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„Am acționat întotdeauna pentru întărirea partidului, a unității sale politice, 
organizatorice și ideologice, pentru creșterea rolului politic conducător al partidu
lui în toate domeniile de activitate, considerînd că aceasta este garanția realizării 
cu succes a liniei sale generale, a programului său“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Se Împlinesc astăzi trei decenii de 

la deschiderea lucrărilor celui de-al 
VI-lea Congres al partidului nostru, 
care a consacrat unul dintre cele 
mai importante evenimente politice 
din viața clasei muncitoare și a în
tregului popor din România — uni
ficarea organizatorică și politică pe 
baza principiilor de clasă și a ideo
logiei marxist-leniniste a celor două 
partide muncitorești : Partidul Co
munist Român și Partidul Social- 
Democrat.

întreaga istorie a mișcării noastre 
muncitorești, ca, de fapt, și a celei in
ternaționale, a demonstrat că întot
deauna orice sciziune în rîndurile cla
sei muncitoare dăunase profund in
tereselor sale fundamentale — și dim
potrivă unitatea i-a asigurat forțe 
sporite în confruntările cu clasele ex
ploatatoare. Moment de însemnătate 
istorică, încununare a unor vechi 
tradiții, a eforturilor desfășura
te de-a lungul anilor de Parti
dul Comunist Român, la care s-au 
raliat militanții de stingă din rindurile 
Partidului Social-Democrat, Partidu
lui Socialist Unitar, Partidului So
cialist și altor grupări ale mișcării 
noastre muncitorești, pentru lichida
rea sciziunii intervenite cu peste 
două decenii în urmă, Congresul din 
21—23 februarie 1948 a avut profun
de implicații asupra evoluției între
gii vieți politice și sociale a țării, a- 
supra desfășurării ulterioare a luptei 
pentru înfăptuirea mărețelor trans
formări revoluționare. „Făurirea în 
februarie 1948 a partidului revolu
ționar unic al clasei muncitoare, pe 
temelia marxism-leninismului — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a asigurat realizarea unității depli
ne politico-organizatorice a proleta
riatului — condiție a exercitării de 
către clasa muncitoare și partidul ei 
a rolului de forță conducătoare in so
cietate".

Bilanțul drumului străbătut de țara 
noastră de-a lungul celor 30 de ani 
care au trecut de la Congresul al 
VI-lea demonstrează cu prisosință 
că făurirea partidului unic a confir
mat pe deplin, strălucit, marile spe
ranțe ale clasei muncitoare și între
gului popor. Sub conducerea parti
dului, poporul nostru a parcurs, 
practic, o întreagă epocă istorică ; în

răstimpul, scurt al celor trei dece
nii au fost obținute uriașe transfor
mări economico-sociale care au 
schimbat din temelii înfățișarea ță
rii și viața poporului. Sub imboldul 
generator de mari energii creatoare 
al partidului unic al clasei munci
toare, România postbelică, înapoiată 
economic și pustiită de distrugerile 
uriașe ale războiului, a devenit o 
țară cu o economie puternică și în , 
plin avînt, cu o industrie din cele 
mai dinamice și o agricultură în ne
contenit progres, cu o cultură nouă, 
luminoasă, la îndemîna întregului 
popor, bucurîndu-se de un înalt 
prestigiu în rîndul tuturor popoare
lor lumii. '

în procesul tumultuos al prefaceri
lor fundamentale care au cuprins 
țara, partidul însuși s-a întărit ne
contenit, sporindu-și unitatea sa mo
nolitică, fiind astăzi mai puternic și 
mai unit ca orieînd. El se bucură de 
o puternică coeziune interioară, de o 
unitate de nezdruncinat, care expri
mă voința unanimă a comuniștilor de 
a înfăptui neabătut politica partidu
lui, orientările și sarcinile trasate d? 
conducerea partidului, de secretarul 
său general — unitate pe care ni
meni și nimic nu ar putea vreo
dată să o clintească. înmănunchind 

(în rîndurile. sale circa 2,7 milioane 
din cei mai băni fii ăi țării.— riiun- 
citori, țărani și intelectuali, oameni 
ai muncii de diferite naționalități și 
din toate generațiile, bărbați și fe
mei — partidul comunist își îndepli
nește cu cinste rolul de forță politi
că conducătoare a întregii noastre 
națiuni socialiste.

Unitatea partidului s-a dezvoltat ca 
un proces larg, răsfringîndu-se asupra 
întregii noastre societăți. în cursul 
înfăptuirii sarcinilor de deosebită 
complexitate pe care le pune trans
formarea revoluționară a societății s-a 
realizat unitatea întregului popor în 
jurul partidului — unitate indestruc
tibilă. decurgind din justețea politicii 
partidului, din convingerea nestră
mutată, bazată pe fapte, pe propria 
experiență pe care a căpătat-o po
porul in cele trei decenii de gran
dioase realizări că partidul este "ex
ponentul cel mai fidel al intereselor 
sale supreme, fundamentale.

Un îactor important al 'întăririi

coeziunii poporului îi constituie uni
tatea frățească dintre oamenii mun
cii români și cei aparținind naționa
lităților conlocuitoare, unitate înte
meiată pe faptul că partidul și statul 
nostru au pus capăt pentru totdeauna 
oricărei politici de discriminare prac
ticată în trecut de clasele exploata
toare, au înfăptuit și asigurat deplina 
egalitate în drepturi între toți mem
brii societății noastre — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți. Beneficiind deopotrivă de roa
dele construcției socialiste, pe baza 
politicii de repartizare rațională a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul țării, bucurîndu-se de cele 
mai largi posibilități de a-și dezvolta 
viața spirituală, de a se afirma în 
toate domeniile, oamenii muncii apar- 
ținînd naționalităților conlocuitoare 
își consacră energiile creatoare, ală
turi de oamenii muncii români, în

GÎND SI FAPTĂ
-> DE COMUNIST

Ca toți alții 
...și mai mult decit alții

— La început mă 
cam supăram cind mi 
se zicea „omul-dinam“ 
sau „omui-motor de 
la Electromotor". Ve
deam in expresiile as
tea niște porecle și, 
știți cum e omul, nu-i 
prea place să se știe 
c-un cîrlig. d-ăsta 
agățat la' nume. Pe 
urmă m-am deprins, 
ba, mai mult, am în
țeles că oamenii îmi 
spuneau așa cu un fel 
de... nu știu cum să 
vă explic... căldură, aș 
spune chiar afecțiu
ne...

„Omul-motor de' la 
Electromotor" este as
tăzi secretarul comi
tetului de partid al 
cunoscutei întreprin
deri timișorene. îl 
cheamă Vasile Pop și 
se poate spune, pe 
drept cuvînt, că și-a 
transformat porecla in 
renume. Nu există 
acțiune, inițiativă, pro
ces - înnoitor din cu
prinsul marii uzine 
care să nu poarte, 
într-un fel sau altul, 
amprenta gîndului și 
faptei sale. Și asta nu 
pentru că ar fi un 
„meșter-minune", un 
„știe tot — face tot" 
(deși are la activul lui 
un lung șir de inova
ții care au adus în
treprinderii, de-a lun
gul anilor, beneficii de 
sute de mii și mili
oane de lei), ci pentru 
că știe să se implice, 
direct și fără osten
tație, in toate proble
mele mari ori — apa
rent — mărunte ale 
colectivului. Cind sec
ția sculărie — una 
dintre cele mai solici
tate intr-o uzină cu

asemenea specific — 
a fost supusă unei ne
cesare .transfuzii" de 
cadre (o bună parte 
dintre cei mai buni 
sculeri au fost trans
ferați la noile între
prinderi create în mu
nicipiu : „Electroti-
miș" și I.E.M.I.). Va
sile Pop a rămas după 
program ore și zile 
la rind spre a da spri
jin politic și organiza
toric organizației de 
bază de aici în desfă
șurarea unei activități

susținute pentru ridi
carea din rîndurile ti
nerilor sculeri a unor 
cadre menite să ia lo
cul celor transferate. 
A vorbit îndelung cu ti
neri comuniști, cu ute- 
ciști, căutînd să le în
tărească încrederea că 
stă in puterea lor să 
execute scule și cochi- 
le la fel de complexe 
ca și predecesorii. Pas 
cu pas, i-a convins. 
Unii au stat în ate
lier, neîntrerupt, chiar 
trei schimburi, ca să 
realizeze un anume 
tip de sculă cum nu 
mai lucraseră înainte. 
Și, în paralel, din 
50 de membri de

partid, cîți rămăseseră 
aici, s-a reușit să se 
ajungă la un efectiv 
de nu mai puțin de 
100, majoritatea tineri.

Cind" s-au încredin
țat colectivului între
prinderii in „custodie 
educativă" cîțiva ti
neri ce suferiseră îna
inte pedepse penale, 
i-a preluat in grija sa 
personală (firește, asi- 
gurîndu-se și de spri
jinul organizațiilor de 
partid și de tineret de 
la locurile de muncă 
unde fuseseră reparti
zați). L-am văzut cu 
cită părintească înțe
legere — și, totodată, 
cu cit tact discret — 
s-a îngrijit de crearea 
unei atmosfere sănă
toase în jurul fiecă
ruia dintre ei, mer- 
gind pînă la amănun
te aparent mărunte, 
cum ar fi asigurarea 
hranei pînă la primi
rea primei retribuții, 
antrenarea „noilor ve- 
niți" nu numai în ac
tivități legate de pro
ducție, dar și în une
le munci obștești, in 
acțiuni culturale și 
sportive.

Nimic nu caracteri
zează, poate, mai 
pregnant ceea ce să
lășluiește în conștiința 
acestui om decit cu
vintele cu iz aforistic 
(rostite, trebuie s-o 
spunem, la o vîrstă 
cind alții încep să-și 
facă pe îndelete soco
telile pentru pensie) : 
„Cit timp ești comu
nist ești viu, cit timp 
ești viu nu poți fi de
cit comunist !“.

Victor 
BÎRLĂDEANU

I

floririi patriei comune — România 
socialistă.

O expresie recentă, o grăitoare ma
nifestare a unității și coeziunii între
gului popor în jurul Partidului co
munist a prilejuit-o aniversarea a 60 
de ani de viață și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Exprimînd 
sentimentele de înaltă cinstire, pre
țuire și. dragoste fată de secretarul 
general al partidului, oamenii mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
întregul nostru popor au dat glas a- 
tașamentului și recunoștinței față de 
partid, forța politică ce a mobilizat 
și canalizat într-un singur torent e- 
lanul revoluționar al tuturor clase
lor și păturilor sociale, asigurînd vic
toriile orînduirii noi în România, or-
(Continuare în pag. a IV-a)

UNITATEA - izvorul forței 
partidului și clasei muncitoare 
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Secția montai a întreprinderii mecanice din Roman, fruntașă în întrecerea
socialistă

Reducerea 
costurilor 

de investiții
Reducerea costurilor în inves

tiții — parte integrantă a creș
terii eficienței fondurilor fixe — 
este una din problemele ce 
preocupă și pe lucrătorii între
prinderii de construcții și mon-, 
taje siderurgice Galați. La Lami
norul de tablă groasă numărul 
2 — unul din cele circa 15 
obiective ce se află în diferite 
stadii de construcție pe platfor
ma Combinatului siderurgic de 
la Galați, costurile de producție 
au fost diminuate cu peste 200 
milioane lei.

Acest succes a fost posibil 
datorită redimensionării con
strucției și, în același timp, fără 
a se diminua cu nimic rezis
tența construcției, s-a micșorat 
numărul piloților de consolidare 
în zonele nesolicitate. Un alt 
factor care a dus la reducerea 
costurilor la aceste lucrări a 
fost reducerea cantităților de 
construcții metalice aferente, 
prin renunțarea la unele hale 
inutile. La laminorul de tablă 
groasă' nr. 2. de pildă, s-au e- 
conomisit peste 6 000 tone con
strucții metalice. (Agerpres).

ÎN JUDEȚUL ILFOV

Care este stadiul pregătirii
producției de legume din acest an 1

Județului Ilfov îi revin și în acest an sarcini mari în ce privește 
aprovizionarea populației cu legume și a fabricilor de conserve cu materie 
primă. De pe suprafața de 18 575 hectare destinată legumiculturii urmează 
să se realizeze o producție de aproape 370 000 tone. Din această cantitate, 
peste 230 000 tone legume vor fi livrate la fondul de stat, adică piețelor, 
industriei alimentare si la export. Ca și in anii trecuți, o atenție sporită 
va fi acordată aprovizionării populației Capitalei, care va primi numai 
din acest județ, prin rfcțeaua unităților comerciale de stat, aproximativ 
50 000 tone legume. Dar locuitorii Bucureștiului știu că în piețele orașului 
găsesc aproape tot timpul anului legume proaspete, de ordinul altor zeci 
de mii de tone, aduse și de grădinarii din satele ilfovene. Ce măsuri au 
fost întreprinse pentru ca în 1978 să se obțină recoltele planificate și 
care este stadiul lucrărilor „la zi" în legumicultura județului ? Pe această 
temă am avut o convorbire cu tovarășul inginer Cornel Bernath, directorul 
întreprinderii de legume și fructe Ilfov.

— Potrivit programului de dezvol
tare a legumiculturii — ne-a spus 
interlocutorul — în cooperativele 
agricole, producția a fost concentrată 
în 76 de ferme specializate, care au 
cîte două-trei culturi principale. De 
asemenea, în cadrul. I.L.F. și I.P.I.L.F. 
au fost organizate alte 35 de ferme. 
Pentru o mai bună eșalonare a pro
ducției, atît pântru aprovizionarea 
populației, cit și pentru asigurarea 
fabricilor de conserve cu materie 
primă pe o perioadă cit mai lungă, 
însămînțările și plantarea răsadurilor

Afară viscolește, temperatura este în scădere. în sere, la adăpostul ferestrelor din sticlă, într-o ambianță de pri
măvară, legumele cresc și se dezvoltă normal. Zilnic, de la întreprinderea de sere București pleacă spre unitățile 

comerciale însemnate cantități de castraveți și alte legume

in solarii și în cîmp se vor face după 
un calendar stabilit de organele ju
dețene de specialitate. Vor fi evitate 
astfel pierderile de recoltă datorate, 
cum s-a întîmplat anul trecut, bru
melor ori „exploziilor" la coacere. în 
cazul roșiilor pentru industrializare. 
Tomatele, care se vor cultiva pe 40 
la sută din suprafață, nu vor mai fi 
obținute ca pînă acum prin însămîn- 
țarea directă în cîmp, ci prin ră
saduri.

— Teoretic, lucrurile par să fie de 
bun augur, chiar dacă ar duce nu
mai lâ „subțierea" coloanelor de au
tocamioane încărcate cu roșii care, 
de obicei, se formau la porțile fa
bricilor de conserve, imobilizînd nu
meroase mijloace de transport. Dar, 
din cîte cunoaștem, unele consilii de 
conducere din cooperative agricole, 
președinți sau chiar șefi de ferme 
legumicole manifestă o anumită re
ținere atunci cind este vorba de 
schimbarea tehnologiei de plantare a 
tomatelor.

— Da, pentru că semănatul roșiilor 
direct în cîmp e mai comod. Expe
riența a demonstrat însă că, în acest 
caz, nu se poate asigura densitatea 
optimă și de aceea nu se realizează 
producțiile planificate. Combătind 
practica însămînțării directe a roșii
lor, am luat măsuri în vederea ge
neralizării noilor tehnologii. Pe baza 
programului stabilit de biroul jude
țean de partid privind dezvoltarea 
legumiculturii, am amenajat 108 hec
tare de spații protejate — sere în- 
mulțitor, solarii încălzite, - răsadnițe 
biologice — pentru a putea produce 
întreaga cantitate de răsaduri din 
toate sortimentele de legume. De 
asemenea, au fost create mai multe 
centre specializate care vor furniza 
răsaduri, pe bază de contracte, fer
melor care nu au condiții să le pro
ducă singure. Am generalizat această 
măsură pentru a-i scuti pe unii, 
la vremea plantatului, de autocritică. 
Este vorba de cei care nu cultivau 
integral suprafețele prevăzute pe mo
tiv că nu aveau suficiente răsaduri.

Nu am vrea să se înțeleagă că pre
gătirile sint peste tot avansate. Și a- 
cum, în unele cooperative agricole — 
Ulmeni, Măriuța, Braniștea, Nana, 
Herești, Chirnogi, Vasilați și Mihăi- 
lești — problema asigurării răsaduri
lor, fie din producție proprie, fie prin 
contracte, este neglijată. De ce să n-o 
spunem : în aceste unități producerea 
răsadurilor întîrzie din considerentul 
că, negvînd încotro, vom accepta ca 
roșiile să fie însămînțate, ca și pînă 
acum, direct în cîmp.

— Sint singurele cazuri de abateri 
sesizate ?

— Am constatat și altele. Astfel. In 
raport cu calendarul lucrărilor, a în- 
tirziat repicatul răsadurilor de varză 
timpurie, îndeosebi în cooperativele 
agricole din Nuci. Fierbinți, Coconi, 
Ciocîrlia și Valea Dragului. Mai mult 
chiar, cooperativele din Brezoâiele, 
Măriuța, Grădinari, Ciorogîrla, Oina- 

, cu, Răsuceni, Sintești, Movilita, Vi
dra, Sabaru si Mitreni nu și-au ri
dicat încă toate semințele. Nici lucră
rile de fertilizare nu se încadrează 
pestă tot în ■graficele stabilite. Față 
de 13 625 ha. cîte trebuiau fertilizate 
pînă acum, s-au aplicat îngrășăminte 
chimice numai pe 11 225 ha. Dar cel 
mai mult au întîrziat transportul și a- 
plicarea îngrășămintelor naturale. Și 
intr-un caz și în altul, restantele i sînt 
determinate fie de lipsa îngrășămin
telor chimice, fie de faptul că unele 
consilii de conducere neglij'ează 
transportul în cîmp al unor mari can
tități de îngrășăminte naturale exis
tente în unități.

— Ce alte probleme mai sînt de 
rezolvat de către organele județene 
sau de ministerul de resort, pentru 
a avea încă de pe acum garanția că 
legumicultorii ilfoveni își vor realiza 
obligațiile față de stat, fată de con
sumatorii din Capitală și din alte 
județe în ce privește livrarea legu
melor ?

— Avînd în vedere că județul Ilfov 
trebuie să livreze’ mari cantități de 
legume necesare aprovizionării Capi
talei și unor județe, precum și ma
terii prime celor trei fabrici de con
serve — Valea Roșie. Giurgiu, Buf
tea — biroul județean de partid, noi, 
cei care lucrăm în acest domeniu, ac
ționăm pentru a asigura toate con
dițiile care să permită obținerea pro
ducțiilor stabilite. Dar sînt o serie de 
probleme în a căror rezolvare avem 
nevoie de sprijinul unor organe lo
cale sau centrale. Ceea ce cunoaștem 
direct din unități, cît și dintr-o re
centă analiză privind stadiul lucră
rilor din legumicultura, la care au 
participat toți șefii fermelor legumi-

Altădată, la Bicaz, la 
Porțile de Fier, la Lotru, 
la Giurgeni-Vadul Oii, pe 
marile sisteme de irigații 
din Dobrogea și Bărăgan — 
precum și din alte locuri 
mari ale construcției socia
liste — am scris „Partea 
nevăzută a operei". Propu
neam cititorului să desco
pere singur, să-și comple
teze singur imaginea asu
pra lumii noastre și să me
diteze la toată acea parte a 
operei construcției socialis
te rămasă în temeliile ei 
adînci (temelii de baraje, 
instalații subterane, chesoa- 
ne, uriașe stații de pompa
re), care au consumat uria
șe energii și eforturi ome
nești ; care, la rîndul lor, 
își trimit de acolo, din 
adine, uriașele lor energii, 
dar noi nu le vedem.

Acum voi fi atent să 
surprind ceea ce cred că se 
poate numi partea cea mai 
umană a operei.

Pe acest mare șantier 
naval, la Tulcea, am mai 
fost — ultima dată — exact 
cu un an în urmă. Se știe 
că acolo se realizează, din 
inițiativa și la indicația se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mare și mo
dern șantier de construcții 
navale.

Cu un an în urmă am 
fost pe acest șantier ; am 
stat de vorbă cu multi oa
meni, am umplut un caiet 
cu însemnări. Un an de zile 
însemnările au stat pe 
masa mea. le-am recitit me
reu, făcînd sublinieri, ad
notări, scriind mereu fără 
să definitivez nimic. In

schimb, de cite ori mă du
ceam la Tulcea, privirea 
mea se îndrepta, întii, spre 
acel cot al Dunării unde 
știam șantierul, unde ii 
știam pe oameni muncind. 
Trebuia să-i regăsesc pe 
acești, temerari făuritori de 
geografie nouă, de peisaj 
nou...

Printre ei se afla un nu
cleu, omenesc de vreo, sută

adăugat formației. De la 
cei o sută cu care am în
ceput, colectivul nostru a 
ajuns la aproape o mie de 
oameni — muncitori, ingi
neri, tehnicieni — care s-au 
format aici, executînd lu
crări grele, de amploare și 
reușind în același timp să 
formeze alți oameni. Teh
nologiile pe care le stabi
lim — mi-a explicat inter-

fierar-betoniști, sudori, e- 
lectricieni știu să execute 
toate muncile specifice șan
tierului. Bat coloane meta
lice. pilotii, fac fundații, 
montează prefabricate de 
beton, betonează, sudează, 
montează toate instalațiile 
de deasupra. în loc să 
existe patru echipe — este 
una singură ; aceiași oa
meni execută toate lucră-

iau bucuria unui mare eve

Partea cea mai umană a operei
de constructori care lucra
seră pină la terminare po
dul ~ peste Dunăre Giur- 
geni — Vadul Oii. Oa
meni-însemnați de lumina 
unei opere mari. Oameni 
din aceeași familie uriașă, 
muncitorească și cu o stră
lucită tradiție în lucrări 
hidrotehnice grele — a ce
lor care au construit Por
țile de Fier, Șantierul na
val Constanța. ...Oameni ai 
școlii românești de con
strucții hidrotehnice.

Important — îmi spunea 
șeful șantierului — este 
faptul că acești oameni, 
care au lucrat ani de zile 
la construcția marelui pod 
peste Dunăre și au acumu
lat o mare experiență a 
muncii împreună, au con
stituit la rîndul lor aici, la 
Tulcea, o adevărată școală 
pentru toți cei care s-au

de Traian COȘOVEI 

locutorul — impun un pro
ces continuu de muncă, și 
deci lucrăm fără întrerupe
re. zi și noapte. Condițiile 
grele, problemele deosebite, 
frigul, curentii i-au apro
piat pe oameni și i-au unit 
intre ei. Sînt lucrări per
manent în spatii deschise, 
sub cerul liber, indiferent 
de starea vremii...

Desprind din discuțiile cu 
oamenii o serie de metode 
de organizare noi. specifice 
șantierului și oamenilor Iui. 
Policalificarea echipelor, 
mobilitatea forțelor de 
muncă în cadrul lotului ; 
echipe complexe, cu o 
gamă largă de lucrări ; 
continuitate, permanență în 
muncă ; colaborarea între 
ingineri, tehnicieni, munci
tori. Ce înseamnă toate 
acestea ? Un singur exem
plu : dulgheri, betoniști,

rile. Mai înseamnă : forța 
de muncă îndreptată acolo 
unde este urgentă. Fără 
această strategie, fără a- 
ceastă mobilitate și opera
tivitate și solidaritate cali
ficată, competentă a oame
nilor — nu se poate 1

Revin pe acest șantier 
naval cu speranța să ' înțe
leg prin ce anume mă tine 
în forța lui de atracție, să 
descopăr acele forte răma
se încă nedeslușite. De zeci 
de ori mi-am spus : dacă 
m-aș duce acum la ei, i-aș 
găsi pe pozițiile lor, între 
fluviu și mlaștini, cu beto
nul lor, cu utilajele, lor, cu 
centurile lor de siguranță, 
în costumele lor de sca
fandri scăldati de curenți, 
scotînd nămol, turnînd 
toată noaptea beton. Și 
n-am greșit. Acolo i-am 
găsit. Numai că acum.tră

niment, și am avut șansa 
să fiu de fată la acest 
mare eveniment : punerea 
în funcțiune, în cadrul 
șantierului, a instalației de 
ridicare-lansare a navelor 
de mare capacitate. Aveam 
să aflu că instalația, pre
mieră pe țară, se înscrie 
printre cele mai mari 
de acest gen realizate 
în lume. „Instalația — 
imi spune inginerul E- 
mil Dudescu, șeful lotului 
acestei construcții — a avut 
un termen scurt. Normal, 
pentru că este obiectivul 
principal al șantierului na
val. într-un an să fie gata ! 
Și în condițiile grele care 
au fost. în aprilie ’77, doar 
un capăt de platformă era 
executat ; la 30 octombrie 
intreaga lucrare a fost gata 
pentru montajul platformei 
metalice a liftului. La ju
mătatea lui decembrie ’77 
— am intrat în probe !“.

Inginerul Dudescu — cu 
vreo două sute de oameni 
în formația lui — este un 
tînăr de vreo 30 de ani, cu 
mustăcioară mușatlnă — și 
se află la a treia mare lu
crare. in -profesia sa : por
tul și cala de lansare Su- 
lina, portul mineralier al 
Combinatului metalurgic 
Tulcea și — acum, aici — 
cea mai grea lucrare, unică 
in tară și printre putinele 
in lume : instalația de ri
dicare-lansare a navelor de 
mare capacitate. A lucrat 
în clopot, a lucrat în che- 
son, a lucrat sub apă, la 
presiuni mari, a reușit pes-
(Continuare in pag. a V-a)

cole și inginerii șefi ai consiliilor in- 
vtercooperatiste din județ, rezultă că 
nu va putea fi irigată toată suprafața 
de 9 500 ha prevăzută a se cultiva cu 
legume în cooperativele agricole. 
Cauzele sînt cunoscute : pe de o par
te, rîurile Neajlov, Milcovătu. Dîm
bovița — de la București în aval — 
sint poluate ; pe de altă parte, se a- 
preciază că sistemele mari de irigații 
Giurglu-Răzmirești și Vidra-Berceni- 
Frumușani nu vor asigura nici în a-

Alexandm BRAD
(Continuare în pag. a H-a)

Producții fizice 
peste plan

Energeticienii hidrocentralei 
„Porțile de Fier" și cei ai Ter
mocentralei Ișalnița au ridicat 
la 30 milioane kilowați-oră can
titatea de energie electrică obți
nută in plus de la începutul a- 
nului. Importante succese au în
scris și celelalte unități cu acti
vitate continuă din industria 
județelor Dolj, Mehedinți și 
Gorj. Chimiștii de la Ișalnița, 
de exemplu, au produs in plus 
o cantitate de îngrășăminte ce 
poate servi la fertilizarea a 
1 400 ha, colectivele Combinatu
lui de lianți și azbociment Tg. 
Jiu și ale altor întreprinderi 
producătoare de materiale de 
construcții din județele amintite 
au realizat peste plan ciment, 
var, cărămizi pentru un bloc cu 
34 apartamente, în timp ce lu
crătorii Combinatului de celu
loză și hîrtie'din Drobeta-Turnu 
Severin au produs suplimentar 
importante cantități de hirtie.

(Agerpres).
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I O mie de fete I
I
si feciori '» I

Dezbateri fructuoase, exigente, 
propuneri bine fundamentate

Și intr-o unitate fruntașă există 
mari rezerve de progres...
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Primarul comunei Pechea, ju
dețul Galați, a întocmit o inte
resantă statistică : peste 1 000 
dintre fiii comunei, feciori șl 
fete din Pechea, sint astăzi mun
citori, ingineri, economiști, teh
nicieni, profesori, medici, ofițeri 
Unii muncesc în comună, alții 
—■ în întreprinderi și instituții 
din județ și din țară, 
spus, dacă s-ar afla toți 
ceeași zi — și de ce nu 
Pechea, abia ar încăpea 
•căminului cultural. Ca să 
vorbim de faptul că multi din
tre ei cu greu și-ar mai recu
noaște locurile natale, într-atît 
s-a schimbat înfățișarea lor de 
odinioară. Iar peste p'uțină vre
me, fiecare din cei o mie 
feciori și fete, în dreptul 
bricii „locul nașterii" nu 
mai scrie comuna, ci... 
Pechea.

Altfel 
în a- 

7 — la 
în sala 
nu mai

de 
ru- 
vor 

orașul

I
I
I
I
I
I
I

I I

1 devenit I

!
I
I

■

I
i

mielușel »
Sala căminului cultural 

comuna Radovanu, județul 
fov, era arhiplină. Pe scenă, lo
cul artiștilor amatori il luaseră, 
de data aceasta, oamenii legii. 
Pe banca acuzaților : Ion Spe
riatu din localitate. In timp ce 
călătorea cu un autobuz, s-a a- 
pucat, nitam-nisam, să împroaște 
injurii. în dreapta și-a stingă. 
Ceilalți pasageri au încercat să-l 
potolească pe scandalagiu, dar 
n-a fost chip. Ba, colac peste 
pupăză, lui Speriatu i-a cășunat 
pe geamurile mașinii. în fața 

miliție, 
făcut-o

din
II-

i
I
I 
I

I
l

I

I
I

anchetatorilor de la 
„zmeul" din autobuz a 
pe mielușelul.

Iar in clipa in care i 
spus că va fi judecat în fața oa
menilor din sat, pe Speriatu l-a. 
apucat frica. Dar de ce i-a fost 
frică, tot n-a scăpat.

s-a mai

i 
I

II
i
I

i
Sardinele I

! 
I
și surprize... 
în ulei

I

i
i
I
I

I

i
I
I

„Pierdut chitanță nr. 1549859, 
pe numele Niculai Maria. O de
clar nulă".

Pînă aici, un anunț tipic pen
tru Mica publicitate. Dar nu e 
vorba de așa ceva. Chitanța cu 
pricina a fost găsită intr-o cu
tie de conserve de pește de că
tre o tînără familie de studenti 
din Iași. Deși îmbibată cu ulei 
și cam îngălbenită, chitanța (ne
comestibilă) este încă descifra
bilă. După cum este și marca 
fabricii producătoare din Tul- 
cea, conform etichetei : „Sardi- 
nelă in ulei cu lămiie și măs
line, 140 grame, lei 4,25". Am 
dat și aceste amănunte, în spe
ranța că fabrica din Tulcea va 
încerca s-o depisteze pe pose
soarea chitanței cu pricina. Și, 
odată cu ea, și neglijenta. Nu 
de alta, dar tînara familie ieșea
nă ne avertizează că, deși e 
vorba de pește, în acest caz tă
cerea nu se potrivește. După 
cum nu se poate tăcea nici în 
cazul relatat ieri de o cititoare, 
care era gata-gata să-și sfărime 
dinții 
străin" 
cizare :
veneau

din cauza unui „corp 
metalic în biscuiți. Pre- 
biscuiții cu pricina pro- 
de la I.C.R.A. Colentina.

I
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I
I
I
I
I
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I
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A găsit 
ce-a căutat

I
II

, Un gospodar din Blăjești, }u- »
! detul Teleorman, stătea linișM, | I ca omul la casa lui. Deodată, » 

s-a pomenit cu ușa dată-n lături
| și cu un individ intrind val- |I virtej. L-a recunoscut : Era An- i 

ton Mareș de la S.M.A. din lo-

I calitate. Beat criță. Nici n-a | 
apucat gospodarul să-l întrebe | 
ce și cum, că s-a și pomenit lo- • 
vit cu un scaun în cap. Omul aI strigat după ajutor, alarmind | I vecinii. Văzîndu-se incoltiL Ma- j 
reș a dat s-o zbughească, dar

In-a mai apucat. A fost amendat I 
cu 4 000 de lei.

• — De, in loc să fi dat cu 1
I scaunul — i-a spus omul legii .

— mai bine stăteai liniștit, ca J 
un om cu scaun la cap. I

I Act I
| iresponsabil |

Am mai scris — și nu o dată a 
— în rubrica noastră despre . I 
urmările deosebit de grave pe • 
care le au accidentele de circu
lație în cazul în care la volan I 
urcă oameni iresponsabili, sub | 
influența alcoolului. Un aseme
nea caz îl prezintă și conducă- i 
torul auto Benu Octavian din | 
județul Teleorman, care a venit 
cu autoturismul 1—TR—5957 la ■ 
o nuntă la Craiova. După ce a | 
chefuit zdravăn cu neamurile și

I prietenii, s-a urcat, la volan și j 
a pornit la drum. Dar nu sin- | 
gur, ci împreună cu alte șase

(persoane (!?). Se vede treaba că I 
aburii alcoolului i-au impăienje- | 
nit ochii, de vreme ce, la un

1 moment dat, apropiindu-se de o I 
intersecție, B.O. n-a mai obser- | 
vat culoarea roșie a semafo'ru-

ilui. Trecînd, cum se zice, pe I 
stop, a intrat cu autoturismul i 
sub un autobuz. Patru persoane

! și-au pierdut viața, iar alte două 
I sînt grav rănite.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

După cum se știe, chimiștii de la 
Combinatul de fibre sintetice din Iași 
au lansat chemarea la întrecere pe 
anul 1978 către toate unitățile din in
dustria chimică. Realismul angaja
mentelor asumate este demonstrat de 
rezultatele îmbucurătoare obținute de 
colectivul combinatului în răstimpul 
care a trecut din acest an. Astfel, în 
perioada ianuarie — prima decadă 
din februarie s-au produs suplimentar 
150 tone fire și fibre poliesterice, în
treaga producție fiind realizată la un 
nivel calitativ superior.

Pe fondul acestor rezultate poziti
ve, animați de hotărirea de a traduce 
în viață sarcinile subliniate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, dă a 
realiza producții cît mai mari, de 
bună calitate și cu cheltuieli mate
riale cît mai scăzute, participanții la 
adunarea generală ă reprezentanților 
oamenilor muncii din combinat au 
venit cu noi propuneri de măsuri 
tehnico-organizatorice și de întărire 
a disciplinei tehnologice și in muncă, 
cu soluții tehnico-științifice novatoa
re în scopul ridicării calitative a în-, 
tregii activități economice.

în acest cadru, tovarășul Ion 
Staicu, directorul combinatului, care 
a prezentat darea de seamă, a ară
tat că, pentru înfăptuirea planului și 
angajamentelor din acest an, în con
diții de eficiență sporită, întregul co
lectiv este angajat în descoperirea 
de noi resurse interne, în aplicarea 
celor mai bune măsuri și soluții pen
tru îmbunătățirea radicală a activită
ții de pregătire, lansare și realizare 
a producției, încît să se utilizeze cit 
mai deplin instalațiile și timpul de . 
lucru, precum și într-o amplă acțiu- ' 
ne de calificare, policalificare și per
fecționare tebnico-profesională.

„Transformarea cantității într-o 
calitate nouă, superioară, obiec- 
tivul fundamental formulat de tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională — a spus ing. Constantin 
Marinescu, de la secția fibră II — se 
poate înfăptui, în primul rind, prin 
activitatea permanentă ce trebuie să 
o depună fiecare lucrător pentru 
ridicarea calificării tehnico-profesio- 
nale, încît să supravegheze mai bine 
mașinile și instalațiile. în al doilea 
rind trebuie să acționăm mai intens 
pe planul organizării producției și a 
muncii, să asigurăm o mai bună co
laborare între toate secțiile, punind 
la punct mai ales transportul uzinal, 
întrucît în acest domeniu mai avem 
încă destule lipsuri".

Aducînd în discuție una din latu
rile calitative importante ale activi
tății economice — și anume, creș
terea producției la 1 000 lei fonduri 
fixe — tovarășa Doina Stoianovici, 
șefă de atelier la secția fire I, a ară
tat că există numeroase posibilități 
de creștere a capacității de filare a 
fiecărei instalații cu circa 1 000 kg pe 
zi și a vitezei de texturare, ceea ce

ar permite obținerea unei producții 
suplimentare de 100 tone pe an. Vor
bitoarea a făcut propuneri concrete 
și în legătură cu scurtarea timpului 
de revizii și verificări anuale ale uti
lajelor cu cel puțin 1—2 zile.

Mult s-a insistat in adunarea ge
nerală asupra necesității ca specia
liștii combinatului, în colaborare cu 
personalul muncitor direct productiv, 
să inițieze studii temeinice pentru 
descoperirea de noi resurse interne 
în vederea creșterii producției și pro
ductivității muncii și care, puse în 
valoare, să aducă economii apte să 
acopere cel puțin retribuția membri
lor colectivelor ce efectuează aceste 
studii. Intervenind în dezbatere, in
ginerul Constantin Moisa, șeful com
partimentului de cercetare tehnologi
că și științifică, a arătat că specia-

La Combinatul de fibre 
sintetice—lași

liștii din acest domeniu de activi
tate obțin asemenea rezultate. „în ge
neral, întreaga activitate de cerce
tare se desfășoară după un plan te
matic realist și cît mai aproape de 
nevoile producției combinatului — a 
apreciat. vorbitorul. Dar pentru ca 
serviciul de cercetare să-și îndepli
nească măi bine sarcinile, ar fi ne
cesar să se îmbunătățească dotarea 
cu materiale, utilaje și aparatură. Aș 
spune chiar că cercetarea uzinală se 
confruntă cu un birocratism ce are 
tendința să se accentueze cind este 
vorba de aplicarea în producție a u- 
nor noi procedee, fabricarea .de noi 
sortimente. Prea multe hîrtii și ă- 
probări se solicită de diferite foruri. 
Cu toate acestea, sintem hotăriți să 
depășim greutățile, iar cercetările în
treprinse să fie cît mai eficiente și 
aplicate cit mai grabnic în produc
ție".

' Propuneri concrete pentru realiza
rea unei producții suplimentare cit 
mai mari, pentru reducerea cheltu
ielilor de producție a făcut și maistrul 
Corneliu Munteanu, de la secția po- 
licondensare I. El s-a referit la ne

cesitatea utilizării în secție a trans
portului de DMT (materia primă) în 
containere, pentru a se înlătura ast
fel pierderile și a se cîștiga timp 
productiv. La rîndul său. muncito
rul Mihat Surdu, de la secția fibră I. 
a arătat că angajamentul colectivu
lui din care face parte este de a 
realiza cel puțin 300 tone fibră peste 
prevederi — și aceasta numai prin 
îmbunătățirea funcționării instalații
lor de fabricație, acțiune la care 
participă toți lucrătorii secției. Au 
vorbit pe larg despre preocupările ce 
există în acest sens la fiecare loc de 
muncă și tovarășii Vasile Răiieanu, 
maistru la secția mecanică II. ing. 
Lucian Flaichcr, șeful secției fibre 
II, Maria Sarchis, maistru la secția 
fibre III, Constantin Herea. electri
cian. Laboranta Coculeana Cristea a 
insistat asupra îmbunătățirii calității 
fibrelor poliesterice. activitate ce 
trebuie întreprinsă în colaborare cu 
colectivul de la „Colorom“-Codlea, 
pentru a se asigura noi sortimente 
de coloranți indigeni.

Problemele creșterii producției și 
productivității muncii, ale îmbunătă
țirii calității produselor și realizării 
lor cu cheltuieli cit mai reduse au 
fost analizate și prin prisma nece
sității de a se întări disciplina, teh
nologică și de producție, ordinea și 
responsabilitatea în muncă. Tovarășii 
Mircea Gheorghiu, secretarul comite
tului de partid, Elena Goldan, secre
tara comitetului U.T.C., Florica Bîcu 
președintele consiliului de control 
muncitoresc, și alții au arătat că or
ganizațiile de partid, sindicale și de 
tineret mai au încă multe de făcut 
în vederea educării oamenilor în spi
ritul înaltei răspunderi în muncă, al 
disciplinei, hărniciei și pasiunii in 
întreaga lor activitate. Ei au subli
niat că un mai mare accent trebuie 
pus pe transformarea calitativă a o- 
mului. pe lărgirea orizontului său de 
pregătire, precum și pe indemînarea 
sa practică.

Desfășurată intr-un climat de înal
tă exigentă și răspundere muncito
rească, adunarea generală a ilustrat 
hotărirea fermă a harnicului colec
tiv de la Combinatul de fibre sin
tetice din Iași de a îndeplini și de
păși, lună de lună, toți indicatorii de 
plan și angajamentele asumate în 
chemarea la întrecere socialistă.

DIN HOTĂRIREA ADUNĂRII GENERALE
• Punerea în funcțiune In acest an a întregii capacități de 6 000 

tone fire pe an, prevăzută în dezvoltarea combinatului, din care o 
capacitate de 750 tone fire cu cel puțin două luni înainte de termen.

• Aplicarea tuturor măsurilor pentru ca la această capacitate să 
se realizeze o producție suplimentară în valoare de 2 milioane lei.

& Scurtarea timpului de revizie și verificări planificate, urmind 
să se obțină un plus de producție de 2 milioane lei.

• Construirea cn forțe proprii șl darea in folosință cu cel pu
țin 30 de zile înainte de termen a unui număr de 55 garsoniere și 
80 de apartamente pentru lucrătorii combinatului. J

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

Situată la curbura Carpaților, 
podgoria Cotești și-a cucerit o bine
meritată faimă datorită nivelului ri
dicat al producției de struguri și 
calității vinurilor obținute. între 
unitățile agricole din această pod
gorie, la loc de frunte se situează 
I.A.S. Cotești. Ea deține mai bine 
de o șesime din suprafața podgoriei, 
respectiv 2 300 hectare, fiind soco
tită una din cele mai mari unități 
de profil din țară. La concursurile 
internaționale și naționale, vinurile 
I.A.S. Cotești au fost distinse cu 47 
medalii, din care 20 de aur. însă 
ceea ce situează această unitate in 
rîndul fruntașelor sînt rezultatele 
economice și financiare.

După cum s-a arătat în adunarea 
generală, anul trecut, pe ansamblul 
unității planul de producție a fost 
depășit cu 12 la sută ; producția 
medie la hectar a fost de aproape 
9 000 kg, cu peste 200 kg mai mult 
față de prevederile planului ; pro
ductivitatea muncii s-a realizat în 
proporție de 102 la sută, iar’ planul 
la export — de 112 la sută. Practic, 
planul unității pe 1977 a fost înde
plinit și depășit la toți indicatorii.

Dar măsura reală a efortului orga
nizatoric, a spiritului gospodăresc 
dovedit de muncitorii și specialiștii 
I.A.S, Cotești este dată în modul cel 
mai expresiv de volumul beneficiilor 
realizate : anul trecut s-au obți
nut peste prevederile planului a- 
proape 6 000 000 lei. De fapt, așa 
cum s-a subliniat și în adunarea 
generală, în spiritul indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. cu 
privire la transformarea cantității 
într-o nouă calitate, colectivul între
prinderii este decis ca în acest 
an să dezvolte experiența acumu
lată, să sporească și mai sub
stanțial producția la hectar, să 
reducă cheltuielile de producție și, 
pe această cale, să crească mai ac
centuat volumul beneficiilor. Eloc
vent în acest sens este faptul că, 
atît darea de seamă, prezentată de 
inginerul Stanică Dumbravă, directo
rul întreprinderii, Erou al Muncii 
Socialiste, cît și toți participanții la 
discuții și-au concentrat atenția toc
mai asupra acestui obiectiv, făcînd 
propuneri judicioase, concrete. A- 
ceastă analiză exigentă a activității 
desfășurate anul trecut, spiritul 
critic cu care au fost privite bunele 
rezultate obținute au transformat 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea agricolă 
de stat Cotești într-un autentic for 
de autoconducere muncitorească, 
exprimînd hotărirea întregului colec
tiv de a face totul pentru ca indica
țiile date de secretarul general al 
partidului la recenta consfătuire de 
lucru consacrată problemelor agricul
turii să fie aplicate imediat în prac
tică.... ....

' Este un angajament ferm, care se 
bazează pe o bună experiență acu
mulată de acest colectiv de-a lun
gul anilor și dezvoltată în anul tre

cut. Astfel, s-a trecut la moderniza
rea plantațiilor, creindu-se condiții 
pentru extinderea mecanizării, pen
tru obținerea de producții sporite 
cu cheltuieli reduse. în prezent, în
treprinderea are 820 hectare planta
ții viticole modernizate, pe care se a- 
plică tehnologii avansate, eficiente de 
lucru. Pe întreaga suprafață cu vii 
s-a realizat o rețea de distribuire a 
apei necesare pregătirii și dirijării so
luției de stropit. S-a creat un sector 
de chimizare, care asigură utiliza
rea cu maximă eficiență a îngrășă
mintelor chimice și a insectofungi- 
cidetor. A continuat, cu bune rezul
tate, experimentarea în vii a mi
cro și maoroelementelor, începută 
in colaborare cu catedra de agrochi
mie a Institutului agronomic Bucu
rești. Completarea golurilor din vii

La I. A. S. Cotești — 
Vrancea

prin marcotaj a fost, de asemenea, o 
preocupare, dar. din păcate, nu in 
toate fermele. în adunarea generală 
s-a arătat că în anul trecut, bogat în 
precipitații, situația a impus efec
tuarea a 8—9 stropiri, făcînd nece
sară aplicarea de măsuri care să asi
gure folosirea din plin a elicopteru
lui la stropirea viilor, buna organizare 
a muncii celorlalte formații de com
batere a bolilor și dăunătorilor.

Participanții la discuții — printre 
care Ionel Bărbieru, mecanizator, 
Ion Samoilă, tehnician la ferma nr. 
4, I’araschiv Dumitru, tehnician, șe
ful fermei nr. 1, Nelu Ciobotaru, 
mecanic la ferma nr. 9. secretarul 
organizației U.T.C., Vasile Ciubotaru, 
șeful fermei nr. 7 etc. — au relie
fat experiența bună și, totodată, au 
criticat lipsurile manifestate, au 
propus măsuri prin aplicarea că
rora să se asigure obținerea unor 
rezultate superioare în acest an. 
S-a arătat, între altele, că la fer
mele nr. 7 'șl 17 tăierile nu au fost 
făcute conform tehnologiilor elabo
rate de specialiștii întreprinderii, 
iar la fermele nr. 16 și 11 nu a 
existat suficientă preocupare pentru 
completarea golurilor ; unii mecani
zatori au executat lucrări de slabă 
calitate. Așa se explică de ce unele 
ferme au obținut recolte de struguri 
cu mult sub posibilități. Astfel, la 
ferma nr. 17 s-a realizat o produc
ție medie de numai 6 607 kg struguri 
la ha, cu 2 300 kg mai mică decît 
media pe unitate.

Referindu-se la folosirea rațională

a fiecărui metru pătrat de pământ, 
șeful de echipă Costică Boboacă, de 
la ferma nr. 10, sublinia în adunare : 
„Eu am în primire o vie de 50 ha. 
Trebuie să spun că am neglijat 
completarea golurilor. Pe de altă 
parte, n-am luat măsuri pentru 
buna întreținere a celor 10 ha de 
vie din punctul Bolovani, care are 
peste 80 de ani. în toamnă am de
frișat-o și acum plantăm o vie 
nouă. Ne-am hotărit ca să muncim 
astfel încît în 1978, cînd voi împlini 
30 de ani de muncă la I.A.S. Co
tești, să nu mai avem în plantații 
nici un butuc lipsă".

Problema a fost reluată și de alțl 
participanți la discuții. Concret 
s-a arătat că, in prezent, - fiecare 
hectar cu Vie are circa 300 de go
luri. .La suprafața întreprinderii re
zultă oă sînt lipsă printre rinduri 
mai bine de 600 000 butuci, ceea ce 
reprezintă circa 200 ha vie. Prin 
măsurile stabilite pe baza propune
rilor făcute în adunarea generală se 
va asigura ca în 2-3 ani golurile din 
vii să fie completate.

Inginerul Constantin Constantl- 
nescu, șeful fermei nr. 6, a insistat 
în cuvîntul său asupra aplicării 
întocmai a regulilor recomandate de 
specialiștii întreprinderii. „Am apli
cat pe 40 de ha, a spus el, o me
todă de tăiere care s-a dovedit a 
fi necorespunzătoare, obținîndu-se 
numai 7 000—7 500 kg la ha. Bine
înțeles că am tras învățămintele 
necesare. în același timp, este bine 
să se stabilească în mod mai știin
țific soiurile de viță care merg cel 
mai bine. Bunăoară, pe terenurile 
fermei noastre nu reușesc unele 
soiuri, cum sînt Sauvignon și Fur- 
mint, dar dă recolte excelente soiul 
Feteasca regală. La extinderea plan
tațiilor trebuie să se țină seama de 
condițiile specifice din fiecare fer
mă".

Propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privitoare la participarea 
celor ce muncesc la beneficiile între
prinderilor, la avantajele pe care le 
au colectivele de oameni ai muncii 
care realizează beneficii suplimentare 
și livrează la export produse mai multe 
decît s-a prevăzut în plan au găsit 
un larg ecou și în rîndurile’ colec
tivului I.A.S. Cotești. Participanții 
la dezbateri și-au luat angajamen
tul, în numele celor, pe care îi re
prezintă, că vor organiza astfel 
munca încît să realizeze beneficii 
mal mari decît în a.n.u.1 care a tre
cut, să asigure pentru export peste 
700 tone struguri de masă. De altfel, 
planul pe 1978 este mobilizator în 
acest sens. La capitolul livrări la 
export prevederile pe acest an sînt 
de 2,5 ori mai mari față de 1977.

DIN hotărirea adunării generale
® Depășirea producției planificate la struguri cu 1,5 Ia sută.
O Cheltuielile de producție vor fi reduse cu 500 000 lei față do plan. 
• Planul de beneficii va fi depășit cu 2 000 000 lei.

Neculal ROȘCA

Ce arată „contorul" lipsei de spirit gospodăresc
Intr-una din serile trecute, împreu

nă cu un echipaj al întreprinderii de 
distribuție a energiei electrice din 
București (I.D.E.B.) am întreprins 
un raid-andhetă. Primul popas : bu
levardul 1 Mai nr. 323. , Bloc cu 10 
etaje. La fiecare etaj arde un bec, zi 
și noapte, fără întrerupere. Automa
tul este stricat de multă vreme. Pen
tru această păgubitoare neglijență, 
reprezentantul I.D.E.B. a aplicat aso
ciației de locatari o amendă. în loc 
să repare automatul, asociația de lo
catari s-a adresat I.C.R.A.L.-ului, 
care a promis că execută lucrarea, fi
rește, contra cost. Dar de ce să plă
tească reparația pentru ceea ce ei în
șiși au stricat 7 S-au plîns, in scris, 
la I.D.E.B. de... lipsa de receptivitate 
a celor de la I.C.R.A.L. Au făcut e- 
conomie de bani 7 Un calcul simplu 
arată că valoarea amintitului auto
mat este 'depășită de zeci de ori de 
aceea a energiei electrice irosite.

Bulevardul Mărășești, numărul 42. 
Un bloc tot cu 10 niveluri. Doar una 
din cele 4 scări posedă automatul ce
rut de un consum rațional de ener
gie electrică. Explicațiile primite sea
mănă leit.cu cele consemnate în bu
levardul l'Mai.

— Adevărul este că asemenea ca
zuri sînt foarte frecvente — ne spu
ne tovarășul Constantin Nițescu, șe
ful echipajului I.D.E.B. Se caută tot 
felul de explicații, între care cea mai 
des intîlnltă este aceea că „nu se gă
sesc astfel de automate". Inexact. în
treprinderea noastră a insistat ca atît 
întreprinderile de gospodărie locati
vă, cît și cooperativa „Metalocasnica" 
să dispună de tot ce este necesar 
pentru a repara și instala! automate 
de scară. De vină este numai inerția 
unor asociații de locatari care consi
deră că, de vreme ce plătesc, pot să 
consume oricit, ba chiar să-și îngă
duie și risipa. Risipă de energie elec-

buzunarultrică, dar și de bani din 
locatarilor.

Ne continuăm raidul la 
construcții-montaj". Prin 
iluminate „a giorao" — nici țipenie. 
(La serviciul financiar' — cei care, de
sigur, contabilizează și consumurile 
de combustibil — becurile de neon ard 
de-a surda, în timp ce biroul este bine 
încuiat, ca nu cumva cineva să stin
gă lumina). La ora aceea, în afară 
de portar și de ofițerul de serviciu,

ARGEȘ*

tățeni care au redus consumul de e- 
nergie electrică, dar numai la... con
toare, așa cum am întîlnit în locuin
ța cetățeanului I. B., de pe strada 
Mestecănișului 15 A, care utiliza mai 
multe' aparate, electrice de uz casnic, 
dar al căror consum de energie elec
trică nu se înregistra, întrucît conto
rul puternic „traumatizat" funcționa 
numai cind dorea abonatul.

Este un caz tipic de furt de energie 
electrică — ne spune tovarășul ingi- 
-----------------}------------------------------

Raid-anclietă cu un echipaj al I.D.E.B.

„Grupul 1 
birourile

se mai afla în instituție doar șeful 
serviciului personal. Acesta, în loc 
să se supere pe neglijența persona
lului care lăsase, sub ochii lui, în bi
rouri, in grupurile sanitare, pe scări, 
luminile arzind fără noimă, și-a văr
sat focul... pe portar. „De ce permiți 
să intre aici, oricine ?“. Adică noi. în 
loc de orice replică, i-am arătat un 
panou pe care, frumos caligrafiate, se 
aflat; angajamentele Grupului 1 de 
construcții-montaj de a economisi 
materiale și materii prime, dar cu 
deosebire i-am arătat punctul 9, care 
prevedea : „Vom economisi 10 000 
MWh energie electrică". Una scria 
pe panou, 
una, alta, 
grupului, 
I.D.E.B.
care va trebui să o plătească din bu
zunarul personal, pentru a-și aminti 
că respectarea Decretului 620 repu
blicat în 1977 cu privire la raționala 
utilizare a energiei 
mai la șantiere, ci 
derea-mamă,

în cursul raidului

alta era îrf jurul lui. Pînă 
Stefan Bubenec, directorul 
va primi o depeșă de la 
reprezentînd amenda pe

se referă nu nu- 
și la... întreprin-

Fără cuvinte

am întîlnit și ce-

Desen de ANDO

ner principal Ion Știrbulescu, din 
cadrul I.D.E.B. Ca și în alte ca
zuri asemănătoare, noi ne adre
săm organelor de cercetare penală, 
care-i obligă pe cei vinovați la plata 
prejudiciului. Nu de mult, deplasîn- 
du-ne la domiciliul lui I. P. din str. 
Șoimuș 59. am constatat că acesta fă
cuse o legătură ascunsă în perete, 
care nu trecea prin contor. Avea în 
gospodărie un adevărat .arsenal de 
unelte și aparate acționate electric. 
Prejudiciu calculat — 8 600 lei. La 
fel au procedat și L.P. din str. Teo- 
dosie Rudeanu 43, și P. F. din str. 
Craiovei 1 B și alții. Este de-a drep
tul scandalos să constați că oameni in 
toată firea își închipuie că pot să fure 
nestingheriți energie electrică fără a 
fi prinși. Trebuie să-i dezamăgesc pe

toți cei care-și cheltuiesc atîta inge
niozitate ca să ne înșele. Dispunem 
de mijloace pentru a-i depista. Furtul 
se descoperă și paguba se plătește.

Din discuțiile cu specialiștii de la 
I.D.E.B., am reținut și faptul că une
le din aparatele de încălzire a încă
perilor și a apei, care se află de vin- 
zare în magazine, sînt concepute 
pentru a asigura confortul, dar nu și 
economia de. energie, electrică. Pe vi
itor, va trebui ca ele să fie înzestra
te de către producători cu termosta- 
țe sau alte dispozitive. Se cuvine 
subliniat, de asemenea, roiul asocia
țiilor de locatari, care, în strinsă co
laborare cu întreprinderile de gospo
dărie locativă, au datoria să între
țină în stare bună automatele de 
scară, ceea ce înseamnă milioane de 
becuri care să nu mai ardă inutil 
noaptea sau la ore la care nimeni 
nu are nevoie de lumina lor.

Multe din observațiile făcute în 
cursul acestui raid pot părea unora 

. minore. Ce contează un bec, în an
samblul economiei 7 O picătură ne
însemnată. Ceea ce nouă, la ni
velul propriei gospodării, ni se pare 
mărunt, neînsemnat, la nivelul în
tregii țări ajunge la cifre impresio
nante. Iar aceste economii se pot 
realiza fără a diminua cu nimic din 
confortul cu care ne-am obișnuit. 
Doar printr-un consum rațional.

Rodica ȘERBAN

Pregătirea producției de legume
(Urmarc din pag. I)

tehnico-materială. în 
trebuie să se asigure 
pentru încălzirea sere- 
și răsadnițelor tehnice, 
tone cit este necesar.

Similar stau lucrurile și în

cest an apa necesară chiar la planta
rea- legumelor. Altă problemă priori
tară pentru această perioadă este a- 
provizionarea 
primul rind, 
combustibilul 
lor, solariilor 
Față de 1935
s-au repartizat 1 234 tone, dar ulte
rior și această cantitate a fost redusă 
cu 30 la sută. în urma intervențiilor 
făcute s-a obținut o suplimentare de 
300 tone, cu ajutorul cărora vom în
cerca să producem răsadurile nece
sare.
cazul foliei de polietilenă folosită la 
acoperirea solariilor și la protejarea 
culturilor în tunele, ca și în cazul 
materialului lemnos pentru repararea 
solariilor sau confecționarea de rame 
și tocuri. Sperăm că aceste probleme 
vor fi rezolvate în timp util.
■ — Deși ne aflăm in plină iarnă, 
vremea trufandalelor nu-i departe. 
Ce legume timpurii vor găsi 
dinele la piață 7

— Salată, spanac, ceapă și 
verde, ridichi, verdețuri. Din
am semănat cu aceste culturi 600 hec-

gospo-

usturoi 
toamnă

tare. Cu tot gerul sec care a fost în 
prima parte a iernii, vom putea li
vra aproape 900 tone spanac (cultură 
la care sîntem nevoiti să reinsămin- 
țăm circa 60 hectare), peste 300 tone 
salată din cooperativele agricole si 
1 200 tone din gospodăriile populației.

Din convorbirea cu directorul în
treprinderii am desprins că stă în 
puterea oamenilor muncii din acest 
sector — țărani cooperatori și meca
nizatori, specialiști din satele ilfove- 
ne — ca printr-o bună organizare, a 
producției și a muncii, prin ordine și 
disciplină, toate lucrările din legu- 
micultură să fie făcute la timp și de 
bună calitate, pentru a se obține și 
chiar depăși producțiile planificate. 
Socotim însă necesar ca organele ju
dețene agricole, de specialitate, 
să întărească controlul privind 
modul.in care se înfăptuiesc preve
derile propriului lor program de ac
țiuni din legumicultura — de la asi
gurarea răsadurilor pînă la pregătirea 
utilajelor-de irigații. Este bine, tot
odată, ca organele centrale vizate, ca 
și acei legumicultori care au rămas 
în urmă cu lucrările să înțeleagă, cu 
un ceas mai devreme, tîlcul vorbe
lor : „Și, așa treci zi. treci noapte. 
Și de unde legume coapte 7“

Cooperația de consum își diversifică unitățile

în ultimii ani, cooperația de con
sum din județul Argeș a construit 
și modernizat un mare număr de 
unități comerciale din mediul ru
ral. In prezent, ea numără peste 
750 de magazine și 323 unități de 
alimentație publică, în majoritatea 
acestora practicîndu-se formele mo
derne de vînzare și servire. O 
mare afluență de cumpărători cu
nosc supercoopurile și supermaga- 
zinele din localitățile Vedea, Stil- 
penl, Lerești, Ștefănești, Costești, 
Cicănești, Boteni, Godeni, Poienari, 
Golești, Domnești șl altele, unități 
mari, moderne, care desfac O 
gamă diversă de mărfuri indus
triale, de la cele de cerere curen
tă la cele de folosință îndelunga
tă. Multe magazine, între care cele 
din Bogați, Valea Ursului, Izvoru, 
Vedea, Domnești, Rucăr, Golești 
etc., au fost date în folosință sau 
modernizate în cursul anului trecut. 
Prin aceasta suprafața comercială a 
crescut cu peste 2 000 mp iar vo
lumul mărfurilor desfăcute este' cu 
22 la sută mai mare față de anul 
anterior. Paralel, realizări impor
tante s-au obținut și pe linia dez

voltării unităților de alimentație 
publică și a creșterii producției 
proprii. S-a mărit mult numărul 
birturilor cu mincăruri calde, al 
cofetăriilor, gogoșeriilor șl simigeri
ilor. Au fost înființate o cofetărie 
la Teiu, o 'patiserie la Colibași etc. 
Valoarea producției culinare proprii 
a crescut astfel de la 15,4 milioane 
lei în 1976 la 35,5 milioane lei in 
anul trecut.

Pe traseele turistice și în zonele 
de agrement, cooperația de consum 
din județul Argeș a construit, in 
ultimii ani, numeroase unități tu
ristice i Hanul Valea Ursului (la 
12 km de Pitești, pe șoseaua spre 
Rm. Vîlcea), Hanul Rucăr (din co
muna cu același nume). Hanul Dea
lul Sasului (pe șos. Pitești-Brașov 
km 90), popasul de pe autostrada 
București-Pitești (km. 80), Cabana 
Brusturet (la 5 km de Dimbovi- 
cioara), unități situate în locuri de 
o, mare frumusețe, mult apreciate 
de vizitatori.

în fotografie : supermagazinul 
din Lerești.

bacău ; Noi spații comerciale
în municipiile Gh. Gheorghlu- 

Dej, Bacău, ca și în orașele 
Tg. Ocna, Buhuși, Comănești și 
Moinești, au fost construite și 
date în folosință, în ultima vre
me, noi spații comerciale care 
însumează 7 660 mp. Odată cu 
acestea au fost modernizate un 
număr mare de unități existen
te. Toate acestea au fost orga
nizate pe principii moderne de 
funcționare. în unitățile cu pro
duse alimentare și cu articole 
de menaj, s-a introdus autoser
virea, iar în cele de îmbrăcă
minte și încălțăminte vînzarea 
se face prin expunere deschisă 
cu alegere liberă. După cum am 
fost informați de tovarășul Ion 
Poenaru, director adjunct la di
recția comercială județeană, în 
acest an unitățile comerciale din

județul Bacău și-au propus să 
vindă populației mărfuri indus
triale și alimentare în valoare 
de peste 3 miliarde lei, adică cu 
10 la sută mai mult față de 1977. 
A fost contractat un volum spo
rit de mărfuri, intr-un sortiment 
mult mai bogat. Pentru desface
rea lor vor fi date în folosință 
alte 46 de noi unități comerciale, 
cu o suprafață totală de 12110 
mp. în același timp, vor fi mo
dernizate numeroase unități de 
desfacere a produselor indus
triale și de alimentație publică, 
între care magazinul universal 
„Luceafărul" și restaurantul 
„Parcul libertății" din Bacău, 
restaurantul „Bistrița" din Bu
huși. (Gh. Baltă corespondentul 
„Scinteii").

i
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clasei muncite?tf

Meal înscris permanent pe steagul 
de luptă al proletariatului român...

Idealul făuririi unității politice și organizatorice a proletaria
tului străbate, asemenea unui fir roșu, întreaga istorie de peste 
un secol și jumătate a mișcării noastre muncitorești, împletin- 
du-se cu năzuința spre înjghebarea, pe această temelie trainică, 
a unui larg front al forțelor democratice, patriotice, progresiste 
în lupta de eliberare socială și națională. Aspirația spre unitate 
și-a găsit reflectare în numeroase documente ale mișcării noastre 
muncitorești.

Adunați intr-un

puternic mănunchi

„Față de burghezia organizată, 
stăpină pe guvern, pe instituțiile și 
pe averea țării, partidul socialist 
trebuie să-și adune pe toți adepțli 
săi in mănunche puternice și strins 
legate laolaltă...".

(Ziarul „MUNCA" din 10 mri 
1392)

Proletariatul devine

singur partid proletar, care să ducă 
inainte lupta clasei muncitoare din 
noua Românie spre realizarea 
Idealului ei socialist de dezrobire 
de sub apăsarea burghezo-capita- 
listă".

(Din DECLARAȚIA PARTIDU
LUI SOCIALIST ȘI UNIUNII 
SINDICALE DIN ROMANIA, 
13 februarie 1919).

Să închegăm Frontul

Unic de jos pînă sus!

încununarea unui îndelungat proces istoric
FRONTUL UNIC MUNCITORESC: 
pilonul ralierii forțelor democratice

o forță numai unit
ț   - - - —î     —

„Luptele fiind coliziuni de forțe, 
proletariatul nu le va putea da cu 
succes decît devenind el însuși 
o forță ; și el poate deveni o forță 
numai solidarizindu-se și organi- 
zîndu-se".

(Gazeta „ROMANIA MUNCI
TOARE" din 8 mai 1905).

Temelia mersului

„Trebuie practicat frontul unic de 
sus și de jos pentru ducerea cu 
succes a luptelor zilnice și reali
zarea unității sindicale".

(Documentele PLENAREI C.C. 
AL P.C.R., iulie 1925).

Luptele din 1933 - 

un mode! al unității

„Participarea laolaltă și în per
fectă armonie a tuturor elemente
lor muncitorești — un front unic 
în încăperea sălilor noastre de în
trunire — arată că apropierea și 
înțelegerea între grupările munci
torești sînt posibile".

(„LUMEA NOUA", oficios al 
P.S.D.. noiembrie 1933).

„C.C. al P.C.R., ținînd cont că 
masele proletariatului sînt adînc 
convinse de nevoia neapărată și 
neintîrziată de unitate și luptă uni
tă, apreciind drept un progres de
clarațiile principiale ale conducerii 
social-democrate pentru frontul 
unic... va duce cu înzecită ener
gie mai departe lupta pentru uni
tate".

(SCRISOARE ADRESATA DE 
C.C. AL P.C.R. COMITETULUI 
EXECUTIV AL P.S.D., ianuarie 
1936). >

Chezășia victoriei

nostru inainte

„Partidul socialist din România 
face apel la toate forțele proletare 
și socialiste... pentru unificarea 
lor, formind un singur bloc, un

„Lupta eroică a muncitorilor de 
la Atelierele C.F.R. și de la petrol 
a înfățișat un model minunat de 
front unic. C.C. al P.C.R. se adre
sează tuturor muncitorilor, țărani
lor, funcționarilor să ia peste tot 
in miinile lor opera de creare a 
frontului unic".

(PROPUNERILE C.C. AL P.C.R. 
din 3 aprilie 1933 pentru înche
ierea Frontului unic de luptă al 
clasei muncitoare).

în lupta antifascistă

„Frontul unic muncitoresc să 
formeze baza concentrării tuturor 
partidelor și organizațiilor demo
cratice și patriotice într-un singur 
larg front popular contra agreso
rilor fasciști"...

(PLENARA C.C. AL P.C.R., iu- ’ 
nie 1939).

&

în strinsă frăție,

9 Un moment esențial în proce
sul făuririi unității clasei muncitoa
re din tara noastră l-a constituit în
cheierea. în anii dictaturii fasciste, 
a Frontului Unic Muncitoresc, pe 
baza acordului de colaborare reali
zat între Partidul Comunist Român 
și Partidul Social-Democrat.

• Programul de acțiune al Fron
tului Unic Muncitoresc a fost înfă
țișat în Manifestul lansat cu prilejul 
zilei de 1' Mai 1944 : „în ziua de 1. 
Mai, ziua ei de muncă și de speran
ță. muncitorimea organizată, uni
tă de la comuniști la social-demo- 
crati, cheamă întreaga clasă munci
toare. pe toti muncitorii organizați 
si neorganizati, întregul popor ro
mân, toate clasele și păturile socia
le, toate partidele și organizațiile, 
indiferent de culoare politică, cre
dință religioasă, apartenență socia
lă, Ia lupta hotărîtă pentru pace 
imediată, răsturnarea guvernului 
Antonescu, formarea unui guvern 
national din reprezentanții tuturor 
forțelor antihitleriste".

O Făurirea Frontului Unic Mun
citoresc. a avut o uriașă însemnăta
te, constituind nucleul în jurul că
ruia s-a făurit acea largă coaliție a 
tuturor forțelor democratice, patrio

tice, care a dus la victoria insu
recției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste din august 1944. 
După eliberarea tării, F.U.M. a de-

venit un organism structurat, cu 
organe centrale și locale, reprezen- 
tind principala formă de colaborare 
a celor două partide muncitorești, 
pilonul în jurul căruia s-au raliat 
toate forțele patriotice, progresiste 
în lupta pentru cucerirea puterii și 
transformarea revoluționară a so
cietății românești.

TINERETUL: contribuție marcantă 
la cauza unității

® O parte integrantă a eforturilor 
întreprinse pentru realizarea unită
ții de acțiune a clasei muncitoa
re au constituit-o acțiunile îndrep
tate spre strîngerea legăturilor ș> 
intensificarea colaborării dintre U- 
niunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Tineretului Socialist.

• Eforturile stăruitoare pentru 
înmănuncherea într-un unic șuvoi 
o energiilor și elanului revoluțio
nar al tineretului au dus la înche
garea, la 5 septembrie 1944, între 
U.T.C. și U.T.S. a Frontului unic 
al tineretului. Sub egida sa au fost 
inițiate numeroase acțiuni ale ti
neretului pentru sprijinirea frontu
lui antihitlerist, pentru refacerea 
economică și democratizarea țării.

• O intensă șl rodnică activi
tate, pentru realizarea unității de 
voință și luptă a tineretului mun
citoresc, a desfășurat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care în preaj
ma și în timpul celui de-al doilea 
război mondial, precum și în pe
rioada imediat următoare insurec
ției din august 1944, a îndeplinit 
importante însărcinări în condu
cerea mișcării comuniste de tine
ret din țara noastră.

Redăm în cele ce urmează cî- 
teva extrase din articole și cu- 
vîntări ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU din acea perioadă :

„Mal mult ca orlclnd este ne
cesar ca tineretul muncitoresc să 
ducă lupta unit și organizat. Ti-

UNIFICAREA: expresia voinței unanime a clasei 
muncitoare, a celor două partide muncitorești
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fără deosebire
realizarea unitsfii politice. orgsaizatotîce 

și ideologici; a-clasei muncitoare ?

Un aspect de la marea demon
strație din Capitală de la 1 Mai 
1939, moment culminant al luptei 
unite a muncitorilor comuniști, so
cialiști și neafiliați la vreun partid

de naționalitate

„Din robia hitleristă comună nu 
este decît o singură scăpare : lupta 
comună antihitleristă de eliberare. 
Populația maghiară din țara noas
tră își poate dobindi libertatea nu
mai prin scuturarea, împreună cu 
poporul român, a jugului hitlerist".

(Apel al MADOSZ, februarie 
1944).

Să făurim un larg
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front patriotic

„Bazindu-se pe frontul unic 
muncitoresc și pe mișcarea de 
masă patriotică, comuniștii mun
cesc din răsputeri pentru formarea 
frontului patriotic cu reprezentan
ții tuturor partidelor, organizațiilor, 
grupărilor și personalităților antihi
tleriste, cu reprezentanții tuturor 
forțelor patriotice pe scară națio
nală...".

(REZOLUȚIA C.C. AL P.C.R., 
ianuarie 1942).
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Făurirea Partidului Unic Muncitoresc a fost rezul
tatul voinței ferme, unanime, a clasei noastre mgnei- 
toare, a celor două partide muncitorești — Partidul 
Comunist Român și Partidul Social-Democrat.

In acest sens, un rol important l-a avut intărirea 
continuă a colaborării la nivelul conducerilor celor 
două partide, care au stabilit împreună mijloacele

practice pentru înfăptuirea deplinei unități politice, 
organizatorice și ideologice a mișcării muncitorești, 
precum și conlucrarea de masă, pînă jos, la nivelul 
tuturor organelor și organizațiilor partidului, dezvolta
rea unei atmosfere de încredere reciprocă, tovărășească 
intre militanții celor două partide.

neretul muncitoresc trebuie să fie 
forța motrice care sâ mobilizeze 
întreg tineretul din România in 
luptă alături de clasa muncitoare 
și poporul român... în vederea du
cerii cu succes a luptei comune 
este necesar să eliminăm tot ce 
ne-ar putea despărți. O colaborare 
loială pe baza platformei Frontu
lui Unic este o sarcină primor
dială. Realizîndv prin munca noas
tră de zi cu zl sarcinile comune, 
vom putea face din tineretul mun
citoresc conducătorul luptei între
gului tineret român".

(„SCINTEIA", 22 septembrie 
1944)

„Tineretul trebuie să-șl unească 
toate forțele sale într-un mare 
Front Național Democratic al tine
retului pentru ca să sprijine cu 
forțele unite lupta dusă astăzi de 
intregul popor pentru un guvern al 
Frontului Național Democratic".

(„SCINTEIA". 31 octombrie 
1944)

„Numai dacă noi, tinerii, ne vom 
uni toate forțele și vom lupta 
cinstit și hotărit alături de cele
lalte forțe democratice, vom putea 
să ne ciștigăm drepturile și li
bertățile. Numai uniți vom putea 
să dăm un sprijin prețios în lupta 
pentru clădirea unei Românii 
libere, democratice șl indepen
dente".

(Cuvîntare la Festivalul tinere
tului democrat clin București, 4 
noiembrie 1944)

SINDICATELE:
rol activ 

in realizarea 
unificam

9 încă din primele zile care au ur
mat eliberării țării, P.C.R. si P.S.D. 
au inițiat refacerea .unității mișcării 
sindicale, pe baza principiilor e- 
nunțate în acordul de creare a 
Frontului Unic Muncitoresc, consi- 
derind aceasta o temelie trainică 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a unității de acțiune a clasei 
muncitoare.
• La 1 septembrie 1944 a fost 

creată comisia centrală de organiza
re a mișcării sindicale, care a sta
bilit ca la baza activității organiza
țiilor sindicale să se afle principiul 
unității clasei muncitoare.

® în anii care au urmat, mișcarea 
sindicală s-a pronunțat cu fermitate 
pentru unificarea P.C.R. si P.S.D. 
in cadrul unui partid unic al clasei 
muncitoare. în Rezoluția generală a 
celui de-al II-lea Congres al C.G.M. 
din noiembrie 1947 se arăta : „Con
gresul salută cu entuziasm platfor
ma Partidului Unic Muncitoresc si 
hotărăște sprijinirea necondiționată 
a realizării ei prin, mobilizarea în
tregii mișcări sindicale pentru rea
lizarea neintirziată a unității ideo
logice. politice și organizatorice a 
întregii clase muncitorești".

Grupaj realizat de
Tudor OLARU 
Silviu ACHIM

Realizarea, acum trei decenii, a 
partidului revoluționar unic al cla
sei muncitoare din România im
pune reflecții retrospective și pros
pective, atit asupra determinărilor 
sale generatoare, cit și asupra con
secințelor social-istorice. în acest 
sens, una din concluziile care se 
impun, cu valoare de legitate isto
rică, se referă la unitatea clasei 
muncitoare, nu numai ca izvor al 
lorțci sale revoluționare, dar și ca 
premisă esențială a unirii in jurul 
ei a celor mai largi clase și cate
gorii sociale.

într-adevăr, ÎNTREAGA DEZ
VOLTARE ISTORICA ARATA 
CĂ PARTIDUL COMUNIST 
ROMAN, PREOCUPÎNDU-SE PER
MANENT DE REALIZAREA
UNITĂȚII DE ACȚIUNE A
CLISEI MUNCITOARE, A CON
CEPUT ACEASTĂ UNITATE CA 
NUCLEUL POL.ARIZATOR AL 
UNEI UNITĂȚI LARGI, CUPRIN- 
ZÎND CELE MAI DIVERSE FOR
MAȚIUNI POLITICE, DEMOCRA
TICE. PROGRESISTE. O asemenea 

« viziune despre unitate, avîndu-și 
rădăcinile in ideea esențială a ma
terialismului istoric cu privire la 
rolul maselor, al popoarelor, ca fă
uritoare ale propriei istorii, s-a 
aflat la baza alianțelor sociale și 
politice ale partidului.

Unitatea largă — o com
ponentă a strategiei gene
rale, cu vechi tradiții isto
rice fSpt’ ef°rluriIe Pen” 
tru realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare și pentru dezvol
tarea și diversificarea legăturilor cu 
alte forțe sociale și politice nu au 
fost separate, ci s-au împletit, strins, 
au constituit in diferitele etape ale 
dezvoltării istorice părți integrante 
ale strategiei și tacticii partidului. 
Recenta aniversare p 45 de ani de 
la luptele muncitorești din pe
rioada 1929—1933 a prilejuit evo
carea experienței pozitive privind 
unitatea de acțiune — continuare 
a vechilor tradiții de unitate spe
cifice mișcării noastre muncito
rești.

O experiență semnificativă în 
această privință este pusă în lumi
nă de perioada premergătoare celui 
de-al doilea război mondial,' cind 
in fața pericolului grav pe care-l 
reprezenta ascensiunea fascismului. 
Partidul Comunist, colaborînd cu 
Partidul Socialist, Partidul Socia
list Unitar, cu numeroși militanii 
ai Partidului Social-Democrat, a 

izbutit să antreneze în acțiuni 
comune de luptă antifascistă 
grupări politice și forțe socia
le din cele mai diverse. Așa 
cum se știe, in această perioadă 
s-au dezvoltat larg legăturile 
partidului cu un șir de organizații 
democratice și antifasciste de masă, 
cum au fost Comitetul Național 
/Antifascist, Liga Muncii, Blocul 
Democratic, Frontul Studențesc 
Democrat și altele, care au militat 
susținut împotriva fascismului 
pentru apărarea libertăților demo
cratice și a independenței naționale. 
Depășindu-se tendințele sectare 
care s-au manifestat intr-o anumi
tă perioadă, s-a realizat o cola
borare strinsă, pe platforma luptei 
antifasciste, cu reprezentanți de 
seamă ai intelectualității, cu oa
meni politici democrați, inclusiv 
exponenți ai , claselor dominante, 
care, animați de sentimente patrio
tice, n-au putut rămîne indiferenți 
față de activitatea. nefastă a legio
narilor și de expansiunea Germa
niei hitleriste.

Preocupat de făurirea alianței cu 
țărănimeq, ca forță socială de bază 
in condițiile țării noastre, P.C.R. 
a reușit să-și dezvolte legăturile la 
sate. Este relevantă in acest sens 
încheierea acordurilor de colabora
re cu Frontul Plugarilor — organi
zație democratică independentă, 
creată în 1933 și avînd drept repere 
programatice îmbunătățirea situa
ției maselor țărănești, desființarea 
dijmei, lupta împotriva spolierii 
țărănimii de către capitalul bancar. 
Preocupările pentru ralierea în 
frontul forțelor democratice, alături 
de oamenii muncii români, a celor 
de alte naționalități, pentru întă
rirea frăției și unității lor în lupta 
revoluționară și-au găsit expresia 
în legăturile strinse' de colaborare 
cu organizațiile democratice ale 
naționalităților conlocuitoare, ca de 
pildă Madosz-ul, creată în 1934, în 
rindurile căreia militau pentru ega
litate în drepturi, împotriva fascis
mului și a revizionismului hortist, 
cetățeni înaintați de naționalitate 
maghiară din România.

O contribuție de seamă la munca 
desfășurată de partid în rindurile 
tinerei generații și atragerea aces
teia în lupta antifascistă a avut 
Uniunea Tineretului Comunist, care 
în numeroase împrejurări a acțio
nat în strînsă unitate cu organiza
țiile socialiste și social-democrate 
de tineret.

Fertilitatea acestei politici s-a 
vădit cu pregnanță prin făurirea 
Frontului Democrat (care înmă- 

nunchea P C.R., Partidul Socialist; 
Partidul Socialist Unitar, Frontul 
Plugarilor, Madosz, unele organi
zații locale ale P.S.D., ale P.N.Ț. 
etc.) și prin succesele pe care 
le-a obținut acesta in alegeri
le parlamentare parțiale din 1936, 
precum și în cele comunale și 
județene din 1937, prin valul ac
țiunilor de luptă culminind cu 
marea demonstrație antifascistă de 
la 1 Mai 1939 — pregnante ma
nifestări ale dezvoltării unei 
puternice mișcări cu caracter anti
fascist pe plan național.

P. C. K.: Cwi* largă a soMMătii 
si umtatii de acțiune

cu toate Me Autocratice, nresiste
Factor hotârîtor al elibe

rării naționale și sociale. 
Eficiența politicii largi de ali
anțe a Partidului Comunist Român 
a fost verificată strălucit prin 
organizarea luptei pentru răsturna
rea regimului fascist, pentru scoa
terea țării din războiul antisovietic 
și alăturarea ei forțelor antihitle
riste. Se știe că de la începutul 
războiului P.C.R. s-a adresat tu
turor forțelor politice, inclusiv ace
lor partide burgheze, care-l scose
seră în afara legii și îl reprimaseră 
crunt aproape două decenii, che- 
mindu-le la unitate de acțiune pe 
platforma comună a recuceririi li
bertății și independenței naționale. 
Datorită acțiunii, perseverente și 
cutezătoare a P.C.R., clasa munci
toare, unită în cadrul Frontului U- 
nic Muncitoresc, . a devenit forța 
polarizatoare a acelei largi coaliții, 
cuprinzind toate forțele interesate 
in răsturnarea dictaturii fasciste, 
inclusiv partide politice reprezen- 
tînd marea burghezie, precum și 
monarhia — coaliție care a dus la 
înfăptuirea insurecției naționale 

antifasciste și antiimperialiste din 
august 1944.

în noua epocă istorică, inaugu
rată de insurecție, întărirea conti
nuă a Frontului Unic Muncitoresc, 
politica de alianțe a P.C.R., dezvol
tată creator potrivit noilor realități 
și necesități ale societății româ
nești, s-a dovedit factorul decisiv 
al atragerii tuturor forțelor demo
cratice, progresiste in lupta pentru 
înnoirea societății. Frontul Național 
Democrat, care reunea alături de 
Partidul Comunist Rt»nân, Partidul 
Social-Democrat, Sindicatele Unite,

Frontul Plugarilor, Uniunea pa- 
trioților (transformată ulterior în 
Partidul Național Popular), Uni
unea Populară Maghiară, organi
zații de tineret, de femei și alte 
organizații și grupări politice, re- 
prezentind toate forțele și catego
riile sociale interesate și angajate 
în revoluția populară, a prezentat 
cea mai largă și mai puternică 
coaliție democratică cunoscută pină 
atunci în istoria politică a 
României, forța politică decisivă 
în instaurarea puterii populare. 
Politica de ' coaliții democratice 
practicată de P.C.R., elastică și 
nuanțată, a asigurat captarea în 
angrenajul forțelor populare a unor 
grupări dislocate din frontul social- 
politic al burgheziei (P.N.Ț. — An
ton Alexândrescu, P.N.L. — Gh. 
Tătărăscu etc.), contribuind la izo
larea și neutralizarea, pînă la defi
nitiva înfrîngere a forțelor politice 
reacționare.

Pe măsura desfășurării victorioa
se a revoluției populare și a înain
tării în procesul de făurire a orîn
duirii socialiste, forțele politice re
prezentative ale maselor populare 
— sub conducerea Partidului Co

munist Român — au cunoscut noi 
regrupări și reorganizări in funcție 
de schimbările revoluționare inter
venite, in structura și raporturile de 
clasă ale societății noastre. Rezul
tanta acestor schimbări a constitui
t-o făurirea unității social-politice 
a întregului popor în jurul partidu
lui unic al clasei muncitoare, a 
cărui creare, prin contopirea orga
nică și principială a celor două 
partide muncitorești — P.C.R. și 
P.S.D. — a marcat punerea pietrei 
unghiulare a sistemului politic al 
orînduirii socialiste, în expresia 

condițiilor și cerințelor specifice, 
concret istorice, ale României.

Astăzi, în condițiile dispariției 
claselor antagoniste și omogenizării 
politico-ideologice a societății, Fron
tul Unității Socialiste, organism 
politic larg reprezentativ, reunește 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân toate categoriile sociale, toate 
organizațiile obștești ale oamenilor 
muncii — ale clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, ale tine- ’ 
retului și femeilor, consiliile oa
menilor muncii de diferite naționa
lități — exprimînd elocvent unitatea 
armonioasă a oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, a între
gului nostru popor în jurul partidu
lui comunist.

Aceeași concepție — pro
iectată pe plan internațio
nal. Concluziile principiale de- 
curgind din experiența istorică pro
prie stau la baza orientărilor 
partidului nostru în abordarea pro
blemelor procesului revoluționar 

mondial, Partidul Comunist Român 
considerind problema colaborării, 
unității și solidarității internaționa
le a tuturor forțelor revoluționare, 
democratice, progresiste, ca o pro
blemă cardinală și un principiu 
imperativ al epocii contemporane.

Așa cum este bine cunoscut, 
P.C.R. a subliniat in repetate rin- 
duri necesitatea evitării oricăror 
tendințe ple sectarismului îngust, 
s-a pronunțat consecvent, necon- 
junctural, pentru o concepție nouă 
asupra solidarității internaționale 
— atit în ce privește conținutul, 
esența raporturilor, bazate pe 
egalitate, autonomie, neamestec — 
cit și sfera largă de cuprindere. 
Sintetizînd teoretic această contri
buție la tezaurul gîndirii revoluțio
nare contemporane, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Pornind de la tabloul complex al 
realității zilelor noastre, este evi
dent că, indiferent în ce forme 
concrete specifice va acționa fie
care partid, fiecare popor, esenția
lul este să se asigure intărirea co
laborării și solidarității tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești, a partidelor socialiste, a al
tor partide democratice, progresis
te, inclusiv a forțelor religioase, a 
tuturor forțelor sociale, care mili
tează pentru transformarea și în
noirea societății"..

în acest sens, P.C.R. apreciază că 
dezvoltarea solidarității militante a 
tuturor forțelor revoluționare pro
gresiste, lărgirea și consolidarea 
frontului mișcărilor democratice și 
antiimperialiste, a unității de ac
țiune a tuturor celor care luptă 
pentru pace, pentru independență 
națională^ pentru apărarea liber
tății și demnității popoarelor, 
implică în mod imperios întărirea 
pe baze noi a unității mișcării 
muncitorești. O importanță pri
mordială au în această direcție 
colaborarea și unitatea dintre co
muniști și socialiști, pornindu-se 
de la ceea ce unește, de la ceea ce 
este comun, situîndu-se punctele 
de convergență și obiectivele uni
tare pe deasupra deosebirilor ideo
logice, treeîndu-se peste reziduurile 
prejudecăților și suspiciunilor, ac- 
ționîndu-se stăruitor, cu sinceritate 
și receptivitate, manifestindu-se 
continuu voința politică de unitate. 
După cum este cunoscut, partidul 
nostru este autorul acelei vibrante 
chemări de a se ajunge la o ade
vărată reconciliere istorică între 
partidele comuniste și socialiste, la 
întărirea colaborării lor, înscrisă in 

Programul adoptat de Congresul al 
XI-lea și avind o acută actualitate 
internațională.

Concepția largă a partidului pri
vind solidaritatea internațională își 
găsește cea mai elocventă expresie 
practică în activitatea atit de amplă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
întreaga activitate internațională a 
partidului, materializîndu-se in 
cele mai diverse forme — intilnirl 
la cel mai înalt nivel, la București 
sau in alte capitale ale lumii, parti
cipări reciproce la congrese, vizi
tele de delegații, schimburile de 
păreri și experiențe, cu forțe poli
tice din cele mai diverse — cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
partide socialiste, partide de guver- 
nămînt și organizații democratice 
din noile state independente, miș
cări de eliberare națională, și pină 
la formații politice cu caracter li
beral din țările capitaliste ; P.C.R. 
nutrește convingerea că este posi
bilă și necesară dezvoltarea unor 
relații de conlucrare chiar cu parti
de de tip conservator pe terenul 
unor problematici atit de largi cum 
oferă obiectivele păcii, destinderii, 
cooperării economice.

Este convingerea partidului nos
tru că în împrejurările actuale, cind 
intr-un șir de țări se pune la ordi
nea zilei problema unor înnoiri 
structurale ale societății, cînd cate
gorii sociale din cele mai largi și 
mai diverse sînt afectate de criza 
economică, de povara cheltuielilor 
militare, cind asupra lumii persistă 
pericolele de conflagrație, o politică 
orientată spre mobilizarea și unirea 
forțelor celor mai largi, atit pe pla
nul fiecărei țări, cit și pe plan in
ternațional reprezintă un imperativ 
pentru dezvoltarea procesului revo
luționar mondial, pentru asigurarea 
păcii, a libertății, securității și pro
gresului fiecărei națiuni.

Se poate aprecia ca o trăsătură 
fundamentală a partidului nostru 
legătura organică, indisolubilă din
tre hotărîrea de a-și face cu cinste 
datoria pe plan national, asigurînd 
înfăptuirea neabătută a programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, și acțiunea 
consecventă pe plan internațional, 
pentru făurirea și întărirea unui 
amplu front antiimperialist mon
dial, cerință de bază a edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
a libertății și conlucrării pașnice 
între popoare.

Mihai M. PETRESCU
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Căldura armoniilor 
dăltuite in lemn

Arta lui Gh. Iliescu-Că- 
linești se subordonează 
in mod creator unei mari 
tradiții — aceea a sculptu
rii populare in lemn, care a 
asigurat și asigură filonul 
de viată al unei întregi di
recții de evoluție în sculp
tura românească de azi. A- 
pelul la tradiție, in care se 
adincește cu sinceritate, în 
care topește propria-i per
sonalitate pentru a se regă
si, îmbogățit, aflîndu-și tot
odată motivele, a conferit 
artei lui nebănuite posibili
tăți de sugestie. Așa după 
cum ne demonstrează an
samblul lucrărilor prezen
tate în expoziția sa de la 
galeria „Metopa" — Pitești, 
sculptorul știe să eviden
țieze arhitecturile robuste 
și elementare ale lemnului, 
știe ca, respectînd specificul 
acestui material, să creeze 
forme armonioase, concen
trate.

Lucrările acestei Expozi
ții, dar și numeroase sculp
turi păstrate incă in atelie
rul său. ne demonstrează 
că ne aflăm în fața unui 
artist cu o concepție despre 
artă bine precizată, cu im
plicații filozofice, generos 
servită de laborioasa sa 
muncă de atelier. Sint lu
crările unui sculptor cc-și 
iubește sculptura ; o iubeș
te in ipostaza ei laborioa
să. declarat artizanală.

Cuvintul care mi se pare 
a defini acum arta lui este 
„soliditatea**. Elaborată 
îndelung, gindită temeinic, 
aceasta este sculptura unui 
spirit contemplativ, a unui 
om care meditează asupra 
sensurilor artei sale. înscri- 
indu-se din acest punct de 
vedere în aceeași familie 
spirituală cu arta lui Vida 
Gheza.

„Lemnul, îmi spunea 
sculptorul, are o forță și o 
căldură a lui, corespunză
toare poate, pe alt plan, 
gindului creator și înțelege
rii, pasiunii cu care omul a 
știut din cele mai vechi 
timpuri să creeze obiectele 
cele mal simple. N-am co
piat, in lucrările mele, o- 
biecte țărănești ; am incer- 
cat doar să mă apropii eu 
aceeași dăruire de materia
lul acesta străvechi, să-i 
redau spiritualitatea**.

Filiația adîncă și conti
nuarea pe planuri superioa
re a artei străvechilor meș
teri este o evidență. Ar pu
tea fi invocate aici copilă
ria petrecută de Iliescu- 
Călinești in împrejurimile 
Piteștiului, prezenta domi
natoare a ciopliturilor in 
lemn și, implicit, legătura 
structurală cu acestea. O 
legătură in cadrul căreia o 
mare libertate interioară 
față de vechile forme ajută, 
contribuind masiv la expri
marea unor sensuri contem
porane.

O lucrare ca „Nodul ge- 
nerațiilor** capătă in aceste 
condiții valori emblematice, 
se înscrie ca un simbol al

legăturii între sine și lumea 
din care provine, între tra
diție și actualitate. Ea re
prezintă sinteza experienței 
personale a unui sculptor 
care încearcă să cuprindă 
în lucrări forțele imensului 
și complexului caleidoscop 
al naturii și vieții umane, 
oferind, cu fiecare nouă lu
crare, perspective noi asu
pra tradiției.

Imagini-metafore, dar și 
imagini-obiect, inspirate și 
amintind de multe ori o- 
biectele uzuale ale gospodă
riei țărănești. „Stîlpul iubi
rii", „Leagănul** sau „Fe- 
reastra** (realizate, fiecare, 
în mai multe variante, în- 
sumînd, fiecare, ani de cău
tări) se prezintă privitoru
lui ca intr-un vis de senină 
totalitate. Ele ne arată că 
Iliescu-Călinești își poate 
asuma, la rîndul său, firesc, 
ceea ce a învățat de la tra
diția arhaică — însăși ideea 
întemeierii prin faptă a U- 
nității rostirii.

El ne restituie ceva din 
ceea ce am putea numi pro

funda filozofie a artei 
populare. Ne referim aici 
doar la filozofia modului 
popular de a gindi forma și 
spațiul. Intrind în dialog cu 
acest univers impovărat cu 
semnificații deosebit de 
grave, Iliescu-Călinești a 
încercat să se înscrie in sfe
ra sculpturii constructive și 
a reușit in mod elocvent in 
această confruntare cu o 
lume a sobrietății depline și 
a seriozității fără cusur. Pa
tina caldă a lemnului, forța 
lui evocatoare au constituit 
și constituie punctul de 
plecare in desfășurarea unei 
originale fantezii creatoare.

„Omul trebuie să se dă
ruiască, să nu rămină im
pasibil, in fața vieții, afir
ma sculptorul referindu-se 
la una din lucrările sale in
titulată -Dăruire-, Să dă
ruiască deopotrivă bucuria 
și tristețea, să comunice cu 
semenii, să vină in intim- 
pinarea lor, oferindu-le o 
multitudine de stări, de 
trăiri".

Sculptura la care se refe
ră exprimă intr-adevăr a- 
ceastâ idee a ștergerii abia 
presimțite a granițelor din
tre entități antinomice, 
lupta tăcută și permanentă 
împotriva greutății volu
melor.

O altă sculptură a expo
ziției — „Timpul** — aduce 
un firesc și neașteptat oma
giu marelui Brâncuși. Este 
omagiul adus insăși spiritu
alității românești adine clă
dită in opera brâncușianâ, 
potențată de strălucita con
topire cu sensuri contem
porane ale artei universale.

Brâncuși, cel care a re
așezat în artă seninul si 
simplitatea formelor, dar si 
Paciurea sau Medrea — 
profesorul lui Illescu-Că- 
linești — sint exemple 
permanent prezente in 
conștiința sa. O anfimi- 
tă simplitate a limbaju
lui care, departe de a în
semna monotonie sau sără
cie de mijloace, dobindește 
putere de convingere si în 
proiectele . de artă monu
mentală realizate de el. Un 
asemenea proiect, expus a- 
cum, dar mai ales prezent 
în conștiința și in preocu
pările sculptorului, este 
menit a fi amplasat pe 
Bulevardul Eroilor din Pi
tești.

„Lucrez de 15 ani la acest 
proiect, pe care l-am rea
lizat pină acum in mai 
multe variante — afirmă 
sculptorul. Este un monu
ment de 33 de metri înălți
me, conceput a fi realizat in 
metal și piatră ; un monu
ment axat pe ideea erois
mului — a eroismului osta
șilor, dar și a eroismului 
constructorilor socialismu
lui. în zona Piteștilor 
există obiective economice 
numeroase și foarte impor
tante pentru economia na
țională : Fabrica de auto
turisme din Pitești, fabrica

„ARO“ de la Cimpulung ; 
sint foarte dezvoltate in
dustriile lemnului, textile
lor. cărbunelui etc. care an
trenează intr-un vast efort 
constructiv mii de oameni. 
Lor, acestor adevărați eroi 
ai vieții cotidiene, doresc să 
le închin în primul rind a- 
cest monument. Voi ilustra 
cu .aspecte ale muncii des
fășurate in regiune cele trei 
reliefuri de la baza monu
mentului — în interiorul 
căruia poate fi organizat un 
micromuzeu care să ilus
treze istoria orașului".

Acest monument, ca și 
proiectul de „Poartă" pe 
care l-a conceput pentru a 
fi amplasat pe magistrala 
București-Pitești, constituie 
prilejuri de evocare a uni
versului spiritual al ținutu
lui natal, de care îl leagă 
fibrele cele mai adinei ale 
ființei sale.

„Pentru că nu știu să

cint, pentru că nu știu să 
fac poezii, mărturisește 
sculptorul, după ce termin 
truda lemnului, desenez. 
Desenez ore întregi, reiau 
și dezvolt motive, fragmen
te din lucrările mele, cu 
dorința ascunsă de a reali
za o -poezie» a desenului".

Desenele care, în 'expozi
ția de la galeriile „Metopa", 
însoțesc cu discreție sculp
turile sint, uneori, de o 
mare frumusețe a stilizării. 
Ele au înregistrat cu ace
eași sensibilitate o atmosfe
ră familiară sculptorului, 
obiecte încălzite de prezen
ța umană.

Expoziția atestă, neîn
doielnic, 'prezența unui ar
tist, Care își definește tot 
mai convingător un profil 
propriu în cuprinsul artei 
românești de azi.

Marina PREUTU

UNITATEA PARTIDULUI,
COEZIUNEA POPORULUI

(Urmare din pag. I)
ganizind și conducind cu succes opera 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Ca o lege a dezvoltării noastre în 
acești ani atit de rodnici s-a impus 
întărirea continuă a rolului conducă
tor al partidului și a legăturii sale cu 
masele largi ale oamenilor muncii. 
Este un proces care se realizează 
prin continua adîncire și perfecțio
nare a formelor democratice de con
ducere socială, prin atragerea și par
ticiparea activă a maselor la dezba
terea și stabilirea liniei politice a 
partidului. Pornind de la concepția că 
socialismul și democrația sint de ne
despărțit, partidul privește creșterea 
rolului său conducător si lărgirea de
mocrației nu ca factori distincți, dis- 
parați, ci ca elemente componente, 
complementare ale unui proces uni
tar. legic ce condiționează și deter
mină progresul societății.

Tocmai imperativul atragerii și mai 
puternice și mai active a clasei mun
citoare, a maselor, a tuturor celor 
ce muncesc, la conducerea treburilor 
obștești, l-a avut în vedere partidul 
nostru inițiind crearea și urmărind 
îmbunătățirea activității noilor struc
turi de conducere a vieții economico- 
sociale — cum sint consiliile oame
nilor muncii din întreprinderi, insti- 
tuționalizarea congreselor organizate

pe domenii mari ale vieții economi- 
co-sociale — concomitent cu dezba
terea publică a principalelor legi si 
măsuri. în același context înscriin- 
du-se preocuparea pentru cuprinde
rea mai largă în organismele de con
ducere ale societății și a cetățenilor 
nemembri de partid.

Poporul român este puternic con
vins de adevărul subliniat recent de 
secretarul general al partidului, că 
în condițiile puternicei unități a 
partidului, ale unității indisolubile 
dintre partid și popor, nu există nici 
o forță în lume în stare să pună în 
pericol cuceririle revoluționare ale 
oamenilor muncii, independenta și 
suveranitatea patriei socialiste, să 
împiedice mersul nostru victorios me
reu inainte, spre comunism.

Această convingere își găsește ilus
trarea fidelă în activitatea de zi cu 
zi energică, hotărită a oamenilor 
muncii' pentru îndeplinirea exempla
ră a obiectivelor stabilite de partid. 
Prin munca lor neobosită, oamenii 
muncii, • întregul , popor își exprimă 
hotărirea de a păși mai departe, 
strîns unit in jurui partidului pe dru
mul socialismului si comunismului, 
înfăptuind astfel idealurile sale de li
bertate și bunăstare. \

Unitatea și numai Unitatea a fost, 
este si va fi izvorul forței partidului 
și poporului român.

EFORTURI PENTRU ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII
După cum am fost informați luni 

după-amiazâ de meteorologul de ser
viciu (E. Limbășanu), spre miezul 
nopții de duminică spre luni și în 
cursul zilei de ieri, ninsorile s-ău ge
neralizat în toată țara, fiind mai 
abundente în sudul Banatului, vestul 
Olteniei, centrul Munteniei, sudul 
Dobrogei și sudul Moldovei, Unde au 
fost însoțite și de intensificări ale 
vintului, pină la 70 km pe oră. în 
unele zone de munte, viteza vîntu- 
lui a atins 145 km pe oră. Ieri M a- 
miază, în parted de vest a țării și 
în centrul Olteniei ninsoarea a stat, 
vîntul a pierdut din intensitate, cerul 
a devenit variabil. Temperaturile au 
fost negative și cunosc în continuare 
o scădere accentuată in toată tara, cu 
excepția Dobrogei de sud, unde a 
plouat (10 1 pe mp), teri la ora 20, 
stratul de zăpadă atingea 30 cm in 
Maramureș, 23 cni în Crișăna, 38 cm 
în Banat, 31 cm în Oltenia, 19 cm în 
Muntenia (15 cm în București), 30 
cm în Moldova și 40 cm in Transil
vania. Potrivit prognozei, ărlâ PihsO- 
rilor se Vă restrînge spre estul țării, 
unde vor avea loc ninsori și Viscolirl, 
stratul de zăpadă putînd ajunge Ia 
50—65 cm. în celelalte zone. Cerul va 
fi variabil, ninsorile izolate, Vîntul 
slab și temperatura în scădere.

De la Direcția drumurilor din Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor hi se Comunică : pe toate 
drumurile naționale se acționează in 
permanentă cu mijloace mecanizate, 
circulația desfășurîndu-se normal. Se 
circulă mai greu pe unele drumuri

județene. în Capitală, pe arterele 
principale se acționează energic pen
tru înlăturarea Zăpezii de pe arterele 
de circulație cu numeroase tractoare, 
autobasculante, cisterne, toate înzes
trate cu plug și perie.

Din cauza zăpezii, pe multe dru
muri, carosabilul este, îngustat, alu
necos și se circulă anevoios. De a- 
ceea, este necesar ca proprietarii de 
autoturisme să renunțe la deplasările 
care nu sînt absolut necesare, iar 
pentru a nu stînjeni traficul și ope
rațiunile de degajare a zăpezii, să 
evite parcările autovehiculelor pe 
marginea arterelor unde circulă mij
loacele transportului in comun și alte 
mijloace de transport in interes eco- 
nomico-social. Pentru toți conducăto
rii autovehiculelor care pornesc la 
drum, se recomandă verificarea stării 
tehnice a autovehiculelor, buha func
ționate a ștefgătoarelor de parbrize 
și sistemelor de frinăre. Atenție deo
sebită pentru adaptarea vitezei la 
condițiile de drum și vizibilitate.

Atit in Capitală, cît Și în celelalte 
localități din țață, personalul unită
ților socialiste este chemat să parti
cipe la degajarea de Zăpadă a incin
tei întreprinderilor și instituțiilor. 
Prin comitetele de blocuri și de cetă
țeni, asociațiile de locatari și comi
siile de femei trebuie antrenați toți 
locuitorii la curățirea trotuarelor, a 
rigolelor de scurgere, la degajarea 
gurilor de canal, astfel îneît circula
ția Vehiculelor și pietonilor să se 
efectueze în deplină siguranță.

Al. P.

• ARAD. „Figura omului in 
preocupările tinerilor plasti- 
cieni" — se intitulează expozi
ția de artă plastică deschisă la 
galeriile „Alfa" din Arad. Sint 
prezentate publicului lucrări de 
pictură, grafică și sculptură 
semnate de 20 tineri artiști 
membri ai cenaclului tineretu
lui de pe lîngă filiala din Arad 
a U.A.P. Librăria „loan Sla
vici" din Arad a găzduit lansă
rile a două noi apariții edito
riale : volumul VII al publica
ției „Ziridava", editată de Mu
zeul județean Arad și placheta 
de versuri „Priveliști", a tînăru- 
lui poet arădean Vasile Dan, 
apărută la editura „Facla". în 
cadrul ediției a doua a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei", secția de propagandă a 
.Comitetului județean de partid 
Arad a organizat, la întreprin
derea de strunguri din localita
te, un schimb de experiență în 
domeniul creației tehnico-ștlin- 
țifice de masă. (Constantin 
Simion). S BACĂU. „Civilizația 
geto-dacică din bazinul Șiretu
lui" — este tema unei expoziții 
arheologice organizată la Muzeul 
de istorie din Bacău, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de ani
versarea a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent. Expona
tele : unelte, vase de ceramică, 
podoabe, monede, arme, urne 
funerare. Deschiderea expozi
ției a fost însoțită de simpozio
nul „Istoria și civilizația geto- 
dacică din bazinul Șiretului în 
epoca formării primului stat 
centralizat și independent". (Gh. 
Baltă) • DOLJ. în cadrul bo
gatei palete de manifestări cul- 

, tural-artistice înscrise în etapa 
de masă a celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" se înscrie și Expozi
ția națională de artă fotografi
că, organizată cu prilejul îm
plinirii a 15 ani de la înfiin
țarea fotoclubului Casei de cul
tură a sindicatelor din Craiova, 
găzduită de Teatrul național 
craiovean. (Nicolae Băbălău) 
O IAȘI. La Hîrlău au avut loc 
„Zilele culturii și educației 
orașului", aflate la cea de-a 
10-a ediție. încadrată în 
„Cîntarea României", manifes
tarea a cuprins o largă proble
matică : simpozionul „Unirea — 
act de importanță istorică în 
existența poporului român", 
vernisarea expoziției „România 
socialistă in imagini", înființarea 
cercului de creație „România 
pitorească", o consfătuire meto
dică „Biblioteca publică — fac
tor activ în propaganda cărții 
social-politice" etc. „Zilele cul
turii și educației" au culminat 
cu un colocviu al teatrelor 
populare din Moldova. (Ma- 
nole Corcaci) ® TULCEA. La 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Tulcea a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură a artiștilor 
plastici amatori, care prezintă 
publicului creația educatoarei 
Antoaneta Felipov, a metalur
gistului Arhip Perijoc, a munci
torului Safca Nistor, de la în
treprinderea de pescuit oceanic, 
și Vasile Felipov, de la între
prinderea județeană de construc- 
ții-montaj. După vernisaj, la se
diul cenaclului artiștilor plastici 
amatori a avut loc o dezbatere 
pe tema : „Mesajul social-politic 
al artei plastice românești con
temporane". (E. Mihăilescu).

„Anecdote provinciale"
de Al. VAMPILOV

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
Talent puternic, dublat 

de 0 conștiință din cele mai 
pure, treze și exigente, 
scriitorul sovietic Alexandr 
Vampilov, dispărut la o 
virstă timpurie, cunoaște 
postum gioria meritată. 
Iată, nu mai departe decit 
la noi : tulburătoarea sa 
dramă de descendentă ce- 
hoviană, „Vara trecută la 
Ciulimsk" a fost jucată cu 
succes în stagiunile trecute 
de Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț și de Teatrul 
Mic. Nu de mult a avut loc 
premiera „întoarcerii fiului 
risipitor", la Teatrul „Not- 
tara", iar lă putină vreme 
după aceea Teatrul ..Bu
landra" ne-a invitat la pre
miera „Anecdotelor provin
ciale". a cărei versiune ro
mânească o datorăm Tatia- 

' nei Nicolescu.
în sunetele pure ale unui 

solo pentru vioară, Ugarov 
și Anciughin trăiesc mo
mentul amar al trezirii 
după o grea beție. Odată cu 
banii s-a terminat și' al
coolul și au început migre
nele, căci pentru cel doi a- 
ceastă licoare este ca apa 
vieții pentru muribund, ca 
aerul pentru înecat.

Contabilizarea pungilor 
după orice metodă duce la 
același rezultat : nici o ru
blă. Orice demers (sticlele 
goale?... telefonul dat dumi
nica la fabrica de porțelan 
la care au venit în depla
sare... solicitările făcute ve
cinilor...) stă sub semnul a- 
■gitației inutile și sterile. $i 
iată că unuia, la disperare, 
îi vine ideea Să strige după 
ajutor.

Apare „îngerul" — un 
om care le oferă cu titlu de 
împrumut colosala sumă 
de 100 de ruble. înger sau 
demon ? Cel doi nu cred și 
n-au chef de revelații, îl 
suspectează a fi nebun sau 
hoț sau altceva — oricum 
întruchipare a unei cum
plite amenințări, a unui pe
ricol imediat. Convoacă — 
gest reflex — o ședință a 
locatarilor hotelului, adu
nare care, de asemenea, 
găsește actul agronomului 
Homutov suspect și repro
babil. Urmează o anchetă 
necruțătoare. Victorie 1 în
gerul nu e Chiar înger. în
gerul nu există 1 Gestul lut 
Homutov are O explicație 
mai complicată, e menit 
probabil să liniștească, oa
recum, o conștiință culpa
bilă... Totul și toți răsuflă 
ușurați și sfîrșesc îhtr-o pe
trecere frățească : un ..pu
pat piața independenței" ce

pare a-i egaliza și absolvi 
de orice vină. .

Deloc discursivă.) deloc 
vehementă, infuzată: în si
tuații și personaje (fapt 
pentru care am și acordat 
deosebită atenție subiectu
lui), în mare măsură ambi
guă. dimensiunea critică a 
piesei este amplă și subtilă, 
lipsită de tezism. Iar din
colo de dezvăluirea diferi
telor forme de alienare în
trupate. fără excepție — 
dar cu grade diferite — da 
fiecare personaj, răsună 
poate și mai puternic ex
clamația prevenitoare a lui 
Homutov : „Veți regreta !'* 
Apelul implicit al autorului 
acestei piese scurte, și a- 
parent simple — la omenie, 
la generozitate, la un alt 
mod de a trăi viața.

, ...O față foarte drăguță și

mister) îl bagă in sperieți. 
Kaloșin va mima nebunia.

Teatrul acțiunii lui salva
toare (înscenarea propriei 
nebunii) este tot camera fe
tei — in care năvălesc, deci, 
soția — oricum geloasă 1 — 
prietenul ei ; medicul-prie- 
ten etc. Lucrurile se vor 
lămuri.

Fetișul funcției necunos
cute (ce teroare poate e- 
xercita el asupra unui slu
garnic Kaloșin !), adevăru
rile ieșite la iveală cu pri
lejul afectării bolii îl vor 
cutremura pe bolnavul în
chipuit — pină la a-1 trans
forma într-unul adevărat. 
Dar întilnirea cu moartea 
(ca și întilnirea cu îngerul) 
— ca revelații — se dove
desc mai slabe ca obișnuin
ța. Răminem după lăsarea 
cortinei cu imaginea Victo

cuminte intră în camera de 
hotel a orașului în care a 
venit pentru a se angaja, 
își dezbracă paltonul. își 
scoate cizmele și' își pune 
papucii, își îmbracă pija
maua cu floricele, se urcă in 
pat și mușcind cu nădejde 
diritr-un măr incepe să ci
tească. Și deodată în cameră 
pătrunde transfigurat in 
căutarea disperată a unui 
aparat de radio bun. de la 
care să poată asculta in 
continuare meciul. Potapov. 
După un moment de bui
măceală, fata ii oferă apa
ratul ei — dar priza din ca
mera lui Potapov e strica
tă. BUna Victoria își trage 
paltonul peste pijama și. 
așezindu-se la masă, cu 
cartea în mînă. îl invită să 
rămînă să asculte emisiu
nea.

Dar ușa se deschide brusc, 
tn încăpere năvălește, ca 0 
furie, Kaloșin, cel cu ochi 
de Argus și picioare ne
obosite — mereu vigilent, 
mereu activ și agresiv în 
apărarea moralei — cauză 
din care a făcut, de fapt, o 
sursă de cîștig și venit. (Po
tapov. mal stînjenit de si
tuația în care a pus-o pe 
fată, mai amenințat si îm- 
brincit. pleacă furios. Dar 
iată, cu gîndu! la etica în
călcată si banii care n-au 
ieșit. Kaloșin își pune în- 
ttebarea ce profesie o avea 
individul. $i află din re
gistre că este tocmai la un 
ziar, „metteur en page". în
deletnicirea sau funcția a- 
ceasta despre care nimeni 
nu știe nimic (mister peste

riei mușcind liniștită din
tr-un măr roșu — peste 
care năvălesc fel de fel de 
„microbi": ai sportului.' ai 
învîrtelii cu ajutorul unor 
texte puritane, ai amoruri
lor oricum interesate.

Regăsim în cele două pie
se multe motive comune — 
începind cu locul acțiunii 
(camera de hotel — spațiu 
străin, de trecere. în care 
oamenii sînt nevolti să-și 
petreacă timpul). conti- 
n.uînd cu meseriile ce vin 
parcă din „12 scaune" (me
serii pe care le-au avut 
Kaloșin’ și pe care le au 
Anciughin și Ugarov).

Cele două piese din ,.A- 
necdote provinciale" sint, 
de asemenea, strîns legate 
prin structură. în ambele — 
într-un cadru banal, rea
list — asistăm la un lanț 
de situații neașteptate, care 
generează reacții absurde, 
Absurditate ce este identi
ficată de eroi cu cea mai 
normală dintre comportări, 
în ambele, acumularea 
comică este de fapt poten
țarea unei dezvăluiri dra
matice etc.

Ceea ce conferă însă ade
vărata unitate celor două 
piese este modul particular 
al lui Vampilov, îngădui
tor si necruțător in același 
timp, de a denunța diver
sele forme ale alienării — 
începind cu ridicarea alcoo
lului pe locul supremei ra
țiuni de a fi. continuind cu 
meschinăria, egoismul și 
sfîrsind cu suspiciunea, cu 
imixtiunea (deloc dezinte
resată și predicată in nu

mele unor principii nobile) 
în viață, în sentimentele 
celuilalt. Denunțarea plină 
de haz, dar pină la urmă 
atit de tristă a pericolelor 
se îmbină la Vampilov cu 
un apel pe cît de concis pe 
atît de evident : „Oameni, 
vegheați 1“

Regia matură a lui Vale- 
riu Moisescu păstrează 
transparența textelor și 
limpezimea firului lor epic, 
pendularea lor bruscă intre 
detaliul realist și cel ab
surd ; forța și ironia repli
cii. Regia matură a lui Va- 
leriu Moisescu înțelege să 
facă un spectacol fidel ope
rei lui Vampilov — adică 
bazat .pe refuzul oricăror 
încărcături pleonastice și 
sufocante ; plin de vervă, 
fantezie și totodată grav și 
neliniștitor. O comedie fără 
ostentație profund drama
tică, a cărei mare miză este 
arta actorilor. Această artă 
include dincolo de talentul, 
expresivitatea, farmecul in
dividual al fiecăruia — in
teligența relevării fără os
tentație a semnificațiilor.

Inteligența Iui Virgil O- 
gășanu, care nu acuză beția 
și caută să creeze un Uga
rov fragil, lipsit de orice 
alt punct de sprijin decit a- 
cela al maică-si, necăjit, 
disperat. A lui Ștefan Bă
nică — actor care este, din 
fericire, mai zgîrcit aici în 
fructificarea efectelor bine
cunoscutului său arsenal, 
servește cu vigoare forța 
replicii, relevînd, alături de 
Ogășanu. condiționările so
ciale ale personajelor pe 
care le interpretează.

Inteligența pătrunzătoare 
și fină a lui Octavian Co- 
tescu, care împrumută ac
cente dramatice și inflexi
uni profetice îngerului ce 
tulbură legile acceptate si' 
o gamă complexă de trăiri, 
din care nu lipsesc nici cele 
tragic-grotești, lui Kaloșin.

Regăsim, de asemenea, 
în acest spectacol, ne Ovi- 
diu Schumacher și pe Pe
tre Lupu, care au contri
buții utile, concepute cu 
măsură și finețe, pe Tama
ra Buciueeanu Botez, Ca de 
obicei exceptional de ex
presivă în două roluri dife
rite de cîteva replici si cî; 
teva atitudini, precum și o 
debutantă promițătoare, 
studenta Catrinel Dumitres
cu, foarte convingătoare 
în rolul Victoriei.

Natalia STANCU

Muzica este un domeniu ce se 
alătură atîtor altora în care Româ
nia a devenit o voce amplă și de 
amprentă personală în dialogul va
loric internațional. Școala muzicală 
românească nu are doar rezultate 
cantitative. Ea se legitimează șl 
prin originalitate, în coeziunea sti
listică ce o declină trecerea în re
vistă a modului de cînt, a modali
tății interpretative a fiecărui tinăr 
distins cu laurii unui concurs.

Un recital al Filarmonicii, con
sacrat tinerilor laureați la diverse 
concursuri, a probat din nou va
loarea pe care o dețin. Ceea ce îi 
reunește și face marca pedagogiei 
noastre muzicale s-a putut desci
fra în sinceritatea lucrului cu par
titura, în interioritatea abordării 
textului. Aș releva aici par
ticiparea violonistei Mihaela Mar
tin, pe zi ce trece mai devotată 
substanței muzicale, a basului An- 
drasi Gabor, foarte grăitor și inspi
rat conducindu-și vocea, a mezzo- 
sopranei Mariana Cioromila, dotată 
cu un timbru foarte frumos și cu 
o tehnică remarcabilă. Și, ca o altă 
trăsătură ce se observă a fi în 
atenția pedagogiei noastre muzica
le, am menționa seenicitatea actu
lui interpretativ, aducerea, în con
textul menținerii deplinei sinceri
tăți, a retoricii concertistice. Ne re
ferim aici la pianistul Dan Atanasiu, 
a cărui vădită plăcere de a cînta se 
transmite fără piedică ascultătoru
lui, la violonistul Florin Paul, măr
turisind. mai presus de orice dubiu-, 
o formație violonistică de cursă 
lungă.

Domeniul muzicii de cameră, ce 
cunoaște poate cel. mai spectaculos 
elan in ultimele stagiuni, s-a găsit

Prime audiții la
Recunoaștem, în programul de 

muzică românească prezentat de 
Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii, una dintre trăsă
turile ce definesc personalitatea a- 
cestui colectiv artistic — importan
ța acordată dialogului dintre tradi
ție și nou, seriozitatea interpretări
lor de repertoriu și pasiunea cu 
care pledează în favoarea primelor 
audiții. Sub bagheta lui Carol Lit
vin, orchestra și corul au oferit, pe 
lîngă partituri semnate de G. E- 
nescu și T. Ciortea, două lucrări 
noi : cantatele „Anul 1848“ de Wil- 
hem > Berger și „Stejarul româ
nesc", de George Draga. La 
Wilhem Berger, sugestia poeti
cii lui Alecsandri constituie baza 
unui edificiu sonor de mare com-

Stagiunea camerală
Anul acesta, ținînd seama de ci- 

teva experiențe. Opera Română 
s-a integrat vieții muzicale bucu- 
reștene și cu o nouă formă de dia- 
logare a artiștilor săi cu publicul, 
încă din luna octombrie, stagiunea 
camerală este unul dintre punctele 
de interes ale activității sale, vizînd 
asemenea înnoiri. Deschiderea unui 
orizont repertorial cu mai accen
tuate valențe educative — cel 
al liedului — unele noi - posi
bilități oferite soliștilor teatru
lui de. a-și desăvîrși arta in 
confruntarea cu capodopere ale ge
nului cameral, iată cîteva dintre 
meritele care justifică aprecierea a- 
cestei inițiative. Recent, seara de-

Orchestra „Camerala1
Pentru orchestra „Camerata", sus

ținerea unui concert pe podiumul 
Ateneului Român este o binevenita 
recunoaștere a valorii pe care o re
prezintă acest ansamblu în lumea 
muzicii tinere. Căci, tinereții dintot- 
deauna a muzicii maeștrilor ii vine 
in întîmpinare tinerețea studenților 
interpret! care, sub gestul exigent, 
al dirijorului Paul Staicu, pornesc 
pe calea afirmării vocației lor de 
educatori și propagatori ai frumo
sului. Programul a alăturat unor o- 
pere ale clasicismului universal — 
Bach („Concertul în Mi major", so
list violonistul Dorel Pașcu Radu
lescu). Mozart, Corelli — cîteva pa
gini din muz'ca românească. Atit

ilustrat prin două formații familia
re publicului și criticii : trio-ul 
„George Enescu", intr-o evidentă 
ascensiune, și cvartetul „Athe- 
neurn", ansamblu în care proble
mele interpretative se discută in 
amănunt și se rezolvă într-o co
munitate a spontaneității ce vine 
numai după un lung exercițiu ăl 
cîntului împreună.

Tradiția premiilor de compoziție 
s-a ilustrat prin prezența Cvartetu
lui de coarde de Șerban Nichifor, 
care a obținut premiul întii 
într-un important concurs diri 
Olanda. Despre calitățile aces
tei lucrări, în care talentul tî - 
nărului compozitor se mișcă de
zinvolt, s-a mai vorbit. Prezența 
sa în concert ne prilejuiește însă o 
reflecție : prea puțin comunică, la 
rampă, școala de compoziție cu cea 
de interpretare. Aceste două orga
nisme par a se dezvolta paralel, 
dovadă că pentru a Cînta cvartetul 
lui Nichifor s-a apelat la o forma
ție consacrată — „Musica nova".

Dintre laureați, doar pianistul 
Alexandru Preda s-a sprijinit pe 
piesa românească aleasă, o dovadă 
în plus de intuiție, dintre cele mai 
reprezentative pentru glasul pro
priu al componisticii noastre (So
nata a Il-a de Li viu Glodeanu).

Concprtul găzduit de Filarmonică 
este doar o trecere în revistă. Ade
văratul concurs îl are, de aici îna
inte, de susținut, fiecare tinăr mu
zician cu sine însuși, cu modul in 
care se va găsi posibilitatea soli
citării corespunzătoare a lui în via
ta de concert de zi cu zi. Tineretul 
în muzica românească nu mai este 
de mult un ornament, o curiozitate.

Costin CAZABAN

Radioteleviziune
plexitate. realizînd o amplă pano- 
ramizare a drumului ascendent' 
parcurs de istoria poporului nostru 
de-a lungul a mai bine de un veac. 
Imaginea oferită de George Draga, 
pornind de la versurile lui Victor 
Tulbure, este cea a falnicului .ste
jar al națiunii, ideal comunist și as
pirație curajoasă spre înalt ; de 
aici și cîntul inspirat, simplu și pu
ternic, pe care îl intonează compo
zitorul, convingător și generos tot
odată. Dacă pină acum stagiunea nu 
ne-a adus prea multe prime audiții, 
asemenea lucrări oferă compensația 
— esențială — a calității, ceea ce 
ilustrează deplin modul în care 
creatorii noștri înțeleg să răspundă 
imperativelor actualității.

a Operei Romane
dicată „Liedului romantic german" 
a demonstrat pe deplin asemenea 
observații, prin ceea ce au realizat 
Eugenia Moldoveanu, Dan Zancu și 
pianiștii Viorica Cojocaru, Ștefana 
Fodoreanu. Am descoperit în vocea 
lui Dan Zancu promisiunile unui 
interpret de lied care ar merita să 
fie mai mult încurajat pe drumul 
valorificării incontestabilelor sale 
calități. Recitalul Eugeniei Moldo
veanu, de asemenea, ne-a dat mă
sura unei voci de excepție, pusă in 
slujba muzicii cu dăruire, simpli
tate și convingătoare afecțiune pen
tru muzica maeștrilor romantismu
lui.

f la Ateneul Roman
„Preludiul la unison" de Enescu, cît 
si cele „Trei piese pentru coarde" de 
Silvestri figuraseră și în recentul 
concert al „Cameratei" susținut în 
Berlinul occidental, prilej de a se 
fi prezentat o seamă de creații ro
mânești (Vieru,' Olah, Niculescu, Si- 
mionescu, Vlad). Studenți ai conser
vatorului bucureștean, muzicienii 
„Cameratei" și dirijorul Paul Stai
cu confirmă valoarea unei noi ge
nerații de artiști, îndreptățind con
vingerea că integrarea învățămîntu- 
lui artistic cu producția reprezintă, 
la acest nivel, o certă victorie a 
contemporaneității românești.

Grigore CONSTANTINESCU

ROMANIA-F1LM prezintă

EU, TU ȘI OVIDIU
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME 5
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Meirovici, Geo Saizescu, după o idee de Bogdan Căuș. Ver
suri : Flavia Burei. Imaginea : Ion Marinescu. Muzica : Te- 
mistocle Popa. Decoruri : Aureliu Ionescu. Costume : Doina 
Levinta. Sunet : Bogdan Cavadia. Montaj: Margareta 
Anescu. Coregrafia : Cornel Patriciii. în distribuție : Florin 
Piersic, Violeta Andrei, Sebastian Papaiani, Dem Rădu- 
lescu, Ileana Stana Ionescu, Jean Constantin, Vasilica Tas- 
taman, Rodica Popescu, Dana Dogaru, Adriana Gădălean, 
Aurel Giurumia, Geo Saizescu, Nlneta Guști, Ștefan Mihăi- 
lescu-Brăila, Cosma Brașoveanu, Aurel Cioranu, Paula 
Chiuaru, Rodica Mandache, Cristian Ștefănescu și Amza 
Peltea, Draga Olteanu-Matei, Octavian Cotescu, Coca An- 

dronescu, Szeles Anna, Nucu Păunescu.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil și 

tineret
11,10 In alb și negru : „Călăreții" (II)
11,55 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,20 Moștenire pentru viitor — Con

stantin Negruzzi
19,00 Consultații juridice
18,15 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18,45 Românie, plai de vis. (Muzică 

populară)
19,05 Repere ale politicii P.C.R. Dezvol

tarea economică a tuturor localită

ților țării — bază a egalității reale 
a oamenilor muncii

19,So 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Forța unității politice șl organiza

torice a clasei muncitoare. (Docu
mentar TV)

20.30 Partid al marilor înfăptuiri. Pro
gram llterar-artistlc dedicat a- 
niversării a 30 de ani de la fău
rirea partidului politic unic al cla
sei muncitoare

21.55 Muzică populară
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copil : Cavale

rul Nlgel. (Episodul 8)
20.30 Viața economică a Capitalei
21,00 Studio T '78
21.25 Telex
21.30 Muzică de cameră
21.55 inscripții pe celuloid. „Excursie 

iarna". (Producție a studiourilor 
sovietice)



SCINTEIA — marți 21 februarie 1978 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sînțem deosebit de bucuroși să vă adresăm mulțumirile noastre sincere 
și prin dumneavoastră partidului, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România pentru salutările frățești, felicitările călduroase și bunele urări pe 
care ni le-ați adresat nouă, Partidului Popular Revoluționar Lao, guvernului 
șl poporului Lao, cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării 
Republicii Democratice populare Laos.

Sîntem convinși că, pe baza marxism-leninismului și in spiritul 
internaționalismului proletar, relațiile de prietenie frățească, solidaritatea 
militantă și cooperarea existente între cele două partide, cele două guverne 
și cele două popoare ale noastră se vor dezvolta și se vor întări fără încetare.

Urăm poporului Republicii Socialiste România noi și tot mai mari 
succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Vă dorim multă sănătate și noi victorii în nobila dumneavoastră sarcină.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Lao, 

Prim-ministru al guvernului 
Republicii Democratice Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii Democratice Populare Laos, 

Președintele Adunării Populare Supreme

lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-îibiene de colaborare economico-tebnică

Luni au început la București lu
crările celei de-a V-a sesiuni a. Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
n-o-libiene de colaborare economică 
și tehnică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, iar delegația libiana 
de Ezzedin Al-Mabruk, ministrul pe
trolului, copreședinți ai comisiei.

Cele două părți în comisie exami
nează modul cum au fost aplicate în 
practică acordurile și înțelegerile 
convenite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și Moamer El 
Geddafi, secretarul general al Con
gresului General Popular, conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste. Tinînd seama de 
potențialul in plin progres al econo
miilor naționale ale celor două țări 
sînt analizate noi posibilități pentru 
intensificarea și adîpcirea colaborării, 
și cooperării în domeniile construc

țiilor, agriculturii, petrolului, tran
sporturilor și telecomunicațiilor, în 
alte sectoare de activitate economică, 
pentru diversificarea și lărgirea 
schimburilor comerciale, pe baza 
avantajului reciproc. Noile acorduri 
și măsurile ce vor fi stabilite la ac
tuala sesiune sînt .menite să contri
buie la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială ale Re
publicii Socialiste România și Jama
hiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste, la întărirea și dezvoltarea con
tinuă a prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

La sesiune participă Nicolae Vereș, 
ambasadorul țării noastre la Tripoli, 
și Aziz Omar Shennib, ambasadorul 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București.

Comisia își continuă lucrările pe 
grupe de lucru.

★
La sosirea în Capitală, pe aeropor

tul Otopeni, ministrul Ezzedin 
Al-Mabruk a fost întîmpinat de to
varășul Ion Pătan, de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni, la Muzeul militar central a 

avut loc vernisajul fotoexpoziției „A 
60-a aniversare a Armatei și Flotei 
maritime militare sovietice". Au par
ticipat generali și ofițeri superiori 
din Capitală. Au fost, de'asemenea, 
prezenți membri ai Ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

Fotoexpoziția a fost deschisă de 
general-maior Constantin Antip, șe
ful Muzeului militar central, care a 
rostit o alocuțiune. In continuare a 
luat cuvîntul general-maior Alexandr 
Mihailovici Kuciumov, atașatul mili
tar, aero și naval sovietic in țara 
noastră, care s-a, referit la semnifica
ția evenimentului ce a prilejuit 
această manifestare.

★
La cinematograful „Scala" din Ca

pitală a avut loc. luni seara, premiera 
filmului artistic românesc „Urgia", 
realizat după -un scenariu semnat de 
Fl. N. Năstase, în regia lui 
Iosif Demian și Andrei Blaier. 
Din distribuție fac parte actorii 
Gheorghe Cozorici, Luiza Oros, Ni
colae Praida, Dana Dogaru, Ica Ma- 
tache, Costel Constantinescu, Jean 
Săndulescu, Dan Condurache, pre
cum și interpreta de muzică popu
lară Sofia Vicoveanca.

(Agerpres)
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Alt sezon, dar, deocamdată,
Duminică, 19 februarie, a început 

un nou sezon fotbalistic. A început 
mai de timpuriu ca în anii anteriori 
pentru a nu se mai prelungi prea 
mult în vară și a se rezerva astfel 
fotbaliștilor o vacantă mai cuprinză
toare în perioada iunie-iulie.

Prologul actualei stagiuni a apar
ținut Cupei României, formațiile de 
„A" fiind puse să joace „șaisprezeci- 
mile" în compania unor echipe de 
,.B“ sau chiar „C“ calificate în fa
zele anterioare. Pe terenuri grele, u- 
nele necorespunzătoare, sub bătaia 
viscolului sau a soarelui „cu dinți", 
au avut loc dispute în general atrac
tive, citeva chiar dîrze și palpitante, 
apreciate ca atare de spectatorii ve- 
niți în număr neașteptat de mare. 
Surprizele, mai puține la număr și 
mai puțin senzaționale ca altădată, 
n-au lipsit totuși : A.S.A. Tg. Mures 
— lidera diviziei „A“ — a fost elimi
nată la Cîmpia Turzii, deși conducea 
la pauză, deși fusese avertizată că 
gazdele nu mal cunoscuseră înfrîn
gerea din august 1977 ; C. S. Tîrgo- 
viște s-a „înzăpezit" la Brăila ; Jiul 
Petroșani și-a oprit „cursul" la Ga
lați ; Politehnica Iași s-a calificat la 
Mediaș numai datorită clemenței re
gulamentului fată de echipa vizita
toare în caz de egalitate. Celelalte 
formații de „A" — exceptînd pe 
Sportul studențesc și pe F.C.M. Re
șița, învinse de colegele lor de di
vizie Steaua si U.T.A. — s-au califi
cat pentru „optimile" Cupei, progra
mate peste două luni de zile, mai 
concret • la 18 aprilie. Duminica vii
toare se dă start și în returul cam
pionatului divizionar „A" — semn că, 
într-adevăr. am' pășit într-un nou se
zon fotbalistic.

Am pășit într-un nou sezon, dar 
am văzut același fotbal vechi, de a- 
nul trecut, de acum doi ani si de 
măi mulți ani. Nu ne referim, bine-, 
ințeles, la angajamentul fizic al jucă
torilor în> lupta pentru balon, la ca
pacitatea și predispoziția lor spre e- 
fort — capitol la care au corespuns 
în general, mai ales dacă ținem sea
nța de starea timpului și a terenuri
lor. Așa cum aflăm din relatările tri
mișilor speciali ai ziarului de specia
litate și cum ne confirmă corespon
denții județeni ai ziarului nostru, cei 
mai mulți fotbaliști s-au dovedit, sub 
raport fizic. în progres față de toam
na trecută, acum fiind mai „proas
peți" și mai bine pregătiți, mai puțin 
zgirciți cu propria energie, dispuși să 
alerge cu „motoarele în plin" — ceea 
ce era. de altfel, firesc și necesar 
după odihna și pregătirea de iarnă.

Cind spunem că am văzut. același 
fotbal, ne referim la nivelul calitativ- 
spectacular al meciurilor : în starea 
tehnică a echipelor noastre. în con
cepția lor de joc, în modul de orga
nizare și manifestare pe teren n-au

apărut nici valențele noi, nici perfec
ționările (unor elemente vechi) care 
sînt așteptate de atita vreme. Aceeași 
opacitate deconcertantă, același joc 
care așteaptă greșeala adversarului în 
loc să-i pună acestuia probleme de 
nerezolvat, aceeași lipsă de gindire 
individuală și colectivă. Este bine să 
avem tăria de a judeca fotbalul cu 
toată exigența, și -a-i sublinia astfel 
fără rabat slăbiciunile — conștienți 
fiind că il putem ajuta numai ridi- 
cindu-i mereu „ștacheta calității".

Constatarea, cu caracter general, 
este argumentată elocvent chiar de 
partida-derbi a „șaisprezecimilor". 
desfășurată la București între Steaua 
și Sportul studențesc. Sigur, s-ar pu
tea spune că partida a avut unele 
momente de fotbal bun. Pornind spre 
un asemenea derbi, in care evoluau 
echipe de „primă mină" (mai ales 
Steaua, care dispune de lotul cel 
mai valoros dintre toate divizionarele 
„A") te așteptai, chiar dacă posibili
tățile de exprimare ale „combatante
lor" erau diferite, să vezi ceva nou. 
să descifrezi o îmbunătățire într-unul 
sau altul din elementele care dau cu
loare si eficientă jocului de fotbal 
modern. Dar Steaua, ca și în întreg 
sezonul trecut, a jucat practic fără 
vreo concepție 
clară, 
rijată, 
șl a calificării 'la inspirația 
jucători, atacînd mult, dar 
nat și cu ratări copilărești, 
mai bine a conceput jocul 
tul studențesc — care însă 
învins pe drept fiindcă 
înaintași periculoși și fiindcă greșeș
te decisiv în apărare. Nu se poate 
spune că nu s-au evidențiat cîțiva 
jucătpri de la ambele formații, însă 
pe noi trebuie să ne intereseze în 
primul rind valoarea de exprimare 
colectivă la un nivel calitativ supe- , 
rior. ■

Cum spuneam, constatarea este ge
nerală. Scuze se pot găsi, dar nu tre-

același fotbal
buie acceptate. Și. în nici un caz. nu 
mai rezistă veșnica scuză că la în-, 
ceput de .sezon trebuie făcut rabat la 
tehnică și tactică întrucît echipele nu 
au jocuri „în picioare". O asemenea 
explicație nu rezistă, fiindcă, știut 
este, divizionarele „A" au susținut in 
prealabil 4—5 sau mai multe jocuri 
de pregătire și verificare în tară sau 
în străinătate. înseamnă, deci, că e 
de datoria conducerilor tehnice ale 
echipelor să-și îndrepte eforturile și 
priceperea spre îmbunătățirea calita
tivă a jocului, să transpună adică in 
practică învățămintele desprinse din 
cursul de la Snagov — de care toți 
antrenorii s-au declarat entuziasmați 
cu o lună de zile în urmă.

Evident, nimeni nu așteaptă redre
sarea fotbalului nostru într-o lună, 
două. Fără a cere totul de la acest 
sezon, nu putem totuși să nu-i pre
tindem să ne ofere măcar acele sem
ne îmbucurătoare de progres treptat 
și ireversibil.

REV1ST PETIT11L R

R. D. GERMANĂ:

Calculatoarele electronice în metalurgie
în uzinele metalur

gice din R.D. Germa
nă electronica își gă
sește un larg cimp de 
aplicare. De pildă, 
blocurile de otel înro
șite. care aleargă cu o 
viteză de 70 km pe 
oră, prin instalațiile 
laminorului de profile 
fine din Hennigsdorf 
nu pot fi dirijate de- 
cit cu ajutorul compu
terelor. La oțelăria din 
Brandenburg stau în
șiruite 12 cuptoare Sie
mens-Martin care pro
duc zilnic, în medie, 
6 200 tone oțel de cele 
mai diferite tipuri. Or
ganizarea eficientă a 
muncii și disciplina 
tehnologică au creat și 
aici condițiile folosirii 
electronicii.

Calculatoarele se fo
losesc. in primul rind, 
pentru analiza măsu
rătorilor efectuate la 
cuptoarele înalte, la

cuptoarele electrice și 
cubilouri, la dirijarea 
proceselor de prelucra
re și la supravegherea 
anumitor faze ale pro
ducției. Aceasta a fă
cut posibilă încărcarea 
mai bună a agregate
lor. optimizarea pro
ceselor tehnologice, 
scăderea consumurilor 
de material și energie, 
ridicarea calității.

Calculatoarele elec
tronice sînt atașate a- 
gregatelor sau instala
țiilor și, după ce a- 
nalizează diferite date, 
transformă rezultatele 
analizelor în impulsuri 
electrice care duc la 
reglarea automată a 
procesului de produc
ție. Laminoriștii din 
Brandenburg au folo
sit, de pildă, calcula
torul la optimizarea 
tăierii blocurilor, ceea 
ce a dus la accelera
rea întregului proces

de producție. Avanta
jele au fost evidente : 
numai într-o jumătate 
de an au fost amorti
zate costurile necesi
tate de procurarea și 
instalarea aparaturii 
electronice.

Un alt exemplu al a- 
plicării electronicii, toi 
la uzina din Branden
burg, îl constituie sis
temul de dirijare a 
cuptoarelor' adinei. În 
aceste cuptoare este 
păstrat, la anumite 
temperaturi, oțelul 
pentru laminare pro
venit de la cuptoare
le Siemens-Martin. Cu 
■ajutorul computerelor 
sint obținute toate in
formațiile privind can
titatea de căldură ne
cesară pregătirii oțelu
rilor în vederea lami
nării, ceea ce a dus la 
o substanțială reduce
re a consumului de 
energie.

(Urmare din pag. I)
te tot. Sînt lucrări înscrise 
în palmaresul său profesio
nal. Titluri de mindrie. Dar 
supremul titlu de mindrie 
sînt oamenii cu care lucrea
ză. Mi-i prezintă cu min
drie : Ion Dobrin, secreta
rul organizației de bază, 
dulgher, șef de echipă ; Nir 
colae Ungureanu, dulgher, 
șef de echipă (echipele sint 
formații mari, de cîteva 
zeci de oameni) ; frații Ion 
și Alexandru Briceag, dul
gheri ; Ungurenii sînt și ei 
patru frați ; apoi sudorii, 
lăcătușii, fierar-betoniștii...

îmi sint nume cunoscute, 
după, cum cunoscute imi 
sint cele ce-mi povestesc : 
„Montam sub apă, in costu
me de scafandri, și apele 
erau tulburi și in apă nu 
se vedea și trebuia să 
lucrăm pe pipăite, mîngîind 
de zeci de ori fiecare piesă 
dusă și așezată și împlinta- 
tă acolo, in adine. Din cau
za apelor mari, construcția 
a intirziat trei luni și în 
cele din urmă a trebuit e- 
xecutată in condiții cind 
Dunărea era crescută mult 
peste cota normală — și nu
mai datorită metodelor de 
lucru, lucru continuu, s-a

© IARNĂ ASPRĂ ÎN 
EUROPA. întreruperi în re
țeaua telefonică și de curent e- 
lectric, trenuri întîrziate, școli 
închise, automobile blocate pe 
șosele și chiar victime umane 
se înregistrează în aceste zile 
in unele țări ale Europei din 
pricina abundentelor căderi dp 
zăpadă, a frigului și a viscole
lor. în cîteva regiuni din Fran
ța. activitatea este aproape pa
ralizată. Avalanșele de zăpadă 
au blocat un șir de magistrale 
și trecători în zonele muntoase 
ale Austriei, imobillzînd, între 
altele, un șir de trenuri. în An
glia, multe localități au rămas 
fără lumină electrică, iar în 
100 000 de locuințe nu mai func
ționează încălzirea. Pe alocuri, 
echipele de intervenție, cople
șite de intemperii, au renunțat 
să mai degajeze șoselele, tre
buind ca sute de persoane sur
prinse cu mașinile pe drum să

sau vreo tactică 
fără o organizare bine di- 
lăsînd soarta spectacolului 

cîtorva 
deslî- 
Parcă 
Spor- 
a fost 

nu are

ÎN CÎTEVA
• în cadrul concursului interna

țional desfășurat pe teren acoperit la 
Berlin, atletul român Bedros Bedro- 
sian a cîștigat proba de triplusalt cu 
rezultatul de 15,97 m. Alte rezul
tate : săritura în înălțime bărbați : 
Wolfgang Killing (R. D. Germană) 
— 2,24 m ; 3 000 m bărbați : Persson 
(Suedia) — 8’34”3/10 ; săritura în 
lungime femei : Heidemarie Wycsik 
(R ,D. Germană) — 6,55 m.

© Cea de-a XXII-a ediție a tradi
ționalului turneu de tenis pe teren 
acoperit pentru „Premiul orașului 
Moscova" reunește jucători și jucă
toare din Bulgaria, Cehoslovacia. R.F. 
Germania^ Polonia, România. Unga- 

a com-

1— am zis. Dar cit înțelegem 
noi din toate acestea ? !... 
Acești oameni, cu aparența 
lor liniștită, modestă, ano
nimă, au dezvăluit energii,

ria și U.R.S.S. în prima

recuperat timpul pier
dut. probele s-au des
fășurat la termenul sta
bilit". îmi sint cunoscute

zi

★
Sîntem informați că. din pricina 

condițiilor atmosferice nefavorabile, 
testarea fizică a fotbaliștilor de „A"; 
care era programată zilele acestea la 
București, nu se mai poate efectua : 
pista de tartan a stadionului Repu
blicii ecacoperită cu un strat de ghea
ță, iar deasupra e zăpadă ; deszăpe
zirea s-ar putea face lesne, dar dez
ghețarea artificială a pistei ar pro
duce deteriorări iremediabile. Iar alt 
stadion nu poate oferi condițiile unei 
testări exacte, conforme intențiilor. 
Amînîndu-se verificarea fizică — 
pentru o dată ce ne va fi anunțată 
ulterior, ea va fi coroborată — .sîn
tem informați —■ cu testarea tehnică 
a jucătorilor, care n-ar fi fost posi
bilă acum, chiar dacă nu intervenea 
înrăutățirea vremii, și notate îm
preună.

Va fi. credem, mai edificator și. mai 
echitabil! ' ...

G. MITROI

RÎNDURI
petiției, tînărul tenisman român 
Andrei Dîrzu l-a învins cu 6—3 ; 
6—2 pe Konstantin Pugaev, cotat ca al
5- lea jucător din U.R.S.S. Alte re
zultate : Evgheni Boboedov-Mâtei 
Pampulov 6—4, 6—4 ; Thomas Em- 
mrich-Aleksandr Katznelson 6—1,
6— 7, 6—1.

® După 5 runde, în turneul inter
național de șah de la Torremolinos 
(Spania) conduc Ulf Andersson (Sue
dia) și Javier Sanz (Spania), cu cite 
4 puncte, urmați de Manuel Bellon 
(Spania) — 3,5 puncte, Mircea Pav
lov (România), James Tarjan (S.U.A.) 
și Manuel Rivas (Spania) — cite 3 
puncte, Leo Piasetzki 
2.5 puncte etc.

(Canada)

în boxul mondial profesionist 
care s-a hrănit vreme de un deceniu 
din publicitatea creată in jurul lui 
Cassius Clay — înfrîngerea campio
nului a provocat senzație, o senzație 
care să învioreze afacerile. Unele a- 
genții de presă cred însă că rezulta
tul recentului meci e numai o mane
vră care să-i permită lui Clay să 
devină pentru a treia oară campion 
al lumii la categoria grea, fapt ce nu 
Se află înscris în palmaresul vreunui 
predecesor.

Oricum, saltul lui Leon Spinks a 
cam lăsat echipa de box amator a 
S.U.A. fără un titular de talie la ca
tegoria semigrea. Un conducător al 
federației noastre ne povestea că a 
văzut recent la Madison Garden o 
gală de selecție pentru boxerii semi
grei din New York. Au fost în pro
gram 15 meciuri (și toate s-au înche
iat înainte de limita timpului regu
lamentar). De aici a pornit ideea de 
a se 'Organiza o „paradă a greilor", 
o trecere în revistă a tuturor boxeri
lor seniori și juniori de categoria 
grea. Cele două reuniuni au și fost 
programate 
zilele de 
timp s-au încheiat turneele de la 
Brăila și Galați, la care au participat 
numeroși pugiliști tineri alături de 
cei bine cunoscuți. Deși membrii for
mației reprezentative care a efectuat 
un turneu în S.U.A. n-au fost pre
zent! la întreceri, putini tineri s-au 
impus în fazele finale. Dintre aceștia 
să-1 remarcăm iarăși pe Ion Cernat 
(Unirea Focșani) pe care-1 vom reve
dea curind la „Parada greilor". Ob
servăm. deocamdată fără comentarii, 
că la Brăila și Galați multi dintre 
cîștigătorii turneelor au boxat la ca
tegorii superioare acelora în cadrul 
cărora se făcuseră cunoscuți — Teo- 
fil Ghinea. Dumitru Cipere. Ion Bu- 
dușan. Constantin Chiracu. din pă
cate, și Simion Cuțov. Turneele re
cente au fost trepte de selecție pen
tru „Centura de aur" și mai departe 
în vederea campionatelor mondiale. 
Or, dacă în privința unora, jocul 
„de-a categoria" e o treabă la nivelul 
interesului de club, cînd vine vorba 
de Simion Cuțov lucrurile se schim
bă și se face simțită necesitatea in
tervenției specialiștilor care răspund 
de pregătirea lotului reprezentativ.

Anul trecut, cam în aceeași vreme, 
echipa de volei Dinamo — campioa
nă a României — era în febra „Cu
pei campionilor europeni", competiție 
în care a reușit pînă la urmă să se 
claseze pe locul secund. Fusese un 
succes al voleibaliștilor bucureșteni, 
pe care-1 subliniam ca fiind dătător 
de speranțe pentru relansarea echi
pelor noastre în cupele continentului.

la sala Floreasca in
2 și 3 martie. între

Acum, primim vestea unei noi înfrîn- 
geri a formației 'Dinamo — din nou . 
netă, fără echivoc pe terenul din Baia 
Mare. Desigur, echipa Explorări Baia 
Mare e bine pregătită, valoroasă, me
rită să fie lăudată și pentru tenaci
tatea cu care asaltează pozițiile frun
tașe ale clasamentului național ; to
tuși. de ce s-au împotmolit și nu-și 
onorează promisiunile vicecampionii 
europeni ai anului 1977 ?

Să considerăm echipa Franței drept 
un element de legătură pentru o com
parație intre celelalte formații repre
zentative care iau parte la „Turneul 
celor cinci" și echipa de rugbi a 
României. Televiziunea a transmis în 
direct partidele Franța — Anglia și 
Franța — Irlanda, amatorii de rugbi 
le-au privit cu mult interes, le-au 
analizat și specialiștii noștri. Față de 
meciul de la Clermond-Ferrand. 
România — Franța, în formația fran
ceză s-a produs, după opinia antre
norului federal Valeriu Irimescu, o 
singură modificare importantă : Four- 
roux a fost înlocuit 
lien. Și. după cum 
pe parcursul jocului 
potriva irlandezilor, 
de o simplă înlocuire a unui titular 
pr!ntr-un rezervist. ci de o soluție 
mai bună în formația franceză. Me
ciul ca atare. îl aprecia antrenorul 
nostru, a fost de o incrincenare îm
pinsă pină la sacrificiu, desfășurat 
pe un teren greu, a cărui stare a de
favorizat tehnic echipa gazdelor. îna
intarea irlandeză s-a distins prin 
combativitate ; ea n-a cedat în repri
za a doua cum se petrecuseră lucru
rile cu cea engleză. Prin comparație, 
tehnicianul nostru e de părere că îna
intarea română e ceva mai ordonată 
tactic decît linia irlandeză si. oricum, 
mai rezistentă si mai combativă de- 
cit cea engleză. Cit privește liniile de 
trei sferturi, cea engleză e bună, dar 
joacă stereotip, cea irlandeză a fost 
foarte’ bună sîmbătă. dar și-a început 
șarjele prea de departe ; ambele nu 
și-au dus la capăt „încercările", în 
schimb francezii au punctat în cele 
două partide prin încercări. Ceea ce 
nu le reușise în fața românilor la 
Clermond-Ferrand. în concluzie. Va
leriu Irimescu ne spunea : „Dacă am 
juca în respectivul turneu, poate 
n-am ciștiga primul loc. însă, cu si- 
guarnță. n-am fi nici ultimii". Cu
rind, în luna mai. se va face si un fel 
de probă in această privință cînd for
mația secundă a Angliei va juca 
două partide în România — întîi. la 
București (4 mai) contra selecționatei 
Capitalei noastre, apoi la Constanta 
(7 mai), împotriva echipei noastre se
cunde. z

Valeriu MIRONESCU

de tînărul Gal- 
s-a putut vedea
de sîmbătă îm- 
n-a fost vorba

covertă a unui va- 
,Pentru marile șantie-

imensa 
por. 
re navale instalația este un 
sistem modern care înlocu
iește sistemul docurilor 
uscate — imi explică ingi
nerul Dudescu. Dacă la cio
curile uscate nava trebuie 
să aștepte uneori luni de

$i fixat deforma liftului
ea, apoi acele șiruri de vin
ciuri acțibnează sincronizat, 
ridică liftul cu vaporul pe 
platforma lui și. de acolo, 
prin acționarea altor agre
gate, vaporul este dus pe 
căile de rulare spre halele 
de armare ale șantierului...

} — 
forma lui vaporul enorm, 
înalt de citeva etaje, greu 
de cîteva mii de tone.

Dar eforturile, eforturile 
oamenilor la construcția a- 
cestei minuni a tehnicii, in 
condiții cind apele fluviu
lui crescuseră peste cota 
normală ; în condiții de

PARTEA CEA MAI UMANĂ A OPEREI

gindire, 
eforturi 
mie de 
metalice lucrate, așezate, 
sudate în poziții dificile — 
montaj la apă : specialita
tea lor. măiestria și măre
ția muncii lor I Totul a fost 
transportat aici pc apă, to
tul a fost ridicat de maca
rale puternice, de la apă, 
totul s-a montat din apă și 
pe deasupra apei. Zeci de 
mii de metri de sudură a 
acestor grinzi și piese enor
me — sudură de mare răs
pundere, verificată eu raze 
Rontgen.

Acum umblăm pe plat
forma, instalației ca pe

curaj, competență, 
uriașe, eroism. O 

tone de construcții 
lucrate,

zile pînă-i vine rîndul — 
docurile fiind întotdeauna 
aglomerate — acum, prin 
această instalație, într-o oră 
liftul ridică nava din bazin, 
iar de pe instalație ea este 
dirijată pe căile de rulare 
într-una din halele mari 
pentru reparații, armare ; 
apoi se poate ridica repede 
o altă navă", Dintr-un turn 
de comandă asemeni celor 
de pe aeroporturi se pune 
în mișcare toată aparatura, 
toate vinciurile, care acțio- 
nind sincronizat coboară 
liftul mult sub nivelul apei 
la care plutește vaporul, în 
adîncimea bazinului ; va
porul este dirijat pe plat-

Cu toate că mă aflu cu 
tălpile pe luciul proaspăt 
al acestei premiere a con
structorilor noștri, cu toate 
explicațiile pe care oame
nii mi le dau — tocmai e- 
forturile . oamenilor și di
mensiunile acestor eforturi 
simt că îmi rămîn încă as
cunse. Pot să mă consider 
norocos că mă aflu aici, la 
un mare eveniment. Voi 
putea vedea acest lift co- 
borind în adînc, deasupra 
lui ya rămîne apa învolbu
rată a bazinului, apoi va
porul va veni lent, atent 
deasupra liftului, care, la 
comenzile următoare, va 
urca încet, ridicînd pe plat-

fundații sub apă, montaj 
sub apă, montaj în chesoa- 
ne, montaj cu scafandri la 
zeci de metri adîncime și 
inălțînd ca o singura forță 
zeci și zeci de coloane me
talice vibrante ; toti oame
nii, ca o singură forță, ac- 
ționînd zi și noapte fără în
trerupere — toate aceste 
minuni, dezvăluiri de efor
turi omenești eu nu le mai 
pot vedea și nu voi avea 
despre ele decît o imagine 
palidă. Din uriașa instalație 
— care nici măcar nu înre
gistrează greutatea oameni
lor ce umblă pe platforma 
ei — eu nu pot vedea de
cît păienjenișul geometric

de grinzi sudate fără de 
moarte și, mai adînc, lu
ciul întunecat al apei din 
bazin, iar pe laturile plat
formei — șiruri lungi de 
vinciuri puternice, ca două 
șiruri de statui de oțel, a- 
semeni unor statui de oțel 
ale muncitorilor construc
tori.

Privim puțin sub platfor
ma instalației. Din adincul 
întunecat al apei se văd și
ruri lungi, drepte de co
loane cărei susțin colosul. 
Masive, neclintite, sugei-ind 
veșnicia : partea nevăzută 
a operei. Ea s-a înălțat 
dintr-o uriașă dezlănțuire 
bine organizată de energii 
omenești, de competență și 
experiență acumulată, de 
curaj și abnegație, de ini
țiativă și solidaritate, de 
tenacitate și răspundere co
munistă. Uriașul consum 
de energii, de virtuți, de e- 
forturi, de pricepere — 
partea cea mai umană a o- 
perci, care și ea rămîne ne
văzută ! — înscrisă doar în 
strălucirea și trăinicia ope
rei. Uriașa ardere ome
nească luminînd uriașele 
șantiere, vetrele fierbinți 
ale muncii, ale creației în 
România socialistă.

R. S. CEHOSLOVACĂ:

Melnik III—un gigant energetic
La confluența Vlta- 

vei și Elbei se con
struiește unul dintre 
cele mai mari obiec
tive industriale ale 
actualului plan cinci
nal al Cehoslovaciei 
— termocentrala Mel- 
nik III. La 1 iulie 
1976, cind au început 
lucrările, pe. șantier se 
aflau doar 250 de ti
neri sosiți din toate 
regiunile țării. în pre
zent, numărul con
structorilor a ajuns 
la 1 500, dar cei care 
participă la ridicarea 
gigantului energetic 
sint mult mai nume
roși. Pentru viitoarea 
centrală lucrează 13 
întreprinderi furnizoa
re care, la rîndul lor, 
au alți zeci de colabo
ratori, așa incit la nu
mărul celor de pe 
șantier trebuie adău
gați alți 15 000 de 
muncitori și tehni
cieni. Investițiile pre
văzute pentru Mălriik

III vor însuma 2 mi
liarde de coroane, 
iar lucrările au ca 
termen final noiem
brie 1980.

La cel de-al XV-lea 
Congres al Partidului 
Comunist din Ceho
slovacia s-a apreciat 
că asigurarea cu ener
gie reprezintă o nece
sitate vitală pentru e- 
conomie și că. in acest 
scop, trebuie folosite 
toate sursele proprii. 
Construirea termocen
tralei electrice Melnik 
III se înscrie ca un im-* 
portant pas în direcția 
materializării acestei 
orientări. Totodată, se 
creează prototipul u- 
nei noi generații de 
centrale electrice cu 
blocuri energetice de 
500 MW. Intrarea în 
funcțiune a „blocului 
de cinci sute" se va 
încadra organic în 
complexul energetic 
Mălnik, care dispune 
deja de șase blocuri

cu o capacitate de 55 
MW fiecare, precum 
și de patru blocuri de 
cite 110 MW. Prin 
adăugirea noului o- 
biectiv, producția de 
energie electrică va 
ajunge la 1 270 MW. 
Alte „blocuri de cinci 
sute" vor fi construite 
in anii celui de-al 
7-lea plan cincinal, 
dar lucrările unora 
dintre ele vor începe 
încă în actualul, cin
cinal. Specialiștii a- 
preciază că elemen
te ale acestei cen
trale, ca, de pildă, ge
neratorii și unele com
ponente ale turbine
lor, vor fi aplicate si 
la construirea viitoa
relor centrale electri- 
ce-nuclcare.

Constructorii și-au 
propus ca blocul să 
fie dat în probe teh
nologice cu 2—3 luni 
mai devreme decît 
termenul prevăzut.

R. P. D. COREEANĂ :

Tractoare
Nu departe de Phe

nian, capitala R.P.D. 
Coreene, se află uzina 
de tractoare Kymsong, 
care aduce o contribu
ție importantă la pro
cesul de modernizare 
a agriculturii. Datori
tă în mare parte mun
cii avîntate a colecti
vului acestei uzine a 
fost realizat cu succes 
obiectivul stabilit de 
ultimul plan de șase 
ani, ca fiecare 100 de 
djeungbo (1 djeung- 
bo = 0,99 ha) să fie 
dotate cu 6—7 tractoa
re convenționale. în 
prezent, în fața colec
tivului uzinei se află 
sarcina elaborării și 
construirii de tractoare. 
speciale pentru tere
nurile denivelate, care 
formează 80 la sută 
din suprafața țării.

In viitorii 3—4 ani

CUBA:

Transformări
Pitoreasca și tăcuta 

vale Caujeri. din pro
vincia Guantanamo, 
cunoaște o perioadă 
de profunde și dina
mice prefaceri. Se 
schimbă peisajul, se 
înnoiește din temelii 
viața oamenilor. Bul- 
•dozere și alte utilaje 
grele, aduse aici încă 
de la începutul lunii 
august, dislocă pămin- 
tul, deschid brazde 
adinei, înalță dune pe 
terenul neted. Practic, 
această vale secetoasă 
este supusă unui vast 
plan de amenajări 
hidrotehnice. Potrivit 
proiectelor, aici se vor 
construi cinci baraje 
de retenție a apei.

pentru zonele
urmează ca pe versan- 
ții cu o înclinare de 
peste 16 grade să fie 
amenajate terase pe o 
suprafață de 150 000— 
200 000 de hectare. De 
asemenea, sînt prevă
zute noi instalații de 
irigare, lucrări de îm
bunătățiri funciare, în
diguiri pentru obține
rea de noi terenuri 
care, împreună, să a- 
sigure obținerea unei 
recolte anuale de 10 
milioane tone cereale.

Cei 8 000 de con
structori de mașini a- 
gricole de la uzina 
Kymsong au trecut cu 
entuziasm la înfăptui
rea sarcinilor stabilite 
pentru atingerea aces
tui obiectiv. O atenție 
deosebită este acorda
tă calificării muncito
rilor și formării de 
cadre de specialitate.

înnoitoare în
precum și cîteva sis
teme de irigații. Pen
tru început au fost 
atacate lucrările la 
cel mai mic baraj — 
Pozo Azul — situat în 
inima văii, care va 
avea o capacitate de 
14 milioane metri cubi 
de apă. în total, cele 
■cinci baraje vor înma
gazina cantitatea de 
apă necesară pentru 
irigarea întregii văi. 
care are o suprafață 
cultivabilă de circa 
2 700 hectare.

Numeroși oameni ai 
muncii participă activ 
și la pregătirea mate
rialelor de construcție 
destinate șantierului, 
între altele. prin

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22 

23 și 24 februarie. In țară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea și dimineața, 
in cea mai mare parte a țării, mai ales 
in primele zile. Cerul va fi variabil si 
va prezenta înnorări, mal accentuate în 
Cîmpia Dunării, Dobrogea și sudul 
Moldovei, unde vor cădea ninsori lo

fie salvate cu ajutorul elicop
terelor.

• „POEZIA POPOA
RELOR". Editura' iugcîslavă 
Bagdala a inițiat publicarea 
unei noi colecții intitulate „Poe
zia popoarelor". în primul ciclu 
al colecției — cel african — au 
apărut selecții de opere poeti
ce ale popoarelor din Niger, 
Congo, Camerun, Kenya, Ugan
da, Tanzania și' Senegal. De a- 
semenea, o antologie de litera
tură africană transmisă pe cale 
orală a fost editată sub titlul 
„Păstrați-mi bine cuvintele". în 
ciclul latino-american, Bagdala 
a publicat creații ale unor 
poeți peruani, mexicani, vene- 
zueleni și argentinieni. Alte ci
cluri vor cuprinde selecțiuni din 
poeți ăi Indiei, Iranului, Mon
goliei, Egiptului, Siriei, precum 
și ai altor țări din Asia și 
Orientul Mijlociu, a căror operă

este mai puțin cunoscută în 
Europa.

• LOCUITORI 
„CLANDESTINI". 800000 
locuitori ai Romei trăiesc în a- 
dăposturî improvizate, fără cu
venita autorizație de construc
ție. Numai în perioada 1962— 
1977 s-au improvizat locuințe 
„ilegale" pe o suprafață echi
valentă cu aceea a unui oraș ca 
Florența. în. același timp, la 
Roma, cel puțin 20 la sută din 
locuințele „normale" construite 
de întreprinderile de construcții 
în scopuri de profit sînt nelo
cuite din cauza chiriilor sau a 
prețurilor de vînzare inaccesi
bile familiilor cu venituri mor 
dește. Este motivul pentru care 
municipalitatea Romei, care, 
din 1975, are în fruntea sa un 
primar ales pe listele partidului 
comunist, a deschis o campanie 
împotrivi speculei imobiliare.

© RARITATE DEN- 
DROLOGICĂ. Un arbore 
plantat cu peste 1 100 de ani în 
urmă în provincia Fukien din 
R.P. Chineză produce încă fruc
te, ceea ce constituie un feno
men extrem de rar în istoria 
dendrologiei. Arborele, numit 
sunchiansiang (lycium) este înalt 
de peste șase metri și se află în 
curtea templului „Sung", unde 
rodește abundent în fiecare an. 
Pentru a-1 proteja, în jurul său 
au fost plantați trei arbori ti
neri.

© GUERNICA ÎN AC
TUALITATE. Numele acestei 
localități spaniole din Țara

Bascilor evocă unul din episoa
dele cele mai tragice ale răz
boiului civil. Ea a fost transfor
mată în ruine, în aprilie 1937, 
de către avioanele hitleriste. 
Mai ales după ce Pablo Picas
so a consacrat evenimentului 
un tablou celebru, Guernica a 
devenit un simbol universal al 
ororilor războiului și al setei 
umanității de libertate și pace, 
în prezent, se lucrează- la un 
proiect menit să facă din Guer
nica un „oraș al rezistenței an
tifasciste și al culturii Țării 
Bascilor". Orașul va avea un 
mare muzeu, care va ‘adăposti 
pînza lui Picasso, precum și 
picturi șl sculpturi ale marilor 
artiști din acest ținut Totodată, 
a luat ființă o comisie mixtă

spaniolo—vest-germană, meni
tă să elucideze împrejurările în 
care s-a produs bombardamen
tul.

® ȘOMER DE ELITĂ. 
La numai 12 ani, Elmar Eder 
a dat dovada unor aptitudini 
atît de ieșite din comun pen
tru matematică, îneît a fost ad
mis, în ciuda vîrstei, la Univer
sitatea din Miinchen (R.F.G.). 
La 18 ani, el a terminat facul
tatea, iar la 20 de ani și-a sus
ținut teza de doctorat. în pre
zent, precocele matematician, 
acum în vîrstă de 21 de ani, nu 
găsește însă plasament...

® SIMPLĂ EXCRO- 
CHERIE. Camera corecțională 
a Tribunalului din Paris a pro
nunțat zilele acestea sentința 
de condamnare împotriva con

ducătorilor unor organizații in
ternaționale care și-a luat nu
mele de „Biserica de scientolo- 
gie“. înființată în S.U.A., a- 
ceastă organizație și-a întins 
curind tentaculele în Franța, 
Olanda și alte țări vest-euro- 
pene. Speculînd naivitatea ce
lor creduli, secta se îndeletni
cea cu făgăduieli himerice în
deosebi în ce privește reușita 
în profesiune și lecuirea de 
boli ...sufletești. După cum a a- 
rătat în rechizitoriul său substi
tutul procurorului Republicii 
Franceze, „ședințele de «mărtu
risiri», psihoterapia, electrome
trie, rețetele de vindecare psi
hosomatică și alte asemenea 
procedee la care recurg „scien- 
tologii" nu sint decît manevre 
frauduloase pentru a genera o 
falsă speranță în rindurile ce
lor împinși pe panta disperării 
de racilele sociale". „Dincolo de 
publicitatea deșănțată făcută de 
sectă — se subliniază un rechi

muntoase
în uzină funcționează 
o școală tehnică și o 
școală superioară de 
cursuri serale. Apro
ximativ 1 300 de oa
meni ai muncii sint 
absolvenți ai școlilor 
superioare. Ei creează 
și produc noi modele 
de tractoare, destinate 
regiunilor de deal și 
de munte. Perfecțio
narea calificării și do
tarea uzinei cu utilaje 
moderne își găsesc re
flectarea și în produc
tivitatea muncii reali
zată. Pentru montarea 
unui tractor de 28 CP 
e nevoie de numai 13 
minute, iar un cater- 
pilar de 75 CP este 
asamblat în 27,6 minu
te. Desfășurarea ’ pro
ceselor de producție 
este urmărită de la un 
dispecerat pe ecranele 
a șase televizoare.

valea Caujeri
extinderea capacității 
de producție la fabrica 
de cărămizi, această 
unitate își sporește 
producția de patru 
ori. în acest fel este 
asigurat necesarul de 
materiale destinate ' și 
amenajărilor agricole 
și social culturale, 
înălțării de locuințe, 
căci planul amintit vi
zează, pe lingă lucră
rile respective de ame
liorați!, transformarea 
radicală a condițiilor 

’ de viață din , acele 
locuri.

Grupai realizat de 
G. BONDOC și 
C. VARVARA

cale. Vînt slab pînă la moderat, cu in
tensificări la începutul intervalului, in 
sudul Moldovei șl Dobrogea, unde lo
cal va viscoli zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 15 
și minus 5 grade, mai coborîte în Ma
ramureș, Transilvania și nordul Moldo
vei, iar cele maxime între minus 8 șl 
plus 2 grade. Ceață locală în nordul și 
vestul țării, cu depunere de chiciură. 
In București : Vremea va fi rece, cu 
cerul mai mult noros. Temporar va 
ninge. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperatura în scădere.

zitoriu — nimic altceva decît o 
gigantică impostură". Și totul 
ca, un singur scop : „a spori ve
niturile bănești". Drept care in
stanța a pronunțat cu temei 
condamnarea pentru delictul de 
excrocherie.

® PROTEJAREA CE
REALELOR ÎN DEPOZI
TE. Pentru a evita degradarea 
cerealelor în silozuri ca urmare 
a atacului dăunătorilor, combi
natul agricol din orașul Zwic
kau (RID. Germană) folosește o 
soluție simplă, inventată de 
specialiștii săi. Este vorba de 
tuburi elastice, prin care se in
troduce în masa de cereale aer 
rece la o temperatură de 2 gra
de Celsius. Menținerea tempe
raturii amintite duce la dispari
ția dăunătorilor, precum și la 
preintîmpinarea dezvoltării mu- 
cegaiurilor.
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Semnarea la Damasc a protocolului celei de-a III-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale româno-siriene

DAMASC 20 (Agerpres). — La 20 
februarie s-au încheiat, la Damasc, 
lucrările celei de-a III-a sesiuni 
a comisiei mixte guvernamentale 
româno-siriene de cooperare econo
mică, științifică și tehnică. Cu acest 
prilej, tovarășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, și Jamil 
Shaya, membru al Comandamentu
lui național al Partidului Baas Arab 
Socialist, vlcepremier pentru pro
bleme economice al Consiliului de 
Miniștri, au semnat protocolul celei 
de-a III-a sesiuni.

în luările lor de cuvînt, conducă
torii celor două delegații și-au ex
primat satisfacția pentru rezultatele 
sesiunii, apreciindu-le ca un nou și

important pas pe calea întăririi 
cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări. A 
fost evidențiată atmosfera de caldă 
prietenie și spirit constructiv ce a 
caracterizat lucrările sesiunii.

S-a subliniat dorința fermă a păr
ților de a acționa, în continuare, pen
tru traducerea în viață a indica
țiilor președinților Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Așsad privind dezvolta
rea pe multiple planuri a raportu
rilor bilaterale.

Cu aceeași ocazie, a fost semnat 
și Protocolul guvernamental pe anul 
1978 privind schimburile comerciale 
dintre România și Siria.

A fost prezent Emllian Manciur, 
ambasadorul țării noastre la Da
masc.

Comunicat comun soviete-libian

Convorbiri între conducătorii de partid 
și de stat ai Poloniei și R. D. Germane

VARȘOVIA. — In zilele de 18 și 
19 februarie, E. Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de stat al R.D.G., și 
W. Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., au făcut, la invi
tația lui E. Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și P. Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, o vizită prietenească 
de lucru în voievodatul Krosno. în 
cadrul convorbirilor care au avut loc 
cu acest prilej au fost examinate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării constructive, prietenești dintre 
P.M.U.P. și P.S.U.G., dintre organele 
conducerii de stat și economice, or
ganizații obștești, instituții și între
prinderi din cele două țări, precum 
și legăturile economice trainice între 
Polonia și R. D. Germană.

Abordînd unele aspecte ale situației 
internaționale, E. Gierek și E. Ho
necker s-au pronunțat pentru conti
nuarea consecventă a procesului des
tinderii in Europa, o condiție nece

sară în acest sens constituind-o res
pectarea cu strictețe, și aplicarea Ac
tului final de la Helsinki de către 
toate țările semnatare. Cele două țări 
așteaptă ca rezultatele Reuniunii de 
la Belgrad să corespundă necesități
lor adîncirii procesului destinderii. 
Referitor la soluționarea crizei din 
Orientul Mijlociu, s-a subliniat că se 
impune o reglementare complexă a 
problemelor care au apărut, cele 
două părți pronunțîndu-se în favoa
rea reluării lucrărilor Conferinței de 
la Geneva, cu participarea O.E.P. 
E. Gierek șl E. Honecker s-au pro
nunțat pentru lichidarea rapidă a fo
carului primejdios de conflict din 
Cornul Africii, evidențiind necesita
tea soluționării problemelor litigioase 
prin mijloace politice, pașnice, prin 
respectarea strictă a principiilor Car
tei O.N.U., în special cele privind 
integritatea teritorială, inviolabilita
tea frontierelor și neamestecul in 
treburile interne.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Co
municatul comun privind vizita ofi
cială de prietenie în U.R.S.S. a lui 
Abdel Salam Jalloud, membru al 
Secretariatului General al Congre
sului General Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
exprimă satisfacția părților față de 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum și năzuința lor de a adînci și 
extinde colaborarea în economie, 
cultură, știință și în alte domenii.

în legătură cu situația din O- 
riontul Mijlociu, părțile declară că o

pace reală poate fi realizată doar în 
condițiile eliberării tuturor teritoriilor 
arabe ocupate și asigurării drepturi
lor naționale legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare și la crearea unui 
stat național. în ce privește situația 
din Cornul Africii, părțile se pro
nunță pentru reglementarea pașnică 
a conflictului dintre Somalia și E- 
tiopia pe baza respectării reciproce 
a suveranității, integrității teritoriale, 
inviolabilității frontierelor și neames
tecului în treburile interne.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 20 (Agerpres). — Ca ur

mare a destinderii pe care a înregis
trat-o situația la Beirut în ultimele 
48 de ore, luni s-au redeschis școli
le și universitățile din sectorul de 
est al capitalei libaneze.'

Instituțiile de învățămînt din Bei
rutul de est și-au închis porțile după 
incidentele care au opus, cu două 
săptămîni în urmă, soldați libanezi 
și militari sirieni din cadrul Forțelor 
arabe de menținere a păcii.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a avut, luni, o reu
niune specială consacrată examinării 
problemei așezărilor din teritoriile a- 
rabe ocupate. Potrivit postului de 
radio israelian. după cinci ore de 
dezbateri nu s-a ajuns la nici o ho- 
tărîre.

Dezbaterile în această problemă 
vor continua în cadrul reuniunii săp- 
tămînale a guvernului israelian. de 
la 26 februarie.

H 81 li H H H
Conferința de ia Hanoi a 

lucrătorilor din mica indus
trie'și artizanat 3 făcut bilan- 
țul activității pe anul 1977. Primul 
ministru al guvernului, Fam Van 
Dong, a relevat rolul acestui sector în 
satisfacerea nevoilor populației și în 
accelerarea construcției socialiste.

Convorbiri chino-iugo-
slave. La Pekin s-au desfășurat,
luni, convorbiri între Ku Mu. vice- 
premier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Berislav Sefer, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral al R. S. F. Iugoslavia, conducă
torul delegației guvernamentale iu
goslave, care se află într-o vizită în 
capitala R. P. Chineze — informează 
agenția China Nouă.

Ofensiva de primăvară 
a oamenilor muncii niponi. 
Consiliul General al Sindicatelor din 
Japonia (SOHYO) și organizațiile a- 
filiate au inaugurat, duminică, prin- 
tr-un mare .miting tradiționala ofen-

India se pronunță pentru un amplu 
program de dezarmare nucleară

Cursa înarmărilor irosește imense resurse materiale — echivalente 
cu produsul național a 65 de țări în curs de dezvoltare

L I. Brejnev decorat 
cu Ordinul „Victoria"

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 20 
februarie, în preajma celei de-a 60-a 
aniversări a Armatei Sovietice'și Flo
tei Maritime Militare, la Moscova. 
L. I. Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost 
decorat cu Ordinul „Victoria".

Consolidarea păcii, 
lupta antiimperialistă 

— probleme prioritare 
pe agenda sesiunii prezidiului 

O.S.P.A.A
NICOSIA 20 (Agerpres). — La 

Nicosia s-au încheiat lucrările celei 
de-ă Vl-a sesiuni a Prezidiului Or
ganizației de Solidaritate a Popoare
lor Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.). Parti- 
cipanții au dezbătut un amplu cerc 
de probleme actuale ale mișcării de 
solidaritate afro-asiatică. O atenție 
deosebită s-a acordat situației din 
Orientul Mijlociu și din Cornul Afri
cii, sarcinilor luptei popoarelor celor 
două continente pentru pace, împo
triva imperialismului și a reacțiunii.

în postul de secretar general ad- 
interim a fost ales Nuri Abdel 
Razzak (Irak). După cum s-a anun
țat; secretarul general al O.S.P.A.A., 
Youssef El Sebai, a fost asasinat în 
capitala cipriotă.

Evenimentele după atentatul de la Nicosia
© Deznodămînt tragic pe aeroportul Larnaca ® Acțiunea 
unui comando antiterorist egiptean © Capturarea 
teroriștilor © Declarațiile președinților Ciprului și Egiptului

DELHI 20 (Agerpres). — La Delhi 
au început, luni, lucrările sesiunii 
parlamentare, în cadrul căreia ur
mează a fi adoptat bugetul de stat 
pe anul financiar 1978—1979, precum 
și o serie de alte proiecte de lege, 
în cuvîntul inaugural, președintele 
Indiei, Neelam Sanjiva Reddy, a 
apreciat că problema dezarmării este 
„o sarcină de importanță prioritară" 
pentru țările lumii și s-a pronunțat 
pentru întocmirea unui program de 
dezarmare nucleară în vederea vi
itoarei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată dezar
mării, informează agențiile T.A.S.S. 
și France Presse. El a reafirmat de
cizia Indiei de a renunța la expe
riențele nucleare.

Președintele Neelam Sanjiva 
Reddy s-a referit, pe de altă parte, 
la necesitatea rezolvării mai rapide 
a unor importante probleme inter
ne, cum sînt nivelul inflației, crearea

de noi locuri de muncă și menține
rea legalității și ordinii în țară.

Proliferarea cursei înarmărilor re
prezintă un grav pericol pentru în
treaga omenire, determinînd irosirea 
și folosirea în scopuri distructive a 
resurselor naturale atît din țările in
dustrializate. cit și din cele în curs de 
dezvoltare — relevă dr. Ronald 
Huisken, colaborator al Institutului 
internațional de cercetări în proble
mele păcii (S.I.P.R.I.) din Stockholm, 
care a dat publicității un amplu 
studiu.

Printre exemplele cuprinse în stu
diul respectiv, se numără faptul că, 
în prezent, în lume sînt utilizate 
anual în scopuri militare materii 
prime sau semimanufaeturatc valo- 
rînd, în medie, 250 miliarde dolari. 
Această sumă este echivalentă cu 
produsul național total a 65 de țări 
în curs de dezvoltare.

CIAD

Intrarea în vigoare 
a acordului de încetare 

a focului
N’DJAMENA 20 (Agerpres). — 

Duminică seara a intrat în vigoare 
acordul de încetare a focului între 
părțile aflate in conflict in Ciad, 
informează agenția libiană de știri 
Jana, reluată de agenția France 
Presse. Agenția menționează că. 
după ce șeful statului, Felix Mal- 
loum, și-a exprimat consimțămintul 
pentru încetarea focului, „toate ce
lelalte părți în conflict și-au anun
țat, de asemenea, acordul lor pentru 
încetarea ostilităților".

agențiile de presă transmit:
sivă de primăvară a oamenilor mun
cii niponi. Participanții, al căror nu
măr a fost estimat la 120 000, au de
monstrat, apoi, pe .străzile centrale 
ale orașului Tokio. Principalul obiec
tiv al ofensivei de primăvară din a- 
cest an îl constituie asigurarea locu
rilor de muncă, amenințate de situa
ția de criză și de concedieri.

Seminarul de la Libre
ville al directorilor de ziare și re
dactorilor șefi din Africa și-a înche
iat lucrările, pronunțîndu-se pentru 
crearea, cît mai curînd posibil, a unei 
agenții africane de informații și in
tensificarea luptei pentru decoloniza
rea informației.

Guvernul Etiopiei acor
dă ajutor țăranilor din pr°- 

vincia Hararge (estul țării) care se

întorc in satele lor să-și refacă lo
cuințele și gospodăriile. De-a lungul 
căii ferate ce leagă Addis Abeba de 
litoralul Mării Roșii, cale care asigu
ră peste 60 la sută din volumul trans
porturilor de comerț exterior al Etio
piei, se desfășoară lucrări intense 
pentru repararea podurilor și liniei 
distruse în timpul acțiunilor militare.

Revista „Cercetarea Eco- 
HOmîCă", editată de Institutul 
pentru probleme economice al 'Aca
demiei Chineze de Științe Sociale, 
și-a reluat apariția. Această publica
ție, apărută pentru prima dată în 
1955, fusese suspendată vreme de mai 
multi ani. informează agenția China 
Nouă. ’

Dejucurea unui complot 
în fîfganistan. Postul de radi0

Kabul a anunțat că 25 de persoane au 
fost deferite justiției sub acuzația de 
a fi complotat pentru asasinarea pre
ședintelui Mohammed Daoud Khan și 
pentru răsturnarea guvernului afgan
— relatează agențiile Reuter și France 
Presse. Informația radiodifuzată ci
tează ca sursă Ministerul Justiției, 
care afirmă că un anume Mohammed 
Marian — asasinul fostului ministru 
al planului, în noiembrie anul trecut
— a mărturisit existența acestui com
plot, în care era și el implicat.

în vesta! Iranului, la Ta
briz *n cursuI unor incidente, șase 
persoane și-au pierdut viața, iar 125, 
între care 11 polițiști, au fost rănite, 
anunță agenția iraniană de presă 
PARS. Citeva grupuri de demon
stranți purtînd pancarte antinaționale 
au dat foc unor clădiri și au atacat 
bănci, cinematografe și Institutul 
tehnologic din localitate.

în cadrul unei ședințe a con
ducerii filialei raionale Domo
dedovo (regiunea Moscova) a A- 
sociatiei de prietenie souieto- 
romănă (A.P.S.R.), ambasadorul 
tării noastre in Uniunea Sovie
tică, Gheorghe Badrus. a inmî- 
nat placheta jubiliară „Cente
narul Independenței de stat a 
României" cu care a fost distin
să această filială a A.P.S.R.

La Brazzaville a avut loc, in 
prezența unui numeros public, 
deschiderea unei expoziții de 
pictură românească contempora
nă. Cu acest prilej, a rostit o 
cuvîntare Taty Loutard, minis
trul congolez al artelor, culturii 
și sportului.

La Universitatea Zulia din 
orașul Maracaibo — al doilea 
ca mărime din Venezuela — a 
fost inaugurată expoziția „As
pecte din România", care re
unește cărți, fotografii și discuri 
românești.

NICOSIA 20 (Agerpres). — După 
ce i-a fost refuzată viza de ateri
zare în mai multe țări arabe, avio
nul la bordul căruia se aflau teroriștii 
ce’ se declaraseră palestinieni și 
capturaseră simbătă 15 ostatici, a 
plecat de la Djibouti, unde s-a 
aprovizionat cu carburant, inapo- 
indu-se, duminică noaptea, pe ae
roportul Larnaca, din Cipru — in
formează agențiile de presă. La Lar
naca, membrii grupului terorist 
au reînceput tratativele cu autorită
țile cipriote, care, în schimbul eli
berării ostaticilor, le-au garantat li
bertatea de a pleca unde doresc.

în. aceste momente — relatează 
agenția Associated Press — pe ae
roport a aterizat un avion ce trans
porta un grup de comando antite
rorist egiptean, venit pentru elibe
rarea ostaticilor. Potrivit agenției 
France Presse, forțele egiptene au 
deschis focul, fără avertizare, împo
triva avionului cipriot în care se aflau 
deținuți ostatici. Agențiile de presă 
informează că, luată prin surprinde
re, garda națională cipriotă a ri
postat, și s-a produs un violent 
schimb de focuri între comandoul 
.egiptean și. garda națională ciprio
tă. Potrivit ultimelor informații di
fuzate de postul de radio Nicosia, 15 
militari egipteni au fost uciși și 16 
răniți. Au fost răniți, de asemenea, 
șapte militari ciprioți și un ziarist 
vest-german. Avionul egiptean a 
fost incendiat.

în acest timp, într-o atmosferă de 
confuzie totală, — scrie agenția 
France Presse — garda națională ci
priotă a reușit să elibereze ostaticii 
și să-i captureze pe teroriști.

★
Un comunicat guvernamental ofi

cial. dat publicității de postul de ra
dio Cairo, informează că primul mi
nistru egiptean, Majndouh Salem, 
luase anterior contact telefonic cu 
autoritățile cipriote pentru a le in
forma asupra faptului că „Egiptul va 
trimite o forță de comando pentru a 
ajuta la eliberarea ostaticilor" — 
transmite agenția Associated Press.

★
Președintele Ciprului, Spyros Ky

prianou., a protestat împotriva ac
țiunii comandoului egiptean antite
rorist, venit în Cipru să elibereze 
ostaticii aflați la bordul avionului 
deținut de teroriștii care l-au asasi
nat pe Youssef El Sebai. După cum 
informează agențiile France Presse 
și Reuter, președintele cipriot a a- 
rătat că, în cursul unei convorbiri 
telefonice avute cu președintele e- 
giptean, Anwar El Sadat, s-a con
venit asupra faptului că guvernul 
cipriot este singur responsabil de 
desfășurarea negocierilor. El a afir
mat că garda națională nu a inter
venit decît după atacul armat al mi
litarilor egipteni împotriva aparatu
lui aparținind companiei aeriene ci
priote.

Un comunicat ulterior al guvernu
lui cipriot informează că președin
tele Kyprianou l-a informat telefonic 
pe secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cerîndu-i să sprijine e-

forturile de soluționare a probleme
lor rămase în suspensie după eveni
mentele care au avut loc la Nicosia.

Luni după-amiază, președintele Ci
prului l-a primit, la Nicosia, pe 
Boutros Ghali, ministru de stat la 
Ministerul de Externe al Egiptului. 
La sfîrșitul acestei întrevederi s-a 
anunțat că guvernul cipriot a auto
rizat ca membrii comandoului egip
tean să părăsească insula. într-o con
ferință de presă, ministrul de interne 
cipriot, Christodoulos Veniamin, a 
afirmat că Egiptul este una dintre 
țările cu care Ciprul întreține relați’ 
prietenești și că guvernul cipriot re
gretă faptul că garda 
trebuit să se angajeze 
cu militarii egipteni.

★
Consiliul de Miniștri 

nit, luni, în ședință extraordinară, 
la Larnaca, sub conducerea preșe
dintelui Kyprianou, a hotărit deschi
derea unei acțiuni judiciare împo
triva celor doi teroriști care l-au ucis 
pe Youssef El Sebai și capturaseră 
ostaticii.

națională a 
în incidentul

cipriot, reu-

★
Kurt Waldheim a conferit în le

gătură cu evenimentele de la Nico
sia, cu Esmat Abdel Meguid, repre
zentantul permanent al Egiptului la 
O.N.U.

★
Referindu-se la atentatul teroriș

tilor, președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat, a declarat 
că acest asasinat urmărește să pună 
în pericol concretizarea eforturilor 
depuse pentru instaurarea păcii in 
Orientul Mijlociu.

Premierul Mamdouh Salem a con
vocat de urgență o ședință a princi
palilor săi colaboratori, printre care 
ministrul de interne, Nabaoni 
mail, pentru a urmări evoluția 
tuației create de atentatul de la 
cosia.

într-un comunicat oficial, dat . 
blicității la Cairo, guvernul egiptean 
a cerut ca membrii comandoului care 
l-au ucis pe Youssef El Sebai să fie 
arestați și extrădați în Egipt, pentru 
a fi judecați.

De asemenea, un comunicat oficial 
al guvernului egiptean menționează 
că atentatul reprezintă „o crimă ori
bilă care lovește direct în forțele ce 
luptă pentru libertate și pace". 
„Egiptul, arată comunicatul, își va 
continua lupta împotriva oricăror 
forme de terorism și fanatism, pre
cum și eforturile pentru dreptate, 
securitate, justiție și pace".

Is- 
si- 

Ni-

pu-

BEIRUT. — Comitetul Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei a difuzat un comunicat in 
care, referindu-se la acțiunea teroriș
tilor, condamnă „acest act laș și cri
minal, care reprezintă o gravă agre
siune împotriva popoarelor din 
Africa și Asia". O.E.P. — precizează 
comunicatul — înfierează „aseirienea 
metode barbare și criminale utilizate 
de către anumite persoane, în' numele 
palestinienilor, care sînt profund 
dăunătoare cauzei palestiniene".

Funeraliile lui Youssef El Sebai
CAIRO (Agerpres). — La Cairo 

au avut loc. duminică, funeraliile lui' 
Youssef El Sebai, la care a luat parte 
vicepreședintele Republicii Arabe 
Egipt, Husni Mubarak, președintele 
Adunării Poporului a R. A. Egipt, 
Sayed Marei, primul ministru Mam- 
douh Salem, alte oficialități egiptene 
— informează agenția M.E.N.

Președintele Anwar El Sadat i-a

decernat, post mortem, lui Youssef 
El Sebai, „Ordinul Republicii".

..........DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
ORGANIZAȚIA UNITĂȚII AFRICANE PORTUGALIA

Youssef El Sebai •— membru al gru
pului de ofițeri patrioți care au or
ganizat mișcarea pentru răsturnarea 
monarhiei in 1952 — a fost una din
tre personalitățile remarcabile ale 
vieții politice egiptene. Cunoscut 
scriitor, Youssef El Sebai a fost, tot
odată, ministru al culturii. Timp de 
mai mulți ani a fost secretarul 
general al Organizației de Solidari
tate , a Popoarelor Afro-Asiatice 
(O.S.P.A.A.). in prezent deținea func
ția de președinte director-general al 
Casei editoriale ,,Al Ahram" și re- 
dactor-șef al prestigiosului cotidian 
cu același nume, care apare la Cairo.

Reafirmare a solidarității cu lupta 
pentru deplina eliberare a continentului

Timp de aproape o săptămînă (13— 
18 februarie), capitala Libiei, Tripoli, 
a găzduit a XXX-a sesiune a Co
mitetului de Eliberare al Organizației 
Unității Africane, care a reunit mi
niștri de externe din țările membre 
și conducători ai mișcărilor de elibe
rare din Zimbabwe, Africa de Sud și 
Namibia.

Desfășurată într-un moment cînd 
evoluțiile de pe continentul african 
se situează în centrul atenției gene
rale, întîlnirea. din capitala Libiei a 
examinat o arie largă de probleme 
referitoare la căile. și modalitățile 
menite să contribuie la întărirea miș
cărilor de eliberare din Africa. Tot
odată, au fost adoptate o serie de re
zoluții și recomandări care reafirmă 
hotărîrea statelor africane de a acor
da ajutor multilateral și sprijin de
plin mișcărilor de eliberare din Afri
ca australă, care luptă pentru o viață 
liberă, de sine stătătoare.

Sesiunea Comitetului de Eliberare 
al O.U.A. a scos în evidență faptul 
că în Africa, la fel ca în alte regiuni 
ale lumii, au loc adînci prefaceri na
ționale și sociale cu caracter revo
luționar, care exercită o - puternică 
înriurire asupra mișcărilor de elibe
rare, însuflețindu-le-în lupta pentru 
cucerirea independentei naționale. 
Numai în ultimii ani, pe întinsul con
tinentului și-au făcut apariția 7 noi 
state, cu o suprafață de peste 2 mi
lioane kilometri pătrați și o populație 
de aproximativ 17 milioane de locui
tori, care au ridicat la 49 numărul 
actual al țărilor africane independente, 
în același timp, nu poate fi ignorat 
că decolonizarea nu este deplină, că 
mai există încă teritorii sub domi
nația colonială și asuprirea rasistă.

în Namibia, unde rasiștii sud-afri- 
cani neagă poporului acestei țări 
dreptul la independentă, ca și în 
Rhodesia și Africa de Sud, unde 
populația de culoare, majoritară, este 
lipsită de orice fel de drepturi, ia 
amploare pe zi ce trece lupta pentru 
sfărîmarea lanțurilor robiei, pentru 
autodeterminare și dezvoltare de sine 
stătătoare. în încercarea de a stăvili 
acest proces irezistibil, regimurile ra
siste, cercurile imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste nu se dau în 
lături de la nimic — de la represiuni 
și acte agresive și pînă la tot felul 
de manevre. Cel mai recent exemplu 
în acest sens este „acordul" încheiat 
la 15 februarie de șeful regimului 
minoritar rhodesian Ian Smith cu 
unii lideri de culoare rhodesieni —

acord prezentat ca o „reglementare" a 
problemei, dar care, în fapt, fiind 
încheiat fără participarea și peste 
capul reprezentanților autentici ai 
poporului Zimbabwe, nu are alt scop 
decît să amine scadența unei reale 
soluții, care nu poate consta decît în 
predarea puterii majorității africane.

în aceste condiții, se cer eforturi 
sporite pentru eliberarea deplină a 
Africii, intensificarea sprijinului a- 
cordat mișcărilor de eliberare. în ca
drul, reuni unii, participanții au înfie
rat represiunile sîngeroase ale regi
mului de la Pretoria împotriva pa- 
trioților sud-africani, condamnînd 
totodată manevrele vizînd eșecul ac
tualelor negocieri cu privire la vii
torul Namibiei. Printr-o rezoluție a- 
doptată de Comitetul de Eliberare al 
O.U.A. se cere adoptarea de sanc
țiuni ferme împotriva R.S.A. de către 
Consiliul de Securitate, sistarea in
vestițiilor străine, bloousul petrolier 
și încetarea oricărei forme de coope
rare cu R.S.A. în domeniul nuclear. 
S-a hotărit să se /acționeze pentru 
convocarea, sub egida O.N.U., a unei 
conferințe mondiale de luptă împo
triva rasismului și discriminării ra
siale, în luna august.

în spiritul politicii sale principiale 
de solidaritate cu lupta popoarelor 
Africii pentru dobîndirea și consoli
darea independenței lor naționale. 
România socialistă a urmărit cu viu 
interes lucrările acestei sesiuni ju
biliare, care a reprezentat un eveni
ment politic important în viața con
tinentului. Gindurile și sentimentele 
poporului nostru și-au găsit o conclu
dentă expresie în mesajul adresat 
de președintele llepublicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, conducă
torului țării-gazdă a reuniunii, 
președintele Geddafi, mesaj în care, 
între altele, se spune : „Folo
sesc această ocazie pentru a reafir
ma hotărîrea fermă a României so
cialiste, a poporului român de a a- 
corda și în viitor sprijin politic, di
plomatic, moral și material popoare
lor africane și mișcărilor de elibe
rare națională în lupta lor dreaptă 
pe care o desfășoară împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, a politicii de apar
theid și discriminare rasială, pentru 
cucerirea independenței naționale și 
făurirea unei vieți libere și pros
pere, în conformitate cu năzuințele 
lor legitime, fără nici un amesteo 
din afară".

După cum se știe, relațiile româ- 
no-africane, întemeiate pe stimă și 
respect reciproc, au cunoscut o con
tinuă dezvoltare în decursul ultimilor 
ani, la această evoluție o contribu
ție deosebită aducînd vizitele efec
tuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu într-un șir de state de pe 
continentul african, întîlnirile și con
vorbirile avute pe pămîntul Africii 
și în România cu' șefi de state, cu 
conducători ai unor mișcări de elibe
rare. Țara noastră a desfășurat, de 
asemenea, o activitate susținută la 
O.N.U. și în alte organizații interna
ționale pentru adoptarea unor mă
suri de natură să ducă la lichidarea 
vestigiilor colonialismului și rasis
mului în Africa, la asigurarea, drep
tului la existență liberă al popoare
lor africane.

Nu numai în Africa australă, dar. 
și în alte zone ale acestui continent 
s-au ivit o serie de probleme gene
rate de colonialism, de politica cercu
rilor imperialiste, colonialiste, și neo
colonialiste de a răpi sau submina 
independenta unor popoare care vor 
să înlăture definitiv ' dominația 
străină, de a împiedica popoarele 
eliberate să se bucure de deplină li
bertate.

Călăuzită de sentimente de adîncă 
prietenie și solidaritate militantă cu 
lupta popoarelor africane, țara noas
tră este profund îngrijorată de apa
riția unor conflicte și tensiuni între 
diferite state africane. Ea se pro
nunță pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre țările continentu
lui, a unității lor de acțiune, pentru 
soluționarea diferendelor prin mij
loace pașnice, prin tratative directe 
între părțile implicate, pentru evita
rea oricăror forme ale amestecului și 
intervențiilor străine, care pot pune 
în pericol independenta și suverani
tatea lor națională.

Sesiunea Comitetului de Eliberare 
(căreia începind de luni îi succede o 
altă reuniune a O.U.A. — întîlnirea 
consiliului ministerial), a dezbătut, 
desigur, și aceste probleme ale con
flictelor dintre unele state ale con
tinentului, evidențiind dorința gene
rală de a se pune capăt neînțelegeri
lor. de a se acorda întreaga atenție 
întăririi unității africane, pentru 
promovarea cauzei libertății și pro
gresului tuturor popoarelor.

Nicolae N. LUPU

’oua coaliție guvernamentală in fața 
unei problematici complexe

La capătul mai multor runde de 
negocieri, de intruniri succesive ale 
conducerilor partidelor politice, de în
trevederi paralele cu șeful statului și 
ședințe extraordinare ale Consiliului 
Revoluției, criza guvernamentală din 
Portugalia a luat sfîrșit recent, prin 
.formarea de către secretarul generai 
al Partidului socialist, Mario Soares, 
a unui nou cabinet, de astă dată în 
colaborare cu Centrul Democratic și 
Social. Dacă guvernul socialist, de
misionat la 8 decembrie anul trecut, 
era minoritar in parlament și tre
buia să-și caute mereu sprijin, la 
stingă sau la dreapta, cel actual dis
pune de majoritatea absolută (143 de 
deputați din 263), ceea ce i-a permis 
aprobarea programului, deși celelalte 
două partide principale reprezentate 
în Adunarea Republicii, respectiv 
Partidul Comunist și Partidul social
democrat, prezentaseră, fiecare sepa
rat, cite o moțiune de cenzură.

Criza guvernamentală a fost pusă 
în legătură cu criza economică, reflec
tată în stagnarea producției, într-un 
deficit al balanței de plăți, care in 
ultimul an a atins 1,3 miliarde dolari, 
în rata inflației de 27 la sută. în scă
derea drastică a rezervelor de aur și 
devize, într-o datorie externă echiva
lentă cu o treime din valoarea pro
dusului național brut etc. Toate a- 
cestea ș-au răsfrînt sensibil asupra 
situației păturilor majoritare. îngro- 
șind. intre altele, rîndurile șomerilor, 
care reprezintă 8—14 la sută din 
populația activă. Concomitent, creș
terea masivă a prețurilor, îndeosebi 
la alimente (42,5 la sută), a lovit se
rios în nivelul de trai al unor largi 
categorii sociale.

Actuala formulă guvernamentală a 
apărut după ce la negocierile purtate 
de socialiști cu comuniștii, pe de o 
parte, și cu social-democrații. pe de 
altă parte, nu s-a ajuns la un acord.

în programul noului guvern, locul 
principal îl ocupă problemele eco
nomice, preconizîndu-se o „luptă 
viguroasă" împotriva crizei eco- 
nomico-financiare, precum și o „ra
ționalizare și dinamizare accen
tuată a sectorului public". între al
tele, se prevede reducerea cu o trei
me a deficitului balanței de plăți, 
limitarea ratei inflației la 20 Ia sută 
în acest an. restrîngerea importuri
lor — concomitent cu stabilirea unui 
plafon salarial și menținîndu-se sus
pendarea contractelor colective de 
muncă.

O privire de ansamblu, obiectivă a- 
supra scenei social-politice arată că

atît colaborarea între Partidul so
cialist și C.D.S., cit și conținutul 
programului suscită rezerve și critici 
în rîndul unor forțe politice. îndeo
sebi al celor de stingă. La ultima sa 
plenară, C.C. al P.C. Portughez a 
apreciat respectiva colaborare ca fiind 
„împotriva firii", arătînd că „nici 
componența, nici programul noului 
guvern nu corespund cerințelor ac
tualei situații politice, economice și 
sociale din Portugalia". P.C.P. a re
afirmat necesitatea unirii tuturor 
forțelor democratice în vederea re
zolvării echitabile a dificultăților e- 
conomice, a garantării unei dezvol
tări independente a țării. Conducerea 
sindicatelor a exprimat („neliniștea 
maselor muncitorești" față de desem
narea in posturi importante ale ad
ministrației publice a unor exponenți 
ai C.D.S., „compromiși în perioada 
fascismului". Au fost exprimate, de 
asemenea, rezerve de către anumite 
cercuri patronale, ca și de Confede
rația agricultorilor.

Acordul de colaborare P.S.—C.D.S. 
și programul de guvernare realizat 
în baza acestuia fac obiectul a nu
meroase comentarii în paginile pre
sei portugheze. Alături de sublinie
rea unani’mă a faptului că âste pen
tru prima oară după revoluția de la 
25 aprilie 1974 'cind C.D.S. participă 
la guvern, ziarele inserează opinii 
diferite, în funcție de orientarea lor. 
Astfel, cotidianul „A CAPITAL", a- 
propiat de Partidul socialist, apre
ciază acordul amintit drept o 
„dovadă de sacrificiu din partea 
Partidului socialist", adăugind însă 
că „ambele partide își pun in joc o 
bună parte a intereselor lor și a 
imaginii pe care au format-o in rin- 
durile propriilor militanți și a opi
niei publice în general". Pentru 
„DIARIO DE NOTICIAS", de ase
menea, apropiat de Partidul socialist, 
actuala formulă de guvernare „s-a 
născut in împrejurări complexe, dar 
oferă perspectiva unei necesare stabi
lități pe termen lung". Același ziar 
subliniază declarațiile șefului guver
nului în sensul că „Partidul. socialist 
nu va pune in cauză cuceririle sociale 
și politice ale revoluției", promisiu
nea guvernului de a angaja „un dia
log cu toți partenerii sociali, de a lăsa 
deschisă posibilitatea dialogului cu 
comuniștii", deși nu în vederea unui 
acord guvernamental. Un editorial 
publicat de „DIARIO DE LISBOA", 
apropiat de P.C.P., califică noua plat
formă drept o „deschidere spre

dreapta", iar „O DIARIO", de ase
menea apropiat de P.C.P., reproșează 
Partidului socialist că „a permis ac
cesul la putere unui partid ostil pro
cesului revoluționar, acordindu-i trei 
portofolii-cheie (afacerile externe, 
comerț și reforma administrativă) și 
cinci posturi de secretari de stat". 
Ziarul consideră că „o asemenea coa
liție nu răspunde speranțelor portu
ghezilor și de aceea stabilitatea ei 
apare iluzorie".

Prezintă interes in acest sens și 
unele ecouri din presa internaționa
lă. Referindu-se la componența nou
lui guvern portughez, cotidianul 
francez „LE MONDE" scrie că ea 
„marchează o modificare radicală a 
strategiei Partidului socialist, care, 
conform angajamentelor sale electo
rale și hotăririlor ultimului congres, 
refuzase pînă de curînd price alianță 
guvernamentală". Ziarul se întreabă 
dacă noul cabinet va avea mijloace 
de a negocia pacea socială indispen
sabilă cu sindicatele și cu Partidul 
Comunist, constatind că „primele 
luări de poziție ale acestora in fața 
alianței nu încurajează optimismul".

Ziarul „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" (R.F.G.) notează că „există 
păreri divergente chiat în sinul 
P.S. și C.D.S., iar recenta creare 
a Uniunii Stîngii pentru Democra
ție Socialistă, reunind in cea mai 
mare parte foști membri ai Par
tidului socialist, ridică dificultăți 
suplimentare în fața guvernului “. 
Afirmînd că s-ar fi manifestat pre
siuni ale cercurilor de dreapta din 
interior, ca și încercări din afară de 
a determina maniera soluționării cri
zei de guvern în sensul excluderii 
comuniștilor — publicația italiană 
„RINASCITA" apreciază că „acum 
în Portugalia începe o etapă politică 
plină de necunoscute și pericole, ri- 
dicîndu-se îngrijorătoare semne de 
întrebare".

Persistența unei problematici com
plexe este o realitate. Firește, căile 
soluționării problemelor existente pot 
fi variate, reținind, totodată, atenția 
aprecierea acelor cercuri politice por
tugheze care susțin, în baza expe
rienței, că factorul decisiv al menți
nerii și dezvoltării transformărilor 
înnoitoare, reazimul cel mai sigur al 
cursului spre progres l-ar constitui 
unitatea și colaborarea tuturor for
țelor de stingă, democratice și pro
gresiste.

Vasile OROS

Reuniune

a Pieței Comune

In dezbatere, dificultățile 
industriei siderurgice

BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 
Bruxelles a început luni reuniunea 
miniștrilor economiei și finanțelor 
din cele nouă țări membre ale Pieței 
comune. în cadrul primei ședințe, în 
plen, participanții au efectuat un 
schimb de opinii asupra situației din 
industria siderurgică, creșterea concu
renței străine, precum și în legătură 
cu măsurile necesare pentru redresa
rea economică.

După cum menționează agenția 
France Presse, reprezentanții țărilor 
„mici" din C.E.E. au cerut clarificări 
în legătură cu problemele abordate 
in cursul recentei intîlniri, desfășu
rată la Versailles, a miniștrilor de 
finanțe din principalele cinci țări oc
cidentale industrializate. In acest 
context, miniștrii din C.E.E. au exa
minat și evoluția tranzacțiilor valu
tare, cu precădere a scăderii cursului 
dolarului.

Dolarul in regres 
la bursele internaționale
BONN 20 (Agerpres). — Pentru a 

sprijini dolarul american, care a 
atins, luni, la Frankfurt pe Main, 
cel mai scăzut curs de schimb din 
toate timpurile în raport cu marca 
vest-germană (2,0405 mărci pentru un 
dolar), Banca Centrală a R.F.G. a 
intervenit, cumpărînd aproximativ 
40 milioane dolari. Această inter
venție s-a ri&icat, vineri, la 30 mi
lioane dolari, informează agenția 
U.P.I. „Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung" afirmă că în cercurile finan
ciare newyorkeze nu este exclusă po
sibilitatea ca raportul de schimb 
dintre cele două monede să ajungă, 
luna viitoare, la 1,80 mărci pentru 
un. dolar. Ziarul citat menționează 
că, la New York, observatorii își 
pun întrebarea dacă guvernul de la 
Washington dorește într-adevăr sau 
dispune de mijloacele de a frina 
această depreciere a devizei ameri
cane. U.P.I. arată că în ultimii 29 de 
ani s-a înregistrat o devalorizare de 
50 la sută a dolarului în raport cu 
marca vest-germană.

Dolarul a continuat să se afle în 
regres, luni, și la bursele din Zflrlch 
și Tokio.
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