul din 
4 martie, și-a Îndeplinit sar
cinile de plan pe primul tri
mestru al anului. Acest fapt a 
fost posibil datorită eforturilor 
depuse din primele momente 
pentru repunerea in funcțiune 
a majorității agregatelor, ceea 
ce a permis aprovizionarea co
respunzătoare a consumatori
lor din. Capitală cu energie e- 
leetrica șl termică.

In prezent, la Centrala elec
trică de termofieare Buciireștl- 
Vest, care a fost cel mai grav 
avariată, se efectuează prime
le probe la compresoarele cu 
aer si instalațiile de răcire da 
la primul agregat.

• LA ȘAMTTKBrL NAVAI. 
DIN ORȘOVA a fost obținută 
tn manie o productivitate a 
muncii cu 24 a sută superioa
ră cCd planificate. f'ecare 
angajat de aici reaUzlnd tn 
plus o producție evaluată la 
pes tei oca lei — de trei ori 
mal mit deett tpcrul însumat 
in p’i-w'.e două luni. In acest 

Itorî! și cadrele teh- 
J ia San'.leml naval, 
iacordat o'atenție dev

• SONDORII SCHELEI D8 
FOBAJ rXUOVA ac realiza: 
tn martie cel mai mare volum 
da lucrări din Istoria unității, 
un adevărat record de produc
ția, depășind eu 9 584 metri 
prevederile de plan, ceea ee 
le-a permis să recupereze tn 
întregime r Am inert le in urmă, 
să îndeplinească in bune co-

fel. .*] 
nice 
care >1 ______________ ,—___
sebitA măsurilor teh
nice 
îmaurJ ----- -------------- — —
losire a mașinilor-unelte. îm
bunătățirea organizării lucră
rilor de reparații la nave ?1 
mai buna folosire a timpului 
de lucru, raportează la sfârși
tul primului trimestru obține
rea unei producții globale su
plimentare In valoare de a- 
proapa 34 milioane lei.

«a Organizatorice vlzind 
-ir ea tedlcBer de fo-,

« INTBEPBINDEBF.A ,.B- 
LJ.CTBOMOTOR* DIN TIMI
ȘOARA, care In primul trl-

asestru al analul s Ovras ta 
plus «cocicile aaUaule mo
toare electrice eu o putere to
tală de «t •»> Kw, »i-a oncrai 
integral 0 s..-rinlle planului da 
export. Astfel, tn această pe
rioadă Întreprinderea a expe
diat suplimentar beneficiarilor 
săi externi, produse elecrro- 
tebniee in valoare de peste S 
milioane let valută.

în același timp, industria Ju
dețului Timiș a produs pen
tru export cantități sporite de 
lacuri, vopsele, detergențl, mo
bilă, articole- de sticlărie, tri
cotaje și alte produse, solici
tate în pesta M de țări.

• PE AGENDA DE EXPORT 
a Centralei industriale pentru 
tractoare și mașini agricola 
din Brașov a fost înscris nu
mele unui nou partener: Ma
dagascar — a SS-a țară unde 
produsele ace6tet întreprin
deri sini cunoscute șl aprecia
te. Primele tractoare de 15 0 
*5 CP cu simplă si dublă trac
țiune au șl fost expediate.

Tn același timp, a fost ono
rat un nou contract încheia» 
pentru acest an cu Turda.

cu privire la activitatea partidului și întregului 
popor pentru înlăturarea urmărilor cutremurului 
catastrofal din 4 martie, dezvoltarea economico- 
socială actuală a țării, activitatea Internațională a 
partidului și statului și situația politică mondială 
prezentată la ședința comună a C.C. al P.C.R., Marii Adunări 
Naționale, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale și activului central de partid și de 
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CUVÎNT DE ÎNCHIDE
29 martie 1977 J

Pentru folosirea eficientă a reserve: de apa din sol. în scopul unei 
trebuie mtennftces tn

germinații fi răsăriri bune, 
toate unitățile agricole

semănatul culturii ds floarea-soarelui

Foto : GHSORGHt CUCU

In întâmpinarea Congresul

din Republica Socialistă i. „mania

Mecanizarea lucrărilor
factor de sporire

a rodniciei ogoarelor
in documentele Congresului 

aî XI-lea al Partidului Comu
nist Român se arată că în ac
tualul cincinal „va trebui reali
zată mecanizarea oompleiă a 
lucrărilor agricole, Inclusiv In 
zootehnie, obținîndu-se pe 
ceastă bază o oreștero însem
nată a productivității muncii". 
Enunțlnd sub această formă sin
tetică, profund științifică, sar
cina fundamentală a mecaniză
rii pînă în anul 1980, documen
tele de partid stabilesc un pro
gram de acțiune, pe domenii, 
avtnd ca bază principalele rea
lizări din perioada precedentă, 
care au creat premisele trecerii 
la Înfăptuirea unuia din Lmpor-

11-

PATRIA -INIMA ȘI CUGETUL NOSTRU

Terenul afirmării tuturor, 
opera vastă de făurire 
a unui viitor comun

,,lntreabă-mă de unde vin, 
dar întreabă-mă mai ales în
cotro mă îndrept", spunea 
cindva poetul, sinteiizînd ast
fel in mod dialectic existen
ța umană, pe de o parte ca 
dimensiune prelungită a is
toriei, iar pe de altă parte 
ca o continuă căutare de dru
muri noi. deschizătoare de 
largi orizonturi. Doar trăirea 
conștientă a acestor două di
mensiuni in toată profunzi
mea lor poate da un conținut 
real, durabil, de perspectivă 
atit vieții 'unei colectivități, 
cit și a oricărui individ in 
parte.

Pentru noi, românii, ma
ghiarii, germanii, care con

viețuim pe aceste meleaguri, 
trăirea istoriei înseamnă în
sușirea unei experiențe vas
te, dobîndită de-a lungul «e-

însemnări 

de Franz Hodjak

cotelor, o experiență speci
fică unei strinse conviețuiri 
între poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, ci
mentată si adincită in lupta 
comună pentru dreptate, li
bertate fi progres social,

pentru demnitatea umană fi 
făurirea unei civilizații cit 
mai înaintate. Desigur, a- 

<ceastă luptă pentru idealuri 
comune n-a lăsat numai ur
me adinei, specifice, in sfera 
vieții și civilizației materiale, 
ci și în însăși structura 
noastră psihică și individua
lă, ea prelungindu-se și per- 
petuindu-se prin generația 
noastră mai departe in viitor. 
De aceea patria, in adevăra
tul ei înțeles, se află în e- 
gală măsură atit in jurul, cit 
și in interiorul nostru, in 
forța șl inteligența noastră 
creatoare cu care ducem —

(Continuare In pap. • IV-a)

Poeții celebrează in
dependența țârii, tre
cutul de glorii ți pre

zentul socialist
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PUBLICAM POEMELE :

Mihai Viteazul 
în Războiul

de Independență
de ȘTEFAN DUMITRESCU

Luminînd 
în nemurire

de HORIA BADESCU
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•UN IDEAL SCUMP

TRADIȚIEI NOASTRE 
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• Patrimoniu ’77 : O PA-

GINA DE EPOPEE
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SINTEZA DEFINITORIE
A SPIRITUALITĂȚII

ROMANEȘTI ’

tarifele obiective ale actualului 
cincinal. Astfel, parcul de trac
toare pus la dispoziția agricul
turii cooperatiste a crescut de 
la 75 710 în anul 1970, la 88 461 
în anul 1975, asigurîndu-se prin 
aceasta baza materială necesară 
extinderii mecanizării lucrărilor.

Concomitent cu creșterea par
cului de mașini șl utilaje agri
cole, tn această perioadă ș-a ac
centuat procesul de diversificare 
al acestora. Semnificativ este fap
tul că tipurile nod. de mașini' șl 
instalații s-au realizat pentru ra
murile agricole care necesită un 
consum., marc de forță de mun
că. Iată câteva exemple de ma
șini noi introduse : pluguri pen
tru arături adinei, mașini de a- 
fînat eu organe vibratoare, ma
șini combinate pentru pregăti
rea patului germinativ, echipa
mente de fertilizat șl erbicidat, 
semănători purtate pentru se
mănatul de precizie pe pante, 
nivelatoare, echipamente pentru 
recoltat porumb sub formă de 
știuleți, combine autopropulsa
te de recoltat cereale, prese de 
balotat de mare productivitate 
etc. Realizări similare au cu
noscut și mașinile pentru cultu
rile tehnice, în legumicultură, 
horticultura, manipularea șl 
transportul produselor agricole, 
eortarea șl callbrarea produse
lor. Introducerea în producție a 
gamei largi de tractoare, ma
șini șl instalații agricole a creat 
condiții corespunzătoare de a- 
piicare a tehnologiilor moderne 
ds lucrări, de aplicare a unor 
metode științifice de organizare, 
oonducînd la îmbunătățirea per
manentă a indicilor de exploa
tare a parcului de tractoare și 
mașini aferente.

Bilanțul realizărilor tn meca
nizarea agriculturii din cincina
lul 1971—1975 se Înscrie in suc
cesele dobindite pe ansamblul 
economiei naționale și creează 
condițiile materiale pentru tre
cerea la realizarea în perioada 
următoare, pini în anul 1980, a 
unei mecanizări complete, în 
flux continuu, cu noi parametri

Ing. PUIȚJ ALEXANDRESCU 
șef de serviciu la Centrala 

pentru mecanizarea agriculturii

(Continuare In pag. a IlI-a)
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Studenții Facultății de electrotehnică din Craiova
la locul lor de muncă

Foto : O. PLECAN

PRIMAVARA
16000 de uteciști

în schimburile de onoare
ale constructorilor bucureșteni

Aproape 16 000 de tineri, atît 
numără organizația U.T.C. din 
construcții a Capitalei. 16 000 de 
tineri care pot fi întilniți. alături 
de tovarășii lor mai viratnici, pe 
oricare din șantierele Bucu- 
reștiului, în Pantelimon ca și în 
Drumul Taberei, pe Șoseaua 
Giurgiului ori în Colentina. pre
tutindeni, lunea, la fel ca și sîm- 
bâta și duminica, de cum se lu
minează de ziuă și pină seara 
târziu. în aceste momente, „lu
crăm zi-lumină" nu mai este o 
afirmație făcută de constructori 
înzestrați cu darul frumos al 
vorbirii pentru ca reporterul să 
Înțeleagă efortul lor, ci însăși ex
presia sintetizată a acestui efort, 
o adevărată deviză acoperită din 
plin de faptele lor.

La prima oră a dimineții, pe 
șantierul nr. 2 (aparținind 
grupului 7) din Bulevardul Ar
mata Poporului, l-am întîlnit pe 
tînărul inginer Cristian Roman, 
secretarul organizației U.T.C. de 
aici. Iată ce ne-a declarat :

— Lucrările de la blocul nr. 3 
— 11 scări, 411 apartamente — 
au de pe acum un serios avans 
fată de graficele stabilite inițial. 
Structurile de rezistență au fost 
realizate mai repede cu aproape 
două săptămîni. iar finisajele 
interioare sînt devansate cu mai 
bine de o lună. Muncim 11—12 
ore pe zi (cu cît va crește ziua 
vom prelungi și programul nos
tru), „construim mal repede, 
mai bine, mai mult", fără să ui
tăm nici o clipă că toată lumea 
iși are ațintite privirile spre noi. 
De aceea, căutind și găsind so
luții pentru o mat bună organi
zare a muncii noastre, pentru e- 
conomisirea de materii prime și 
materiale — una dintre inițiati
vele pe care le-a.m luat este ca 
în fiecare noapte, paralel cu tur
narea betoanelor în cofraje. să 
facem si aprovizionarea cu ma

teriale pentru fiecare etaj, ceea 
ce ne aduce un substanțial câș
tig de timp — o grijă deosebită 
acordăm calității lucrărilor. Fap
tul că ne aflăm in plină fază de 
desfășurare a Olimpiadei tânăru
lui constructor la meseriile de 
fierar-betonist, zidar, dulgher, 
constituie, cred. încă o confir
mare că problema calității lucră
rilor executate de tineri este 
una dintre preocupările noastre 
de bază. Echipele de dulgheri ale 
meșterilor Ion Neagu și Iosif 
Peterfi, cele de fierari-betoniști 
conduse de Lazăr Bocoș și Stan- 
cu VIad, zidarii lui Constantin 
Ciurezu ca și ai lui Gheorghe 
Costache sînt — în această pri
vință a calității lucrărilor ca și 
a efortului lor deosebit pentru 
scurtarea termenului de dare In 
folosință a blocului — exemplele 
cele mai convingătoare.

— Este o impresionantă dova
dă de dăruire, ne spune Gheor
ghe Ștefan, secretarul comitetu
lui U.T.C. al grupului de șan
tiere nr. 7, felul în care mem
brii organizației noastre au răs
puns tuturor chemărilor ce 11 
s-au adresat. N-am auzit în ul
timul timp nici o singură dată 
clișeele cunoscute și arhicunos
cute „am și eu familie", „am și 
eu problemele mele". Oamenii 
aproape că au uitat de odihnă. 
Un singur exemplu, care mi se 
pare deosebit de semnificativ : 
tinerii dulgheri din echipele Iul 
Iosif Peterfi. Dumitru Bondar, 
Dumitru Bobu, Constantin Căr- 
bunaru, după ce încheie ziua de 
lucru pe șantier, se constituie în 
grupe de Intervenție și iși con
tinuă munca la consolidarea clă
dirilor avariate. Pot fi întîlnițî 
la blocul „Turist", la blocurile 5 
și 13 din Militari, pe străzile 
Popa Tatu. Sfinții Voievozi. 13 
Septembrie, adică în orice loc 
unde li se solicită ajutorul.

...în cealaltă parte a Bucu- 
reștiului, pe Șoseaua Iancului. 
unde se află șantierele 2. 3. 4 și 
5 l-am întîlnit. în aceeași dimi
neață. pe Ion Tudose, secretarul 
comitetului U.T.C. al grupului 3.

— Dacă ați mai fost pe șantie
rele Capitalei în aceste zile nu 
cred că trebuie să vă mai spun 
ceva despFe modul in care se 
muncește și aici, la noi. Am a- 
doptat același regim de lucru 
prelungit — 12 ore — ne con
centrăm eforturile pentru a găsi 
cele mai bune soluții care să 
ducă la creșterea randamentului 
și calității muncii noastre, cău
tăm, în același timp, să redu
cem la minimum pierderile de 
materiale. în felul acesta cei 
1 200 de uteciști din organizația 
noastră vor contribui efectiv la 
realizarea angajamentului luat 
de întreprindere : in loc de 212 
apartamente planificate a fi date 
la cheie in luna aprilie vom 
realiza 658. Cu aproape 450 mai 
multe.

— Și despre inițiativele care 
aparțin în exclusivitate tinerilor 
din organizația dumneavoastră, 
ce ne puteți spune ?

— Avem mai multe inițiative 
pe care le-am lansat dar nu 
vreau să mă opresc decit la una 
dintre ele : preluarea unor lu
crări de organizare de șantier, 
de zidărie și vopsitorie. din pla
nurile șantierelor grupului nos
tru, pe care le vom realiza pînă 
la sfirșitul acestui an, în valoare 
de aproape 1 000 000 de lei.

Comentariile nu-și mai au ros
tul. în aceste zile de eforturi 
generoase, tinerii constructori 
din Capitală se află, și ei. în 
avanposturile luptei pentru re
facere.

Studenții lucrează direct 
în profesia aleasă

LAURENȚIU OLAN

Fotografia : GHEORGHE CUCU

Credem că nu greșim cînd 
spunem că integrarea învăță- 
mîntului cu producția se reali
zează, în aceste zile, la Institu
tul de construcții din Bucu
rești, mai deplin ca orieînd. De
sigur, nu vrem să minimali
zăm, prin aceasta, eforturile 
care s-au depus, constant, în 
vederea integrării. Dar nici nu 
putem trece ușor peste majora 
confruntare cu meseria aleasă, 
pe care studenții-constructori o 
susțin cu un ceas mai devreme.

Munca în șantier nu este, bi
neînțeles, o noutate. Și pînă 
acum ei au lucrat, mereu, ală
turi de meseriași cu experiență, 
sub stricta lor îndrumare. Am
plul efort de reconstrucție, de 
refacere a distrugerilor provo
cate de cutremur i-a pus și pe 
studenții-constructori in fața 
unei noi realități, i-a solicitat 
ca adevărați și competenți spe
cialiști. Numai în cadrul Insti
tutului, studenților le revin* 
sarcina să repare clădirea rec
toratului și a unui cămin vechi, 
destul de grav avariate, ca și 
localurile citorva facultăți. Prac
tica anilor I și II — ingineri 
și subinginerj — se desfășoară, 
acum, cu dalta, cu mistria, cu 
diamantul de tăiat geam, dar și 
cu sentimentul unei mari răs
punderi. Sub îndrumarea cadre
lor didactice, studenții au ana
lizat gradul de avarie al clădi
rilor, au stabilit soluțiile opti

me și au trecut neîntârziat la 
aplicarea lor. La ora vizitei 
noastre, clădirea Facultății de 
hidrotehnică avea toate rănile 
vindecate, șe închelau lucrările 
la construcții civile și indus
triale, se muncea intens Ia rec
torat și la vechiul cămin.

Răspunzînd unui apel al Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului, studenții din anii mari

Integrarea 
învățământului 
cu producția

și-au mutat orele de practică 
în institutele de tnvățămînt su
perior care au avut 
Trei dintre reputații : 
cialiști în construct 
dr. ing. Dan Dumitri 
catedrei de beton ai 
dr. ing. Radu Agent, 
țiar dr. ing. Pavel Co 
âu preluat. împreună cu studen
ții, lucrările de consolidare a 
clădirii vechi a Academiei de 
Studii Economice. Conf. dr. ing. 
Cristache Popescu conduce gru
pa de studenți care vor conso
lida clădirea Conservatorului; 
prof. dr. ing. Mihai Ifrim este 
prezent, cu studenții săi, la Me

e suferit. 
Ktri spe- 
I— prof, 
su, șeful 
Fit, prof, 
tonferen- 
*fantin —

dicină; repararea unei alte clă
diri avariate — Spitalul și Po
liclinica Studențească — este 
încredințată unei grupe de stu
denți conduse de asistent ing. 
Horia Asanache.

In toate aceste locuri nu mai 
este vorba doar de lucrări ma
nuale, ca refacerea tencuielii sau 
vopsitorie; puși in fața unor 
probleme de foarte mare com
plexitate, studenții trebuie să 
facă_ dovada tuturor cunoștințe
lor însușite. Sub directa îndru
mare a cadrelor didactice, el 
parcurg întreaga gamă a mun
cii de consolidare, de la rele
veul fisurilor, alegerea soluțiilor 
de sprijinire, întocmirea proiec
tului de consolidare, pînă la 
evaluarea operațiilor. „Se urmă
rește — ne spune Mircea Ur- 
sache, secretarul Consiliului 
A.S.C. de la Construcții civile 
și industriale — să se recupe
reze o cit mai mare parte din 
materiale și. desigur, să se în
cheie cit mai repede proiectele 
pentru a se putea trece la lu
crările propriu-zise".

Se muncește cu tenacitate și 
încredere. Pentru studenții-con
structori munca desfășurată în 
aceste zile pe șantierele recon
strucției constituie un sever exa
men al stăpînirii cunoștințelor, 
al aplicării lor în practică, pe 
scurt, al profesionalității.

MONICA ZVIRJINSCHI

Deschizi televizorul. Crengi 
înflorite, chipuri, cuvinte. In
tr-un bloc pe cale de a fi termi
nat, un constructor — care nu 
vrea să-și părăsească locul de 
muncă — iși împăturește haina, 
și-o pune sub cap și se culcă, 
să tragi un pui de somn o oră 
sau două. Pe străzile unui vechi 
oraș transilvănean trece fanfa
ra : bărbați ce au depășit prima 
tinerețe, in cămăși scrobite, cu 
cravatele legate atent, proaspăt 
roși. București. Oameni care în
cearcă să depășească propriile 
dureri primesc din partea sta
tului apartamente noi ; cel mai 
mult ii tulbură, pe masa din 
sufragerie, buchetul de flori.

Primăvara. Primăvara liniștii. 
A dorinței, a nevoii de liniște, 
a luptei pentru liniște și pentru 
seninătate. Mereu, aproape in 
fiecare emisiune, semnele unei 
aspirații străvechi către liniște 
și armonie, ale unei aspirații 
mai vii, parcă, decit orieînd. Mai 
generoși, mai 
atenți față de 
cei ce le 
alături, 
niș 
re»*
»» 
ea.
Lupta pentru liniște. Mărturiile 
ei, pretutindeni.

Dintr-o emisiune pentru tine
ret : „Vom face astfel incit ma
terialele să nu se risipească, să 
intre toate în operă". In operă... 
Cine e artistul ? Este un inginer 
constructor, șef de lot. Sculp
tează blocuri de zece etaje, a- 
cestea sini operele lui complete.

Dintr-un film documentar, rea
lizat de Mirel Ilieșu : la Oravi- 
ța — oraș considerat pe vremuri 
drept un „lăcaș al pensionarilor" 
— casele au ferestre de o formă 
specială, puțin ieșite in afară, 
ca niște mici balcoane închise. 
Aceste ferestre se numesc prin 
părțile locului „birfitogre". Și 
vedem apqrind, în cadrul „bir- 
fitoarelor", chipuri de bătrîni 
atenți la spectacolul străzii. La 
Oravița există clădirea celui mai 
vechi teatru din România. Bă- 
trinii in lojile lor cu pereții de 
sticlă și cel mai vechi teatru... 
Liniște.

„Lovitură de colț pentru Stea
ua, acordată de Dinu...". Pe sta
dionul 23 August, 70 000 de oa
meni. Constructorul care dor
mea in camera încă nefinisată, 
pentru a putea să lucreze și în 
schimbul următor, și-a găsit 
timp să vină la meci ? Să nu ne 
grăbim, răspunzînd negativ. Eu 
cred că da. 70 000 de hucureș- 
teni, de oameni care au treout 
eu bărbăție și cu demnitate prin 
atitea încercări... Stadionul 23

stau 
oame- 
cuce-«i

hniftea fi 
bucură de 
E o luptă.

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

August avea duminici 70 000 de 
locuri de onoare.

Ce înseamnă liniștea ? În
seamnă muncă productivă, gin- 
dire calmă, plăcere de a trăi. 
Înseamnă lumină a spiritului. 
Cultură. Intr-o anchetă a lui 
Alexandru Stark, .vorbește cri
ticul literar Gelu Ionescu : „Li
teratura se studiază in școală 
de 2 500 de ani, pentru că ne în
vață să dialogăm. Să dialogăm 
nu numai cu cărțile, ci și între 
noi. Literatura ne oferă alter
native. Omul este o ființă care 
se formează de-a lungul întregii 
sale vieți. Dar nu ajunge numai 
propria sa viață. Literatura îi 
oferă in permanență și alte vieți 
pe care le trăiește. E neadevărat 
faptul că literatura ar fi alt
ceva decit viața. E însăși viața". 
Și e locul să spunem că oamenii 
care au știut și știu să se com
porte atît de nobil în împreju
rări dramatice au fost formați 
și de literatură. Pe șantierele de 

neuitat ale lui 
martie 1977, E- 
minescu a fost 
prezent tot tim
pul. Pentru că 
tatăl are drep
tate, tatăl unui 
elev 
anchete, a spus 

- - ,Co-

care, în
cadrul aceleiași 
aceste vorbe memorabile: ,,( 
piii noștri au nevoie de litera
tură, fără de care nu se poate 
concepe viața pe pămint".

Literatură. Iși citește versurile 
(emisiunea Club T) un tinăr cu 
o figură de o rară delicatețe, o- 
țelar la Hunedoara : „Sint vul
turi mirosțnd a oameni / De la 
o mare depărtare (...) Pe malul 
Cernei inima ca o șarjă / Se 
rostogolește spre patria viitoa
re". Șe văd semnele clare ale 
talentului. Se vede chipul poe
tului, luminat de răsfrîngerea li
niștii interioare. Liniște des
coperim și în filmul Din taine
le mării, cu acele colonii de 
corali oa niște forme sculptate 
ale tăcerii in mijlocul apelor 
furtunoase. Liniște intr-un mo
ment evocator din cadrul Albu
mului duminical : Beethoven, 
intr-un film de ficțiune, cintind 
Sonata lunii. Liniște chiar ți in 
acest tjtlu, de Album duminical 
— avem nevoie și de albume ; 
de ce nu 7 Liniște și in versuri
le unui membru al cenaclului 
Flacăra, versuri cintate la Deva 
și care capătă sensuri noi și o 
altă rezonanță decit demult, de
cit acum o lună sau două : „E 
incă destul de făcut pe planetă. / 
Românii și ei oameni sînt. / Dar 
dacă sint oameni ca ei pe pla
netă I Nimic nu-i pierdut pe 
pămint".

Harnicii gospodari ai orașului
Organizațiile U.T.C. din licee, școli profesionale și generale, din 

municipiul Pitești se află angrenate în ample acțiuni de muncă 
patriotică pentru înfrumusețarea orașului și a localităților 
subordonate. Consemnăm în acest scop, încheierea acțiunii de plan
tare a 4 000 pini în comuna Bascov, acțiune care se continuă cu 
săpatul gropilor pentru plantat încă 2 500 salcîmi. Participă zilnic 
120 elevi de la liceele „Zinca Golescu", „N. Bălcescu", Liceul de 
electrotehnică. în zona sud-vestică a orașului — cartierul Papucești 
— uteciștii de la „N. Bălcescu" și Grupul școlar M.I.U. au plantat 
peste 6 000 puieți de brad. (V. Măruță).

Ceea ce găsim în expozifii să găsim și in magazine

DIVERSIFICAREA
PRODUSELOR ALIMENTARE
Să ne amintim faptul ci in 

pofida dificultăților provocate 
de seism, unitățile comerciale, 
punctele special amenajate au 
pus la dispoziția populației fără 
întrerupere, in cantități suficien
te, produse de strictă necesitate: 
carne, preparate de came, brin
zeturi, ulei, piine, apă minerală 
etc. Au fost necesare eforturi 
mari gîndindu-ne si la faptul că 
seismul a afectat mai deosebit 
10 unități. Oamenii insă și-au 
unit eforturile, au lugțrat in 
schimburi prelungite, producțiile 
întreprinderilor afectate au fost 
preluate și realizate de alte uni
tăți (Prahova, Buzău. Brăila, 
Brașov, Argeș, de pildă, pentru 
produsele lactate), astfel că a- 
provizionarea s-a putut face in 
mod ritmic. Pînă la 15 martie 
toate unitățile au fost redate 
producției,

Depășirea planului — princi
pal obiectiv al întrecerii — este 
strins corelată cu diversificarea 
produselor, in lumina indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitării 
Tirgului de mostre de bunuri de 
consum din noiembrie 1976. Care 
este drumul produselor noi către 
cumpărători, în ce măsură satis
fac ele exigentele, cum sint în
deplinite angajamentele asuma
te ? Ne adresăm cu aceste între
bări ing. Ilie Carabulea. director, 
și inginerului principal Artur 
Noia, din Departamentul indus
triei alimentare. Începem dialo
gul cu cîteva cifre care reflectă 
preocupările pentru diversifica
re, pe baza cercetării științifice 
proprii. Aflăm astfel că în ca
drul planului pe acest an sint 
prevăzute 141 de sortimente. 
„Noi am înțeles — spune ing. 
Carabulea. să ne mobilizăm toate 
forțele pentru ca această cifră 
să fie un indice care trebuie de
pășit. In acest sens ne-am pro
pus să realizăm 276 de sortimen
te, 43 in industria cărnii. 39 în 
industria laptelui. 57 în indus
tria peștelui, 110 sortimente 
de produse zaharoase etc. Dacă 
tragem linie și adunăm, vom 
depăși 300 de sortimente. Aș 
vrea să rețineți faptul că încă

din cursul lunii martie- toate 
centralele industriale au depășit 
prevederile din planul de di
versificare : preparate din car
ne cu 15 sortimente, lapte cu 
4 etc. In ce privește preparate
le de carne unele sortimente 
sint rezultatul realizărilor Insti
tutului de cercetări pentru chi
mia și industria alimentari".

Așadar eforturi, preocupări 
pentru ca noi să putem benefi
cia de o bună aprovizionare, de 
produsele pe care le-am apreciat 
la Tirgul de mostre. 11 rog pe 
ing. Noia, ca în viziunea obliga
țiilor asumate la tîrg, să ne pre
zinte noutățile.

— Încep cu preparatele de 
carne ele fiind cele mai solici
tate. Ne-am angajat să produ-

CETĂȚENEȘTI
cern salamuri crude, conserve 
din carne cu adaosuri de legume 
etc. Producem 9 sortimente noi, 
am extins fabricația la 3 sorti
mente introduse in producție in 
1976. S-au reproiectat rețetele 
pentru cîrnații cruzi „Mediaș", 
„Agnita", „Slănic", am realizat 
pasteta de porc, rulada „Firiza", 
„Zarna", produse dietetice din 
carne : polonez dietetic, prospă
tură dietetică, ruladă din carne 
de pui. Cu, totul și cu totul noi 
sint unele produse, care nu figu
rează in plan, și pe care le pro
ducem : cîrnați „Voila". caltaboș 
„Leordeni", „Horezu", toba ,.A- 
rieș". „Ardelenească", specialita
tea „Deta", salamul „Budești", 
„Cîmpeni". La acest capitol aș 
mai adăuga extinderea produc
ției de componente congelate și 
sosuri pentru mincărurile tip 
caterig.

— Știam că unele componente 
se realizează la Constanta, dar 
am dori să le găsim și in maga
zinele din București. Este vorba 
doar de semipreparate care ițe 
pot economisi' eforturile și 
timpul.

— Intr-adevăr, sînt solicitate și 
se vor produce in cantități mai

mari. Aș vrea să mă refer in 
continuare la industria peștelui 
unde producem 21 sortimente noi 
de conserve. 10 sortimente de 
semiconserve și 6 de preparate 
și semipreparate de pește. Extin
dem producția la 10 sortimente 
de conserve și 6 de semiconser- 
ve introduse in fabricație anul 
trecut. La Fabrica de conserve 
din Tulcea se produc crap în sos 
alb, In sos de smîntînă. în sos 
de smintind cu legume, macrouri 
in sos alb, in sos alb si legume, 
stavrid in diverse sosuri, sar- 
dinele in sos special. Sint bine 
apreciate semiconservele : sardi- 
nela afumată, crap prăjit în so
suri, preparatele si semiprepara- 
tele porționate și preambalate.

Notez din discuția cu specia
liștii din departament alte com
partimente in care noul și-a ciș- 
tigat locul pe deplin meritat. 
Avem 5 sortimente de brinzeturi 
fermentate cu consum ridicat de 
grăsime și brinzeturi topite pen
tru copii, brinzeturi proaspete cu 
înglobare de albumină (la Fabri
ca de produse lactate din Capi
tală s-au și produs peste 100 de 
tone). In scurt timp vom găsi în 
magazine lapte de consum în 
ambalaje nerecuperabile tip Te- 
trapak. Vom avea vara aceasta 
4 noi sortimente de înghețată 
„Galacta". „Pinguin". „Ina" și 
„Eschimo". noi torturi de înghe
țată, 22 sortimente de ciocolată 
(90 de sortimente noi in indus
tria produselor zaharoase). 6 noi 
tipuri de bere-. Se introduce noul 
sortiment de bere de la Fabrica 
de bere din Hațeg. Și nu in ul
timul rînd, referindu-ne la gos
podine. vom benefitia de marga
rina desert cu arome (pregătită 
pentru torturi), de grăsimea ve
getală Shortening.

Sortimente noi. bogate în con
ținut, prezentate in ambalaj* 
igienice, frumoase, livrate la 
timp, în cantitățile contractate. 
Aceștia sint parametrii activiti- 
fii unui sector care ne este 
foarte aproape de inimi — sec
torul industriei alimentare.

LIDIA POPESCU

SIMPOZION POLITIC STUDENJESC
La Casa de cultură a tinere

tului si studenților din Iași are 
loc azi, orele 19. un simpozion 
politic studențesc. Se prezintă 
comunicările : „Rolul conducă
tor al P.C.R. in societatea noas
tră". ..Studenții si mișcarea so
cialistă ieșeană", „I. Creangă,

exponent al spiritului popular". 
Lucrările se reiau mîine cu 
expunerile : „P.C.R. și proble
matica mișcării comunistă si 
muncitorești", „Tradiții progre
siste ale presei studențești in 
perioada interbelică".

Intervenția uteciștilor de la I.T.B.
O situație neprevăzută. in 

zona șoselei Cotroceni — un 
cablu pentru alimentarea tran
sportului electric fusese pușcat. 
Asemenea situații cer interven-
tie operativă și mai ales un 
mare volum de muncă. Tinerii 
de la I.T.B. s-au angajat să 
Încheie operațiunea in termen 
de 4 zile, lucrînd in schimburi 
prelungite, alături de specialiștii 
șantierului de construcții-mon
taj. Zilnic, brigăzi de cite 30—40 
uteciști au răspuns cu hotărire 
acestei chemări. La capătul unei 
bătălii record, elevii Liceului

CONCURSURI 
PROFESIONALE

La întreprinderea „Tractorul" 
Brașov se va desfășura, de as
tăzi, faza pe secții a concursuri
lor profesionale in meseriile de 
frezor, lăcătuș și strungar. Câș
tigătorii vor intra în faza urmă
toare. pe întreprindere. în a doua 
jumătate a lunii aprilie. (N. 
Lepăd atu).

Expuneri științifice
Complexul astronomic popular 

din Baia Mare organizează în. 
această lună expuneri însoțite de 
proiecții, pe tema „Planetele 
gigant și sateliții lor naturali". 
Primele acțiuni de acest fel vor 
avea loc la cooperativele mește
șugărești „Someșul" din Seini și 
„Viitorul" din Șomcuta Mare, în 
5 aprilie.

Expoziție filatelică
în această dimineață la sediul 

filialei București a A.F.R. din 
strada Boteanu nr. 6, are loc 
vernisajul expoziției filatelice 
„Cravatele roșii cu tricolor" or
ganizată de către Consiliul mu
nicipal al Organizației Pionie
rilor.

Participă cu interesante ex
ponate membrii cercurilor fila
telice din 'cadrul caselor pionie
rilor din Capitală.

mecanic nr. 19, tinerii de la la
borator. atelierele centrale, tran
sport electric au avut satisfacția 
Îndeplinirii propriului angaja
ment, deloc ușor.

Un proiect monumental al unui viitor palat administrativ, 
în stil autohton, propune omul de specialitate, unul din pă
rinții arhitecturii românești, Cristifi Cerchez, in lucrarea sa 
„Mari arhitecți" (Editura Meridiane, 1071). Ineditul unui ase
menea edificiu ar consta în silueta suplă, simbolizind măreția 
poporului și patriei noastre, o adevărată carte de istorie des
chisă ■ neamului in arta construcției. (I. Constantin).

AZI - acum o sută de ani
• Deși considerat a fi un militar bine pregătit, colonelul 

George Slăniceanu este înlocuit cu generalul Alexandru Cer- 
nat din funcția de ministru de război în care se aprecia că 
uu dovedise „energia cerută de situația momentană".

• Poarta Otomană concentrează trupe la Vidin. O șțire de 
ultim moment anunță că Abdul Kerim pașa a plecat la Șumla 
pentru a lua comanda trupelor turcești de la Dunăre. Din 
Constantinopol încep să fie trimise spre Rusciuc, Varna și 
Iamboii tunuri și muniții. Spre Sulina se îndreaptă trei cui- 
rasate otomane. Agentul diplomatic al României la Constan
tinopol, generalul loan Ghica, primește dispoziția să declare 
guvernului Turciei că față de măsurile militare întreprinse 
de Poartă „sintem obligați, pentru a liniști spiritele și pentru 
a împiedica imigrarea in interior, să concentrăm trupe pe 
locurile care par să fie amenințate".

TURNEUL TRANSILVAN 
AL CENACLULUI 

„FLACĂRA"

OMAGIU TALENTULUI
Șl OMENIEI

Cunoscutul sculp
tor sportiv Con
stantin Iordache a- 
duce omagiul său 
artistic Nadiei Co
maneci, prin aceas
tă medalie, impre
sionat de gestul ti
nerei campioane o- 
limpice de a între
prinde un amplu 
turneu in țară îm
preună cu Teodora 
Ungureanu și echi
pa lor, făcînd nu 
'turnai o demonstra
ție a talentului, ci 
mai ales una a 
profundei omenii, 
fondurile adunate 
fiind depuse in 
„Contul 1977".

Cenaclul Flacăra al Tineretu
lui Revoluționar, aflat în turneu 
pe un itinerar transilvan pre
zintă. astăzi, două spectacole la 
Dej (cinematograful Arta, orele 
16,30) și Cluj-Napoca (Sala 
sporturilor, orele 20,30). în con
tinuare. cenaclul se va afla 
mîine la Turda (Casa de cul
tură. orele 10,30) și Tîrgu Mureș 
(cinematograful Arta orele 
18.00), luni la Copșa Mică (Că
minul cultural, orele 16,30) și 
Sighișoara (sala „Mihai ' Emi- 
nescu", orele 20,30). marți la 
Miercurea Ciuc (Casa de cul
tură, orele 16,30). Biletele pot 
fi procurate de la casele de bi
lete ale sălilor unde se vor sus
ține spectacolele și prin organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi, 
școli și facultăți.

radar

Vremea
Vremea în încălzire ușoa

ră, cerul schimbător ; ploi 
cu caracter local în nordul 
țării. Temperatura maximă 
între 4 și 14 grade, mai ridi
cată în sud, minimele din 
noaptea următoare intre mi
nus 2 și 5 grade.

Premiere edilitare în 
complexul studențesc

O nouă clădire — moder
nă, cu o frumoasă linie ar
hitectonici — vine să între
gească complexul studențesc 
din Tei. Ca și căminele ea 
este, in întregime, opera 
studenților de la Facultatea 
de construcții civile șl in
dustriale și de la Hidroteh
nică. Întregul ansamblu este 
realizat pe baza unui pro
iect original elaborat de stu
denții și profesorii de la con
strucții. Viitorii ingineri au 
executat, sub îndrumarea ca
drelor didactice — diriginte 
de șantier conf. dr. ing. Ale
xandru Măruță — toate lu
crările, de la turnarea be- 
toanelor pini la zidărie, vop
sitorie, placări interioare și 
exterioare. Calitatea irepro
șabilă a execuției căminelor 
cu 4 șt 8 etaje (acesta din 
urmă aflat in faza de fini
sare exterioară) și a cantinei, 
care iși deschide azi porțile, 
a fost dovedită și cu ocazia 
seismului; toate clădirile au 
suportat șocul fără nici o a- 
varie importantă. Noua can
tină, la care vor servi 
masa 1500 de studenți, este 
dotată cu o bucătărie mo
dernă, spații largi de depo- I 
zitare, o cameră frigorifică 
protejată de materiale izo- 
lante. Și încă o premieră : 
in incinta cantinei va func
ționa prima unitate de spă
lătorie și curățătorie chimică 
pusă, in exclusivitate, la dis
poziția studenților bucureș- 
teni. (Monica Zvirjinschi).

Amnezie. Control economic la 
unitățile aparținând întreprin
derii Chimpex — Constanța. 
Strînși atent din catastife ies 
la iveală 460 de litri neînregis- 
trați, de benzină CO 90, CO 280 
și CO 75. Nereguli în ținerea 
evidenței s-au constatat și la 
unele statii PECO (nr. 1, nr. 26, 
nr. 19, ș.a.) unde au fost înre
gistrate alte cîteva sute de litri 
de benzină, uitate de .gestionari 
printre rândurile registrului. Vi
novății au fost amendați pentru 
nerespecțarea HCM 2503. Aviz 
amnezicilor : fiți grijulii cînd 
umblați cu benzină fiindcă vă 
aride.

La strâmtoare. Pe terasa ma
gazinului „Universal", din Bra
șov, a fost găsit, ascuns Intr-un 
dulap, Nicolas Ghiuță, 21 ani,

din Hemeiuș, Bacău. Voia să 
stea acolo pînă la închidere, 
după care intenționa să pătrun
dă în magazin pentru a sus
trage obiecte de îmbrăcăminte. 
Urțna să-1 ajute și Gheorghe 
Enache, 23 de ani, din Filipeștii 
de Pădure, Prahova. Ghiuță era 
înarmat cu de toate pentru o 
spargere. Cînd l-au descoperit 
ghemuit în dulap, oamenii s-au 
mirat : Cum de-a stat el acolo, 
nemișcat ? „Mă obișnuisem cu 
strîmtoarea", le-a explicat 
Ghiuță. O dată gîndise și el 
corect, în perspectivă...

Rubrică realizată de 
MIRCEA TACCIU 

VASILE RAVESCU
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ÎN CEL DE-AL DOILEA TRIMESTRU, REALIZĂRI Șl MAI MARI, LA NIVELUL

amplasamentele repartiza- 
au trecut cu hotărire la

Campania

CERINȚELOR ACTUALE SI DE PERSPECTIV LE ECONOMIEI ROMANEȘTI
Semnături de prestigiu

pe „certificatul de calitate
al noilor produse asimilate

Cînd întreprinderea de indus
trie locală a județului Gorj ra
porta îndeplinirea planului anu
lui trecut la producția globală 
— încă de la 25 noiembrie, to- 

’ varășul director Nicolae Costin 
se gîndea nu atît la producțiile 
suplimentare, cît la sarcinile 
mult sporite ale anului 1977. 
„Trimestrul I va fi foarte greu, 
ne spunea. în perspectiva cin
cinalului, vom deveni o între
prindere de prim rang**. La 
finele primului trimestru, colec
tivul întreprinderii raporta în
deplinirea planului, cu mențiu
nea că un lot dintr-un nou tip 
de combină pentru tractoare, in
trat în producție cu o săptă- 
mînă înainte, a luat drumul că
tre beneficiar. în context cu 
economia tot mai complexă a 
județului Gorj, întreprinderea 
dezvoltă la rindul ei o activi
tate specifică, valorlficînd cu 
rezultate din ce în ce mai bune 
rezervele locale, materiale și 
umana.

Răspunzând necesităților unor 
ramuri constructoare de mașini 
și utilaje, întreprinderea a dez
voltat un puternic sector meta
lurgic, deservit în cea mai mare 
parte de localnici pregătiți aici 
sub îndrumarea specialiștilor, ei 
inșiși tineri. Șeful secției me
talurgie, inginerul Constantin 
Dobrescu, absolvent al facultă
ții în anul 1972, este unul din
tre cei mai buni organizatori ai 
procesului de producție și cel 
care, împreună cu alți tineri in
gineri, a pregătit un mare nu
măr de cadre' calificate de înun- 
citori. a format maiștri din rin
dul tinerilor din secții. La li
nia de cabine de tractor, desti
nate întreprinderii „7 Noiem
brie" din Craiova, s-au calificat 
30 de tineri sudori. Pentru aceș
tia, cit și pentru tinărul mais
tru Nicolae Mercioiu. linia de 
vopsire cabină. realizată prin 
autoutilare a fost un adevărat 
examen al virtuților profesio
nale terminat cu notă maximă. 
Ambiția tinerilor de la atelie
rul de transformatori de sudură 
automată, colectiv tînăr, recent 
constituit, s-a dovedit nu lipsi
tă de temei, atunci cînd au asi
milat un nou produs. Inovația 
inginerului Ștefan Grosu — 
transformatorul -de sudură por
tativ monofazat — a fost con-

cretizată de tinerii maistrului 
Petre Popescu. „De acord cu 
proiectantul —■ ne spune maistrul 
— am adus îmbunătățiri care au 
solicitat nenumărate probe, mă
suri speciale de protecție, ridi
carea cunoștințelor de speciali
tate". Tinerii — mîndri de rea
lizarea unui atare produs cu 
performante ridicate — au mun
cit neobosit, s-au deprins să 
studieze cu consecvență, să-și 
ridice necontenit pregătirea. 
Cum la fel, din aceeași fierbin
te dorință de a-și aduce un 
aport tot mai mare la realiza
rea sarcinilor de producție, din 
ambiția afirmării profesionale, 
uteciștii organizației de la ate
lierul de confecții metalice au 
reușit în scurtă vreme să rea
lizeze, la nivelul celor mai înal
te cerințe, o șerie de echipa
mente pentru fabricile de ci
ment Semnătura lăcătușilor Ion 
Boboc. Titu Mladin, Ion Oprița. 
Gheorghe Mogoș. a sudoril-or 
Vasile U dres cu. Dumitru Po
pesc î și alții este astăzi nelip
sită de pe „certificatul de cali
tate" al ur.or asemenea echipa
mente ce iau drumul exportu
lui. Experiența maistrului. a al
tor muncitori vârstnici, a cana
lizat pasiunea pentru meserie» 
acestor tineri pe făgașul fertil 
al gtadirii, al strădaniei zilnice. 
Să reținem că noua secție tex
tilă, deservită de aproape 150 de 
fete tinere, calificate ta pro
cesul de producție. lucrează în 
exclusivitate pentru export, că 

lor.
de 
ca

tot tinerii sint cheia realizării 
mereu in avans, ale secției 
timplărie-metalurgie Novaci, 
și în carierele de piatră de 
Porceni, sau la balastierele 
pe Jiu și Gilort, la fabricile 
cărămidă Cărbunești și Biiteni. 
Și tot tinerii sint solicitați in 
continuare, cu priceperea și pre
gătirea mereu in - ascensiune, să 
contribuie la realizarea noilor 
subansamble pentru întreprin
derea „Semănătoarea**, a orga
nelor de mașini și piese de 
asamblare pentru tractoare, a 
tipurilor de mobilier stil și a 
multor altor obiective, care con
tinuă și dezvoltă tradiția unor 
meșteșuguri și arte locale, a ex
perienței acumulate în domenii 
de însemnătate pentru industria 
modernă.

de
i-

V. RAVESCU

AUTOUTILAREA
sarcină permanentă

la fiecare loc de muncă
re» -ta— or prm:în ba 

lui trim 
..Etectromureș* dta Tg. Mtreg 
consemnăm o depășire a pro
ducției cu peste 12 milioane SeL 
Este o dovadă a hocăriri: și per
severenței cti care întregul co
lectiv de aici s-a preocupat de 
valorificarea cit mai eficiență a 
potențialului tehnic al inirepr.r.- 
derii. de exploatarea rațională a 
utilajelor și a timpului de lucru. 
Creația tehnică.— deziderat în
scris cu caracter permanent 
agenda comisiei_ tehr.ico-șt 
fioe dobîndește 
valoarea unei 
mințim doar 
trecut valoarea 
cu forțe proprii 
milioane lei. Un adevărat punct

Q- 
cu fiecare an 
tradiții. Să a- 

că în cincinalul 
utilajelor create 

depășește 40

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan
(Urmare din pagina a T -a)

materiale și bunuri de consum, 
în concordanță cu nevoile strin
gente ale economiei naționale, 
modernizarea și perfecționarea 
tehnologiilor, valorificarea su
perioară, în condiții de maximă 
eficiență, a resurselor materia
le. Faptiil că pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal circa 45 la 
sută din producția industrială 
o vor reprezenta produsele noi 
și modernizate trebuie înțeles ca 
un îndemn la mai multă iniția
tivă, la o participare mai sus
ținută a tuturor muncitorilor, 
maiștrilor și inginerilor, a ce
lorlalți specialiști în vederea 
promovării largi, curajoase a 
celor mai noi soluții, în cea 
mai mare parte de concepție ro
mânească. Muncă de calitate, 
mai mult efort de gîndire și de 
concepție — iată ceea ee ni se 
cere, și sîntem datori să dove
dim fiecare din noi la locurile 
noastre de muncă in tot 
ce întreprindem.

în contextul ansamblului 
măsuri destinat să asigure
deplinirea exemplară a sarcini
lor pe acest an, un loc de seamă 
îl ocupă îmbunătățirea activi
tății din domeniul investițiilor, 
cu atît mai mult cu cît, este 
știut, fiecare zi ciștigată în darea 
în exploatare a unor noi capa
cități de producție echivalează 
cu punerea mai devreme la 
dispoziția economiei naționale a 
unor cantități sporite de produ
se. Organizarea temeinică a 
muncii pe șantierele de inves
tiții, folosirea deplină a timpu
lui de lucru și a utilajelor, co
operarea perfectă dintre proiec- 

materiale 
tot
a- 
în

gram clar de acțiune la îndepli
nirea căruia avem datoria să ne 
angajăm cu toate forțele, cu 
Întreaga noastră putere de mun
că. Angajamentele sporite, asu
mate încă din aceste zile de 
tot mai numeroase colective 
muncitorești, de organizațiile 
U.T.C., privind suplimentarea 
producției, accelerarea ritmu
lui de asimilare și modernizare

a unor noi produse, devansarea 
termenelor de execuție, munca 
energică desfășurată pentru în
făptuirea lor sînt tot atîtea ar
gumente ale dăruirii și înaltei 
responsabilități comuniste cu 
care toți tinerii patriei, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, 
înțeleg să-și onoreze prin fapte 
demne de prestigiu sarcinile 
ce le revin.

REPORTAJUL NOSTRU

Timp și destin în satul românesc

UN SFERT

4

ceea

d« 
în-

tanțil furnizorii de 
și beneficiari reprezintă 
atîtea domenii ce trebuie 
vute cu mai multă atenție 
vedere în perioada ce a mai ră
mas din acest an, pentru recu
perarea neîntîrziaiă a râmi-, 
nerilor în urmă, înregistrate la 
unele obiective. în fine, noul 
trimestru pe care l-am început 
de cîteva zile coincide 
lucrătorii ogoarelor cu o 
oadă de vîrf, hotărîtoare 
obținerea unor producții 
cole superioare celor din 
trecut. Putem spune, fără 
o exagerare, că acum este mo
mentul în care se decide prac
tic întreaga soartă a recoltei. 
Iată de ce executarea în cele 
măi bune condiții a tuturor lu
crărilor agricole — înțelegînd 
prin aceasta atît încadrarea în 
graficele optime, cît și calitatea 
fiecărei lucrări — trebuie să an
treneze întreaga suflare a sa
telor. De la tînăr la vîrstnic, co
operatori, mecanizatori și spe
cialiști, cu toții au obligația de 
a folosi din plin fiecare oră 
bună de lucru la însămînțări, la 
pregătirea sistemelor de iriga
ții, în plantațiile pomicole și vi
ticole, oriunde nevoile o impun.

Toate aceste direcții concre
te, magistral conturate de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu în Ex
punerea rostită la ședința comu
nă din 28 martie, constituie pen
tru activitatea tuturor oamenilor 
muncii, pentru întregul tineret 
al patriei noastre, un prețios în
dreptar programatic, un pro-

pentru 
peri- 

pentru 
agri- 
anul 
nici

A IMAT!
RusaL 
că de

“W

JOS 
Par?-

CONSTRUCTORI DN 19 JUDEȚE, PE ȘANTIERELE CAPITALEI
mire
te «i ________ _________ _
executarea lucrărilor. în ansam
blul Titan, de pildă, constrocto- 
rii clujeni se află, ta prezent, 
la turnarea fundațiilor la toate 
cete patru blocuri pe care s-au 

să le realizeze cu un to- 
523 apartamente. Tot in 

ser. lucrează din plin 
hunedoreni. care 
st an în folosință 
tsumind 396 apar- 

recum și cei din Co- 
Sălaj. cu cite un bloc 

: apartamente fiecare. In 
ierul Drumul Tabere:, mun-

cesc inters constructorii brașo
veni, ei urrnînd să execute aid 
523 apartamente, șl cei din ju
dețul, Timiș. 498 apartamente. 
Un număr Însemnat de aparta
mente vor executa. în diferite 
zone ale Capitalei, și specialiștii 
din județele Alba, Arad, Bacău, 
Bihor. Constanța. Galați. Har
ghita. Maramureș. Mehedinți, 
Mureș. Bistrița-Năsăud. Satu 
Mare și Suceava. în prezent, pe 
toate ..șantierele solidarității 
constructorilor" s-au terminat 
săpăturile și a început turnarea 
fundațiilor și a structurilor de 
rezistență a viitoarelor clădiri.

de primavara
Primăvara a intrat în drepturile ei

TOTI LOCUITORII SATELOR. TINERI
f '

SI VIRSTNICI, PREZENT! » » PE OGOARE
Pa'azu Mare: în

DE VEAC
DE TINEREȚE

va fi pentru 
din județul

~ ’ La

xancru Costa» 
Gc or se ta Vere». 
Emer c Tamas st air. _ Orete tar

setă si sectiite de nrodpctie ustfe 
cotertiveie de mure-•.or. dau

- w - .r- _
tetar din protecse.

Pe tînărrti proiectant lor. Cca- 
tea l-am tat?;--1 ta aterenl ăe 
auloutitare printre
lor. Bucuâeț: TeoCl Baza. Va- 
stle A- ca Boedan. Ier.
Ota. Vasile Pogaci. Alexandri; 
Sdagv.

— Ceea ee vedeți «ici — ne 
explică acesta — stat cârti com
ponente ale ’.tatei modernizate 
de vopsire de ta secta eiectro- 
calorice. Este de fapt
realizările cu cane ne mindrun 
Si care se adaugă altora de 
dată recentă : linia de fabricat 
cablu telefonic, imbunătătiree 
tehnologiei de fabricație a ca
blului electric, dotarea sectiitor 
cu șapa prese de 40

jna di

I La 
orice moment, sistemele 
de irigații gata de 'unc- 

țiortare
Unitate trur.-jeă pe județ M 

proâun--« agneoie din ultimii 
C A.P dn Palazu Mare este 

bocărixâ să se criueze «i ta acest 
an ta nivelul unor performante 
rupert-aore tn toate sectoare » 
sale. Pentru aceafia. ta paralel 
eu ImSi liiilSrilt de primăvară 
cm pruna epocă fertilizarea so- 
,_u. r -*a -er^ruL. tx-.-
tru tasămi-.iatea porumbului și 
Sorti saaref-x. »-a actionat zilnic 
cu peste 3M de cooperatori in 
«temu! de :r.«ații pentru pre
gătirea la cete mai bune condi
ții a udării culturilor. Ca buni 
goroodar. ce sint. țăranii coope
rator. de aie. si-au extins an 
de an sistemul ie canale, ajun- 
gtad in prezent la irigarea în- 
tre ,.: sutrafețe de 1630 hectare 
de care dispun.

— Curățirea și repararea ca
nalelor ce se ramifică pe multi 
kilometri — ne spune tovarășul 
A.-.tbn Tincu. președintele coo
perativei agricole — au fost în
cheiate. iar lucrările, dună cum 
se poate vedea, sînt de 
bună calitate.

Peste 600 de elevi 
școlile nr. 14. 19, 29. 
1a liceele C.F.R. șl agroindus
trial au lucrat în luna martie în 
«tatemul de Irigații al C.A.P. Pa- 
'.aru Mare, iar în prezent ajută 
ta sortarea cartofilor de toamnă 
care urmează să fie însâmîntati. 
O acțiune încheiată în aceste 
zile a fo6t repararea celor 18 
rr.otopompe. ridicarea aspersoa- 
relor și furtunelor de absorbție, 
punerea ta stare de funcționare 
a întregii instalații. Motoponpiș- 
tîi «tat la posturile lor. așteptlnd 
comanda pentru deschiderea „ro-

binețitar* pentru umplerea cana
lelor cu apă. Condițiile 
recordurile de producție 
cestui an «tat astfel pe 
asigurate.

ROMULUS

cea mai

de la
32, de

pentru 
ale a- 
deplin

LAL

Asigurarea efectivelor de 
animale și a bazei fura
jere — primisele produc
țiilor sporite în zootehnie

de degradare. Cit privește finul 
și aemisilozul, care asigură uni
tățile nutritive de bază, consis
tența și calitatea furajelor, aces
tea sint cumpărate de la alte 
unități. Dealtfel, In ultima lună, 
circa 138 tone finuri au fost 
cumpărate de unitățile cu bază 
furajeră deficitară.

D. ȘTEFAN

1 000 de hectare livezi 
roditoare pe soluri 
altădată erodate

Pentru obținerea producții
lor planificate trebuie asigu
rate. în principal, două condi
ții: efectivele de animale și baza 
furajeră. O scurtă trecere în re
vistă a situației operative evi
dențiază faptul că în acest 
prim trimestru al anului într-o 
serie de unități agricole din ju
dețul Arad ca Sinleani. Curtici, 
Vinga. Șicula efectivele de bo
vine au fost asigurate la nivelul 
canacitătilor. prin realizarea in
dicilor de natalitate și buna în
grijire a animalelor. Efectivele 
compiete de animale au consti
tuit și premisa de bază în reali
zarea contractelor de livrare la 
fondul de stat a produselor de 
carne și lapte. Spunem aceasta, 
deoarece acolo unde numărul 
animalelor este sub nivelul ca
pacității adăposturilor — Felnac 
52 la sută bovine și 70 Ia sută 
porcine, Secusigiu și Fiscut — 
producțiile realizate se situează 
sub nivelul planificat. Situația 
cea mai critică este în sectorul 
porcin, unde natalitatea este 
scăzută.

A doua cauză a nerealizării 
producțiilor zootehnice, de foarte 
mare importanță, este baza fu
rajeră, insuficientă și fără a se 
respecta structura de consum 
după categorii de animale. Chiar 
dacă. pe ansamblul județului li
nurile și semisilozul sînt sufi
ciente pentru consumul necesar 
pînă la jumătatea lunii mai, 
cînd se poate trece la pășunat, 
unele unități ca Vînătorl, Horia, 
Gaiu, nu mai au în stoc nici 
un gram de furaj de calitate. 
Singura rezervă in baza fura
jeră, grosierele (paie, tulel, co
ceni de porumb), sînt defectuos 
depozitate, cu procent avansat

„Deelul viilor** este denumirea 
Încă purtată de o zonă colinară 
din apropierea municipiului O- 
radea, județul Bihor. „Aceste 
dealuri, ne spune ing. Tiberiu 
Pleșa, șeful fermei nr. 6 Izvor, 
au renăscut de două ori. Cu ani 
in urmă ele erau acoperite de 
întinse plantații cu vie. Au fost 
insă exploatate irațional și apoi 
părăsite. în decurs de 10 ani, 
procesele de eroziune au „mân
eai" pur și simplu pantele. Erau 
numai • rîpe și falii galbene de 
argilă, sterpe. Recolta era ca și 
inexistentă, pînă cînd specialiș
tii în îmbunătățiri funciare au 
elaborat și au treciut la finali
zarea. unui amplu proiect pe 
ca 1 000 ha".

Zeci de kilometri terase, 
nale de irigații, conducte
presiune, baraje de acumulare 
toate lucrări de amploare — cu 
termen de finalizarea Ia sfârși
tul acestui an. Tinerii bihoreni 
au deschis aici un șantier ju
dețean pentru efectuarea de tle- 
ionaje, debușee, săpături de te
rase și canale de scurgere, a 
apei, dalări și compactări. Oda
tă cu lucrările de ameliorare, in 
punctele finalizate s-a trecut la 
înființarea de plantații pomicole 
intensive.

Am revăzut în această primă
vară la lucru pe cei oare au luat 
ta stăpânire livezile. „Va fi pri
mul an de recoltă, ne spune me
canizatorul Gh. Burlan, și după 
cum eu înflorit pomii vom avea 
producții bune**.

cir-

ca-
sub

Mecanizarea lucrărilor
factor de sporire

(Urmare din pag. 1)

a rodniciei ogoarelor

ȘTEFAN DORGOȘAN

lucrări, tipurile de mașini ne
cesare pentru mecanizarea tu
turor lucrărilor, în toate sectoa
rele de producție agricolă, cu 
parametrii c<knstriictivi și func
ționali superfori, în măsură să 
asigure creșterea productivității 
în agricultură, concomitent cu 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. Se va extinde folosirea 
agregatelor complexe, oare la o 
singură trecere execută mai 
multe lucrări. ■ Deși cerealele 
păioase sint practic mecanizate, 
in perioada următoare se vor 
introduce și generaliza în pro
ducție combinele autopropulsate 
pentru pantă și cele de mare 
capacitate, astfel îneît recolta
tul să se poată realiza in 10 zile 
în cooperativele agricole de 
producție. Se vor asigura mij
loacele tehnologice, respectiv 
remorci, autobene și echipa
mente diverse pentru încărca
tul, transportul și descărcatul 
boabelor în toate fazele tehno
logice. din cîmp și pînă la ba
zele de recepție.

Pe lingă asigurarea tractoare
lor, mașinilor și utilajelor ne
cesare mecanizării proceselor de 
producție, activitatea în stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii se va desfășura astfel incit 
să se pună în valoare potenția
lul productiv al acestei baze 
tehnico-materiale. Activitatea 
stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii va îmbrăca forme 
noi de organizare a producției 
și a muncii, cum sînt retribui
rea muncii în acord global, per-, 
manentizarea formațiilor spe
cializate de lucru, aplicarea u- 
nor tehnologii îmbunătățite, spe
cifice fiecărei culturi și zone.

Dotarea complexă și diversi
ficată cu tractoare, mașini și u- 
tilaje a stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii Impune o 
atenție deosebită pregătirii pro
fesionale și instruirii mecanici
lor agricoli.

telaje cu cai. Primele t vaci 
au fost cumpărate din Sighe’.ul 
Maramureșului. Tot prin cum
părare s-au 'achiziționat și 200 
de oi. .Este firesc — reia vor
ba primarul. Săracii au fost 
aceia care au înțeles primii ca
lea cea nouă. Cei mai înstăriți 
s-au ținut o vreme de-o parte ; 
să vadă, să constate, sâ pună 
deștiul și să se convingă — zi
ceau ei. Primul an a insemnat

-»u 
dar
oa-

care cooperativa c început 
obțină rezultate bune și foarte 
bune, să-și îmbogățească necon
tenit avuția. In 1972, ca semn 
al prețuirii de care se bucuri, 
Ion Drăghici este învestit cu 
înalta răspundere de primar al 
comunei.

Astăzi, cînd stăm de i 
despre treburile comunei, 
dul lui dinții se îndreaptă 
către agricultură. „Griul, 
1-e înființarea C.A.P.-ului 
trecea de mia de kilograme la 
hectar — își incepe calculele 
primarul — dă astăzi 3 700 kg. 
Porumbul — și el inițial sta
ționar la 1 500 kg — atinge in 
mod curent 5 000 kg la hectar. 
Zootehnia reușește să contribuie 
cu peste 40 la sută la valoarea 
producției globale".

Sigur, este vorba mai 
de munca și voința oamenilor, 
de ajutorul pe care statul il a- 
cordă țărănimii ta această pri
vință. Dar nu-i mai puțin ade- 
cdrat că Ion Drăghici — conta
bilul șef, președintele de coo
perativi. pmmarul, intr-un cu
rtat omul Ion Drăghici — a fost 
totdeauna prezent in punctele 
fierbinți ale acestui perimetru 
de efort și creație. $i, mai ales, 
a știut >d rămtaă ta mijlocul 
oamenilor. Să le asculte vorba, 
să le urmeze sfatul, si le cana
lizeze voințele. Birlan Florea, 
Chiran Gheorghe, Velcea Flo
rea. Lungu Florea, Zamfir Ion 
— ca si dau numai citeva e- 
semple — ori mai tinerii Popa 
Dumitru, Guțu Petre, Tănăsoaia 
Nico'ae — i-au fost alături, in 
tot acest timp, li «tat «lături tn

plări șl fapta punem noi la baza 
tinereții noastre".

Oamenii din Putineiu eu iu
bit dintotdeauna pămîntul. L-au 
iubit cu încrîncenare și ură, l-au 
alintat cu cuvinte de dragoste, 
l-au sărutat cu sete neostoită, 
l-au muncit cu palmele fi su
fletul. Pentru pămint se ridica
seră la ’907, din cauza pâmin- 
tului se trăsese cu 
sele lor. Și, totuși, 
pe — acest pămint 
înainte de vreme, 
adeseori cu zile.

Actul de la 23 August 1944 a 
insemnat pentru țăranii din 
Putineiu intiiul lor mare răsu
flet de ușurare. Reforma agra
ră, apoi, le-a împlinit dorința 
de veacuri. Cam de la această 
dată devin statornice și aminti
rile primarului Drăghici, martor 
și părtaș, apoi, la toate eveni
mentele care s-au petrecut in 
comună. „Oamenii erau impă- 
cați — imi spune — dar mulțu-

Toamna ee vine 
comuna Putineiu, 
Ilfov, o toamnă jubiliară. 
21 septembrie, cooperativa agri
colă din 
versa 25 
„Sîntem 
sfert de 
mărul Ion Drăghici, cel care-mi 
furnizase, dealtfel, și infor
mația.

Il privesc atent, să văd către 
ce duce vorba, și înțeleg — a- 
veam să înțeleg — că interlo
cutorul meu nu apelase la cu- 
vîntul tinerețe doar de dragul 
metaforei. Nici n-a ținut să a- 
firme doct : „biologicul ' n-are 
a face cu spiritul", deși undeva, 
pe-aci batea ideea. A înveșmîn- 
tat-o firesc, cu cuvintele 
dintotdeauna, cu faptele 
de-o viață.

Nepot de răsculat de la 
(sint cunoscute dramaticele 
nimente care au avut loc in sa
tele componente ale acestei co
mune : Vieru, Putineiu și Hodi- „unirea era departe de-a se numi 
voaia) — Ion Drăghici precizea- - - - -
ză, nu fără un dram de sfială,

„La ’907 nici 
Am 

de bine

această, comună va ant- 
de ani de la înființare. 
mai tineri, deci cu un 
veac** — conchide pri-

tunul in ca- 
pentru — și 
imbăfineau 

se săvirșeau

sale 
sale

1907
eve-

de modestie : 
măcar nu mă născusem, 
cunoscut însă destul 
și viața grea pe care au dus-o 
mai înainte consătenii mei". Și, 
astfel, vorba se întoarnă In
tr-un trecut nu prea îndepărtat, 
„nu atît pentru a face o com
parație cu orice preț prezentu
lui — după cum susține prima
rul — deși din cînd în cînd 
aveam nevoie și de asemenea 
comparații — cit a vedea, mal 
ales, ce fel de acte, de Intim-

fericire. Cum s-ar zice, aveam 
pămîntul în bătătură, dar nu 
scosesem sărăcia din casă. Așa 
că oamenii au chibzuit ; au 
chibzuit un an. au muncit alți 
doi 
din
așa cum se cuvenea, așa cum le 
era
calea cooperativizării...**.
semnez astfel, că la 21 septem
brie 1952 se înființa ta comuna 
Putineiu cooperativa agricoli de 
producție. $i mai consemnez a- 
verea cu care veniseră cele 57 
de familii: 125 hectare de pi- 
rntnt, 4 perechi de boi, 20 de •-

ani — roada tot săracă. Și 
nou au chibzuit. Și-au ales,

recunoscută înțelepciunea.
Con-

și prima noastră izbindă. 
mare, să te lăfăiești in ea. 
semnificativă. Atunci au zis 
menii că au întinerit cu un 
De la ei am deprins eu ti 
acestei vorbe. Și de-atunti 
continuat să Întinerim trei 
ca un copii cînd cțește. Spre 
izvorul nostru de tinerețe s-au 
apropiat, tot treptat, dar cu în
credere, și ceilalți consăteni. în 
1960. cooperativizarea agricul
turii era încheiată In comuna 
noastră. Acesta a fost anul de 
cotitură radicală in viața și 
munca noastră. De acum îna
inte...".

Dar pini „de acum înainte*. 
si vedem, ta Itait esențiale, cum 
au decurs viața și munca lui Ion 
Drăghici. pină in 1955, atît via
ța, cit și munca sa, nu se deo
sebesc cu nimic de ale celor
lalți. In 1955 se bucură de pri
ma încredere a consătenilor «ăi: 
aceștia ii încredințează răspun
derea de contabil șef ăl coope
rativei. Au mers bine treburile 
— trebuie «ă înțeleg — din mo
ment ce după fapte ani aceiași 
oameni il aleg președinte el 
C.A.P.-ului. Zece ani a muncit 
In această calitate. Sint «ni in

nni

am

vorbi 
gîn- 

l tot 
care 

nu

tntii

continuare. La rindul lor 
menii au aflat totdeauna vorbi 
înțeleaptă de la primarul lor ; 
oriunde s-ar fi aflat, la birou, 
In cîmp, pe stradă, pentru fie
care s-a 
despărțit 
nirea cu

Lărgind grijile 
zona pur agricolă, 
spune, cu cuvenită 
„Se Înnoiește comuna, 
simțitor nivelul de trai. 
1 475 de gospodării nu cred să 
mai existe zece case de-acum 
70 de ani. Se construiește in
tr-un ritm de peste 20 de case 
anual. Am numărat recent 750 
de antene de televizor, 1 400 de 
radio, 1 130 de aragaze. Coope
rația desface mărfuri în valoa
re de multe milioane de lei în- 
tr-un ap. Avem șosea asfaltată, 
anul acesta vom introduce ali
mentarea modernă cu apă. Tot 
In acest an se termină construc
ția imul bloc cu 8 apartamente 
pentru specialiștii comunei. E- 
xlstă deja o secție de împleti
turi, a industriei locale. în cu
rând, alte 125 de fete vor avea 
de lucru în cadrul secțiilor de 
croitorie și covoare. în ceea ce 
privește planurile de viitor, ele 
sînt desigur mult mai mari. 
Unele le vom hotărî la toamnă, 
cînd vom sărbători cel 25 de ani 
de la înființarea cooperativei".

...$i cînd, desigur — după cum 
îmi spunea și mi-a argumentat 
primarul — vor sărbători impli
cit și un sfert de veac de tine
rețe, tn dialectica zborului tînăr 
spre bunăstare și fericire.

ION ANDREIȚA

găsit timp, fiecare s-a 
mulțumit
el.

după tntîl-

dincolo de 
primarul imi 

satisfacție : 
crește 

Din

de industrializare a proceselor 
de muncă din agricultură. Pe 
baza programelor stabilite, încă 
din acest an se vor mecaniza 
complet lucrările la porumb și 
plante furajere, la cartofi pînă
în anul 1978, iar la sfecla de za
hăr, în viticultură și pomicul
tură pînă în anul 1980, cu pre
cizarea că se vor mecaniza par
țial recoltatul strugurilor cu 
combina. în legumicultura, se 
vor mecaniza toate lucrările 
pînă in anul 1980, cu excepția 
recoltării tomatelor.

Pentru realizarea prevederilor 
menționate s-a stabilit împre
ună cu întreprinderile construc
toare de mașini și institutele de 
cercetări, cu consultarea largă a 
specialiștilor din producție, pro
gramele pentru asimilarea in 
fabricație a tractoarelor și ma
șinilor agricole noi, prevăzute 
in sistemele de mașini, precum 
și de modernizarea celor din 
fabricația curentă. Vor fi asimi
late 3 tipuri de tractoare și pes
te 200 ti-podimensiunl de mașini 
și instalații agricole, ponderea 
însemnată deținlnd-o zootehnia 
și transporturile tehnologice. 
Parcul de tractoare va crește 
pentru unitățile cooperatiste la 
100 000 bucăți în anul 1980, struc
tura acestuia fiind mult diver
sificată. O pondere însemnată 
(aproximativ 17 la sută) în do
tarea cu tractoare pe perioada 
1976—1980 o dețin tractoarele 
specializate de 45 C.P. Caracte
ristica structurii parcului pe pe
rioada 1976—1980 o constituie 
introducerea tractoarelor de 
mare putere, ea o necesitate o- 
biectivă a creșterii productivi
tății muncii in agricultură.

în ce privește mașinile și In
stalațiile agricole, programele 
de mecanizare pe culturi stabi- 
teao, pe baza tehnologiilor de
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„Proclamarea independenței de stat a României consti* 
tute un însemnat moment in dezvoltarea națiunii noastre, 
in dezvoltarea sfatului nostru, în afirmarea independenței 
noastre naționale, jn mersul înainte al României pe calea 
progresului. Trebuie să fie evident pentru toți că fără unire, 
fără proclamarea independenței de stat, însăși ființa națio
nală și dezvoltarea poporului român, a națiunii noastre nu 

ar fi fost posibile.
Se poate spune că timp de aproape două milenii nu a 

fost secol, nu a fost deceniu sau an în care poporul român 
să nu fi luptat pentru a-și păstra ființa națională, pentru 
a-și apăra libertatea, dreptul la o viața proprie".

NICOLAE CEAUȘESCU

Chintesența unei
lupte milenare

împrejurări vitrege au făcut ca 
în ciuda vitejiei legendare a 
poporului român. Independența ș| 
suveranitatea lui să fie, de-a 
lungul istoriei, frecvent ame
nințate. Nu de puține ori așe
zările noastre au fost incendia
te, câlcate-n copitele unor ca
valerii străine. Mari puteri și-au 
închipuit că pot tîrgui destinele 
noastre la masa verde a unor 
tratative secrete. Nimeni nu ne-a 
putut smulge însă niciodată din 
suflet setea noastră firească, or
ganică de independență, de core 
conștiința și demnitatea națio
nală oveau nevoie ca de cerul 
pe care-1 respirăm. Românii n-ou 
acceptat niciodată traiul robit 
pentru că „viața și robia nu 
pot sta-mpreună". De aceea, 
lupta dîrză, eroică, pentru li
bertate și independență stră
bate, ca un fulger luminos prin 
noaptea timpului, întreaga 
noastră istorie. Românii au pre
ferat moartea eroică unei exis
tențe înlănțuite. S-ou ridicat la 
luptă cu conștiința că „Cei ce 
poartă jugul și-a trăi mai vor I 
Merită sâ-l poarte spre rușinea 
lor". N-au acceptat rușinea ro
biei. Au lovit cu sabia celor 
mai viteji voievozi și cu securile 
țărănești, au împuns-o cu con
deiul celor mai strălucite minți 
ale neamului nostru, care au 
ținut mereu vie flacăra conștiin
ței naționale. „Afară de dum
nezeu și de sabia Iar [voievozii 
români] nu cunoșteau — cum 
scria D. Cantemir — pe nimeni 
mai mare în țara lor, nu erau 
legați de nici un principe stră
in, nici ca vasali, nici prin oma
giu". Nicicînd nu ne-am cerșit 
independența și n-am primit-o 
pomană. Ne-am luptat, am asu
dat, am singerat și ne-am jert
fit pentru ea. La temelia el stau 
șiruri de generații care au căzut 
la Rovine și la Podul înalt, pe 
Cîmpia Turziî, pe a cărei țarină 
s-a prăvălit capul lui Mihai Vi
teazul, pe cîmpia Padeșului, un
de Tudor Vladimireseu le-a spus 
românilor: „Na-ajunge, fraților, 
atîta vreme de cind lacrimile 
voastre [...] nu s-au mai uscat*, 
la Islaz și pe Dealul Splrli, în 
Munții Transilvaniei, In care au 
luptat Horla, Cloșca șl Crlșon, 
apoi Avram lancu, la Smîrdan, la 
Grivița șl la Plevna, la MărăștI, 
Mărășești și Oituz, la Rodna și-n 
văile Transilvaniei. Lupta pen
tru Independența națională, 
dusă cu mijloacele șl in forme
le specifice fiecărei etape tra
versează întreaga istorie a po
porului român de la începuturi
le sale daco-romane ți pinâ in 
zilele noastre. Ce adevăr profund 
exprima Eminescu, atunci 
spunea că independența, 
ținută la 1877, nu este
unei singure generații, cl „suma 
existenței noastre istorice". Fără 
această Independență 
care au luptat șl s-au
moșii și strămoșii ar fi fost 
neputință apariția șl dezvoltarea 
statului român modern. Suvera
nitatea și independența n-au 
fost nicicînd un scop în sine sau 
numai 
terne.
tiune 
nostru

„După Plevna externă trebuie

de Ion Dodu Bălan cele mal 
univer- 

orientale

cînd 
ob- 

rodul

pentru 
jertfit 

cu

o problemă de relații ex- 
Els constituiau o ches- 
vitală pentru propriul 

destin istoric.

să cucerim Plevna Interna* - 
scria luptătorul pentru liberta
te CA. Rosetti, Ințelegind 
această metaforă nevoio 
perioosă de democratizare 
vieții noastre publice. Au 
cut ani de lupte grele, duse de 
clasa muncitoare, de țărănime 
și de intelectuaiita'ea progre
sistă, de Partidul Comunist Ro
mân pină să oibă loc această 
izbinao. A fost nevoie de revo
luția socialistă, de orânduirea 
democratică, de schimbări radi
cale, care ou adus la conducerea 
țării partidul dosel muncitoare 
pentru ca cceaslă Pfevnă In
ternă să poată fi cucerită și 
dezvoltată succesiv de-a lungul 
veacurilor, de la dreptul de a 
nu atîma de nimeni, de a ac
ționa liber in propria țara, de 
la convingerea că sintem singu
rii stăpîni oi păminturilor stră
moșești, la afirmarea plenară a 
geniului creator al poporului ro
mân, la hotârîrea 
cepta imixtiuni și 
afară. In anii de 
re, Independenta 
o acoperire totală, organică, in 
orinduirea nouă, în societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă. in progresul economic, cul- 
tu-al-științifie și social al tării.

Sintem un popor străvechi, 
născut $1 crescut într-un re':et 
unitar șl armonios, un popor 
mîndru, cu o cultură sf o chri- 
lizație originală și coerentă, eu 
o statornică conștiință de sine. 
Infrundnd cu abnegație și ego
ism vicisitudinile unei espre Is
torii, pcporul român și-a pest-ot 
tot timpul demnitatea ncfc-c- 
lă. Ne-am dorit independenta 
nu pentru o ne izola de a de po
poare, ci pentru a colabora, a 
coopera și acționa l-preună 
cu toate etniile Iernii, pen
tru pacea șl progresul omenirii. 
„Noi stăm pe aceeași înâ.ti’-e 
a culturii pe care stau celelal
te popoare ale Occidentului - 
scria încă de la 1883 învățatul 
filolog M. Gaster. Poporul ro
mân nu s-a izolat de celelalte 
popoare șl nu s-a hrănit in 
cursul secolelor cu fărămtturi 
căzute de la masa antichității 
clasice. Dimpotrivă, vedem pe 
poporul român Intr-o veșnică 
mișcare, dezvoltînd o energie in
telectuală, cum e proprie tu
turor popoarelor pline de viață 
și de viitor*. In aceiași studiu, 
eruditul autor demonstrează 
literatura română 
verigă ce „leagă 
tre ele*.

Așadar, poporul 
cucerit independența, suverani
tatea și prestigiul attt prin vi
tejia șl curajul său proverbiale 
cit și prin contribuția sa cultu
rală la patrimoniul spiritual ai 
umanității. Intr-un stat liber și 
suveran s-a creat o cultură 
profund națională și originală, 
care s-a integrat cu realizări re
marcabile in patrimoniul cultu
rii universale.

Liber și suveran, înzestrat cu 
un spirit critic demn de o cultură 
matură și de o civilizație avan
sată, poporul român a integrat, 
totodată, în coordonatele culturii

prin
Im- 

a 
tre-

de a nu ne
intervenții din 
după Eiibera- 
naționolă are

formează 
popoarele

că
o 

în-

român și-a

sale naționale valorile 
de seamă ale culturii 
sale, de la literaturile 
vechi sau de la clasici ci lite
raturii greci și latine pînă la 
marii creatori contemporani.

Liber șl suveran pe soarta 
sa. poporul român știe că cir
culația valorilor autentice re
prezintă pentru viața spirituală 
□ omenirii ceea ce reprezintă 
circulația singelul pentru un or
ganism viu și de aceea 11 a- 
cordă atenția pe care o me
rită o omenire sănătoasă șl a- 
vansată din punct de vedere 
moral și intelectual. Numai in
dependența reală dă fiecărui 
popor posibilitatea să-și aducă 
contribuția sa originală la îm
bogățirea culturii universale, la 
colaborarea dintre popoare și la 
pacea lumii.

inima și cugetul nostru

de Emil Mânu

TerenulV

pe colina 
ca-n aripi

cînd cețurile se lumină 
și-n vecii lumii am invins 
el o apucă iar pe dealuri 
impovărat și parcă nins.

e trata- 
imaginii 
himere", 
mărunți 
politică

iată-l cum intră-n bătălie 
asemeni unui fulger pe o poartă 
lumea miroase-a veșnicie 
parc-ar incepe incă o dată

noașteri, 
pectări 
Aceasta 
displace 
opinia următoare — oertitu-

atitea steaguri 
in vintul lumii 
pe culmea dealului cum vine 
Domnul Mihai cel fără chip

Străjuiesc in noapte ăst ținut, 
pe ziduri aspre veghetor, 
de vă treziți să știți că eu dau ocol, 
dormiți in pace - bocănitul 

semnul pașilor mei păzitori.

UN BEAL SCOW
NOASTRE LITERARE

Un istoric literar cu o activi
tate remarcabilă. Teodor Vărgo- 
lîct. ne oferă prin lucrarea 
Ecourile literare ale eueeririi 
independenței —f f- o sin
teză exhaustivă a unei tema 
numai panta! abordata pfră 
acum in istoriografia noas
tră. După cum ne mărturisește 
tn prologul cărții, pe autor l-a 
preocupat de multă vreme a- 
ceastă temă ca o convorbire cu 
niște idealuri scumpe ale tradi
ției literare române. Deci gene
za cărții are și un coeficient 
sentimental-etic.

Opera pe care o realizează 
Teodor Vârgolid este o cerce
tare aprofundată și o sinteză, 
adică o „imagine de ansamblu 
ea reflexe prismatice", după 
propna-i caracterizare. Struc
tura monografică a lucrării 
apare mai intii din ideea de a 
analiza și comenta toate ope
rele fzaai mid sau mai Întin
sei consacrate acestei idei. Se 
vor găsi, desigur, in cercetările 
ulterioare și alte scrieri sau 
fragmente de scrieri, documen
te literare sau ecouri mărunte, 
încă inedite, dar esențialul a 
fost spus aici. La structurarea 
monografică a materiei și la În
cadrarea el tn fluxul dialectic 
al istoriei politice șl, desigur, 
literare a României, contribuie 
mai ales urmărirea — ca ecou 
literar — a ideii de inde
pendență în toată literatura și 
cultura noastră de la Începuturi 
(Tradițiile literare ale ideii de 
Independență națională. Ecou
rile folclorice. Atitudinea civică 
a scriitorilor). în acest sens sint 
trecute ln revistă scrierile cro
nicarilor. opera lui 
Cantemir, literatura 
„firi vizionare" de la 
privința folclorului, 
cărții pe care o comentăm este, 
ln exdusivitate, prima sinteză 
a temei In literatura română.

Dacă opera scriitorilor e tra
tată ca o expresie indirectă, 
simbolizată, a participării ma
selor populare la lupta pentru 
independență, creația folclorică 
reprezintă chiar expresia direc
tă a luptei maselor populare.

După această introducere is
torică in temă, autorul trece la 
o a doua introducere, de astă 
dată teoretică, tratind un aspect 
ideologic al problemei : atitu
dinea civică a scriitorilor. In 
definirea acestui civism ni se 
relevă atitudinea în public a 
scriitorilor, prin discursuri, par
ticipări la acte politice sau la

Di mi trie 
marilor 

1848 ; in 
capitolul

luptele de pe front, dar ei ati
tudinea intimă a literatorilor 
români de la 18*77, prin scrisori, 
jurnale, memorii sau alte for
me de manifestare.

Propriu-zis, cuprinsul cărții e 
o demonstrație a acestor idei 
Introductive. Viziunea lui Emi- 
nescu este urmărită in ansam
blul operei nu numai in frag
mente tematice ilustrative, par
ticiparea entuziastă a lui Vasile 
Alecsandri la acest eveniment 
e legată de inima lui de revo
luționar pașoptist, prezența lui 
Alexandru Macedonski 
tă ca o infirmare a 
unui „poet sedus de 
glasul zecilor de poeți 
e consemnat ca operă 
și literară în același timp, fără 
să li se inventeze merite artis
tice dincolo de text, reconsti
tuirile epice ale luptelor (N. 
Gane, Gr. H. Grandea, Mircea 
Rosetti, C. Miile, Al. Pelimon, 
N. D. Popescu, A. Chibici-Râv- 
neanu, 
etc.) sint 
tate, dar 
meritelor 
în epocă, 
giei este, 
rată 
pentru întreținerea 
de entuziasm patriotic.

De reținut aici lucrurile noi 
descoperite de autor, peste care 
alți cercetători au trecut cu ve
derea. E vorba în special de 
paginile memorialistice .ale lui 
A. Chibici-Râvneanu, cel mai 
bun prieten al lui EmiHescu, 
participant direct la luptele de 
la Smîrdan. Sînt comentate în 
completarea monografică a te
mei ecourile literare din Tran
silvania, unde scriitorii și gaze
tarii trăiau evenimentele epo
cale de la 1877 ca un preludiu 
la unirea cea mare, ce s-a înde
plinit la 1 decembrie 1918, sînt 
comentate de asemenea atitu
dinile critice severe ale presei 
românești care, dincolo de entu
ziasmul neatirnării, lua în dis
cuție și starea economică reală 
a țării, delăsarea în materie de 
asistență a administrației bur
gheze. mentalitatea retrogradă 
a clasei parazitare. ,

O mare secțiune a cărții, cea 
mai închegată pe planul argu
mentației estetice, e dedicată 
marilor scriitori ai timpului ce 
și-au consacrat opera acestui

Panait Sevescu-Pas 
discutate cu severi- 

și cu recunoașterea 
lor literare și politice 
contribuția dramatur- 
de asemenea, conside- 

activă și determinantă 
atmosferei

moment istoric : Caragisle (șl 
arma sa proprie). Al. Odobes- 
cu, Duiliu Zamfirescu, urmați 
de alții ce-au trăit evenimen
tele la distanța cfcorva generații 
(George Coțbuc. Mihail Sado- 
veanu. Emil Gârleanu, Jean 
Bart. Gala Galaction). Alei au
torul Iși permite — și textele se 
pretează — să facă și analiza 
literare, să judece operele cu 
mai multă detașare, așa cum va 
face și in capitolele consacrate 
ecourilor contemporane.

După parcurgerea acestui 
film documentar — nu lipsit de 
culoare — al cărții lui Teodor 
Vârcolici,* ne intrebăm în ce 
constă utilitatea lucrării și răs
pundem fără ezitare in intere
sul ei practic, în definirea ei ca 
instrument de lucru, util tine
retului (elevi, studenți) dornic 
de Informare, dar și specialiști
lor care găsesc aici în mod or
ganizat toată materia unei teme. 
In al doilea rînd cartea oferă 
și o lectură directă sau chiar o 
invitație la lectura unor opere 
de altădată. In privința ecouri
lor contemporane, capitolul ul
tim al cărții rămine deschis, 
operele mari ale temei profilîn- 
du-se potențial în strădania 
scriitorilor noștri de azi.

Mihai Viteazul in 
Războiul de Independență

ȘTEFAN DUMITRESCU

Luminînd în nemurire
Să le trecem lin cu mina peste zidurile frunții, 
Să le-așternem cu lumină patul coperit da vînt. 
Pelerina dimineții răcorită de sudoare,
Să le apere dormirea trupurilor sub pămint I

Pleacă-li-se peste buze gura macilor de singe 
Cu sărutul unui nume împăienjenit de ploi 
Și rotească-se deasupra steaua cerului de-acasă 
Luminind In nemurire șirurile de eroi.

Odihnească-le-n tăcere clmpurile semănata 
Zaua oaselor sub caro ființele nl se zidesc j 
Bate sub cupola lumii clopotul neatirnării 
Anotimpul demnității pe pămintul românesc.

HORIA BADESCU

celor vii
Fragmente

Semne albastre dă creasta învăluitoare a
Carpaților, 

împădurim, arăm, muncim și cind zăpada 
cade peste noi,

ne-nfrigurăm — 
precum strămoșii noștri. 
Despre trecut nu pot mărturisi, deși 
cunoscute îmi sint ținuturile și 
graiurile Îmi par cunoscute — 
prea înțelept n-aș fi de m-aș făli 
cu cel ce-și îndemna

~ la pășunat turmele 
primul, 
cu cel ce călcat-a cărările 
in piatra moale amintiri sculptind, 
cu cel ce a scurmat pămintul - piine sau 

comori căutînd.,

(Urmare din pagina I) 
aid — mai departe idealu
rile comune ale inamtcșilcr 
noștri.

Purtăm, deci, In noi lecția 
unei istorii demne, de înfră
țire sinceră a poporului ro
mân cu naționalitățile con
locuitoare pe baza bunei cu- 

intelegeri și res- 
reciproce profunde, 
ne dă — aricit ar 
unora sau altora

i i i

Tata, 
bunicul, 
frumoșii mei strămoși 
și-au ciștigat piinea aci, 
iar cei ce speră, cu mine împreună, 
o soartă ce va fi mai bună, 
să siringă mina mea ce va trudi.

Ce-I de făcut, aici, intre acești copaci 
îngemănați, trăind sub coperișuri, 
in inima orașelor de piatră 
sau la poalele munților 
de 
pe 
lingă riuri ori lingă cer, aproape I 
Soarta ni se implinește-ncet, 
iar de muncit 
și de rămas alături 
e trebuință.

i CSEKE GABOR
Traducere de DAN CULCER

afirmării
dinea și convingerea fermi 
ci dezvoltarea și afirmarea 
plenari a personalității fie
căruia dintre noi nu se poate 
realiza decit aici, in opera 
vastd de făurire a unui viitor 
comun. Sentimentul și con
știința utilității sociale In cel 
mai nobil sens nu-l poate a- 
vea omul decit in colecti
vitatea In care s-a format, 
de care este legat prin însăși 
toată fiinfa sa.

De aceea participarea fie
cărui cetăfean al României

tuturor
socialiste cu întreaga M ea- 
pacitate, eu toate forțele sale 
la construcția societății noas
tre, indiferent că lucrează pe 
șantier sau ln fabrică, la ca
tedră sau in laborator, pe 
cimp sau in mind, este In 
primul rlnd un imperativ 
moral, un imperativ moral 
fafă de patrie, deci implicit 
fată de el Ineuși- fată de 
noi înșine, tn calitatea noas
tră de constructori ludei și 
solidari ai unei a
progresului H a

O PAGINĂ DE EPOPEE
Anul acesta se împlinesc 80 

de ani de la apariția celei dinții 
lucrări epice, de proporții și de 
valoare literară ridicată, închi
nată războiului de Independen
ță. Este romanul lui Duiliu 
Zamfirescu în Război. încheiat 
cu totul în toamna lui 1897, el în
cepe să apară în revista Convor
biri literare din octombrie al a- 
celuiași an, pînă in aprilie ur
mător. El venea dțjpă celelalte 
două romane anterioare ale ci
clului, Viața la țară și Tănase 
Scatiu, publicate mai întîi tot în 
revistă și rămînind neapărute în 
volum mai rrțulți ani, astfel in
cit publicul le-a avut sub ochi 
tirziu pe toate trei,, ca să recon
stituie ceea ce reprezentau ele, 
împreună, în proza românească : 
cea dinții epopee națională în
chinată Independenței, o lucrare 
unitară, constituită din trei cor
puri epice distincte, menite să 
releve pregătirea și participarea 
întregului popor, a națiunii în
tregi, demnă de acest nume, la 
marele act din 1877.

In preajma războiului de în
tregire, și după ce scrisese încă 
două romane ale aceluiași ciclu, 
întrucâtva paralele cu primele, 
scriitorul își explicita astfel i- 
deea generală a construcției 
sale : „în gândul meu se stator
nicise demult hotărîrea de a în
jgheba ceva trainic, care să fie 
icoana vieții noastre românești... 
Am scris cinci romane, și anu
me : Viața Ia țară, Tănase Sca
tiu, In Război, îndreptări și 
Anna... Firul conducător al aces
tor cinci lucrări apare astăzi 
destul de limpede : voiam să în
torc dragostea românilor către 
pămîntul lor din valea Dunării 
și, cu ei, să iau Ardealul**. Eve
nimentul Independenței, căruia 
el îi consacra primele trei roma
ne ale marii sale pînze epice, era 
deci o treaptă, o condiție de or
din național-pdlitic pentru rea
lizarea scopului suprem, a idea
lului suprem : întregirea națiu
nii lntr-un stat unitar liber.

în cadrul acestui obiectiv el 
analiza mai Iutii, în romanele 
Viața la tară și Tănase Scatiu, 
peisajul social și cel politic. De Ia 
distanță, cum se afla scriitorul- 
diplomat In cadrul roman plin

de vestigiile care-i vorbeau ds 
originea nobilă a poporului său, 
de eroismul strămoșilor — Dui
liu Zamfirescu creează o progra
matică și exemplară unitate de 
ideal a celor două clase socotite 
reprezentative : țărănimea și 
boierimea (e vorba la el de cea 
provenită din răzeșime, deci în
nobilată ca urmare a faptelor ei 
de arme trecute, tot in slujba 
idealului național sau a conso
lidării țării). Protagoniștii aces
tor clase sînt un țăran — baciul 
Micu —și un tînăr intelectual, 
Mihai Comăneșteanu. Prin ei se 
realizează pătrunderea în me
diile celor două clase, pentru a 
se realiza tabloul lor generic.

Intre cele două straturi sociale 
încearcă să se interpună, adver
sar al ambelor, dar captîndu-le

Al. Vlahută), cu episoadeAI. Vlahuță), cu episoade din 
război ; ln 1886 o altă nuvelă, de 
mai mari proporții, Locotenentul 
Sterie, va evoca un episod din 
spatele frontului. Și încă doi ani 
mai tîrziu, în 1888, îi va apărea 
o nouă nuvelă Frica, de data a- 
ceasta consacrată unui moment 
al luptelor pe front.

Pregătirea aceasta arată cit de 
stăruitor a fost la scriitor gândul 
marii epopei, care-1 obseda, șl 
minuția cu care el a sondat di
feritele tipuri, categorii șl epi
soade, pînă la construcția sa 
principală. Axul ei rămine ro
manul In Război. Celelalte două 
romane sînt prelimlnarele con
fruntării supreme care e răz
boiul, cu obiectivul Iul —■ In
dependența. începutul acestui 
roman ,ul privește" pe Mihai

o vreme bunăvoința. înșelîn- 
du-le, asediindu-le pentru a le 
distruge — un parvenit, cu apu
cături grosolane și sălbăticit în 
lupta pentru ban și putere : Tă
nase Scatiu, simbolul arendăși- 

. mii setoase de parvenire. El va 
cădea, într-o răscoală a țărani
lor. care-1 lichidează crunt, pe
depsitor — și abia trecuți cu to
ții prin marea probă socială, iz
băviți sau verificați, eroii sînt 
chemați să se confrunte cu ma
rele ideal național — la realiza
rea căruia Scatiu nu are dreptul 
să aspire, este exclus.

Simbolurile acestea au fost în
delung studiate șl compuse de 
scriitor. Duiliu Zamfirescu scri
sese prima dată în 1879 o nuvelă 
închinată războiului Indepen
denței. Natalia Anissimova, pu
blicată în ziarul Războiul. In 
1883 și 1884 el publică în ziarul 
România liberă două nuvele e- 
pistolare (una In colaborare cu

Comăneștenu angajat In compli
cate istorii de dragoste, în com
binații diferite pe drumul ascen
siunii lui sociale și politice a că
ror istorisire este prelungită din 
romanele Viața la țară și Tănase 
Scatiu. Acțiunea romanului se 
declanșează în momentul cînd 
armatele ruse trec prin țara 
noastră spre Bulgaria, împotriva 
turcilor — când deci, accepți nd 
această trecere, România dove
dea poziția aa adversară față de 
imperiul otoman.

Paralel cu episoadele străbă
tute de Mihai, cartea se popu
lează cu noi personaje de prim 
plan — Niculae Milescu, un pa
sionat al gesturilor mari șl al 
faptelor eroice, soția lui. Elena 
Milescu, o femeie de o înaltă 
conștiință civică, Anna Villară, 
Natalia Cântă, și ele niște vizio
nare, iar proclamarea Indepen
denței și declararea atări! de 
război 11 va aduna pe numeroșii

l

protagoniști tn marșurile «t po
pasurile de campanie, nud întf*. 
pe pămintul țării, apoi. ln fata 
Gri vițel.

Rodind cu fidelitate atmosfere 
de entuziasm, de așteptare În
grijorată, dar de Încredere (1 
dragoste față de marile idealuri, 
cartea se adună treptat la ar
mata care luptă pe front.

Aid, scriitorul construiește un 
sugestiv tablou simbolic, pornind 
de la reprezentările basmului și 
Mihai Comăneșteanu devine un 
legendar Făt-Frumos. care mer
ge curajos in atac, alături de cei 
doi prieteni, anume căpitanul 
Niculae Milescu gi maiorul 
Gheorghe Șonțu.

Vrînoean de origine, Duiliu 
Zamfirescu a dorit să facă din 
romanul său „apoteoza regimen
tului 10 de dorobanți" vrânceni, 
acela care s-a acoperit de glorie 
la atacul Grivițel, din care făceau 
parte eroii Gheorghe Șonțu și 
Valter Mărădneanu, alături de 
regimentul 13 dorobanți, din care 
făceau parte „cei nouă... gi cu 
sergentul zece", din balada lui 
Alecsandri „Peneș Curcanul". 
Cronica de război din acest ro
man, mergind de la citarea or
dinelor de zi ale Statului Major 
și pînă la descrierea minuțioasă 
a asaltului Griviței, cu înregis
trarea celor căzuți, înscrie în a- 
devăr o apoteoză — nu numai a 
regimentului vrînoean, ci a în
tregii armate angajate în război; 
Romanul se încheie cu moartea 
lui Mihai Comăneșteanu, în 
urma rănii căpătate, în luptă, 
iar alături de el mor și ceilalți 
doi tovarăși ai lui, Milescu și 
Șonțu, ca toți trei să trăiască 
apoi în legendă, în amintirea ur
mașilor, care vor avea de Între
git țara.

Scriitorul și-a ținut promisiu
nea : cartea sa, romanul în 
Război, organizează și dă obiec
tiv precis precedentelor volume 
pentru a constitui epopeea — cu 
alte cuvinte pentru a așeza la 
o mare înălțime și a da o sem
nificație cu totul deosebită — ac
tului de superioară valoare po
litică, socială, militară și mora
lă, care a fost proclamarea In
dependenței gi consolidarea el cu 
armele pe câmpul de luptă.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SIMBĂTĂ 2 APRILIE 1977

Un act provocator al postului de radio 
„Europa liberă"

Oficina de propagandă dușmă
noasă și diversiune a celor mai 
reacționare cercuri din Occi
dent. postul de radio intitulat 
..Europa liberă", care in întrea
ga sa activitate s-a dedat la ne
numărate acte ostile la adresa 
tării și poporului român, nu s-a 
dat Înlături de la o nouă și o- 
dioasă provocare. în această pe
rioadă cind întregul popor, 
după grelele încercări prin care 
a trecut, muncește cu eroism, 
mobilizindu-și energiile pentru 
ștergerea urmărilor seismului, 
pentru continuarea neabătută a 
operei de construcție socialistă, 
pentru ajutorarea celor ce au su
ferit de pe urma cataclismului, 
acest post de radio, speculînd cu 
josnicie împrejurările create, a 
încercat și încearcă să reacti
veze elemente trădătoare, legio
nari notorii, dușmani înrăit! ai 
poporului român. Cu astfel de 
intenții, postul a difuzat un a- 
nunt prin care o așa-zisă „co
munitate a românilor din Fran
ța" se erijează în initiator al 
unei acțiuni în sprijinul sini*- 
tratilor din România.

Sus-numita comunitate, departe 
de a-i reprezenta pe românii 
din Franța, nu este altceva deck 
emanația unui grup de renegați 
în frunte cu Vasile Boldeenu. 
căpetenie legionară, condamnat 
la moarte pentru fărădelegile și 
crimele comise în timpul rebe
liunii legionare.

Această nouă provocare de
monstrează. o dată mal mult, 
josnicia acestui poet de radio, a

celor care stau in spatele lui. 
care, pentru-a-și atinge scopurile 
lor murdare, nu pregetă să re
activeze un fascist notoriu de 
teapa lui Boldeanu.

încercarea de activizare a 
unor asemenea elemente nu 
face decît să adauge Încă o 
dovadă la lungul șir de fapte 
care atestă cîrdășia dintre cer
curile reacționare contemporane 
și elementele fasciste, declasate.

Poporul român a primit și sa
lutat cu recunoștință manifestă
rile de simpatie și solidaritate 
care au avut loc cu ocazia cu
tremurului din partea a nu
meroase state, a Crucii Roșii, a 
altor organizații internaționale 
recunoscute, a nenumăratilor săi 
prieteni de pe toate meridianele 
— inclusiv a unor români sta
biliți în străinătate.

Dar. in mod hotărit. poporul 
român. persoanele sinistrate, 
resping cu indignare și dispreț 
orice ..ajutor" din partea unor 
asemenea elemente care Încear
că pe această cale să-și camu
fleze activitatea criminală dusă 
de-a lungul întregii lor existen
țe, împotriva țării noastre, a in
tereselor vitale ale națiunii.

Actul josnic, provocator al 
postului de radio autointitula* 
„Europa libert" îi demască încă 
o dată pe autorii săi ca unelte 
ale forțelor reecțiurdl și faecte- 
mului de pretutindeni, a căror 
activitate cor.trtvi.ne intereselor 
popoarelor, ale destinderii, păcii 
și colaborării internaționale.

Sesiune științifică consacrată împlinirii 

a 70 de ani de la marea răscoală

a țăranilor din 1907
Vineri, la Muzeul de isterie a 

Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, s-au încheiat lucrările 
sesiuni! științifice consacrate 
împlinirii a '• de ani de la 
marea răscoală a tiranilor <tr. 
1S07. cu tema ..Lupta de veacuri 
a țărăr.inni pentru dreptate I 
libertate soria'â. pentru pro
gresul. unitatea națională și 
neatimarea patr.e: noastre. par
ticiparea activă, alături de cla
sa muncitoare. la vxtoria revo
luției și tauauutției saaahate ta 
România*.

La sfîrsctul lucrărilor «estmiL 
cei prezer.ți au adoptat textul ta
pei telegrame adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU, 
■ecretarul general al Partidului 
Comunist Român, «reședințele 
Republicii Soriaitste Raaaâma. 
în care se aporie. printre altele :
Parcripanți: la se aurea gtua- 

tifirt consacrată tznuLnirii a ta 
de ani de la marea riscoală a 
țăranilor din 1307 vi adresează, 

și riiteta tovarășe Xieaiae 
Ceaușeseu. ealde a'iiîȚiuri pen
tru salutul cordial u urările de 
succes pe care ai J*-oti traussus 
și vă exprimă ser.tcr-. eretele lor

de aleasă prețuire si profundă 
recunoștință, asigurindu-vă de 
atașamentul lor nețărmurit față 
de politica înțeleaptă a Parti
dului Comunist Roman, politică 
ce corespunde intereselor fun
damentale ale poporului român 
și a cărei elaborare ș: înfăptuire 
«tnt indisolubil legate de numele 
si contribuția dumneavoastră 
hotărî taare.

Sesiunea a evocat rolul țăcă
nim::. care, de-a huutu! milena
re: existente a poporului român, 
a renrezectat o importantă for
ță socială a progresului si a avut 
• puternică inCuentă asupra 
desfășurăm tuturor evenimente
lor cruciale <tn istoria patriei 
noastre. Lucrările sesi unii au în
fățișai prinripa» momente ale 
supte: târâm—.:* pentru libertate 
sz dreptate uri i pentru pro- 
gresuL unitatea narixxală șt

tributia actrrt a tl lr tel. aâ- 

taria natautiet *t eoostrucriei 
sacalista ta Româna. A fast 
■riri.d ta aod deoaeeit faptul

■aișrtrit rerottmooar» tn trecu* 
aa * ta prezenta, aara w alâ-

Avancronica etapei SPORT • SPORT
*Lat șl ea a£â țârar-1 ari.

pentru
alianței

noastre.

AGENDĂ
Vineri dimineața, tovarășul 

Angelo Miculescu. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul I 
agriculturii si industriei alimen
tare. a primit delegația Minis- ' 
terulvn Agrioiituru. Silviculturii 
și Bunur-.lor de Concum dm 
R.D. Germană, condusă de <5r. 
Erwin Nep. adjunct a! minis- , 
truiu:. care se efî te vizită ta 
țara r.cas:râ-

!r. cadrul convorbiri! evre ■ 
evuz Joc cu acest prilej au fost 
abordate pvebleme pt ivind dez- I 
votarea colaborării eecnocnice și 
tetat.co-șttmtifice însre cele

, două nr' âtâeie.

b vrem și x. a fost «emnai 
Proeocotel de coiatanre aecre- 

i mica B «ehx-.rc-știmtiCcâ pe 
asul 19T1 între rr. -.-corela de 
resort ia cehe două țâri.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Elene, 
CONSTANTIN TSATSOS. următoarea telegramă :

Foarte mișcat de urările și felicitările amabile pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia sărbătorii noastre naționale, exprim Excelenței 
Voastre, viile mele mulțumiri și vă rog să primiți expresia urărilor 

cele mai sincere pentru fericirea dumneavoastră personalâ ȘÎ 
pentru prosperitatea poporului român prieten. _,

îmi exprim convingerea câ relațiile de prietenie care există 
între țările noastre vor continua să se dezvolte în viitor in inte
resul păcii și cooperării în Balcani și in lume.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MAN'ESCV. a trimis primului ministru al Republicii Isla
mice Pakistan, ZVl.FIKAR ALI BHUTTO, următoarea telegramă :

Cu prilejul numirii dumneavoastră in Înalta funcție de prim- 
ministru al Republicii Islamice Pakistan imi este deosebit de plăcut 
sâ vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de succes 
ta activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima deplina încredere 
câ bunele relații de prietenie și colaborare în domeniul politic, eco- 
nomie. tehnice-știmțifie și pe alte planuri statornicite între Repu
blica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan se vor 
extinde și adinei pe mal departe potrivit intereselor celor două 
popoare, ale cauzei păcii și securității, ale înfăptuirii unei noi 
ordini economice mondiale.

Alte contribuții ale tinerilor 
la „Contul omeniei“

băec* X ten BacarecC. a betârit 
ta âepocâ ta .Ctrrta! IFif suma

de 22 M Ie ea resrexxxâ aa- 
tarita ne • c dta Jcaa aarLe. 
Un tazea va ur» ta .Cartai

ta Coc.tu! omenie: suma de
4 MS lei. din care au depus ta 
(LE.C. 3 MS lei.

Sosirea delegației Federației Tineretalai 
Coeiiist dtB Italia, coadasâ de

Plariierii au vărsat in con
tul omenos 5 243 .ei, rtmialr.d 
ca tarta la aCrșttta anuliri să 
ccvr.nle teze «uma pină ta t fbO 
Jet De a1 ttnetkea. membrii orga- 
nsratie. U.T.C. au depus ta ace
iași coc.: suma de 2 3f0 lei. angx- 
jiedu-se ca pină ta sftrritul 
snulu: depunerile *â atingă va
loarea ta *000 lei.

• TitetcrZ riaaat a VTH-a 
ecrerete ta H ata 

Wr-eta Ratatei Ofc. rxxnârtnd 
» de tam. tasm* s_ta» ta

Dacă la ultimul campionat 
mondial a apărut noțiunea de 
„fotbal total" — puțin, definită, 
însă, de cei care au fredonat pe 
buze astfel de cuvinte — la Bel
grad. în turneul final al campio
natului european, am putut con
stata marea ardoare cu care cele 
patru echipe prezente și-au a- 
părat și jucat șansele. A crescut, 
deci, dinamica jocului, pe ace
lași desen tactic, in care insă 
sarcinile și pozițiile erau mai 
bine definite. Marile noutăți care 
apar in fotbal sint totuși puține 
și. bineînțeles, eșalonate In timp 
prin acumulările care le fac să 
apară. S-ar putea ca cele trei 
linii de așezare ale echipelor să 
devină cit de curind numai două, 
cu interferențele lor obligatorii 
care nasc un labirint de conse
cințe. pe care nici noi nu sîntem 
pregătiți să le Intimpinăm.

Etapa a XXI-a poate aduce o 
scindare între prezumtivele can
didate la retrogradare. Echipele 
S. C. Bacău și Politehnica Iași,

care au avut o comportare tazsă 
în acest început de retur, ss pri 
desprinde — ciști gind te fata 
Progresului și Univerzifăți: Cra
iova — de Rapid și Cot tăcuL 
care primesc pe U.T-A. și 
Steaua, formații cu bune evolu
ții. in deplasare, ta areastă pri
măvară. La Hunedoara, vocul are 
o importantă deosebită, dar spe
răm că accentele de joc nu vor 
depăși linia regulamentului. 
Steaua având r.evo.-e s de inte
gritate corporală peruru a ne re
prezenta cum trebuie !r. jocul cu 
Spania. în București. mai sinS 
programate două jocuri liniști
te : Dinamo — F. C. M. Galați 
și Sportul Studențesc — F.C.M. 
Reșița. Intilnirea dintre Jider* 
și ..lanternă" poate aduce multe 
goluri, deci un spectacol ce nu 
trebuie scăpat, la fel ca și cea
laltă partidă în care, studenții 
trebuie să dea circulației lor mal 
multă greutate, nu numai culoa
re. în penurie de puncte, con- 
stânțenii trebuie să ciștige nea-

• ASEARA LA COPENHAGA.

lele Cupei Ci-nși—ile- Euro
peni Ia handbal tsaseafia, «ta
pa Steaua Răcorești a tencisa* 
ta egalitate. I»—19 rit—lt). ea 
formația daneză Kțl M Frede
ricia. învingători m primul joe 
ca scorul de Î7—2». handbaîiștR 
români s-au calificat peutrn 
finală.

secretarii geieral al federației Boaoac ta Veta grax.-rt ta

• Organ;riatriJe U.T.C din ju
dețul Gatap au depus cină in 
prezect ir. contul refacerii si 
pentru a-utocarea tinerttar din 
rx-ri* catamitata peste 210 000

tar«~—ră* fr-.te rtreaea ta rcr.su

Cronicâ U.T.C

Acriteat Br -Tr111 iee și TJ- 
■eretuM COPTE dta Ve- 
•ezaria rare va efeccna • Tl- 
otâ te tara teiitrl. te țari

• Loctatocu comunei Pechea 
an coetrtburt La contul omeniei 
ea 11* 0N Jeî. între depunători 
■tnt numeros: tineri cooperatori, 
mecar zriori și cadre didactice.

• Pioeferii «tn comunele Jo- 
rtști si îîărooSoasa. au «iepus. 
«rin efMxxar te tar persacata și 
Încasările te la sooriaco'.e. suma 
te 2 «00 Ie-, ta „Contul 1977". Co
legii lor te ta rotație din Vir- 
jen. Grivița. Lcngoci ci Băleni 
au oor.trdxti: cu 5 552 le..

• Coleetivu! întreprinderii 
poligrafice din Galați, format în 
majoritate din tineri, a hotărit 
să «Jepună în contul omeniei 
191 000 lei.fcri a atei te figfartl • 

ttati.it fermatâ repre-
Ot mal aici acoiari -SoimM 

patine;* s-au angajat *â depună
• Activul U.T.C. a! Comitetu

lui județean Bihor al U.T.C. a

hotărit să contribuie la „Cotitul 
1S..“ cu «urna de 140 000 
euh.valind cu retribuția pe o 
lună. Comitetul județean U.T.C. 
și-a luat angajamentul să supli
menteze ptanul economic cu. 
100 000 lei. valoare acordată pen
tru refacere.

• Cadrele didactice de ia 
Liceul pedagogic din orașul 
Caransebeș au hotărit să con
tribuie in contul omeniei cu 
s una de peste 100 000 lei, șe- 
preze-.tind o parte din retribu
ția lunară pină ta «Csșltul 
annhri

• Elevii aceluiași liceu șl ai 
Line* ih ti industrial nr. 2 din îo- 
«aliiate au organizat în aceete 
zile numeroase spectacole «1- 
• ural-artistice, sumele încasate 
fiind depuse în „Cotitul 1977' .

• Pionierii Liceului pedagogic 
au adunat peste 1000 kg de
șeuri textile si hirtie, valoarea 
bănească fiind vărsată In ced
rul omeniei. Asemenea acțiuni 
fiind organizate și de pionierii 
Liceului real-umanist. Școala 
generală nr. 1 și ar. 2.

• Colectivul de muncă de la 
I.P.E.G. „Banatul" din Caran
sebeș. au hotărît să contribuie 
tn „Cantul 1977“ cu suma de 1,3 
milioane leL

• Colectivul anului H D al 
Liceului „Nicu Gane“ din Fălti
ceni a strins din economiile 
elevilor suma de 740 lei.

Lucian Cristea, Con
stanța : „Mă bucur că 
după atita zbucium și du
rere rubrica „De la om la 
om“ a revenit în sufletul 
și viața noastră ca o oază 
de lumină, pe care o aș
teptam de-atitea nopți 
nedormite și plinse pe 
rănile țării, de atitea 
coșmare, in care am vă
zut și revăzut de zeci de 
ori chipurile semenilor 
noștri obosiți și loviți de 
prigoana naturii. Mă 
bucur că după atita neli
niște, reapariția rubricii 
înseamnă pentru fiecare 
dintre noi revenirea la 
viață, la viața normală și 
frumoasă, la viața noastră 
tinerească, plină de dra
goste ți farmec, despre 
care am vorbit și vom 
mai vorbi de zeci fi zeci 
de ori la această rubrică 
a sufletelor noastre. A- 
veam nevoie de acest ră
gaz, aveam nevoie cu 
toții de acest semn al 
continuității, în care fie
care să-și verse sacul 
amintiri, cu necazuri 
intimplări, cu iluzii

Da, rubrica noastră 
Așa cum toată țara și 
lor 'firești, dintotdeauna. Trebuie să ștergem 
sele urme cit mai repede și să ne așezăm existentele 
in tiparele lor adevărate, întoreîndu-ne din nou fața 
către viață și viitor. Către muncă, învățătură, către 
frumos, prietenia și dragoste. „De la om la om", dragi 
prieteni, se redeschide către voi cu toate porțile sale.

vise, in fine cu tot ceea 
ce viața ne poate oferi ta 
fiecare pas.

Aici, tn această pec-nă. 
aici și acum, ca -De 
om la om" să ir.vă;ăm si 
înfruntăm eu curaj viața, 
ața cum o face la această 
oră poporul nostru, să fim 
bărbați in sensul vredni
ciei ți puterii noastre de 
oameni crescuți și trăiți 
pe acest pămint, să inte- 
iegem că tint atitea lu
cruri minunate fi serioa

să 
pe 
ne
•- 
•- 
de

in trupul și iniau seen. 
deși acezt pnrien 
mărturisit că nu xtac-.;:-c— 
neaze să fie prieteni fe
tei. Xepf ■* rin ■*: ee 
izfipseczd prin rss :n o- 
clus «i această fdpnră 
nevinovată in toate eiu- 
punle. incit sint tot ttatpul 
neliniștit. Acestor doi ochi 
căprui nu le-am vrut ni
mic mai mult decit o sin
gură prietenie sinceră 
care ar fi putut si ae

face fericiți in ecrem •- î-e 
■ pe șt ceteteA.
hsi arena, cred s-a *•- 
rimpud așa. rt m-S 
de tas ta «mMiȘtei «anta 
nWe-1 H rebnea d-voss- 
rră ..De M am ia om" fi 
to* re această ocazie te 
—.trek ce sfat imi pwrp as 
pentru viitor ia ceea ce 
privește această situație, 
atit mie personal, dt ți 
fetei șt pneteouhn meu".

ta. Swpnaa ar fi dscȘ aș ere artei e mzte dre
pnzm cteeaa taătan asa psr-ea ltd*.

se pentru care merită 
ne after-, em gindunle 
hirtie. Mi bucur că 

rom reintilni iarăși la 
ceasta rubrică, de data 
ceasta mult mai căliți 
ceea ce poate multi dintre 
noi au făcut in aceste zile 
grele. Ca niciodată, parcă 
ne-am simțit mai uniți fi, 
de ce nu, poate acum, re
venind cu scrisorile noas
tre la această rubrică, 
vom lega 
unite fi mai 
vom scrie și 
rinduri care 
mai fericiți".

reîncepe viața

cu
fi
0

i?i . ...
toți oamenii revin

la această
prietenii mai 

frumoase, 
vom aștepta 
si ne facă

ei 
la

normală, 
rosturile 
dureroa

întimplarea, deși tristă ir. esența ei, au mi se pare 
definitivă și hotăritoare nici pentru dumneavoastră, 
nici pentru acel prieten răpitoț- și niri pentru minună
ții ochi căprui de care v-ați îndrăgostit Refuzul unui 
dans nu Înseamnă totuL el poate însemna doar o rea 
cc—.ncențâ. Mai așteptați, mai i.-jnstați._

de Ion Băieții
P. S„ Curtea de Argeș : 

„Fiind tînăr, am avut pri
lejul să intilnesc in viața 
mea de elev o situație de
osebită pe care cred că 
trebuie să o cunoască fi 
cei de o virstă cu mine. 
Iată despre ce este vorba: 
am îndrăgit o fată, iubire 
care s-a manifestat timp 
de patru luni reciproc. Ne 
iubeam cum cred că nici 
unii de virsta noastră 
pină acum nu s-au mai 
iubit. In aceste patru luni 
am avut ocazia să o cu
nosc îndeaproape și să-mi 
cadă dragă inimii, inimă 
care acum, după despăr
țire, suferă din cauza ei. 
Iată cum ș-a întimplat a- 
ceastă despărțire neaștep
tată (pot spune) pentru 
mine : era intr-o simbătă

în a cărei seară a avut 
loc o reuniune tovără
șească la noi la școală. 
Cind a venit ceasul des
fășurării acestei reuniuni, 
ne-am strins cu toții la 
clubul liceului respectiv. 
Aici am avut ocazia si 
prilejul să o invit la un 
dans, insă marea deza
măgire a fosț că la invi
tarea mea ea a rămas 
rece. Această refuzare 
este influențată in mod 
direct din cauza unui co
leg de nedespărțit care, 
prof ițind de bunătatea 
mea, prin calitățile deo
sebite atît fizice cit și 
intelectuale (muzică), a 
reușit să fure (pot spune) 
doi ochi mari căprui ai u- 
nei ființe care timp de 
patru luni a făcut lumină

A Lenuța, Brașov : 
„Sint din Brașov. Am fost 
absolventă a unei școli 
profesionale promoția 1974 
In prezent lucrez la o în
treprindere aici in oraș și 
urmez cursurile serale ale 
unui liceu de cultură ge
nerală. Nu știu dacă a- 
ceste rinduri sint sau nu 
binevenite, mai ales că 
incerc să caut „acul in 
carul cu fin“. Anul trecut 
in luna august am cunos
cut un băiat originar din 
Bacău, absolvent al Șco
lii militare de ofițeri ac
tivi din Brașov, promoția 
23 August 1976. După ter
minarea școlii a fost re
partizat la o unitate mi
litară in București. Ultima

dată l-am revăzut tot •- 
nul trecut in luna sep
tembrie Deși intre noi 
r.u au existat decit niște 
discuții amicale, totuși nu 
l-am lăsat pradă uitării. 
Acum, în aceste clipe 
grele prin care trecem 
toți și mai ales aflind de 
marea lovitură pe care o 
suferă Capitala, aș vrea 
să aflu citeva relații de
spre Adrian. Am omis 
mai sus să-l descriu : e 
un băiat de statură mijlo
cie, șaten, poartă oche
lari. Tare mult m-aș bu
cura dacă aceste rinduri 
vor ajunge pină la el; 
poate cei ce-l cunosc sau 
poate colegii mă vor aju

V-are tadep£=s rggâriu 
piâeBSâ^
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«eac re foame natată szez- 
M raknca _D* ia oa ia 
am", care spore ia fiecare 
sirităii Kz am crerur 
■tetodată că e să fra pata 
in șitaeȘie de a vi serie 
rrrodatâ Xa decis 17 
ăst b as vrea ta ră spua 
re de ia srezstd virui 
iubesc, robesc ca stere- 
ret An foot pmetenă r. 
** colea de-al seu 4 him. 
ne Htelejerrn re frajts p 
credecm, citi eu cit p el, 
că au o să ae atei dat- 
rtri;»-. nunodoză. Această 
issielege~e a dseret pbsd tn 
re-a crud «_n pr.etea ia 
al hd a snierrenst cs in
trigi ți etncitsai, ne-am 
cerut ți astfel pnetenta 
noastră ș-« dăttrâsat. Din 
r-.uc aceea v. ass soi 
vorbit unul cu altul S hrm. 
la ceia f luai ts: ofense 
au numai drapastec hă, 
a ți tncrederes ta forțele 
lui. Mi găseam cu ei tn 
fiecare zi ți-mi venea 
foarte greu si trec pe 
Hnpd el fără M-î vorbesc. 
Simțeam taresi pierd min
ții*. eram supărată tot 
tmpul, nu mei fnsdșam. 
Intr-0 bună ti am vroi 
td pun capăt acestui gol 
care era intre noi ți l-«m 
oprit și i-am vorbit. In 
urma discuției purtate eu 
el ne-am împăcat. Cu țea- 
ta că imi spunea că md 
iubeșîe, ci o să mă con
vingi că poate si țină la 
nune, după doui sipti- 
mini imi trimite răspuns 
pe un coleg ci nu mei 
poate vorbi cu mine decit

edegisL Azezs-.i veste 
au-« trecut o* va cufst 
«na rxiriă. Luptasem 
teorie malt re M-l aduc 
ic «dever. pr.« tetă era 
cei mas tem bciat ie tn- 
«riătară, era disciplinat, 
pnea foarte asalt ta r-.iae 
— cel puția așa credejm 
eu. Dapă ca * iaceput să 
se ia cu prietenul hă, a 
taceput ta fumeze, să 
bea, si rru md tnvețe, si 
fie sndtse-.piinat să nu mi 
mai respecte. In general, 
te schimbase eu totul.

Am făcut absolut tot ce 
am putut ca să-l readuc 
pe calea cea buni. Am 
făcut p"ea multe pentru 
acest băiat, iar el tn 
schimb nu a fost tn stare 
ti vta șsrețuiască. îmi pun 
tot timpul zeci și zeci dz 
întrebări la care nu le 
găsesc răspuns, mi gln- 
desc cum si fac să fie 
iarăși băiatul de acum un 
an.

Nu e să-mi mai pot 
face nici un prieten, de
oarece am mai vorbit cu 
băieți pir.l la „el", dar 
cit de mult l-am iubit pe 
acest băiat nu am iubit 
pe nimeni.

Acum aș vrea si vă în
treb :

1. Cum si procedez ca 
zi-l pot aduce iarăși pe 
calea cea bună 2

2. Oare merită să fac 
toate aceste treburi pen
tru el ?

3. Ce credeți : daci o si 
ne mai împăcăm, o să fim 
prieteni ca mai înainte ?“

Chiar dacă veți rtmine doar prieteni și colegi, me
rită să vă continuați efortul de a-1 aduce pe calea cea 
bună. Nici un sacrificiu nu e zadarnic cind este vorba 
de oameni, mai ales de unul apropiat. Fiți răbdătoare 
și, mai ales, convingătoare. Sint convins că, în cele 
din urmă, el va fi impresionat de perseverența dvs. 
și va reveni la sentimente mai bune.

Oricare va fi rezultatul, mai scrieți-ne.

Mărturii ale solidarității
cu poporul român

Guverne, organizații și institu
ții publice, firme străine conti
nuă să-și manifeste solidaritatea 
umană cu lupta eroică desfășu
rată de poporul român pentru 
Înlăturarea urmărilor dezastruo
sului seism din noaptea de 4 
martie.

într-un recent mesaj adresat 
prin intermediul ambasadei 
noastre ta Monrovia, de pre
ședintele Liberiei. Wiliam R. 
Tolbert jr„ președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, se tace cunoscută 
hotărirea guvernului liberian de 
• contribui ta ajutorarea familii
lor sinistrate și recuperarea 
pierderilor materiale provocate 
de cutremur cu suma de 10 000 
dolari.

Guvernul Republicii Indonezia 
■ hotărit, de asemenea, să vină 
In sprijinul țării noastre cu 
turna de 10 000 dolari.

Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) a 
alocat suma de 250 000 dolari 
pentru proiecte de refacere eco
nomică ce vor fi convenite cu 
guvernul țării noastre, iar Pro
gramul Alimentar Mondial și 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultu
ră (F.A.O.) au hotărit să mă
rească ajutorul acordat Româ
niei, de la 2 milioane dolari, la 
2 998 600 dolari, furnizlnd diverse 
produse alimentare ; 4 390 tone 
făină de griu, 502 ulei vegetal, 
377 tone conserve de carne sau 
pește, 77 tone lapte praf.

însemnate contribuții bănești, 
sau sub formă de produse, s-au 
primit în ultimele zile și din 
partea unor firme, instituții, so
cietăți și organizații de peste 
hotare. Astfel, firma vest-ger- 
mană „Siemens" a oferit apara
tură medicală în valoare de 
100 000 mărci, iar laboratorul 
„Bruneau" din Franța, instru
mentar și materiale chirurgical* 
In valoare de 750 000 franci.

Firma „Blackwood and Hod

ges" din Anglia a donat o auto
macara in valoare de 30 000 lire 
sterline, iar firma austriacă 
„Fronins" aparate de sudură va- 
lorind 30 000 șilingi.

Din S.UA. organizația „Ad
ventiștii de ziua a 7-a“ a expe
diat medicamente, truse medica
le și instrumente chirurgicale în 
valoare de 150 000 dolari.

„Asociația băncilor și banche
rilor" din Luxemburg contribuie 
la înlăturarea urmărilor cutre
murului cu suma de 100 000 
franci luxemburghezi, iar firma 
„Basf" din Ludwigshaffen (R. F. 
Germania) cu 50 000 de mărci.

Depunerile efectuate pină în 
prezent în contul special deschis 
ta băncile din Japonia pentru 
înlăturarea urmărilor cutremu
rului din România, depășesc 
35 000 000 yeni. In diferite orașe 
japoneze continuă, totodată, ac
țiunile de ajutorare organizate 
da Asociația de prietenie Japo
nia — România., Numai la Tokio 
au fost colectate, pină acum, do
nații însumînd 820 000 yeni.

„Cantul 1 000“ al Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior conti
nuă să înregistreze, de aseme
nea, numeroase mărturii* ale so
lidarității cu poporul român. Pe 
lista donațiilor în bani depuse în 
acest, cont, în ultimele zile, fi
gurează, între altele : firma ca
nadiană „Combustion Engen.ee- 
ring" — 15 000 dolari, firmele 
austriece „Fritz Mauthner" — 
50 000 șilingi ; „Bunel Biach 
A. G.“ și „Jersey" — cite 
20 000 de șilingi ; Uniunea coo
perativelor agricole austriece — 
10 000 de șilingi ; primăria ora
șului Klagenfurt — 10 000 și
lingi ; firma vest-germanâ Kraut- 
kramer G.M.B.H." — 10 000
mărci ; Asociația federală de 
box amator (R. F. Germania) — 
5 000 mărci ; firmele suedeze 
„Scanpaper" și „Hefa" — cita 
10 000 coroane ; „Junex" șl „Nils 
Nessim" — cite 5 000 coroana ;

„Ab Marveilo" șl „Ab . Karls- 
troem" — cite 1000 coroane ; 
Uniunea Sindicatelor din indus
tria construcțiilor de mașini 
(Anglia) — 1 200 lire : firmele 
britanice „Matrix Churchill In
ternational Limited" — 1000
lire și „Armadores Petrolieros"
— 1 000 dolari ; firmele tailan- 

•deze „Bara Windsor" și „Chla
Tal Seeds" — cite 1 000 dolari ; 
firma „Buray Ticaret" (Turcia)
— 30 000 lire turcești ; Coopera
tiva „Menas" din Mersin (Turcia)
— 20 000 lire ; Societatea de stat
pentru petrol și Institutul de 
cercetări geologice din. aceeași 
țară, cite 10 000 lire turcești ; a- 
sociația „Business International" 
(Elveția) — 4 280 franci elve
țieni ; firma „Sehier Otten" din 
Berlinul occidental — 2 000
mărci ; Societatea pentru con
strucții de locuințe „Wohnung- 
ștaette — Gesellschaft (Berlinul 
occidental) — 1 000 de mărci ; 
firma venezueleană „Codimaq" 
și Asociația doamnelor diploma
tice din Caracas — cite 1 000 do
lari ; firma „Danzanas Hellas 
(Grecia) — 1 000 dolari ; colecti
vul ziarului „Mediteran News" 
(Libia) și firma „United Auto
mobiles Company Limited" (Ior
dania) — cite 500 dolari.

în Franța, diverse organizații 
și persoane particulare au de
pus, tn aceste zile, în „Contul 
1 000“ al Băncii române de co
merț exterior suma de 67 238 
franci.

Numeroase țări continuă să 
trimită pentru ajutorarea fami
liilor sinistrate bunuri eonstînd 
în medicamente, alimente, îm
brăcăminte, materiale de con
strucție și alte produse. Aseme
nea ajutoare au fost primite re
cent din Anglia, Austria, Bulga
ria, Canada, Cuba, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Italia, Japonia, Polo
nia, Spania, S.U.A,

(Agerpres)

SIMBĂTĂ, 2 APRILIE

PROGRAMUL I

12,00 Telex. 12,05 Documentar 
științific. 12,40 Scoarțe românești. 
Film documentar. 13,10 Matineu 
muzical. 13,35 Imagini ale posibi
lului — literatura știlnțiflco-fan- 
tastică. 14,00 România pitorească. 
14,30 Fotbal: Rapid—U.T.A. (Cam
pionatul național — divizia A). 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Republicii. 16,20 Clubul 
tineretului. 17,10 Antologia filmu
lui pentru copil și tineret: „Tar
zan — omul junglei". 18,20 Era-n 
o mie nouă sute șapte. Ecourile 
răscoalei din 1907 în literatura și 
arta românească. 18,50 Săptămina 
politică internă și internațională. 
19,03 Eroi îndrăgiți de copii. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Teleenclclopedia. 
20,35 Film serial: „Kojak". 22,10 
Telejurnal. 22,20 Pagini satirice 
din biblioteca mea. Telerecltal 
Octavian Cotescu.

DUMINICA, 3 APRILIE

PROGRAMUL I

8.00 Tot înainte! 1.50 Film »e- 
rial pentru copil: TOATE PIN-

ZELE SUS. Episodul III: „Cine 
ești dumneata, domnule Valliant?**. 
9.45 Pentru căminul dv. 10,00 
Viața satului. 11,50 Bucuriile mu
zicii. 12,30 De strajă patriei. 13,00 
Telex. 13,05 Album duminical. 16,30 
Drum de glorii. Etapa a doua a 
concursului pentru tineret dedi
cat Centenarului Independenței 
de stat a României. 17,50 Csepel 
— insula-uzină. Film documentar. 
,18,10 Film serial: DIN TAINELE 
MARILOR : „Flori ale adîncu- 
rilor marine**. 19,00 Micul 
ecran pentru cei mici. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 
OAMENII PAmINTULUI. Episodul 
5 : „Lumina falnicelor zori" 
(1921—1947). 20,20 Film artistic:
„Duel în Pacific". 21,45 Concert 
de seară. 22,15 Telejurnal; Sport.

PROGRAMUL II

10,00 Concert educativ realizat 
cu concursul Filarmonicii „George 
Enescu".

LUNI, 4 APRILIE

PROGRAMUL I

18,00 Telex. 16,00 Imagini din . 
Senegal. 16,11 „Ca eroii din ba

lade" — program coral susținut 
de corul Școlii Militare de mu
zică și Fanfara reprezentativă a 
armatei. 16,30 Emisiune în limba 
maghiară. 19,00 Cadran mondial. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Panoramic. 20,30 Cintarea 
României. Festivalul creației și 
hărniciei. 21,05 Publicitate. 21,10 
Roman-folleton: „Sub stele". Epi
sodul 3. 22,00 Muzică ușoară 
românească. 22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL II

16,30 Poarta albastră a țării. 
Film documentar despre portul 
Constanța. 16,40 Pagini satirice 
din biblioteca mea (reluare). 17,20 
Cenacluri ale tineretului din Ca
pitală. 17,55 Pentru căminul dv. 
18,10 Muzee, colecții și galerii de 
artă bucureștene. 18,35 Publici
tate. 18,40 Cintece în Interpreta
rea Ansamblului „Rapsodia Româ
nă". 19,00 Agenda culturală a 
Capitalei. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Selecțiuni din 
opera „Flautul fermecat" de W. A. 
Mozart. 20,20 Pul de lei. Docu
mentar dedicat unor figuri de 
eroi ai Războiului de Indepen
dență. 20,50 Telex. 20,55 Film 
iertai: „Kojak" (reluare).

MARȚI, 5 APRILIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10.00 Român;», 
țară de dor. Emisiune de cintece. 
10,20 Antologia filmului pentru 
copil șl tineaet (reluare): „Tar
zan — omul junglei". 11,25 No
blețea unei meserii. 11,35 Telex.

Gheorghiu după Ben Jonson. 21,35 
„1907*. Spectacol de balet. 21,50 
Orizont tehnico-știlnțlflc. 22,20 
Telejurnal.

PROGRAMUL D

20,00 Film serial pentru copil: 
TOATE PÎNZELE SUS! Reluarea 
episodului n: „Secretul epavei".

2 — 8 APRILIE 1977
16.00 Telex. 16,05 Teleșcoală. S.O.S. 
natural — Echilibrul biologic.
16,35 Curs de limbă engleză. 17,05 
Atenție la... neatenție. 17,20 Vira
tele peliculei. 18,05 Mult e dulce...
18,25 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,50 întrebări șl 
răspunsuri. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 19,50 La ordinea 
zilei. 20,00 Seară de teatru: 
„Volpone**. Adaptare da Mlhnea

21,05 Viața economică a Capitalei.
21.30 Telex. 21.35 Tineretul Capi
talei. 21,00 File din hronicul 
muzicii românești.

MIERCURI, 6 APRILIE
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Teatru TV 

(reluare): „Volpone". 11,10 între
bări șl răspunsuri (reluare). Ute

Telex. 15,10 Matineu de vacanță. 
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,25 
Publicitate. 16,30 Fotbal: România 
Polonia. Transmisiune directă de 
la Stadionul „23 August". 18,20 
Tragerea Pronoexpres. 18,30 Tele- 
eronica pentru pionieri. 18,50 O 
operă remarcabilă în dezvoltarea 
gindirii • marxiste din România, 
Neoiobagia de C. Dobrogeanu- 
Gherea. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Reflector. 20,15 
Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra
nizări". Filmul artistic „Liubov 
Iarovaia". Premieră TV. 21,55 Pu
blicitate. 22,00 Vedete ale cînte- 
cului la București : Iva Zanlchl. 
22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL II
19,50 Eroi îndrăgiți de copil 

(reluare). 20,15 Emisiune de știin
ță. Atomul. Sursă nelimitată de 
energie. 20,40 Desene animate. 
21,05 Telex. 21,10 Consultații juri
dice. 21,30 Arii din opere de 
Richard Wagner. 21,50 Un izvor 
pururi reînnoltor: Folclorul.

JOI, 7 APRILIE
PROGRAMUL I
16,00 Telex. 18,05 Teleșcoală. 

11,35 Cure da limbă rusă. 17,M

Emisiune de știință. Oceanul șl 
viața. 17,35 Reportaj pe glob. Re
pere braziliene. 18,00 Interprețl 
virtuozi: David Ohanesian. 18.30 
România pitorească. 19,00 Ziua 
mondială a sănătății. 19,20 1301 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 La or
dinea zilei. 20,00 Ora tineretului. 
20,40 Teatru scurt: „Histrion" de 
Mihai Emlnescu după G. Ierwitz. 
21,30 Din marșurile independen
ței. 21,45 Meridiane culturale. 22,20 
Telejurnal.

PROGRAMUL n

20,00 Un fapt văzut de aproape. 
Reportaj. 20,25 Roman-folleton: 
„Dombey șl fiul". Reluarea epi
sodului 5. 21,15 Transmisiunea
părții a doua a concertului sus
ținut de orchestra simfonică a 
Radlotelevlzlunii. 22,00 Orele lu
tului. Un film despre tradițiile 
ceramicii populare din țara 
noastră.

VINERI, I APRILIE

PROGRAMUL 1

9(M Teleșcoală. 10,00 Teleoinema- 
Msa Cr«lu«ra). u,M Pa atrunada

vioară. 11,55 Telex. 15,10 Matineu 
de vacanță: „Blîndul Ben‘*. 16,00 
Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 Cțirs 
de limbă franceză. 17,05 Emisiu
ne în limba germană. 18,50 Tra
gerea Loto. 19.00 Noi, femeile.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Oameni ai recoltelor. Re
portaj din comuna Smeenl — Bu
zău. 20,10 Anchetă socială. La dis
poziția dumneavoastră. 20,45 Film 
artistic: „Rondul". Premieră TV.
22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL H

17,00 Portativ. Aspecte din acti
vitatea artiștilor amatori și pro
fesioniști din Capitală. 17,33 Ima
gini ale posibilului. Literatura 
știlnțiflco-fantastică. 18,00 Teatru 
scurt. Ecranizări din literatura 
clasică (reluare). 19,00 Radar pio
nieresc bucureștean. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Repor
taj TV. 20,10 1877 — din mal pină 
în decembrie. 30,30 Bloc-notes. 
Informații utilitare. 20,50 Desene 
animate. 21,15 Telex. 21,20 Biju
terii muzicale. 21,50 Creatorul șl 
WOO* M.
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0 punere la punct față de un articol I

wInternațional Herald Tribune"

Deschiderea lucrărilor
Congresului Uniunii 
Tinerilor Comuniști 

din Cuba

MAREA BRITANIE

» din partea fiicei ambasadorului Venezuelei 
la București

In articolul apărut în cotidia
nul american „International He
rald Tribune", dezavuat de fiica 
ambasadorului Venezuelei la 
București, se fac afirmații ca
lomnioase în legătură cu activi
tatea poporului și statului nos
tru, desfășurată în perioada de 
după cutremur, afirmații ce cul
minează cu o născocire de-a 
dreptul absurdă, profund rău
voitoare, care, pe bună dreptate, 
a scandalizat-o pe semnatara 
scrisorii, ca pe orice om de bună 
credință și cu sentimentul res-

Ziarului „International Herald

fa
de

CATRE EDITOR :

ponsabilitătil. si anume H o 
meie ar fi fost accidentată 
una din mașinile coloanei ofi
ciale.

Indignată de această murdari 
calomnie, ca si de întreg atacul 
lipsit de demnitate, la adresa 
poporului nostru la care se pre
tează ..International Herald Tri
bune". domnișoara Evelyn Uslar 
Pietri. fiica ambasadorului Ve- 
nezuelei la București, a ținut 
să-și exprime dezaprobarea in
tr-o scrisoare trimisă acestui 
ziar, pe care o dăm pubi eztâttL
Tribune"

București, U "ar:« IfTf

Dificultăți ale noii „alianțe" dintre 
laburiști si liberali

SEMNIFICAȚIILE ALEGERILOR DIN CIRCUMSCRIPȚIA
ELECTORALA STETCHFORD

La Blackpool s-au Încheiat, 
] Joi. lucrările conferinței a- 

nuale a Uniunii naționale a 
studenților din Marea Brita- 
nie. In numele celor aproxi
mativ 800 000 de mem bri ai 
săi. organizația a hotărit să 
desfășoare o luptă activă îm
potriva oricăror tentative de 
a priva tineretul de dreptul 
său de instruire.
' în cadrul discuțiilor, nume
roși delegat: au subliniat că 
in Marea Britanic învățătura 
a devenit, astăzi, un privile
giu al claselor înstărite. Con
ferința a condamnat cu fer
mitate majorarea taxelor de 
învățătură pentru studenții 
străini și a cerut, pe de altă 
pane, să înceteze încălcarea 
drepturilor omului în Irlanda 
de Nord.

BUDAPESTA

Omagiind memoria ostașilor români 
căzuți în luptele pentru eliberarea

Ungariei
Cu prilejul celei de-a 32-a ani

versări a eliberării Ungariei de 
aub dominația fascistă. însărci
natul cu afaceri a.i. al țării 
noastre la Budapesta, Constantin 
Cimbru, Împreună cu colonel' 
loan. Pușcaș, atașatul militar, și 
loan Botar. șeful Agenției eco
nomice. au depus vineri o coroa
nă de flori la mormintele eroi
lor români de la cimitirul din 
cartierul Rakosliget din Buda
pesta, pentru a cinsti memoria 
celor 42 000 de ostași români 
care și-au jertfit viața în lupta 
pentru eliberarea poporului 
ungar. Au mai fost depuse co
roane din partea Consiliului 
’•rezidențial al R.P. Ungare,

Guvernului ungar, Armatei 
populare, corpului diplomatic a- 
credltat la Budapesta, Comitetu
lui orășenesc Budapesta al Par
tidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Frontului Popular Patrio
tic. Consiliului popular Orășe
nesc.

La solemnitate au participat 
membri ai Consiliului preziden
țial al R.P. Ungare, miniștri, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Consiliului 
popular.

■ ■

Manifestare dedicată aniversării creării

La citirea articolului dumneavoastră, o încercare rereușrâ s 
subiectivă de a ilustra situația actuală din România și de ■ critic* 
pe conducătorul său, președintele Nicolae Ceaușescu. famiB* aee*., 
eu, am fost șocați și dezamăgiți.

Unul dintre atacurile ziaristului dumneavoastră. în !r. cercarea 
sa de a-și demonstra tema, se referă la faptul câ o feme e ar fi 
fost ucisă de una din mașinile președintelui și că Incidentul na • 
fost dat publicității. Dar reporterul uită să mer.fii.-.eze că presei-r.- 
tele Ceaușescu Și soția sa s-au aflat în permanentă :n zonele greu 
avariate din București. încurajîndu-i pe părinți: disperat: s. *e 
copiii înspăimîntați, sfătuindu-i pe cei rămași fără Ia
prezența sa vitală și în îndrumările sale părinte*'.:, poporul re— iz 
a găsit încurajare. Am fost martoră la acte eroice de aolidariM* 
și dragoste umană : oameni pierzîndu-și viata în lupta teribilă pea 
tru salvarea altora. Și tot timpul președintele Ceausescu a :: • 
acolo, aproape de ei, luptînd împreună cu ei. suferind tu ei.

Dar sprijinul său nu a fost numai de natură morală. Cu
sale de încurajare li s-au adăugat acțiuni ranine. Intr-re: in eșa 
cur» a promis, aproape toți cei rămași fără adăpost au ‘.--z -u: st 
instalați in apartamente complet mobilate, cu tele t-- s: zzz - 
Dar în articolul dumneavoastră aceste lucruri sint omise «. s’-'ere 
informați că unfi cetățeni români vor fi privați de ziua 1 -e.-i :e 
duminică. Mi se pare absolut normal ca o țară care a suferit pier
deri foarte mari să încerce refacerea echilibrului s*u erenren t 
Pentru realizarea acestui scop, munca trebuie dublată, iar răgazul 
de duminică uitat temporar.

De aceea, ca fiică a unui diplomat venezuelean, trăind 'r. ereasnâ 
țară și, prin urmare, pe deplin obiectivă în părerile mele am 
foarte surprinsă că asemenea detalii nu sint comentate in art re 
dumneavoastră. Să sperăm că renumita imparțialitate americană 
nu a dispărut total. ____
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Cu prilejul fmp.'.nirii a 55 de 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist din România, 
Ia Casa prieteniei popoarelor din 
Meicova a fost organizată, sub 
auspiciile Uniunii asociațiilor 
sovietzce de prietenie șt relații 
culturale cu străinătatea. Aso
ciației ce prietenie sovieto-ro- 
mând (A.PS.R.) șf Comitetului 
orășenesc al Comsomolului. o 
adunare a reprezentanților ti- 
neretului din Capitala sovietici.

La adunare au luat parte Bo
ris Pastuhov, secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist-Leninist. Anna 
Țukanova. prim-vicepreședinte 
al conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
ne. aetiriști ci Comsomolului, 
reprezentanți ai unor intreprin- 
deri și inrtitutii. membri colec
tivi ai AJf.S.R.. oameni de artă 
și eulturd. tineri din Capitala 
sovietici, precum și 
mâni, aflați le studii 
Sovietică.

A» fort prezenți
Colț, fnsâ-cinat cu afaceri a.i. al

Lupta împotriva 
imperialismului, 

rasismului 
și neocolonialismuhi 

Sarcini prioritare trasate la 
conferința reprezentanților 
agențiilor de informații din 

țările arabe și africane

au

tineri ro- 
in Uniunea

Gheorghe

țârii noastre in Uniunea Sovieti
că. membri ai ambasadei.

Despre importanta evenimen
tului aniversat au vorbit Anna 
Țukanova, prim-vicepreședinte al 
conducerii centrale a A.P.S.R., 
Alexandr Borțov, secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova 
al Comsomolului, și studentul ro
mân Paul Orbeșteanu. care
evocat tradițiile îndelungate ale 
luptei revoluționare duse de or
ganizația tineretului comunist 
din țara noastră, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
participarea activă a tineretului 
român la dezvoltarea economiei, 
Științei si culturii. In luările de 
cuvînt a fost reliefată continua 
dezvoltare a relațiilor de prie
tenie si colaborare româno-so- 
vietică, subliniindu-se importan
ța deosebită a intilnirilor ți con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Leonid Ilici Brej- 
nev.

Vorbitorii sovietici au trans
mis tineretului român un salut 
călduros, felicitări și urări de 
succese, cu ocazia aniversării a 
55 de ani de existență a organi
zației tale revoluționare.

In capitala Libiei au luat stfir- 
git lucrările celei de-a doua con
ferințe a reprezentanților agen
țiilor de informații din țările 
arabe si africane. în cadrul că
reia au fost examinate căile de 
dezvoltare a cooperării intre 
agențiile naționale de informații 
din țările participante.

In examinarea . ''
adincirii colaborării in dome
niul informațiilor.
arabe si africane participante la 
lucrări — se arată în documen
tul final — au pornit de la sar
cinile si interesele luptei comu
ne împotriva imperialismului și 
uneltirilor acestuia, a. rasismu
lui și neooolonialtemului. pentru 
lichidarea dominației si contro
lului străin asupra bogățiilor 
naționale si resurselor țărilor 
africane si arabe. Conferința a 
trasat măsuri concrete pentru 
extinderea schimburilor de in
formații și fotcinformații Intra 
agențiile de presă din țările 
arabe și africane, a elaborat pla
nurile de colaborare în domeniul 
pregătirii cadrelor ei dotării tah- 
nioo-materiale.

problemelor

delegațiile
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București —

Acțiuni revendicative 
de amploare in Spania 

în numeroase orașe si 
provincii din Spania con
tinuă acțiunile revendica
tive ale oamenilor muncii 
în sprijinul revendicărilor 
cu privire la Îmbunătăți
rea condițiilor de trai

La Barcelona sint in grevă de 
citeva zile peste 2 500 de mun
citori care cer majorarea sala
riilor. Intr-o serie de localități 
di n provincia ea talonă între gre
viști și poliție au avut loc cioc
niri. soldate cu rănirea mai mul
tor persoane.

ARABE UNI-
IsraeSS <ta

o EMIRATELE 
TE ȘI TURCIA 
pentru retragerea 
teritoriile arabe ocupate «: crea
rea unui stat palest-piau inăe- 
pendent. se arată *- oor.ua>* 
tul comun dat pubtiătă(S ta 
Doha, la Încheierea vjile: mi
nistrului afaceruoc externe ai 
Turciei, Ihsan Sabm Caz-a?

într-o .conferință de presă or
ganizată la încheierea rizmeL 
ministru! de externe turca 
țat că in Turcia urmează a C 
deschis !n curind un oftr.u de 
informare al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.
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împotriva șerpilor veninoși
Ta capitala Bir-naniei s-a

-ecenz, o co-riem-.ti medicali pe 
a?»ioriusrf ce trebuie aco-dat 
~--i m vm e mușcat de șa~pe. 
cent. B:-mcnza se afla. printre 
tim dm lume cu cea mai mare 
teze datorezi —.așcstvri: șe-pilor 
m vdti—.-a 15 rs» »-a reușit prepa-a-ea 
-nor madscn-.e-.te cs-s fi neutralizeze 
efect*- reartulad. în loeeîftățiie rurale. 
-•ude pmcoCxl șrrpuor mineșt tete maz 
mc~r. s-z -z—.-a -rzec-s de psrncte me- 
i.-zla dotaze rz personal es.TScot. Tsnc- 
zx-re ă m țr*de-- tnnzt&etele medscc'.e 
aaeaarp cairMrii priwtlai ajaăar le ee- 
r*l mm aatfrl de eendente petrecute se 
tzmpal aOrtrCor.

Concursul

desfășurat, 
tema 

!n cazul 
Pini re- 
pnmele 

mortali- 
venrnoși.

Euroviziunii
sn « scncvrnlui is 
z-.-jac is „Evre-jw-

Corporation" (B.B.C.) cară a soluționat 
disputa cu sindicatul operatorilor, acțiunea 
revendicativă organizată de aceștia im- 
pu-.lnd aminarea datei concursului.

Eclipsele lunii aprilie
Dupâ cum anunță experții vest-ger- 

mani, cela mai spectaculoase fenomene

Piramida scufundată din ) 
„Triunghiul Bermudelor"

Triunghiul Bermudelor, cunoscut pen
tru frecventele disparițU de avioane și 
nave petrecute in perimetrul său, a ofe
rit recent cercetătorilor o nouă surpriză. 
La 900 da metri adincime a fost desco
perită o piramidă înaltă de 200 de me
tri, semn că, așa cum apreciază specialiș
tii, pa aceste locuri, in prezent acoperite 
de ape ți bîntuite de furtuni, ar fi înflo
rit odinioară o străveche civilizație.

Poluarea șl... anticarii
tst-onomica z-e lunii aprilie nor fi 
ecripsâ pc—-.aid de Lună și o eclipsă tne- 

de Sacre. In dimineața zilei de 4 
tan-ze. smbna Pimintu.'ui va acoperi a- 
c-cx-.maz-.v o tinerele din suprafața Se- 

Ecltpsa va putea fi urmărită și din 
Europa.

I« «ehreib, eclipsa rolarâ de la lt apri- 
-- - “ ‘ t In

ri
5< v. to putea fi observată decit 
tone din sudul Atlanticului, Africii 
Oceanului Indian.

Celebrii anticari de pe malurile Senei 
se pling m ultima vreme cu tot mai multă 
insistență de apariția unui dușman ne
așteptat — poluarea. Ei declari că circu
lația intensă din această tonă a Parisu
lui provoacă o creștere excesivă a po
luării aerului, astfel incit standurile lor 
sint tot mai des ocolita de cumpărători. 
Pe de altă parte, chiar cărțile pe care 
aceștia la pun in vinzare suferi influența 
nefastă a aerului încărcat de fum.
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Realitatea capitalistă dincolo de sloganele umanitare

PERSECUTAȚI, DEZMOȘTENIȚI, LIPSIȚI DE DREPTURI
Reportaje, fotografii publicate de ziare, 

reviste. Aspecte din cele mai diferite com
pun un tablou edificator pentru lumea 
capitalului, pentru condițiile inumane in 
care sint nevoiți să trăiască zeci și zeci de 
milioane de oameni. Sub eticheta bine
cunoscută a propagandei burgheze „a li
bertății" se consumă zilnic mii de drame: 
oameni hăituiți de legile „liberei concu
rențe" căutînd un loc de muncă, grija 
permanentă pentru ziua de miine, copii 
care au părăsit școala pentru a cîștiga 
ceva ajutîndu-și familia. O lume dură, 
dominată de goana după profituri cu pre
țul a mii de victime. Una din categoriile 
cele mai persecutate, adevărată dezmoș
tenită a soar tei, este populația de culoare : 
negri, „chicanos", „sioux". în sudul 
S.U.A., în alte regiuni ale Terrei, se prac
tică pe scară largă, uneori legal, discrimi
narea rasială, amintindu-ne de celebra pe
liculă „Planeta maimuțelor". Drepturile 
fundamentale ale omului se încalcă coti
dian, înjosindu-se demnitatea umană in 
jurul căreia apologeții „societății de con
sum" fac atîta caz. Se menține o stare de 
psihoză alimentată de cercurile reacționare

FIINDCĂ APARȚIN ALTEI RASE

Fotografii llustrind aspecte ale modulul de viață capitalist căruia 
îl sînt proprH încălcările flagrante ale demnității umane șl pe 
care-l suportă în condiții vitrege populația de culoare. Un om 
lovit, un_ polițist exercitîndu-și „dreptul la represiune", oameni 
căutînd în lăzile de gunoi, alții sperînd în continuare în ame
liorarea existenței lor... De cele mai multe ori, valului nemulțu
mirilor I se răspunde prin represalii, amenințări, acte de linșaj, 
mai mult sau mai puțin oficiale, în spatele cărora se găsesc 
cercurile reacționare, neofasciste, de tipul Ku-Klux-KIanuiui.

• „Nu știu ce salariu am. Primesc oricit de puțin mi-ar da stăpinu!" • Veniturile familiilor populației negre la circa jumătate din cele 
ale familiilor populației albe • 0 paritate a veniturilor s-ar putea realiza in viitorii 175-250 de ani • Cei mai afectați de 

discriminările sociale și rasiale sint tinerii de culoare • Patru din cinci copii „chicanos" nevoiți să abandoneze școala
Ciocnirile au început atunci 

ctnd aproape 2 000 de tineri 
„chicanos" au format pe bule
vardul Whuttler din orașul ame
rican Los Angeles un adevărat 
„cortegiu" pentru o protesta îm
potriva brutalităților și discrimi
nărilor la care este supusă mi
noritatea de origine mexicană. 
Un tinăr de II ani a fost ucis 
de polițiști.

La Saint-Paul, statul Minne
sota, a avut loc procesul in
tentat indienilor „sioux" care în 
primăvara anului 1973 au ocu
pat, timp de 70 de zile, fortul 
părăsit, cu rezonanță de simbol, 
de la Wounded Knee. (In acest 
loc au fost masacrați în 1890 circa 
200 de indieni). Doi dintre ei, 
Russel Means și Dennis Banks 
au fost acuzați de complicitate 
la spargere, furt, agresiune îm
potriva agenților federali, pose
siune ilegală de explozibil și- 
complot.

Pe plantațiile de trestie de 
zahăr din Florida muncesc, din 

zori pini la asfințit, mii de bi- 
wis (numele prescurtat dat lo
cuitorilor Indiilor de Vest, bri
tanice). angajați pentru iademi- 
narea și viteza cu care taie tres
tia, dar mai ales pentru faptnl 
că acceptă cele mai miei salarii. 
„Nu știu ce salariu am. spu
nea un „biwi". Primesc oricit de 
puțin mi-ar da stăpinuL Mă fe
resc să spun că nu e destul, 
pentru că m-ar trimite imediat 
acasă. In țară insă nu gă
sesc de lucru și am șase copii 
de hrănit".

Toate aceste fapte consemnate 
In ultima perioadă in presa 
americană nu fac decit să scoa
tă in evidență faptnl că discri
minarea rasială continuă să-și 
facă simțită prezența in Statele 
Unite. Statisticile sint in acest 
sens elocvente. Astfel, in 1973 
veniturile medii ale familiilor 
populației negre reprezentau 
doar 58 la sută față de cele ale 
familiilor populației albe, ca și 
in 196G, ceea ce înseamnă că fa

ță de situația existentă In 1968 
nu s-a înregistrat nici eel mai 
neînsemnat progres. Iar in 1971 
raportul intre venituri a deve
nit și mai nefavorabil pentru 
populația de culoare. Revista 
americană BUSINESS AND SO
CIETY REVIEW scria că in ul
timii Î5 de ani s-a constatat o 
creștere doar de 4—6 la sută a 
ritmului veniturilor medii ale 
unei familii de negri, in com
parație eu familiile albilor. Dacă 
acest ritm se va menține, va fi 
nevoie de— 175—250 de ani pen
tru a se realiza o paritate rela
tivă a veniturilor.

Populația mexicană din S.U.A. 
constituie, așa cum remarca săp- 
tăminalul NEWSWEEK, unul 
din grupurile eel mai greu lo
vite de discriminări din societa
tea americană, o populație a 
cărei situație este mai grea chiar 
decit a negrilor. Aproximativ 
un milion de „chicanos" tră
iesc in periferiile orașului Los 
Angeles. Alt milion e compus 

din muncitori agricoli migra
tori. veșnic în căutare de slujbe 
temporare, ocazionale. Procentul 
de șomaj în rindurile „chicanos" 
atinge circa 40 la sută, iar pro
porția mortalității infantile în 
rindul acestei populații este du
blă in comparație cu media 
națională. Patru din cinci copii 
sau tineri „chicanos" sint nevo- 
iți să renunțe la școală.

O anchetă a Biroului pentru 
problemele indiene (B.I.A.) — o 
secție a Ministerului de Inter
ne al S.U.A. — arăta că șomajul 
în rindul celor circa 900 000 de 
„piei roșii" care trăiesc la ora 
actuală în Statele Unite se ri
dică Ia aproximativ 65 la sută,

Femeile americane, în special 
cele de culoare, sînt Ia rindul 
lor, supuse unei puternice dis
criminări. Astfel, potrivit sta
tisticilor A.F.L.—C.I.O., în 34 
orașe americane, la fiecare zece 
muncitori există un șomer, cei 
mai mulți fiind înregistrați prin

tre muncitorii necalificați. ti
neri și femei. „Partea cea mai 
rea a situației de șomer pentru 
mine, declara Denise Davis, o 
tînără de culoare din Los An
geles, reporterului ziarului a- 
merican INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE, este că mi se 
pare că sînt a nimănui, că nu 
am nici un rost pe lume". Fe
meile care au „norocul" să gă
sească de lucru trebuie să se 
mulțumească cu munci grele, 
necalificate, prost plătite. La 
muncă egală cu bărbatul, veni- 
niturile reale ale femeilor nu 
numai că au continuat să fie cu 
mult sub cele realizate de băr
bați, dar decalajul dintre aces
te venituri s-a majorat In ul
timii 30 de ani.

Aproape jumătate din numă
rul șomerilor americani — 3,5
milioane de persoane — o con
stituie tinerii in virstă de pini 
la 20 de ani. Economiștii și preia 

americană apreciază ci indife
rent dacă țara este lovită de 
recesiune sau manifestă semne 
de revenire din criză, procentul 
tinerilor șomeri negri crește. In 
1955 a fost de 15,8 la sută, pen
tru ca un deceniu mai tirziu să 
atingă 26,2 la sută, iar in 1973, 
30,2 la sută. Recordul oficial a 
fost Înregistrat în luna iunie 
1976 — 40.3 Ia sută ; în aceeași 
perioadă de 21 de ani, rata șo
majului in rindurile tinerilor 
albi a crescut de la 10,3 la sută 
la 164 la sută.

Profesorul de economie Ber
nard Anderson, de la Universi
tatea din Pennsylvania, autorul 
multor studii despre fluctuațiile 
economiei americane și victime
le acestora, declara : „Nimic,
în prezent, nu lasă să se între
vadă tendința unei frînări a 
procesului de permanentizare a 
șomajului în rindurile tineretu
lui de culoare".
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