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PENTRU RECOLTE MARI ÎN 1978 A APĂRUT
Studenții în uzină — locul integrării depline a învățămintului cu cercetarea șl producțiaA

Ingrășămintele
chimice

livrate ritmic,
/u cantitățile planificate

Anul acesta, agricultura urmează 
să primească aproape 1 700 000 tone 
îngrășăminte chimice în substanță 
activă. In cooperativele agricole și 
întreprinderile agricole de stat s-au 
făcut calcule, s-au întocmit progra
me de fertilizare pentru fiecare cul
tură în parte, astfel ca să se reali
zeze sporuri cît mai mari de pro
ducție. Desigur, aceasta nu înseamnă 
că au fost luate toate măsurile ne
cesare pentru folosirea rațională a 
îngrășămintelor chimice și evitarea 
risipei acestora. Există încă des
tule cazuri cînd unitățile agricole 
nu ridică în mod 
mintele chimice de 
lor, unele cantități 
degradîndu-se. De 
în incintele anumitor unități agricole 
pot fi văzuți saci de polietilenă cu 
îngrășăminte depozitați în condiții 
necorespunzătoare. însăși admi
nistrarea îngrășămintelor chimice nu 
se face întotdeauna după norme 
științific determinate, diferențiat, pe 
fiecare parcelă în parte, pentru ca 
de lâ"fiecare kilogram de substanță 
activă să se obțină rezultate maxime 
în producția agricolă. Problema esen
țială o reprezintă însă aprovizio
narea ritmică a agriculturii cu în
treaga cantitate de îngrășăminte chi
mice"1 prevăzută în plan.

operativ îngrășă- 
pe rampele gări- 
de îngrășăminte 
asemenea, chiar

arătura de toamnă ; azotatul de amo
niu se administrează fazial. în dife
rite etape de creștere a plantelor. 
Or, livrarea cu întîrziere a 
șămintelor chimice duce la 
bilitatea de a le mai folosi 
an agricol pentru ciclul de 
ție, la o anumită cultură".

In anul ce a trecut, în trimestrul 
IV, chimia a rămas datoare agri
culturii cu circa 184 000 tone Îngră
șăminte față de cantitățile prevăzute 
în contracte. Atrage atenția însă 
faptul că mal mult de jumătate din 
aceste restanțe o dețin ingrășămintele 
pe bază de fosfor. Or, superfosfatul 
trebuia administrat înainte de însă- 
mînțarea griului. în primele două 
luni din acest an, cele mai mari ră- 
mîneri în urmă se înregistrează la 
ingrășămintele pe bază de azot, 
adică la cele necesare pentru ferti
lizarea fazială a griului. Consecin
țele ? Griul nu se poate fertiliza pe 
suprafețe importante și 
tîrziere 
amoniu 
creștere

îngră- 
imposi- 
intr-un 

produc-

orice 
azotatuluiîn livrarea 

diminuează posibilitățile 
a producției din acest

în- 
de 
de 

an.

Măsuri pentru 
îmbunătățirea activității 
in unitățile producătoare

IN BROȘURA

Mutarea
tovarâsahil

Nicelae Ceausescu
la adunarea

generală

Obligațiile contractuale 
trebuie riguros onorate
Răspunzînd cerințelor tot mai mari 

ale agriculturii noastre și ca urmare 
a investițiilor făcute de societate în 
noi combinate, industria chimică și-a 
sporit permanent capacitățile de pro
ducție. Cu toate aceste eforturi ale 
statului, în ultimii ani agricultura a 
primit mai puține îngrășăminte chi
mice decît au fost stabilite prin con
tractele încheiate. Or, terenurile nu 
se pot fertiliza cu... restanțe, 
trecut, de pildă, industria 
mică nu a livrat agriculturii toa
te cantitățile de îngrășăminte con
tractate. In consecință, unitățile 
agricole nu au dispus de sute de mii 
de tone de îngrășăminte, ceea ce a 
avut efecte nefavorabile directe asu
pra nivelului producțiilor realizate. 
Dar nu este vorba numai de restan
țele globale înregistrate la sfîrșitul 
anului. Chimia trebuie să livreze în- 
grășămintele la termenele și în sor
timentele stabilite, ritmic și integral, 
pentru ca hcestea să poată fi admi
nistrate atunci cînd o impun cerin
țele biologice ale plantelor. „Eficien
ța îngrășămintelor depinde în mare 
măsură de perioada cînd sînt apli
cate, ne-a spus tovarășul Alexe Lă- 
zăroiu, director în Departamentul 
agriculturii de stat. Epoca optimă de 
administrare se alege în funcție de 
cultură, de tipul de îngrășămînt, de 
solubilitatea lui, deci de durata efec
tului acestuia ș.a. Astfel, superfosfa- 
tul se încorporează în sol odată cu

Dacă unitățile din agricultură au 
primit an de an cantități mai mici 
de îngrășăminte decît cele stabilite, 
aceasta se datorează faptului că la o 
serie de instalații tehnologice de 
mare capacitate s-au înregistrat în- 
tirzieri la punerile în funcțiune sau 
în atingerea parametrilor proiectați. 
Pentru a livra integral în acest an 
cele aproape 1 700 000 tone îngrășă
minte destinate agriculturii, conduce-

rea Ministerului Industriei Chimice a 
stabilit, incă de la sfîrșitul anului tre
cut, măsurile ce se impun pentru 
realizarea producțiilor planificate in 
toate combinatele de îngrășăminte 
chimice. Asigurarea . pieselor de 
schimb necesare lucrărilor de între
ținere și revizie a instalațiilor, în
tărirea asistenței tehnice in toate uni
tățile producătoare, realizarea unor 
modernizări la unele instalații sint 
cîteva din măsurile care, potrivit 
aprecierilor factorilor de conducere 
din cadrul ministerului și centralei 
de resort, vor determina îmbunătă
țirea activității de producere a în
grășămintelor. O atenție specială se 
acordă Combinatului de îngrășăminte 
chimice de la Arad, unitate ale
cărei instalații tehnologice șe află 
încă în probe tehnologice. Dar efi
cienta acestor acțiuni trebuie să-și 
găsească materializarea în sporirea 
ritmului de livrare a îngrășămintelor 
către beneficiarii din agricultură. Din 
acest punct de vedere trebuie remar
cat faptul că, în perioada care a tre
cut de la începutul anului.' nivelul 
producției a crescut de la decadă la 
decadă. Totuși, unele combinate ale 
industriei chimice, cum sînt cele din 
Craiova, Turnu Măgurele și Tîrgu 
Mureș, nu au realizat nivelurile de 
producție..ștabilite, fapț ce. a determi
nat apariția unor restanțe ' —
rarea contractelor 
cultura. în luna 
trebuie să livreze 
vit unui program 
acord cu Ministerul Agriculturii și 
Ministerul Transporturilor și Teleco-

a oamenilor muncii
de la întreprinderea 

de mașini grele 
București
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ȘANTIERUL NAVAL

MANGALIA

A început construcția 
celui de-al treilea 

mineralier de 55 000 tdw

Anul 
chi-

i Meseria
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iri ono- 
încheiate cu agri- 
februarie, chimia 
agriculturii, potri- 
stabilit de comun

Ion TEODOR
Dan CONSTANTIN

Cu puțin timp în urmă, la Șan
tierul naval din Mangalia a început 
construcția celui de-al treilea minera
lier de 55 000 tdw., Pînă acum au 
fost introduse în' docul Uscat ăl șan-" 
tierului primele bloc-se<Jții și se lu
crează la montarea lor. Bazîndu-se 
pe experiența acumulată cu prilejul 
construirii celorlalte două minera
liere de aceeași capacitate, construc
torii s-au angajat ca, printr-o mai 
bună organizare a muncii și utiliza-, 
rea unor tehnologii moderne, de 
mare productivitate, să scurteze cu 
6 luni timpul de asamblare a vasu
lui in docul uscat. (Agerpres)

ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR 
strîns legat de cercetare, 
de activitatea productivă

Astăzi, mai mult decît 
oricînd, ipostazele în care 
trăiește și muncește tine
retul universitar sint atît 
de diverse și de nume
roase, implică valențe 
bogate și un caracter par
ticipativ atît de proemi
nent, incit numai luate 
împreună și sintetizate 
intr-o largă perspectivă 
socială ar putea configura 
o fizionomie specifică. 
Studenții sint deopotrivă 
constructori și proiectanți, 
cercetători și laboranți, 
prezenți cu mistria și ri
gla de calcul pe șantierele 
de locuințe, la barajele 
hidroenergetice sau pe te
renurile de îmbunătățiri 
funciare,, oferă, în cadrul 
echipelor mixte de inter
venție, asistență pentru 
menținerea stării de să
nătate a oamenilor sau 
pentru conservarea mo
numentelor arhitectonice, 
își gospodăresc căminele 
și cantinele, dezbat cu 
responsabilitate și compe
tență contractele economi
ce încheiate cu unitățile 
productive, oferă soluții 
operative problemelor cu 
care sînt confruntate se
natul universitar și con
siliile profesorale, parti
cipă pe. șantierele muncii 
patriotice și în competi
țiile de creație științifică 
înscrise în Festivalul 
„Cîntarea României**,

cheltuire de energii 
inepuizabile, caracteriza
tă de patosul, de roman
tismul tinereții revoluțio
nare, în toate sferele ac
tivității sociale, materia
lizată în valori de primă 
însemnătate pentru pro
gresul țării, ar putea fi 
luată drept emblema tu
turor celor 44 instituții de 
învățămînt superior exis
tente astăzi în România 
socialistă, în cuprinsul că-

tot ceea ce este mai nou 
în știință, în toate dome
niile nu putem construi 
nici societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, 
nici comunismul. De aceea 
trebuie învățat și iar în
vățat, studiat și dat — ca 
să mă exprim intr-un 
limbaj mai plastic — friu 
liber gindirii, creației, 
>naginației, bazîndu-ne 
insă pe realități, pe stu
dierea cerințelor dczvol-

In întîmpinarea
Conferinței U.A. S. C. R

rora învață muncind și 
muncesc invățînd necon
tenit pește 180 000 stu
denți români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități, dintre care 130 000 
numai la cursurile de zi.

Organizația revoluțio
nară a studenților comu
niști,. aflată sub conduce
rea și îndrumarea nemij
locită a organizațiilor de . 
partid, situează în centrul 
întiegii sale activități 
<?r' fearea prin muncă și 
’ ’yU muncă a tineretu-

'^“iniversitar. Munca
Tineretul' universitar se este’ astfel principala cale 

afirmă astfel,' prin aspira
țiile și faptele sale coti
diene, ca o activă șl res
ponsabilă prezență socia
lă, angajat in efortul des
fășurat de întregul nostru 
popor, sub conducerea 
partidului, pentru edifica
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. O

de formare și afirmare a 
fiecărui student, iar ati
tudinea comunistă față de 
muncă însăși condiția 
pregătirii lui pentru viață, 
motivația lui sub raport 
social. In acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Fără a așeza la 
baza întregii dezvoltări

tării economico-sociaie". 
An de an, s-a acordat o 
atenție sporită legării 
strînse a conținutului tu
turor activităților studen
țești de procesul instruc- 
tiv-educativ, de cerința 
fundamentală a formării 
și educării studenților în 
spiritul creației cu va
loare socială autentică, 
pentru dobindirea unei 
competențe la nivelul re
voluției tehnico-științifi- 
ce actuale. Organizată și 
desfășurată în această 
perspectivă, întrecerea 
„Fiecare asociație a stu
denților comuniști — un 
puternic colectiv de edu- 

• care prin muncă și pentru 
muncă" oferă un bilanț 
semnificativ.

In prezent, toți studen
ții sînt cuprinși în activi
tățile de producție, cerce
tare și proiectare desfă
șurate în cele 180 unități

acest scop in 
industriale, 

cercetare și
înființate în 
întreprinderi 
institute de „______
<țe inginerie tehnologică, 
unități sociale și culturale, 
iar valoarea pe anul 1977 
a acestor activități se ri
dică la 524,5 milioane lei. 
A sporit, de asemenea, 
valoarea contractelor de 
producție,. cercetare, pro
iectare și servicii realiza
te de studenți ; in anul 
1976—1977, de pildă, stu
denții au produs,. 9 000 
utilaje, instalații și apa
rate, peste 130 000 suban- 
samble și repere, 500 000 
scule, dispozitive și veri
ficatoare, au realizat 300 
proiecte de utilaje și in
stalații, 200 prototipuri 
de mașini, aproape 100 
tehnologii avansate de fa
bricație etc.

Parte integrantă a edu
cației prin muncă și pen
tru muncă, cercetarea ști
ințifică studențească înre
gistrează, la rîndul ei, de la 
un an la altul, cote supe
rioare ; în 
universitar, de exemplu, 
peste 42 000 de studenți — 
un număr aproape dublu 
față de anul 1974—1975 — 
participă nemijlocit la ac
tivități de cercetare în 
cercurile științifice sau 
în colective mixte alcătui
te din cadre didactice și 
specialiști din producție și 
cercetare, din tineri’ mun
citori și tehnicieni. S-a 
triplat numărul studenților 
participant! la activitatea 
de cercetare pe baze con
tractuale ; în anul 1976—

actualul an

Mlhal IORDĂNESCU
(Continuare 
în pag. a V-a)

cu tema

FĂURIREA PARTIDULUI POLITIC UNIC
AL CLASEI MUNCITOARE

obiectiv, contribuție la îmbogățirea
tezaurului teoretic și practic

are... restanțe in livrarea

al mișcării comuniste și muncitoreștiFoto : E. Dichiseanu

rezultat al unui proces istoric,

Colectivul Combinatului de îngrășăminte chimice din Tîrgu Mureș obține producții sporite de la un an la altul. Dar acum 
îngrășămintelor către agricultură. Cînd le va recupera ? Sperăm, cît mai curînd I

(Continuare în pag. a III-a)
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REPORTAi DIN ACTUALITATEA. SOCIAL

Ieri a avut loc in Capitala simpozionul

de fă ran, azi
Erau laolaltă, peste patruzeci, într-una din clasele 

școlii generale din Cindeștii Botoșanilor. Oameni in 
toată firea, intre 18 și 42 de ani. Acum, in bănci — 
școlari. în jur, multe planșe, schițe ordonate, nume
rotate. Toate la un loc înfățișau, in secțiuni, pe 
verticală sau orizontală, blocul-motor, alte piese com
ponente ale tractorului. La tablă, profesorul Al. Du- 
mitraș. în viața de toate zilele — directorul S.M.A.- 
ului local și președintele consiliului intercooperatist. 
Explica de ,la catedră, intr-un limbaj pe înțelesul tu
turor, rostul fiecărei articulații, importanța ei pentru 
buna funcționare a tractorului, azi utilaj de bază 
in agricultura noastră. A urmat, apoi, aplicația 
practică in incinta stațiunii de mecanizare a agricul-

I
I
i
i
a

I
i
I

turii. Lecfii de acest fel se vor ține pînă la jumăta
tea lunii martie. Și, odată cunoștințele dobindite, ele
vii silitori din Cindești vor primi calificarea de me
canizator.

Dragalina, Frumușica, Coțușca, Albești, Ripiceni... 
Localități din același județ Botoșani. Și aici, oameni 
în toată firea au luat loc in bănci. Alături de pri
mari se află președinți de cooperative agricole de 
producție, șefi de ferme și de echipe. Unii dintre ei 
au timplele argintate de ani. Semnificativ: cei mai 
mulți provin din rîndul căruțașilor. Oameni care, 
vară sau iarnă, strunesc friul cailor ca să alerge mai 
iute, să transporte mai mult. Din această primăvară, 
vreo 800 dintre ei vor schimba friul bidiviilor cu 
volanul tractorului, sapa cu brăzdarele „Universale
lor". Astfel, mii de cai putere se vor adăuga pe ogoa
rele botoșănene.

Un fapt obișnuit, propriu nu numai acestor locuri. 
Părticică din amplul proces de modernizare a agri
culturii noastre in care meseria de țăran dobindește 
noi dimensiuni calitative.

I
I
I 
i

Ia
I
I
I

Silvestri AILENEI

De bună seamă există 
locuri pe care o toponi
mie plină de tîlc și nelip
sită de populară ironie ni 
le-a lăsat peste timp... 
Locul de la marginea Ia- 
șiului zis „la Purcica" se 
află la o azvirlitură de 
băț de gara Nicolinei și 
denumirea ce i-a fost dată 
de oameni i s-a lipit de 
fizionomie ca o poreclă. 
Cînd un ieșean din par
tea locului spunea că lo
cuiește la Purcica nu-i 
mai trebuia carte de vi
zită. Era clar. Mai jos nici 
că se putea, nici în Ți- 
cău, nici în Sărărie, și 
nici în Broscărie

• Valea Plingerii.
Dar nu o dată 

zut că cele mai 
meleaguri pot 
surprize. Locul acela de 
predilecție al godacilor 
nicolineni avea sub el 
aur. Nu din cel sunător, 
ci din cel tămăduitor — 
nămoluri radioactive cum 
nu se poate mai bune 
pentru tratarea reumatis
melor — lucru știut din 
vechime, dar condamnabil 
neglijat de edilii de altă
dată. Duceți-vă acum 
la Purcica. Și pe locul 
fostei mlaștini veți afla 
un adevărat complex teh
nologic, care cuprinde un 
mare spital de recupera
re fizică, o școală-internat 
pentru copii cu deficien
te motorii și un sanatoriu 
al țăranilor cooperatori — 
al unsprezecelea din țară 
de acest fel construit de 
Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de 

^Producție — lăcașuri ale

sănătății ce 
cu cele mai 
stabilimente 
tate.

în casa de 
tratament a 
găsesc pe cei pentru care, 
în trecut, nu prea exista 
cuvintul odihnă, cît des
pre tratament, atunci cînd 
cădeau la pat, nu le erau 
rezervate decît doftoroa- 
iele satelor.

pot rivaliza 
pretențioase 
de speciali-
odihnă și de 
țăranilor îi

ma oricui a ținut un ac 
și un crîmpei de 
mînă. Nu pentru 
pentru „casa lor“. 
sufletul acestor 
care își capătă binecuvîn- 
tarea unei alte vieți din 
harul, puterea și neîntre
cuta dragoste de frumos 
a țărăncilor românce.

La „Purcica**?  Un nume 
care se va duce în uitare. 
Un nume spălat de ru-

ață în 
ele. Ci 
Pentru 
locuri

Aceste înțelepte cuvin
te mi s-au spus într-o 
casă din- Copoul Iașilor. 
O clădire modernă, albă, 
luminoasă, fercheșă și 
cochetă ca o casă de odih
nă de prima mină, stră
lucind de curățenie și îm- 
biind printr-un confort 
plin de intimitate ca 
un mare cămin familial. 
I-am zis femeii aceleia 
care punea cu vîrful acu-

sau în

s-a vă- 
urgisite 
ascunde la două adrese

Să-i vedeți venind din 
toată Moldova în serii de 
cite 18 zile, așteptîndu-și 
cu bunăcuviință rîndul la 
cura de băi, la împache
tări și masaje, să-i vedeți 
făcînd circuitul Iașilor, 
așezîndu-se ca la ei acasă 
in stalul Naționalului, vi- 
zitînd muzee și așternînd 
mulțumiri de sobră cali
grafie pe paginilp cărții 
de onoare a „casei lor“... 
Și să mai vedeți ceva : 
tărăncile moldovene care 
au „stilul" lor de odihnă 
umplînd cu trandafiri ro
șii gherghefurile, croșe- 
țînd carpete și perdele, 
împodobind fețe de perne 
și stivuind ștergare cu 
horbote care ar face să 
tresalte de admirație ini-

șinea poreclei prin tot 
ceea ce înseamnă demni
tatea restituită de 
duirea 
oamenilor

orin- 
noastră socialistă 

acestui pămint.
★

om, îmi spunea 
din Iași, singu- 

lucrul cel

„Pentru 
o bătrînă 
rătatea este 
mai de nesuportat în via
tă. Trebuie să trăim între 
oameni și încă să trăim 
astfel încît, avînd nevoie 
de ei, să-i facem ca, la rîn- 
dul lor, să aibă nevoie 
de noi. Căci așa cum spu
nea marele nostru cărtu
rar Dimitrie Cantemir — 
numai cine a învățat a 
purta nevoia pentru toți, 
acela va împărtăși feri
cirea împreună cu toți...**.

lui macii roșii pe cîmpul 
alb al unei perdele de bo- 
rangic „bătrînă". și-mi 
dau seama că am greșit. 
Bătrînețea se asociază au
tomat cu toate necazurile 
și metehnele vîrstei îna
intate. ceea ce, printre ze
cile de locatari ai acelei 
case din Copou, nu prea 
mi s-a părut a fi cazul, 
deși toți locatarii ei apar
țineau — așa cum ne-am 
obișnuit a spune — „vîr
stei a treia", adică erau 
bine trecuți de 60 de ani 
și, după o viață de mun
că, veniseră aici la o bi
nemeritată odihnă.

E Casa pensionarilor, 
condusă de directoarea 
Iulia Tăcu, ea însăși ve
terană in munca cu „bă-

trînii", desfășurată conti
nuu mai bine de 20 .de 
ani. Cadrul și condițiile 
de viață din această casă 
atestă grija societății 
noastre față de cei aflați 
„în retragere". Scriu „în 
retragere" și îmi dau sea
ma că greșesc. Mi-o de
monstrează pensionara 
Maria Radulescu, care și-a 
dichisit interiorul „garso
nierei" ei ca pe un cuib 
de suflet, mi-o arată pen
sionarul Ion Avram, care 
pregătește mranița și ră
sadurile de flori pentru 
grădina casei lor. a celor 
ce refuză să îmbătrîneas- 
că și nu acceptă să fie 
considerați „în retragere". 
Jos, la parter, sufrageria, 
alături clubul cu televi
zor, șah, remi, domino, 
bibliotecă ce așteaptă din 
partea scriitorilor ieșeni 
cărți cu dedicații de inimă 
pentru cei mai 
mai nesățioși de 
cititori.

Pretutindeni
Lumina senectuții tihni
te. O lumină pe care am 
simțit-o izvorind din su
fletele oamenilor, iradiind 
bucuria de a-și duce bă- 
trînețile într-o casă ce le 
poate prelungi tinerețea. 
Fie și pentru faptul că 
le-a dăruit-o o lume tînă- 
ră, care nu vrea 
„cumpere" bătrînii 
în proverbul 
„cine n-are 
și-i cumpere" 
are și ii ține 
în tot ce le 
bucuria de a

internaționale"
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Cîntecul milioanelor
de oameni

avizi și 
lectură

lumină.

să-și 
— ca 

ce spune 
bătrîni să 

— căci și-i 
în stimă și 
poate crea

trăi.

Ioan GRIGORESCU J

N-am mal cîntat de 
cînd eram copil me
lodia „Tricolorul**.  
L-am știut tot timpul, 
evident, dar de cîntat, 
cu propriul meu glas, 
nu l-am mai cîntat de 
atunci. Și iată, că nu 
de mult, odată cu cele 
peste trei mii de gla
suri care pecetluiau în 
acest fel încheierea 
lucrărilor Conferinței 
Naționale a partidu
lui, in marea sală a 
Palatului Republicii
Socialiste România 
am cîntat și eu. Cîn- 
tam și 
tam și 
legeam 
ceasta 
curgătoare, care creș
te, crește tot timpul și 
culminează pe sfîrși- 
tul fiecărei strofe a 
Imnului nostru — este 
pe 
pe 
în 
măsura locurilor, 
măsura oamenilor 
care ne înconjurăm. 
Cîntam și mă între-

bam: oare, n-ar tre
bui să fie la fel toa
te melodiile noastre ? 
N-ar trebui, oare, ca 
toată muzica, pe care 
țara întreagă o cintă, 
toată muzica româ-

Dumitru 
CAPOIANU

muzica și 
poartă am- 

spiritualității 
nostru; mu- 
măsura oa- 
din jurul 

care astăzi 
mult și mai 
vor mai mult

reflectam. Cin- 
simțeam, înțe- 
că melodia a- 

— simplă,

măsura noastră, 
măsura timpului 
care trăim. pe 

pe 
cu

nească, indiferent de 
genul sau de autorul 
ei, mai grea sau u- 
șoară, mai meșteșugi
tă sau țișnită direct 
din inimă, să fie pe 
măsura noastră, a tu
turor? Să fie o muzi
că a publicului ' larg 
sincer și proaspăt, mai 
ales, o muzică 
sura timpului 
adică o muzică 
bintelui azi ce 
tat-o pe cea a 
dar care o prevesteș
te din ce în ce mai 
clar pe cea a lui mii-

pe mă- 
nostru, 
a fier- 
n-a ui- 
lui ieri,

ne; pentru că „Trico
lorul" înseamnă versul 
și muzica locurilor în 
care ne-am născut, 
am crescut și trăim, a 
locurilor acestora ro
mânești, 
versul ce 
prenta 
poporului 
zică pe 
manilor 
nostru 
știu mai 
temeinic,
șî mai pe înțelesul lor 
și aleg din ce primesc 
cu mai multă exigen
ță decît înainte. A- 
tunci, cîntînd cu toți 
ceilalți, am înțeles o 
dată mai mult care 
este misiunea noastră, 
a muzicienilor, a o- 
rînduitorilor de sune
te: să cîntăm cu toții, 
cu un glas unit și u- 
nitar, glasul nostru al 
tuturor, glasul milioa
nelor de oameni din 
țara noastră, și acor
dat cu acesta glasul 
lumii întregi.II.
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Ieri a avut loc în Capitală simpozionul cu tema: 

„FĂURIREĂPĂRTÎDULUÎPOLITIC UNIC 
AL CLASEI MUNCITOARE-

importante reduceri
de prețuri Ea televizoare

rezultat al unui proces istoric, obiectiv, contribuție 
la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al 

mișcării comuniste și muncitorești internaționale”
In Capitală a avut loc, miercuri, 

simpozionul cu tema „Făurirea parti
dului politic unic al clasei munci
toare — rezultat al unui proces isto
ric, obiectiv, contribuție la îmbogă
țirea tezaurului teoretic și practic al 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale", consacrat împlinirii a 
trei decenii de la realizarea unității 
organizatorice și politice a clasei 
muncitoare din România, de la fău
rirea partidului muncitoresc, unic, 
revoluționar, act de însemnătate is
torică în destinele patriei, în dezvol
tarea construcției socialiste.

La lucrările simpozionului, organi
zat de Academia de științe sociale și 
politice, Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Institutul de studii istorice și 
social-politice, au luat parte vechi 
militanți ai mișcării muncitorești din 
tara noastră, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții noas
tre științifice, cercetători, cadre di
dactice, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Capitală, studenți.

Deschizînd lucrările simpozionului, 
tovarășul Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe sociale 
și politice, a spus : „Am deosebita 
onoare de a vă transmite dumnea
voastră, tuturor participanților la 
această importantă manifestare, un 
cordial salut din partea conducerii 
partidului nostru, personal din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, urări 
de deplin succes lucrărilor simpozio
nului nostru. Secretarul general al 
partidului nostru este încredințat că 
și manifestarea științifică de astăzi 
se va învedera ca o nouă și puterni
că afirmare a hotărîrii oamenilor 
muncii din patria noastră de a acțio
na în strînsă unitate pentru înfăptui
rea neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului șl statului, pentru 
transpunerea cu succes în viață a 
istoricelor hotărîri ale Congresului- al 
XI-lea, a luminosului Program de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Recunoscători secretarului general 
al partidului pentru atenția deosebi
tă acordată simpozionului nostru, 
pentru salutul și îndemnul său tovă
rășesc, vom remarca și aici, o dată 
mai mult, că, in cei peste 45 de ani 
de activitate revoluționară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus întotdeauna 
pe, primul plan al năzuințelor și pre
ocupărilor noăstrc unitatea partidu
lui si coeziunea poporului, ca o che
zășie a înaintării neabătute spre co
munism".

în cadrul simpozionului au prezen
tat comunicări tovarășii : Ion Popes- 
cu-Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice — 
„însemnătatea istorică a făuririi 
partidului politic unic al clasei mun
citoare din România. Contribuție la 
îmbogățirea tezaurului teoretic și 
practic al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale". Ștefan Voi- 
tec. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat — „Im
portanța creării Frontului Unic Mun
citoresc din România, Frontul Unic 
Muncitoresc — temelie a luptei cla
sei muncitoare pentru înfăptuirea 
sarcinilor revoluției democrat-popu- 
lare", Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" — „Concepția P.C.R. des
pre făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Rolul si con
tribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea strategiei P.C.R. în 
etapa actuală", Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R. — 
„întărirea unității partidului, pre
misă esențială a creșterii rolului 
său conducător în opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate", Constantin Dăscălescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție — „în
semnătatea istorică a transformării 
socialiste a agriculturii. Politica 
P.C.R. de dezvoltare și modernizare 
a agriculturii", Constantin Pirvu- 
lescu, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.R. — „Experiența 
luptei clasei muncitoare, a celorlalte 
forțe democratice și- patriotice împo
triva fascismului — bază a reali
zării Frontului Unic Muncitoresc 
(aprilie 1944)“, Nicolae Guină, pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști — „P.C.R. în frun
tea luptei pentru apărarea interese
lor maselor muncitoare, a suverani
tății și integrității patriei, împotriva 
pericolului fascist și a războiului 
hitlerist contra Uniunii Sovietice", 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. —• „Concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind colaborarea comuniștilor cu 
socialiștii, cu toate forțele progre
siste și democratice", Andrei Neagu, 
activist de partid din ilegalitate — 
„Demonstrația de la 1 Mai 1939, ex
presie a voinței poporului nostru 
pentru apărarea integrității și su
veranității țării", Gheorghe Zaharia, 
director adjunct, al Institutului de 
studii istorice și social-politice — 
„Politica P.C.R. de industrializare a 
țării. Clasa muncitoare — forță 
conducătoare a revoluției și con
strucției socialiste", Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice — „Con
gresele IX, X, XI ale P.C.R. — mo
mente hotărîtoare în accelerarea 
progresului multilateral al Româ
niei", Vasile Ionescu, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R. — „Solidaritatea clasei mun
citoare din România cu lupta ' pro
letariatului internațional, a forțelor 
democratice și progresiste", Ofelia 
Manole, activistă de partid din ile
galitate — „Contribuția luptei revo
luționare a femeilor împotriva pe
ricolului fascismului, pentru apărarea 
libertăților democratice", Ladislau 
Banyai. vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice — „Par
ticiparea Madoszului la lupta anti
fascistă, împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc", Nicolae Cioroiu, 
directorul Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare' și democratice din 
România — „Lupta unită a tinere
tului muncitor împotriva pericolului 
fascist", Emeric Stoffel, redactor-șef

al revistei „Neue Literatur" — „Re
zolvarea problemei naționale, expre
sie a. politicii marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român" și Ion 
Ceterchi, președintele Consiliului 
Legislativ — „Continua adîncire și 
lărgire a democrației noastre socia
liste, expresie a politicii științifice a 
Partidului Comunist Român".

Relevînd, în comunicarea sa, în
semnătatea istorică a făuririi parti
dului unic al clasei muncitoare din 
România, tovarășul Ion Popescu- 
Puturi a arătat că unificarea miș
cării muncitorești revoluționare din 
țara noastră, înfăptuită cu 30 de ani 
în urmă, reprezintă un moment de 
mare importanță în istoria de opt 
decenii și jumătate a partidului 
politic al clasei muncitoare, un punct 
nodal în dezvoltarea și consolidarea 
Partidului Comunist Român,

Comunicarea a reliefat bogata ex
periență, de peste 60 de ani, a parti
dului nostru ca partid unitar și unic 
al proletariatului, al oamenilor mun
cii din România. Referindu-se la 
căutările și procesele ce se produc 
astăzi în mișcarea muncitorească in
ternațională, vorbitorul a subliniat 
valoarea deosebită a tezei partidului 
nostru, exprimată de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la importanța primordială 
pe care o are colaborarea dintre co
muniști și socialiști.

în comunicarea sa, tovarășul Ște
fan Voitec a subliniat că necurmate, 
stăruitoare, pătrunse de înaltă con
știință de clasă, au fost inițiativele, 
niciodată înfrînte, ale Partidului Co
munist Român pentru realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc.

în acest cadru, s-a arătat că în
treaga noastră clasă muncitoare, toți 
revoluționarii și patrioții luminați, 
toate forțele antihitleriste au salutat, 
cu puternică însuflețire, vestirea, la 
1 mai 1944, că Frontul Unic Munci
toresc s-a încheiat, că Partidul Co
munist Român și Partidul Social- 
Democrat acționează strîns unite în 
lupta pentru salvarea țării și a na
țiunii. Realizată la nivelul conduce
rilor ambelor partide, unitatea de 
acțiune a comuniștilor și social-de- 
mocraților era un act politic de o 
importanță națională, un act revolu
ționar, care s-a resimțit în întreaga 
evoluție istorică a României, fiind, 
fără îndoială, în acea vreme, cea 

, dintîi unitate de acțiune, de acest 
fel, organizată în mișcarea muncito
rească din Europa.................

înfăptuind unitatea revoluționară, 
politică, organizatorică și ideologică 
a clasei muncitoare din țara noastră, 
prin unificarea P.C.R. și P.S.D., cu 
trei decenii în urmă, au fost servite 
pe deplin interesele clasei munci
toare și ale națiunii noastre, misiu
nea istorică a proletariatului.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că unitatea de monolit a partidului 
nostru, unitatea întregii clase munci
toare, a întregului popor în jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral. al secretarului generai al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sînt garanția cea mai sigură a reali
zării hotărârilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale P.C.R., 
a Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral , dezvol
tate și înaintare a României pe dru
mul plin de strălucire al comu
nismului.

Tovarășul Leonte Răutu a relevat, în 
comunicarea sa, realizările remar
cabile înfăptuite în anii construcției 
socialiste. Pornind de la ideea că nu 
este vorba de simple creșteri de na
tură cantitativă, ci de o situație is
torică bogată în elemente calitativ 
noi pe toate planurile, de o fază de 
maturizare a întregului nostru sis
tem, partidul a definit drept obiectiv 
strategic fundamental al actualei 
etape istorice făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
crearea premiselor în vederea înain
tării României spre comunism.

Relevînd că paternitatea conceptu
lui de societate socialistă multilate
ral dezvoltată îi aparține secretarului 
general al partidului, el a subliniat 
contribuția determinantă,1 de excep
țională valoare științifică, pe care a 
adus-o și o aduce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la soluționarea tuturor 
problemelor majore teoretice și prac
tice, interne și internaționale ce se 
pun în fața partidului și poporului 
nostru, la îmbogățirea gîndirii revo
luționare într-un spirit de mare în
drăzneală novatoare, de clarviziune, 
de adversitate implacabilă față de 
orice viziune statică, imobilistă pri
vind realitățile naționale sau inter
naționale. Toate aceste calități își gă
sesc expresia deplină în definirea 
strategiei partidului nostru, în fun
damentarea conceptului de societate 
socialistă multilateral dezvoltată, 
care reprezintă unul din elementele 
cele mai de preț ale patrimoniului 
teoretic al partidului nostru și în a- 
celași timp o contribuție originală pe 
planul dezbaterilor și confruntărilor 
de opinii pe plan internațional privind 
caracteristicile și trăsăturile definitorii 
ale socialismului, etapele pe care le 
cunoaște în evoluția sa dialectică 
procesul revoluționar în socialism.

în comunicarea sa, tovarășul Ilie 
Verdeț a reliefat că refacerea uni
tății mișcării muncitorești și consti
tuirea partidului ei politic de avan
gardă au fost rezultatul unui înde
lungat proces istoric, năzuința clasei 
noastre muncitoare de a acționa 
în strînsă unitate, manifestată 
încă de la începuturile mișcă
rii ei, afirmîndu-se cu deosebită 
putere în perioada organizării in
surecției armate naționale antifas
ciste și antiimperialiste, precum și 
în timpul adîncirii procesului revo
luționar după 23 August 1944. Noul 
partid unificat a fost opera masei 
membrilor celor două partide, care 
au dezbătut, în prealabil, deschis 
platforma care a stat la temelia uni
ficării, principiile politice, ideologice, 
tactice și organizatorice ale organi
zației revoluționare a clasei munci
toare. ,

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la experiența partidului 
nostru în cimentarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare. în întă
rirea coeziunii indestructibile a rîn- 
durilor partidului, a întregului po
por, subliniind că numai un partid

comunist ale cărui rînduri sînt strîns' 
închegate dispune de tăria și 
capacitatea de a putea întreprinde 
acțiuni practice, concrete privind 
transformările politice, economice și 
sociale, realizarea unei unități de tip 
nou în mișcarea comunistă interna
țională, afirmarea'de la egal la egal 
ca detașament național cu o deplină 
autonomie în elaborarea liniei sale 
politice, a formelor și metodelor de 
acțiune practică.

Vorbitorul a subliniat rolul ex
cepțional al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îă continua consolidare a 
unității partidului, în abordarea cu
rajoasă, creatoare a problemelor vi
tale ale revoluției și construcției so
cialiste, în fundamentarea științifică 
a politicii partidului, a programului 
său de luptă, la înfăptuirea căruia 
întregul popor este mobilizat cu în
treaga sa energie.

în comunicarea sa, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a relevat 
rolul determinant pe care l-a avut 
Partidul Comunist Român în orga
nizarea și conducerea Amplului pro- 
,ces al construcției socialiste la sate, 
în dezvoltarea și modernizarea agri
culturii. Vorbitorul a subliniat im
portanța hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din .3—5 martie 1949, privind 
organizarea sectorului de stat în a- 
gricultură și trecerea la cooperativi
zarea agriculturii. Transformarea 
socialistă a agriculturii s-a rea
lizat treptat, printr-o vastă acti
vitate politică, organizatorică și 
educativă, desfășurată de partid, 
pentru atragerea țărănimii, pe baza 
liberului consimțămint, în noile for
me de organizare socială a produc
ției agricole. încheierea transformă
rii socialiste a agriculturii mareînd 
victoria deplină a socialismului la 
sate, lichidarea exploatării omului de 
către om, generalizarea relațiilor de 
producție socialiste, transformarea 
țărănimii într-o clasă nouă, omoge
nă. stăpină pe mijloacele de produc
ție și pe rodul muncii sale, în con
tinuare. vorbitorul s-a referit la im
portanța Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. la rolul determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu în defi
nirea locului și rolului agriculturii 
în dezvoltarea economico-socială a 
ță<ii, în fundamentarea în mod știin- 
iiȚ? a direcțiilor de perfecționare a 
ort nizării și conducerii acesteia, a 
de: ltării ei pe baze moderne.

'>A„.-eciind că actul istoric aniversat 
însumează concluziile unei bogate 
experiențe acumulate începînd din 
deceniul al 3-lea și ale unei tradiții 
de unitate care coboară în timp pînă 
la începuturile mișcării muncitorești 
din România, tovarășul Constantin 
Pîrvulescu a arătat că la baza aces
tei cuceriri istorice a clasei noastre 
muncitoare a stat frontul unic reali
zat în aprilie 1944 între P.C.R, și 
P.S.D., front care s-a dezvoltat con
tinuu și s-a extins asupra mișcării 
sindicale. în acțiunile de masă pentru 
instaurarea și consolidarea puterii 
revoluționar-democratice, asupra ac
tivității comuniștilor și social-demo- 
craților în parlament și guvern. 
Pornind de la temelia trainică a 
Frontului Unic Muncitoresc, Partidul 
Comunist Român și Partidul Social- 
Democrat au reușit să determine u- 
nificarea mișcării muncitorești, nu 
prin contopirea mecanică a celor 
două partide, ci prin asigurarea vic
toriei depline a concepției marxism- 
leninismului asupra întregii mișcări.

Evocînd însemnătatea evenimentu
lui aniversat, tovarășul Nicolae Guină 
a subliniat că unirea P.C.R. și P.S.D. 
a fost pregătită în marile bătălii de 
clasă purtate de proletariat pentru 
apărarea cuceririlor sale fundamen
tale și impunerea unor revendicări 
cu caracter economic și politic, îm
potriva fascismului agresiv, pentru 
salvgardarea independenței și suve
ranității patriei.

După instaurarea la putere a hitle- 
rismului in Germania, partidul co
munist și celelalte partide muncito
rești au considerat ca, una din prin
cipalele lor îndatoriri mobilizarea 
maselor la lupta împotriva acestui 
grav pericol pentru soarta civiliza
ției și libertății popoarelor. P.C.R. a 
luat inițiativa unirii tuturor forțe
lor ce se opuneau fascismului in
tr-un front popular antifascist al cărui 
pilon fundamental trebuia să fie 
Frontul Unic Muncitoresc. Lupta 
antifascistă desfășurată de poporul 
român a cuprins treptat cercuri po
litice din ce în ce mai largi. în frun
tea celor ce se opuneau dictaturii an- 
tonesciene și hitleriștilor, războiu
lui hitlerist s-a situat cu consecvență 
partidul comunist.

în comunicarea prezentată, tovară
șul Ștefan Andrei a subliniat larga 
recunoaștere și aprecierea contribu
ției de substanță a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atît în planul elaborării 
teoretice, cit și în cel al acțiunii 
practice, la afirmarea și promovarea 
dialogului, înțelegerii, solidarității și 
colaborării pe baze noi a tuturor 
forțelor exponente și purtătoare ale 
progresului social, ca premisă esen
țială a succesului luptei revoluțio
nare. în acest cadru, vorbitorul a 
relevat actualitatea tezelor din 
Programul partidului nostru privind 
realizarea unei veritabile reconcilieri 
istorice între comuniști și socialiști, 
menită să constituie baza ralierii 
tuturor oamenilor muncii, a marii 
majorități a poporului pentru trans
formarea societății omenești conform 
cerințelor inexorabile ale istoriei.

Dezvoltînd relațiile cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu alte 
organizații progresiste, partidul nos
tru pleacă de la constatarea că în 
multe țări aceste partide exercită 
efectiv sau participă la exercitarea 
puterii politice în țările respective, 
de la convingerea că. acționînd ast
fel, aduce o contribuție concretă la 
cristalizarea tendințelor unitare în 
cadrul forțelor de stingă, la spriji
nirea eforturilor depuse în acest 
sens de partidele comuniste. Partidul 
postru subliniază de fiecare dată că, 
pe deasupra deosebirilor ideologice, 
esențialul este de a pune accentul 
pe acțiunea în comun în scopul a- 
firmării și promovării intereselor și as
pirațiilor’ clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii, lupta unită consti

tuind cadrul cel mai fertil pentru 
clarificarea pozițiilor, pentru verifi
carea în cîmpul practicii sociale a 
postulatelor și preceptelor teoretice, 
a viabilității orientărilor politice și 
procedeelor tactice.

Tovarășul Andrei Neagu a re
levat pe larg rolul Partidului Comu
nist Român în desfășurarea campa
niei politice de la 1 Mai 1939, mo
ment deosebit al luptei împotriva 
dictaturii regale, a pericolului fascist 
și pregătirilor de război, pentru a- 
părarea independenței, suveranității 
naționale și integrității teritoriale a 
patriei. El a reliefat meritul P.C.R. 
de a realiza colaborarea cu socialiștii 
și social-democrații, care a stat la 
baza manifestărilor revoluționare, a 
întrunirilor și demonstrațiilor de 
masă care au avut loc la 1 Mai 1939. 
întreg ansamblul de pregătiri și 
măsuri organizatorice care au de
terminat caracterul revoluționar, 
antifascist și patriotic atît de ac
centuat al întrunirilor și manifesta
țiilor din București de la 1 Mai 1939 
este strîns legat.de activitatea tine
retului revoluționar din Capitală. Din 
Comisia de organizare a zilei de 
1 Mai a făcut parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fapt ce poartă 
semnificația prețuirii pe care parti
dul o acorda meritelor sale, discer- 
nămintului său politic, dîrzeniei și 
intransigenței revoluționare pe care 
le probase în numeroase împrejurări.

în comunicarea sa, tovarășul 
Gheorghe Zaharia a subliniat orien
tarea consecventă a Partidului Co
munist Român spre dezvoltarea in-' 
dustrială a României, amintind că, 
de la Conferința Națională a P.C.R. 
din octombrie 1945, cind s-au schițat 
jaloanele politicii de industrializare, 
s-a ajuns in etapa actuală de pu
ternică dezvoltare industrială, marca
tă de Congresele IX, X și XI, de 
Conferințele Naționale din 1967, 1972 
și 1977 ale Partidului Comunist 
Român. înfăptuirea în ritm înalt și 
susținut a politicii de industrializare 
reprezintă factorul primordial al dez
voltării forțelor de producție, al 
progresului economic și social al ță
rii, al ridicării nivelului de cultură 
și civilizație al poporului român.

Vorbitorul a relevat aportul decisiv 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fundamentarea teoretică și promova
rea practică a politicii generale a 
partidului și statului nostru, care 
corespunde aspirațiilor . celor măi 
profunde ale națiunii noastre, înflo
ririi continue a României socialiste.

Trecînd în revistă principalele eta
pe ale istoriei sociale a României în 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului,- tovarășul 
Mihnea Gheorghiu a evidențiat că, 
prin amploarea realizărilor și trans
formărilor social-economice, politice 
și culturale petrecute de atunci in 
viața țării, această perioadă se de
finește azi prin a fi cea mai dinamică 
și mai fertilă din istoria poporului 
nostru. Momente hotărîtoare în ac
celerarea progresului multilateral al 
României, Congresele IX, X și XI au 
fost progresiv solidare și au acționat 
astfel, atît în procesul economic al 
dezvoltării, cît și ca un proces exem
plar de îmbogățire creatoare a gin- 
dirii marxiste revoluționare într-o 
țară socialistă.

Acest salt calitativ din punct de 
vedere economico-social, politic și 
ideologic, urmat de amplul proces 
de angajare militantă a țării noastre 
în abordarea și soluționarea proble
melor cardinale ale vieții internațio
nale. se datoresc gîndirii politice și 
activității practice, in fruntea parti
dului și statului, a secretarului ge
neral al partidului nostru, exponent 
autentic al năzuințelor de progres și 
prosperitate ale națiunii noastre so
cialiste.

Tovarășul Vasile Ionescu a subli
niat că, de la începuturile sale, cu 
peste un veac în urmă, mișcarea 
muncitorească din România a împle
tit organic patriotismul fierbinte, 
slujirea plină de abnegație a intere
selor vitale ale poporului român cu 
solidaritatea internațională, spriji
nind cu consecventă lupta proleta
riatului, a forțelor democratice și 
progresiste din alte țări. Forțele de
mocratice și muncitorești din Româ
nia, la rîndul lor. au simțit în per
manență sprijinul mișcării muncito
rești internaționale.

Programul Partidului Comunist Ro
mân afirmă solidaritatea interna
țională cu toate forțele înaintate ale 
contemporaneității ca una din orien
tările fundamentale permanente ale 
politicii externe a partidului și sta
tului socialist român. Contribuția 
excepțională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea acestei po
litici de solidaritate internațională 
se înscrie ca o permanență în viața 
partidului nostru.

Tovarășa Ofelia Manole s-a referit 
la tradițiile de luptă ale unor orga
nizații ale femeilor revoluționare, 
arătînd că, începînd din anul 1933, 
cînd pericolul fascismului și al revi
zionismului amenința țara noastră, 
mișcarea feminină s-a înregimentat 
în marea luptă a forțelor democra
tice, patriotice, pentru salvgardarea 
intereselor poporului român, în lup
ta pentru drepturi sociale, in marele 
front al luptei poporului împotriva 
fascismului. Ea a relevat apoi acti
vitatea desfășurată de partidul co
munist de a lărgi activitatea revo
luționară și patriotică, de a cuprinde 
în rîndurile mișcării feminine demo
cratice noi pături și straturi sociale 
de femei.

Evocînd unele acțiuni de răsunet 
lansate de „Frontul feminin român", 
pentru pace și apărarea independen
ței și suveranității patriei, organizație 
creată din inițiativa P.C.R., ea a re
levat importanta participării femeilor 
la manifestațiile de la 1 Mai 1939, în 
cadrul cărora s-a afirmat, prin 
combativitatea sa revoluționară, 
tînăra comunistă Elena Petrescu- 
Ceaușescu.

Tovarășul Ladislau Banyai a rele
vat pe larg lupta Partidului Comu
nist Român pentru drepturi și liber
tăți democratice ale clasei munci
toare, fără deosebire de naționalita
te, de combatere a asupririi de clasă, a 
manifestărilor și discriminării na
ționale și a șovinismului de orice fel. 
P.C.R. a militat pentru ralierea oa
menilor muncii maghiari la lupta

antifascistă, ceea ce a dus la crearea 
organizației de masă „Uniunea oa
menilor muncii maghiari din Româ
nia" (Madosz).

Năzuințele seculare comune ale 
maselor populare române, maghiare, 
germane și de alte naționalități — a 
subliniat vorbitorul — și-au găsit în 
Republica Socialistă România împli
nirea, statornicindu-se tot mai mult 
relații de prețuire reciprocă și de 
strînsă solidaritate, datorită promo
vării cauzei nobile a egalității și fră
ției de către Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în comunicarea sa, tovarășul 
Nicolae Cioroiu a vorbit despre lupta 
unită a tineretului muncitor, care, 
îndrumat și condus de Partidul Co
munist Român, înrolat în rîndurile 
Uniunii Tineretului Comunist, ale 
altor organizații revoluționare și de
mocratice, a acționat cu hotărîre 
pentru apărarea intereselor specifi
ce. vitale ale tineretului, împotriva 
reacțiunii, a pericolului fascismului, 
pentru democrație și pace.

Vorbitorul a relevat că printre ti
nerii comuniști care se găseau in 
fruntea luptei pentru Înfăptuirea nă
zuințelor clasei muncitoare, pentru 
realizarea visurilor de libertate și 
dreptate ale celor mai largi pături 
populare se afla neînfricatul antifas
cist. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membru in conducerea Comitetului 
National Antifascist. Reorganizarea 
U.T.C.-ului în octombrie 1939. în con
ducerea căreia a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o semni
ficație deosebită pentru organizarea 
luptei unite a tineretului împotriva 
pericolului fascismului, pentru apă
rarea independentei \naționale și in
tegrității teritoriale a patriei noastre.

Reliefînd. în comunicarea sa, că 
soluționarea problemei naționale a 
constituit si constituie una din cele 
mai de seamă realizări ale revoluției 
si construcției socialiste in România, 
Emeric Stoffel s-a referit la lupta 
Partidului Comunist Român împotri
va politicii de asuprire națională și 
discriminare a oamenilor muncii, pe 
baza naționalității lor, .pentru apă
rarea intereselor tuturor oamenilor 
muncii, pentru apărarea unității na
ționale, a independenței și suverani
tății patriei.

Vorbitorul a relevat însemnătatea 
promulgării statutului naționalități
lor. care,'ca și constituțiile ulterioa
re adoptate, au creat cadrul juridic 
pentru garantarea de jure si exerci
tarea de facto a completei egalități 
a tuturor cetățenilor țării, în toate 
domeniile vieții economice, politice, 
juridice, sociale și culturale.

în vasta problematică a construc
ției noii orinduiri — a subliniat. în 
comunicarea sa, tovarășul Ion Ce
terchi — un loc de mare însemnăta
te. politică și teoretică îl are concep
ția partidului nostru cu privire la 
raportul dintre socialism și democra
ție. la căile și mijloacele de înfăp
tuire. dezvoltare și adîncire continuă 
a democratismului socialist în întrea
ga viață socială. în activitatea de 
partid, de stat și obștească. în con
ducerea societății.

Este meritul gîndirii creatoare și 
acțiunii politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu faptul că, por- 
nindu-se de la realitățile istorice 
și naționale ale României, de la ce
rințele etapei actuale de dezvoltare 
a țării, a fost creat cadrul organiza
toric corespunzător și original pentru 
asigurarea adîncirii și lărgirii demo
crației socialiste, participării oame
nilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la conducere, pentru reali
zarea guvernării țării de către oame
nii muncii, în interesul oamenilor 
muncii.

în încheierea lucrărilor simpozio
nului, participanții au adresat o tele
gramă Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : i

Participanții la simpozionul prile
juit de aniversarea a trei decenii de 
la istoricul forum muncitoresc din 
21—23 februarie 1948, la care s-a sta
tuat realizarea unității depline a 
clasei muncitoare și făurirea partidu
lui unic — moment de mare impor
tanță în istoria de opt decenii și ju
mătate a partidului politic al clasei 
muncitoare — iși îndreaptă gîndurile 
pline de recunoștință către dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care timp de peste 45 de 
ani militați neobosit pentru unitatea 
forțelor muncitorești în lupta pentru 
triumful socialismului pe pămîntul 
României.

Evocînd momente semnificative din 
lupta pentru făurirea partidului unic 
al clasei noastre muncitoare. în co
municările și dezbaterile țirtute s-a 
relevat activitatea neobosită pe care 
ați desfășurat-o și o desfășurați, in 
fruntea partidului nostru, pentru 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
Participanții au reliefat politica înțe
leaptă desfășurată de partidul nos
tru, sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare, pentru rezolvarea pro
blemelor complexe ale edificării noii 
societăți, în care un loc central îl 
ocupă întărirea unității întregului 
popor, a tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, factor determinant al 
tuturor victoriilor noastre, al mersu
lui înainte spre comunism.

Totodată, simpozionul nostru a e- 
vidențiat că evenimentele interna
ționale contemporane — așa cum 
sublimați dumneavoastră — impun 
mai mult ca oricînd întărirea pe 
baze noi a unității clasei muncitoare, 
a tuturor forțelor progresiste, reali
zarea unei reconcilieri istorice între 
comuniști și socialiști.

Participanții la simpozion, învă- 
țînd din istoria luptei clasei mun
citoare, a țărănimii, a întregului 
popor, care în strînsă unitate, sub 
conducerea partidului, a dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar 
general, sînt hotărîți să muncească 
cu toate forțele pentru înfăptuirea 
Programului de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și comunismului în România, se 
angajează să slujească fără preget 
cauza revoluționară a partidului, a 
independenței patriei noastre, cauza 
păcii și socialismului.
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Televizorul nu poate lipsi astăzi' 
din casa nimănui. Și aceasta, din- 
tr-un motiv bine cunoscut : pe mi
cul ecran se înfățișează tot ce este 
nou, interesant in viața economi
că. socială și politică a țării, nou
tățile din întreaga lume. Și nu 
numai atît : un televizor în casă 
oferă familiei posibilitatea de a ur-, 
mări cele mai diverse emisiuni ; 
filme, concerte, piese de teatru, 
spectacole de operă și operetă, 
transmisiuni sportive, cursuri de 
limbi străine, cursuri științifice, 
lecții pentru elevi și multe alte
le. în magazinele de specialitate 
se află la dispoziția cumpărători
lor o gamă largă de televizoare. 
Este rezultatul dezvoltării indus
triei noastre electronice, care pro-

duce diferite tipuri de televizoare. 
Pentru claritatea și , stabilitatea 
imaginii și alte calități, televi
zoarele românești sînt mult apre
ciate ■ nu numai în țară, ci și pe 
piața externă. Deosebit de avan
tajos este faptul că oricine își poa
te cumpăra televizorul preferat in 
condiții extrem de avantajoase. în 
decursul anilor, preturile acestor 
aparate s-au redus continuu. A- 
cum. din nou, la televizoarele fără 
circuite integrate s-au făcut mari 
reduceri de preturi. De asemenea, 
ele se vînd cu plata în 24 de rate 
lunare, prima rată constituind și 
acontul. Vă prezentăm cîteva ti
puri de televizoare care se vînd cu 
mari reduceri de prețuri. .

3 050

Tipul televizorului Preț 
vechi

Preț 
nou

Prima rată 
lei

Ecran 47 cm cu preț actual
pină la 2 890 2 600 110
cu excepția tipurilor
— Snagov 2 870 2 450 105
— Modern 3 050 2 600 110

2 600
Ecran 50 cm
ou excepția tipurilor 
— Compliment 110

3 530 3 000 125

\2 800 120

Ecran 59 cm cu preț actual 
pînă la
cu excepția tipurilor
— Clasic, Opera și Diana 
cu preț actual pină Ia 3530
Ecran 61 cm, tipurile
— Opera. Diana și Diamant 75 3 550 2 850 120
Ecran 65 cm 
cu excepția tipurilor 3 960 3 200 135
— Lux cu stativ și
— Astronaut cu preț actual 
pînă la 4120 3100 130

Toate tipurile de televizoare fără circuite integrate SE VÎND CU 
PLATA ÎN 24 RATE LUNARE, PRIMA RATA CONSTITUIND ȘI 
ACONTUL.
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N-a tras 
învățăminte

Trimisă în numele 
mai multor membri de 
partid din localitatea 
Spermezeu. județul 
Bistrița-Năsăud. o se
sizare aducea la cu
noștință 
secretarul 
de partid, 
dor. care 
mar al comunei, prin 
atitudinea si compor
tarea sa, nu onorează 
mandatul comuniștilor, 
al locuitorilor comu
nei. Referindu-se la 
munca sa de secretar 
al comitetului de par
tid. în scrisoare se a- 
răta că nu tine o legă
tură strînsă cu mem
brii de partid din or
ganizațiile sătești, nu 
se ocupă de educarea 
politică si ideologică a 
comuniștilor. învăță- 
mîntul de partid nu se 
desfășoară la nivelul 
exigentelor actuale. 
Ca primar, nu se ocu
pă de buna gospodă
rire a comunei. în scri
soare se mai relatau și 
alte fapte care probau 
că activitatea și com
portarea primarului de 
la Spermezeu nu . sînt 
în concordantă cu răs
punderile pe care le 
incumbă o asemenea 
funcție. în scrisoare se 
mai arăta că toate a- 
cestea au fost aduse la 
cunoștința 
competente 
dar nu au 
măsuri.

Comitetul 
Bistrița-Năsăud

redacției că 
comitetului 

Brodea Teo- 
este si pri-

forurilor 
județene, 

fost luate
județean 

al 
P.C.R. ne-a răspuns 
că în mai multe scri- 

seslzată 
necores- 
primaru- 

Teodor.

sori a fost 
comportarea 
punzătoare a 
lui Brodea 
Comitetul județean de
partid a constituit un 
colectiv care a cerce
tat cu grijă si' simt de 
răspundere cele sesiza
te, constatînd că aces
tea se confirmă in 
bună parte. Pentru a- 
baterile săvîrsite. 
fost sancționat 
trecut cu ..vot de 
cu avertisment".
întrucît el a continuat 
să comită abateri și 
abuzuri, după cum re
zultă si din scrisoarea 
adresată „Scînteii", s-a 
hotărît înlocuirea lui 
din funcția de secretar 
al comitetului comunal 
de partid și revocarea 
din funcția de primar 
de către sesiunea con
siliului popular.

Așa se întîmplă cind 
cel vizat nu trage în
vățămintele necesare.

el a 
anul 
blam
Dar,

Măsuri terms 
în spiritul 
solicitării 

cetățenești
Intr-o scrisoare 

dresată redacției noas
tre de persoane care 
circulă cu autobuzele 
I.T.A. pe rutele Sucea
va — Șiret prin Cala- 
findești și Suceava — 
Rădăuți se relata că 
de la un timp trans
portul se desfășoară 
anevoios. Autobuzele 
vin cu întîrziere. de 
multe ori șoferii nu 
opresc în stații, deși 
călătorii au abona
mente.

Din această cauză, 
subliniau autorii scri
sorii. întîrziem de la 
lucru ori de la școală, 
pierdem timpul prin 
statii. Întrucît situația 
dăinuie de mai 
luni, solicităm 
nul redacției 
îmbunătățirea 
portului în comun pe 
aceste trasee.

întreprinderea 
transporturi auto Su
ceava ne-a răspuns că, 
într-adevăr. de cîteva 
luni, transportul călă
torilor pe rutele men
ționate s-a efectuat a- 
nevoios datorită sus
pendării unor curse și 
întîrzierii altora. A- 
ceasta deoarece auto
baza Rădăuți a înre
gistrat lipsuri în apro
vizionarea cu piese si 
materiale, iar șeful 
autocoloanei Șiret a 
coordonat necorespun
zător activitatea de 
întreținere și exploa
tare a autobuzelor.

Pentru îmbunătăți
rea transportului pe a- 
ceste rute s-au luat o 
serie de măsuri. S-a 
reorganizat activitatea 
de întreținere zilnică a 
parcului de autobuze 
prin afectarea unui 
spațiu corespunzător si 
s-a asigurat forța de 
muncă necesară', s-au 
procurat piese și ma
teriale pentru autoco- 
loanele de călători din 
autobaza Rădăuți, s-a 
organizat supraveghe
rea permanentă a 
transportului de călă
tori din această zonă, 
iar șeful autocoloanei 
Șiret a foșt înlocuit 
din funcție.

în răspuns se men
ționează. totodată, că 
s-a dat curs solicitări
lor autorilor sesizării 
de a putea călători, fo
losind același abona
ment, pe un număr

mare de curse, 
mai ales pentru întoar
cerea spre domiciliu, 
deoarece activitățile 
extrașcolare implică 
rămînerea mai mult 
timp a unora dintre ei 
in municipiul Suceava.

0 sesizare care 
nu corespunde 

realității
Așa începe 

puns 
de 
al

un răs- 
redactiei 
popular 

Prahova
trimis

Consiliul 
județului 
semnat de tovară-
Vasile Chivulescu,

multe 
spriji- 
pentru 
trans-

de

șui 
prim-vicepreședinte — 
la o sesizare în care se 
semnala că factori de 
conducere ai comunei 
Colceag. abuzînd de 
funcțiile ce le dețin, 
au primit de la 
ADAS, ei și rudele . 
lor, despăgubiri mai 
mari decît li s-ar fi 
cuvenit.

Sesizarea a fost ve
rificată de organele de 
specialitate, se subli
niază în răspuns, și a 
rezultat că ADAS a 
stabilit și acordat unui 
număr de 178 de cetă
țeni daune mobiliare 
și imobiliare în valoa
re de 97 882 lei ; de 
unde rezultă că în a-, 
ceastă comună nu au 
fost numai trei locu
ințe avariate — cum se 
arată în sesizare. Suma 
de 3 835 lei primită de 
Dumitru Șt. Gheorghe, 
primarul comunei, 
fost 
frații și rudele apro
piate ale acestuia ne- 
avînd dosare de dau
ne la ADAS, cu ex
cepția socrului său. 
Horpa C. Ioan, care a 
primit o despăgubire 
imobiliară de 246 lei. 
Corect stabilită este si 
suma acordată secreta
rului biroului executiv 
al consiliului popular 
comunal, Sandu M. 
Ion. în ceea ce o pri
vește pe Ursuleac Va
leria, vicepreședinte, 
se spune în 
răspunsului, 
a beneficiat 
gubiri.

Este greu 
care a fost intenția 
autorului sesizării cind 
a scris pe hîrtie fapte 
imaginare. Trimitind 
redacției scrisoarea, a 
omis un fapt elemen
tar : mai devreme ori 
mai tîrziu. adevărul 
iese la lumină !

a
stabilită legal.

încheierea 
aceasta nu 
de despă-

de intuit

Neculai ROȘCA

legat.de


SC1NTEIA - joi 23 februarie 1978 PAGINA 3

IN CENTRUL DEZBATERII:

RÂSPUNDEM GRIJII PARTIDULUI PENTRU

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEȚULUI

NOSTRU, PRINTR-UN ANGAJAMENT FERM:

Dezvoltarea și modernizarea rapidă 
a producției de autocamioane

TOATE BBIECTIVEIE VOR FI PREDATE
BENEFE1IWR ÎNAINTE DE TERMEN I

Un colectiv muncitoresc puternic 
lucrează in întreprinderea de auto
camioane din Brașov. De la un an la 
altul, acest harnic colectiv a obținut 
succese deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor mari și complexe ale pla
nului. Așa cum au fost rezultatele 
din cel de-al doilea an al cincinalu
lui. Dar nici în darea de seamă pre
zentată adunării generale a repre
zentanților oamenilor muncii de ing. 
Marin Ieremia, secretarul comitetu
lui de partid, președintele consiliului 
oamenilor muncii, și nici în dezbateri 
nu au fost exagerate realizările, nu 
au fost ocolite neajunsurile. Aceasta 
a fost o caracteristică pozitivă a 
adunării generale.

în lumina obiectivului fundamen
tal stabilit de Conferința Națională a 
partidului — de a transforma canti
tatea intr-o calitate nouă, superioară 

— sarcinile ce 
revin colectivu
lui întreprinderii 
în cel de-al trei
lea an al cinci
nalului sînt și 
mai mobilizatoa
re. Faptul că, in 
mod sistematic, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizi
tează această u- 
nitate și se întîl- 
nește cu consiliul 
oamenilor muncii 
de la „Steagul 
roșu", cu condu
cerea Centralei 
industriale de au
tocamioane și au
toturisme — o 
astfel de întîlnire 
a avut loc la 
Predeal. în luna 
ianuarie — vor
bește cu preg
nanță despre im
portanța între
prinderii în viața 
economică și so
cială a județului 
Brașov și a în-

Teodor BUDUȘAN : 
„Trebuie să realizăm 33 000 
de autocamioane, in ca
drul cărora numărul ce
lor echipate cu motoare 
Diesel de 215 C.P. spo
rește cu peste 63 la sută".

tregii țări.
Este de cea mai mare însemnătate 

faptul că — situînd în centrul dezbate
rilor căile și modalitățile esențiale 
pentru înfăptuirea obiectivelor subli
niate de secretarul general al parti
dului — participanta la adunare, toți 
cei care au luat cuvîntul au apreciat 
că planul pe anul 1978, bine corelat 
cu necesitățile economiei naționale, 
corespunde posibilităților uzinei, 
poate și trebuie să fie îndeplinit in
tegral și în condiții de eficientă eco
nomică sporită.

Propuneri și măsuri 
pentru creșterea 

producției la o mie lei 
fonduri fixe

— Am reținut din darea de seamă 
și cunoaștem cu toții că anul acesta 
producția netă crește cu 26,4 la sută 
față de anul trecut — remarca to
varășul Teodor Budușan, maistru la 
secția forjă, vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii, membru al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii: Trebuie să realizăm 33 000 
de autocamioane, în cadrul cărora 
numărul celor echipate cu motoare 
Diesel de^215 C.P. sporește cu peste 
63 la sută. Ce presupune aceasta ? 
Secția forjă să-și îndeplinească ri
guros sarcinile ce-i revin și la fel 
trebuie să procedeze toate secțiile de 
bază ale întreprinderii, secțiile .de 
turnătorie, de prelucrare. Cadrele ca
lificate din sectoarele calde trebuie 
pregătite temeinic prin școlile pro
fesionale. Nu înțeleg de ce meseria 
de forjor nu mai figurează în pro
gramul acestor școli. Necesar este, 
de asemenea, să combatem tendin
țele de automulțumire ale unor ca
dre din întreprindere și centrală, de 
împăcare cu neajunsurile, să folosim 
pentru aceasta arma criticii deschise, 
constructive și principiale, fiindcă 
trebuie să recunoaștem : rezultatele 
întreprinderii noastre nu se ridică 
încă la nivelul exigențelor înalte ale 
economiei naționale, privite prin 
prisma hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului.

După cum s-a arătat în adunare, 
uzina va obține anul acesta o pro
ducție industrială de circa 2 500 lei 
la 1 000 lei fonduri fixe. Este un ni
vel ridicat, dar — așa cum s-a apre
ciat — nesatisfăcător în comparație 
cu dotarea ei tehnică. Firme similare 
de peste hotare realizează o produc
ție de cinci ori mai mare la 1 000 lei 
fonduri fixe. A atinge cit mai re
pede o înaltă eficientă în utilizarea

O cotitură la arborii cotiți
Pe un platou beto

nat, în fața centrului 
specializat de repa
rații din Budești — Il
fov stau de citeva săp- 
tămîni circa 250 mo
toare de tractoare — 
De ce? — l-am între
bat pe tovarășul Vasile 
Boda, șeful centrului.

— Din păcate, lu
crurile sînt ceva mai 
complicate. în ce ne 
privește, am asigurat 
toate condițiile nece

Și au rămas... la toate rece
Nu de mult, la între

prinderea „Timpuri 
noi" din Capitală, ciți- 
va oameni inimoși, 
pasionați promotori ai 
noului, au conceput și 
realizat un nou tip 
de răcitoare de aer 
pentru compresoare. 
Acum, noile produse 
se fabrică în serie și. 
prin înlocuirea tipuri
lor vechi de răcitoare, 
se va obține o econo

sare pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne 
revin. Avem de toate: 
utilaje, forță de mun
că. Și sintem hotărîți 
să muncim fără preget 
pentru a repara toate 
motoarele pe care le 
așteaptă unitățile a- 
gricole.

— Ce vă lipsește 
atunci 7

— Nu avem piese 
de schimb sau. mai 
exact spus, nu avem

mie anuală la chel
tuielile materiale de 
producție de peste un 
milion de lei. Așa re
zultă din calculele a- 
mănunțite efectuate în 
întreprindere, iar co
lectivul său acționea
ză stăruitor pentru ca 
aceste economii să fie 
efectiv realizate. Pînă 
aici toate bune și la 
locul lor. Dar. pentru 
realizarea noilor tipuri

fondurilor fixe, aceasta este o impor
tantă sarcină in amplul proces de 
transformare a cantității într-o nouă 
calitate de creștere mai rapidă a efi
cienței economice. Cum, pe ce căi 
trebuie să se acționeze 7

— Prin îndesirea spațiilor con
struite cu mașini și instalațiile teh
nologice realizate cu forțe proprii, a 
fost de părere ing. Mihai Baltag, 
șeful secției agregate a întreprinde
rii. De cîteva ori trebuie să sporim, 
prin autoutilare, producția de mașini, 
instalații și agregate și să dotăm cu 
ele halele uzinei.

Dispune secția de agregate de po
sibilități pentru îndeplinirea acestei 
sarcini majore 7 Cînd lucrezi cu un 
coeficient de schimburi de 1,26 nu 
poți spune că nu mai al resurse ne
valorificate. Desigur, trebuie asigu
rată neîntîrziat forța de muncă ne-

Mihai BALTAG : „De 
citeva ori trebuie să spo
rim, prin autoutilare, pro
ducția de mașini, instalații 
și agregate și să dotăm 
cu ele halele uzinei".

cesară desfășurării activității în trei 
schimburi la această secție ; după 
cum, se cere generalizat acordul 
global și trebuie soluționate toate 
problemele — inclusiv cele ale dez
voltării puternice a compartimentului 
de proiectare. Sînt însă acestea pro
bleme de nerezolvat pentru con
ducerea întreprinderii și centralei 7 
„Vom produce anul acesta 100 de 
agregate șl instalații prin autoutilare. 
și nu 84, cît se prevede prin plan" — 
s-a angajat, în cadrul adunării ge
nerale. șeful secției respective. Por
nind de la acest angajament, adu
narea generală a hotărît ca nu 100 
de agregate și instalații să fie reali
zate cu forțe proprii, ci mai multe, 
atitea cîte sînt necesare pentru do
tarea secțiilor întreprinderii, precum 
și a altor unități constructoare de 
mașini. Pe această bază, se renunță 
la importuri, se economisesc fonduri 
valutare ale țării, ceea ce este în in
teresul economiei naționale.

Calitatea ireproșabilă 
a produselor — 

problemă de conștiință 
și răspundere 
muncitorească

— Ridicarea la nivel superior a 
producției nete, fizice ne privește în 
mod direct și pe noi — arăta tova
rășul loan Mateescu, inginerul șef al 
fabricii de motoare. Anul trecut însă 
nu ne-am îndeplinit integral sarci
nile de .plan. Avem datoria să reali
zăm anul acesta circa 44 000 de 
motoare, din care aproape 12 000 
motoare Diesel de 215 C.P. Motoa
rele. din ce se construiesc ? Din sute 
și sute de repere și nu din scuze, 
promisiuni și justificări, cum, re
marca un vorbitor în adunarea gene
rală. A sosit timpul să nu mai dăm 
vina pe „insuficienta experiență" în 
fabricația de motoare, pentru a ne 
acoperi propriile neajunsuri. Să în
tărim răspunderea fiecăruia pentru 
respectarea disciplinei tehnologice, 
întrucît de aceasta depinde să reali
zăm în condiții ireproșabile „inima" 
autocamionului românesc.

Dezbătută în mod direct, tranșant 
în cadrul adunării generale, proble
ma calității producției a stîrnit dis
cuții aprinse, critici la obiect. Cum 
se spune, a fost pus punctul pe „i“.

— Asigurarea unei calități superi
oare. a intervenit strungarul Valen
tin Panțîru de la secția punți — con
stituie o sarcină de mare importanță 

CONTRASTE
arbori cotiti. De a- 
ceea. nu știm cum vom 
putea repara motoa
rele pe care le vedeți 
in curtea atelierului.

Drept pentru care 
noi „cotim" această 
cerință spre conduce
rile Uzinei de tractoa
re din Brașov și în
treprinderii mecanice 
din Codlea. unde se 
fabrică arborii cotiți. 
Cu speranța că se va 
înregistra... cotitura 
necesară.

de răcitoare. între
prinderea bucureștea- 
nă are nevoie și de 
unele materiale noi. 
respectiv de țevi din 
aluminiu. Acestea se 
fabrică la, întreprinde
rea „Laromet" tot 
din Capitală. Numai 
că Ia apelurile insis
tente ale tovarășilor 
de Ia „Timpuri noi" 
de a li se livra țevi 
drepte și nu in colaci. 

politică pentru noi, ca membri de 
partid, ca proprietari și producători 
în uzină. în acest an, secția noastră 
va realiza 104 punți pe zi. față de 
84 in anul trecut. Sînt utilaje com
plexe și ne angajăm ca toate să fie 
de bună calitate. Dar problema cali
tății fiecărui reper și ansamblu, a 
produsului finit privește. în ultimă 
instanță, întregul colectiv al între
prinderii. fiind o chestiune de presti
giu muncitoresc.

Referindu-se la aceste sarcini ma
jore, ing. Victor Herța, director ge
neral adjunct al centralei industriale 
de resort și director al întreprinde
rii de autocamioane, a relevat •:

— Problema care se pune cu acui
tate, a spus vorbitorul, vizează reali
zarea unei înalte calități, la parame
tri constanți, fără „pauze", pe întreg 
fluxul de producție, în sensul respec
tării cu strictețe a tehnologiilor, în-

Adriana SCUTELNICU : 
„Femeile reprezintă o 
treime din colectivul în
treprinderii și muncesc 
bine, se califică, își ridi
că pregătirea tehnico- 
profesională".

Irimia NICOLAE : „Fie
care leu să-l 
cu chibzuință 
rească, fiecare
metal să-l folosim cît mai 
gospodărește".

tăririi disciplinei în toate fazele fa
bricației. Or, se constată-că unii mai
ștri mai trec cu vederea anumite 
neajunsuri și chiar caută să le justi
fice. Nici noi, cei din conducerea în
treprinderii și centralei, nu am reușit 
șă asigurăm toate condițiile tehnice 
și organizatorice necesare realizării 
unor repere și produse de calitate 
ireproșabilă, efectuării unui control 
de calitate temeinic și exigent. Bine 
s-a spus în adunarea generală că 
avem o mare răspundere muncito
rească față de calitatea producției, a 
fiecărui sortiment, a fiecărei piese 
de schimb cuprinse în plan. Iar 
aceasta trebuie să o manifestăm ne
mijlocit în practică, în activitatea de 
zi cu zi.

Tot în acest context, în adunarea 
generală s-a mai ridicat o cerință 
esențială : cercetarea științifică și 
proiectarea să soluționeze în foarte 
scurt timp toate problemele privind 
îmbunătățirea calității produselor, ri
dicarea performanțelor funcționale 
ale acestora.

Exigențe actuale 
ale exportului — 

dinamism, diversificare, 
eficiență

— Calitatea înaltă și diversjficarea 
produselor, a variantelor de autove
hicule au o importanță vitală pentru 
asigurarea unui export dinamic și cit 
mai eficient — a menționat ing. Vio
rel Husea, directorul general al Cen
tralei industriale de autocamioane și 
autoturisme din Brașov. Avem de în
deplinit sarcini precise în acest do
meniu. subliniate cu claritate de 
secretarul general al partidului. Nu 
numai întreprinderea de comerț ex
terior specializată, ci noi toți, din 
centrală și uzină, trebuie să acționăm 
de urgentă pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității de cooperare ex
ternă cu țările socialiste, țările in 
curs de dezvoltare, celelalte țări ale 
lumii.

în această privință, s-a relevat în 
adunarea generală, întreprinderea, 
centrala și ministerul de resort au 
datoria de a asigura o mai bună cu
noaștere a necesităților partenerilor 
externi, un cadru mai corespunzător 
de cooperare pe baza unor contracte 
de lungă durată, care să permită am
plasarea unor noi linii românești de 
montaj al autovehiculelor în diferite 
țări. Buna prospectare a pieței ex
terne. cunoașterea exactă a condiții
lor de exploatare a autocamioanelor 
exportate trebuie urmate de adapta- 

conducerea întreprin
derii „Laromet" a ră
mas rece. Aidoma ca 
in versurile binecu
noscutei poezii : „Tu 
rămii la toate rece, I

Turismul cărămizilor
Dacă întreaga con

ducere a Centralei ma
terialelor de construc
ții și-ar uni forțele, e 
greu de crezut că ar 
reuși să arunce o că
rămidă de la București 
pină la Dorohoi. Fi
rește. nimeni nu-i cere 
acest lucru, asa că nu 
e vreun motiv de su
părare. Conducerea 
centralei amintite. în 
calitate de coordona
tor de balanță, are — 
printre altele — o sar
cină mult mai ușoară 
— și anume, să emită 
repartiții pentru cele 
două unități ale Fabri
cii mixte din Dorohoi 
specializate în fabri
carea cărămizilor. Se 
oare însă că. din 
București, e dificil să 
„coordonezi" drumul 

De te-ndeamnă, de le 
cheamă". Asa stind 
lucrurile, la întreprin
derea „Timpuri noi" 
ar trebui să se înfiin
țeze un nou post —

cărămizilor fabricate 
la Dorohoi. De ce fa
cem această afirma
ție ? Pentru că din cei 
150 de beneficiari 
pentru care centrala a 
emis repartiții Fabri
cii mixte din Doro
hoi. doar nouă sint pe 
teritoriul județului Bo
toșani. Consecințele 7 
Din cărămizile fabri
cate la Dorohoi vor 
rămîne în județul Bo
toșani numai 6,5 mi
lioane. iar 35 milioa
ne vor lua drumul al
tor beneficiari — din 
Brașov. Sinaia. Pre
deal. Odorheiu Se
cuiesc. municipiu! 
București ș.a. — unii 
aflati la o dista'nță de 
peste 500 km. Culmea 
este că. deși în orașul 
Dorohoi se află în

rea din mers a proiectării și cerce
tării, pentru ca autocamioanele ce se 
livrează să corespundă cît mai bine 
cerințelor clienților de peste hotare. 
Așa trebuie înțeles, așa țrebuie să se 
desfășoare un export modern ; nu 
numai prin livrarea de autocamioane, 
dar și de ansamble, de piese de 
schimb se pot cîștiga noi piețe, se 
consolidează și se dezvoltă prestigiul 
industriei noastre de autovehicule. 

Producția netă, fizică, exportul 
să se realizeze în condițiile unei 
înalte economicități, unor beneficii 
cit mai mari, unei balanțe în 
cadrul căreia veniturile să depă
șească cu mult nivelul cheltuielilor 
de producție — iată o altă idee ma
joră subliniată în cuvîntul unor par
ticipant! la adunarea generală, intre 
care tovarășii Adriana Scutelnicu, 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii. Marcela Toth, miezuitoa- 

re la turnătoria 
de fontă, Vaslle 
Șerbu, contabil- 
șef, Viorel Vintl- 
lă, vicepreședinte 
al consiliului oa
menilor muncii.

— Fiecare leu 
să-l cheltuim cu 
chibzuință mun
citorească. fiecare 
gram de metal 
să-1 folosim cît 
mai gospodărește 
— a spus lăcătu
șul Irimia Nico
lae, de la secția 
montaj general. 
Așa cum sublinia 
secretarul gene
ral al partidului, 
avem datoria să 
sporim substan
țial beneficiul și. 
de aceea, consi
der că realizarea 
unei creșteri de 
37 la sută față 
de anul trecut ia 
acest indicator ne 
mobilizează pe 
toți, de la mun
citor la director. 

Toți vom participa la beneficii
le realizate în întreprindere și, de 
aceea, toți trebuie să contribuim la 
depășirea beneficiului planificat.

Desfășurată într-un climat de înal
tă exigență și responsabilitate mun
citorească, adunarea generală a cerut 
consiliului oamenilor muncii din uzi
nă și conducerii centralei să treacă 
grabnic, la rezolvarea tuturor. proble
melor — de la aprovizionarea leh- 
nico-materială, pină la desfacerea 
produselor — pentru ca flecare de
cadă și lună să marcheze realizări 
maxime în îndeplinirea planului pe 
acest an.

Petre NEDELCU 
Nicolae MOCANU

cheltuim 
muncito- 
gram de

Noi tipuri 
de lingotiere

La Combinatul siderurgic de la 
Galați au fost introduse de curînd în 
fluxul tehnologic noi tipuri de lin
gotiere, rod al muncii de cercetare 
și proiectare a unui colectiv de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru acoperiri metalice de pe plat
forma siderurgică gălățeană. Noile 
tipuri de lingotiere prezintă impor
tante avantaje tehnice și economice. 
Au o durată mult mai mare, iar con
sumul de metal este cu 20 la sută 
mai redus față de cele folosite pină 
acum.

(Agerpres)

de îndreptător de țevi. 
Ceea ce nu ar fi deloc 
indicat. Dumneavoas
tră. tovarăși de la 
„Laromet", ce părere 
aveți ?

construcție două obiec
tive economice, aces
tea nu au prinjit re
partiții pentru cără
midă de la fabricile 
aflate în imediata a- 
propiere. în schimb, 
un schimb cam pă
gubos e adevărat, 
cantități apreciabile 
de cărămizi nece
sare județului Boto
șani se livrează de la 
alți furnizori din țară. 
Un calcul arată că in 
felul acesta se antre
nează în „ transporturi 
încrucișate un parc de 
vagoane cu o capaci
tate de peste 100 008 
tone-marfă. iar valoa
rea cheltuielilor se ri
dică la circa 7 milioa
ne lei. Costă totuși 
prea scump voiajul 
cărămizilor 1

Platforma de investiții productive 
din Cristuru Secuiesc — iată o nouă 
dimensiune revelatoare pentru rit
murile accelerate ale dezvoltării 
economico-sociale a Harghitei. Pe 
această platformă a orașului situat 
la hotarul de vest al județu
lui se ridică noi obiective economice, 
ceea ce constituie o nouă si profund 
grăitoare dovadă a înfăptuirii politicii 
partidului și statului nostru de re
partizare armonioasă a forțelor de 
producție pe teritoriul țării, de ridi
care puternică, economică și socială, 
a tuturor localităților și zonelor 
României' socialiste. Se construiesc 
aici — am reținut din discuția cu to
varășul Andraș Gheorghe, primarul 
orașului — o întreprindere de oțeluri 
speciale forjate, trei ferme avicole, 
un complex pentru creșterea și în- 
grășarea porcilor, o seră, un abator 
de păsări și alte obiective produc
tive. Racordarea încă in acest an și 
în prima jumătate a anului viitor la 
circuitul productiv a acestor obiec
tive importante va marca profunde 
mutatii în viata acestei așezări. 
Producția economică a .orașului 
va crește astfel, in anii viitori, 
de aproape .cinci ori : conco
mitent, se vor construi peste 1 200 
de apartamente, iar numărul locuito
rilor se va dubla. Sînt realizări cu 
care, pe drept cuvînt, se mîndresc 
toți cetățenii orașului, ei văzind in 
acestea noi mărturii ale grijii parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral, pentru industrializarea jude
țului, pentru a asigura tuturor fiilor 
săi condiții de muncă și de viață 
tot mai bune, egalitatea în drepturi 
în toate domeniile, sporirea contri
buției lor la înflorirea patriei socia
liste.

Răspunzînd prin fapte efortu
rilor poporului și statului pen
tru dezvoltarea județului, a aces
tui oraș harghitean, constructo
rii de pe platforma de inves
tiții economice din Cristuru Secu
iesc sînt hotărîți să predea benefi
ciarilor toate obiectivele înainte de 
termen. Cum se acționează în acest 
scop ? în cș stadiu se află, în mo
mentul de față, execuția lucrărilor 
pe șantierul principalului obiectiv — 
întreprinderea de țțeluri speciale 
forjate 7 Din cele văzute la fața lo
cului și din discuțiile purtate cu 
factorii de răspundere — tovarășii 
Nagy Csaba, directorul Grupului de 
șantiere de construcții industriale 
Harghita, Andrei Peltan, șeful șan
tierului, și Mihai Pop, șef de lot, 
locțiitorul secretarului organizației 
de partid — se conturează o situație 
îmbucurătoare, concretizată în rezul
tate superioare prevederilor grafice
lor de execuție.

— Rapida avansare a lucrărilor la 
acest important obiectiv — ne spu
nea tovarășul Mihai Pop, locțiitorul 
secretarului organizației de partid — 
se datorează, în primul rînd. creării 
în ultimul trimestru al anului trecut

O Imagine de ansamblu a zonei Industriale din orașul Miercurea Cluc

îngrășămintele chimice
(Urmare din pag. I)
municațiilor, 165 mii tone îngrășă
minte chimice. După două decade din 
februarie, restantele fată de preve
derile din acest program se ridică la 
20 mii tone.

Sincronizarea necesară 
între repartiții, livrări 

și transport
Dar, în mod surprinzător, restan

țele nu se explică pe seama lipsei de 
îngrășăminte chimice. Stocurile exis
tente in combinatele chimice sint cu 
mult mai mari decît volumul restan
țelor. Cauza o constituie modul de
fectuos în care se efectuează opera
țiile de transport al îngrășămintelor. 
Deoarece aceste produse se livrează 
în vrac, pentru transportul la bene
ficiari sint necesare vagoane bine 
etanșate, curate și uscate. Or. pe- 
respectarea acestor condiții determi
nă depășirea duratei de încărcare 
stabilită, blocarea liniilor și, în con
secință. scăderea ritmului livrărilor.

La cererea Ministerului Industriei 
Chimice, unitățile agricole atf luat 
măsuri pentru a transporta îngrășă
mintele și cu mijloace proprii. To
tuși. această soluție nu rezolvă încă 
problema transportului operativ al 
îngrășămințelor. în primul rînd pen
tru că unele combinate, printre care 
cele din Tîrgu Mureș. Craiova.1 
Valea Călugărească, nu au luat 
toate măsurile organizatorice nece
sare pentru încărcarea rapidă a mij
loacelor de transport trimise de uni
tățile agricole. în al doilea rînd, 
transportul fiecărui sortiment de în
grășăminte chimice, indiferent cu ce 
mijloace s-ar efectua, trebuie să se 
desfășoare pe rutele cele mai scurte, 
cu cheltuieli minime — potrivit so
luțiilor date de calculatorul electro
nic. Aceasta înseamnă că un combi
nat poate livra îngrășăminte numai 
în județele judicios stabilite, orice 
modificare a repartițiilor provocind 

a unei puternice baze de producție, 
în măsură să asigure aproape tot ce 
este necesar pentru menținerea și 
accelerarea ritmurilor de construcții. 
Demne de relevat sînt măsurile în
treprinse de consiliul oamenilor 
muncii de pe șantier pentru exploa
tarea tuturor resurselor locale exis
tente.

Cu sprijinul și sub îndrumarea 
comitetului județean de partid, al 
organelor locale de partid, s-a 
realizat aici, pe bază de pro
iecte proprii, o stație de sor
tare, cu ajutorul căreia nisipul și 
pietrișul excavate din albia riului 
Tirnava intră direct în procesele de 
turnare a betoanelor și de confecțio
nare a elementelor prefabricate. Se 
valorifică, deci, cu eficientă supe
rioară materialele existente în apro-

Pe platforma investițiilor 
economice din 

Cristuru Secuiesc
piere, se asigură nu numai o apro
vizionare ritmică și importante eco
nomii, ci și o productivitate supli
mentară a muncii, la nivelul șantie
rului, de peste 5 la sută.

Organizarea temeinică a lucrărilor 
de șantier a fost dublată de măsu
rile luate pentru folosirea cu rezul
tate tot mai bune a timpului de lu
cru, în cadrul a două schimburi 
prelungite, pentru utilizarea la în
treaga capacitate a forței de muncă și 
a utilajelor. Fiecărei formații de 
constructori îi sînt stabilite zilnic 
sarcini și responsabilități precise. Șl 
fiecăreia i se pretinde să se înca
dreze întocmai în prevederile grafi
celor de execuție, astfel incit să fie 
respectat întocmai angajamentul 
ferm asumat de întregul colectiv de 
constructori de a devansa termenele 
de punere în funcțiune a tuturor 
obiectivelor. Constructorilor de la 
Cristuru Secuiesc le-au fost asigu
rate, prin grija comitetului județean 
de partid, a organelor locale de 
partid și de stat, condiții bune de 
muncă și de viață. Li s-au pus la 
dispoziție o nouă și modernă cantină 
cu 500 de locuri, cu posibilitatea 
servirii a trei mese zilnice, un nou 
cămin de nefamiliști cu 200 de locuri, 
un număr de 35 de apartamente și 
altele.

Pe șantier, constructorii se țin de 
cuvînt, muncesc cu spor. Dovada 7 
Deși lucrările de construcții pro- 
priu-zise nu au început de mult, noua 
întreprindere a și început să se înal
țe pe verticală. La atelierele forjă, 
oțelărie și prelucrări mecanice, fun-

pi

dereglări in aprovizionarea unităților 
agricole dintr-un județ sau altul 
și, deci, restructurarea programelor 
de fertilizare. Astfel, combinatul de 
la Piatra Neamț avea planificat să 
livreze. în primul trimestru din acest 
an, 808 tone azotat de amoniu și 386 
tone uree numai unităților agricole 
din județul Neamț. La cîteva zile 
după începerea anului, chimia comu
nica : în luna ianuarie, combinatul de 
la Piatra Neamț va putea livra 615 
tone azotat și 2 548 tone uree. în fe
bruarie. chimia a transmis, printr-un 
alt telex, că de la Piatra Neamț se 
vor putea expedia alte 370 tone azo
tat și 4 397 tone uree. Or. potrivit 
calculelor făcute pentru optimizarea 
transportului, combinatul de la Pia
tra Neamț are ca beneficiari numai 
unitățile din județul Neamț. Dar ju
dețul respectiv are o repartiție mai 
mică de îngrășăminte.

La timp, 
dar și în sortimentele 

prevăzute
Alt exemplu. Potrivit planului, în 

primul trimestru. Combinatul chimic 
de la Slobozia trebuie să livreze 
16 383 tone azotat de amoniu și 3 688 
tone uree. Din datele comunicate de 
chimie rezultă. însă, că, în lunile ia
nuarie și februarie, combinatul de la 
Slobozia poate liVra 4 400 tone azotat 
și 8 721 tone uree. în aceste condiții, 
s-ar putea crede că se poate asigura 
uree în loc de azotat. Soluțiile calcu
latorului electronic sînt categorice : 
de la Slobozia se va livra în județele 
Tulcea, Brăila și Vaslui numai azotat 
de amoniu și nicidecum uree. Și 
exemplele ar putea continua. în aces
te condiții apar decalaje mari de la 
un județ la altul în asigurarea îngră
șămintelor. Așa, de exemplu, pină la 
10 februarie, pe ansamblul coopera
tivelor agricole s-au primit doar 38 la 
sută din îngrășămintele cu azotat 
prevăzute pentru trimestrul I. între 
județe există, insă, mari diferențe. 

dațiile au fost realizate, iar în ziua 
cînd am fost pe șantier se montau 
ultimii stilpi de rezistență la hala 
de forjă și oțelărie. Concomitent, s-a 
trecut la începerea lucrărilor de 
fundații pentru utilajele ce vor fi 
montate aici. Venind în sprijinul 
proiectantului, Trustul de construcții 
industriale Brașov, de care aparține 
Grupul de șantiere Harghita, a pre
luat în subproiectare structura de 
rezistență a halei atelierului meca
nic. Ca urmare, dispunînd de docu
mentație, constructorii au realizat, 
pînă la ora actuală, construcția halei 
atelierului, în proporție de peste 80 
la sută.

— Hotărîrea noastră — menționa 
tovarășul Andrei Peltan, șeful plat
formei de construcții industriale din 
Cristuru Secuiesc — este să execu
tăm in acest an aproape în întregime 
lucrările de construcții ale viitoarei 
oțelării, pentru ca acest important 
obiectiv al industriei județului și al 
economiei naționale să producă cu 
cel puțin două-trei luni mai devre
me. Aceasta este contribuția noastră 
la dezvoltarea mai accelerată a țării, 
Ia înfăptuirea prevederilor progra
mului suplimentar aprobat de Con
ferința Națională a partidului.

Evident, respectarea întocmai a 
angajamentului asumat depinde și de 
ceilalți factori cu răspunderi în rea
lizarea acestei investiții : proiectant, 
constructor, beneficiar. Este impe
rios necesar ca proiectantul — In
stitutul de cercetări și proiectări pen
tru sectoare calde din București — 
să asigure la timp toate documenta
țiile tehnice. Totodată, accelerarea 
ritmului lucrărilor de construcții ne
cesită, de urgență, lărgirea forțelor 
beneficiarului, astfel îneît acesta să 
fie în măsură să acorde un real 
sprijin în realizarea acestei investi
ții. preluînd problemele de coordo
nare atît a construcțiilor, cît și, mai 
ales, cele ce privesc asigurarea uti
lajelor tehnologice, care condițio
nează intrarea în funcțiune a noii 
oțelării. Un număr de patru oameni, 
cît numără în’prezent colectivul be
neficiarului, oricît s-ar strădui, nu 
poate rezolva decît o parte din mul
titudinea de probleme ce se ivesc pe 
parcursul realizării unui obiectiv in
dustrial atît de important.

Pe platforma de investiții din 
Cristuru Secuiesc, constructorii ac
ționează cu fermitate, în spiritul an
gajamentului luat. Dar punerea în 
funcțiune înainte de termen a între
prinderii de oțeluri speciale forjate, 
ca, de altfel, și a celorlalte obiective, 
reclamă o mai bună conjugare a 
eforturilor tuturor factorilor de răs
pundere, prin grija comitetului ju
dețean de partid, a Ministerului In
dustriei Metalurgice, a altor organe 
centrale de resort.

I. D. KISS 
corespondentul „roînteii"

Astfel, în județul Neamț, cooperati
vele agricole au beneficiat de 68 la 
sută din cantitatea planificată pentru 
primul trimestru, în județul Mureș
— de 63 la sută. în județul Teleor
man — de 56 la sută. în schimb, coo
perativele agricole din județul Brăi
la au primit numai 22 la sută, Tulcea
— 27 la sută. Timiș — 27 la sută, 
Arad — 30 la sută.

★
Colectivele de oameni ai muncii din 

unitățile producătoare trebuie să în
țeleagă că agricultura solicită ca în
grășămintele chimice contractate să 
fie livrate ritmic, în cantitățile 
și sortimentele prevăzute ; de a- 
ceea. ele trebuie să-si mobili
zeze întreaga energie și capa
citate profesională pentru a-și înde
plini sarcinile ce le revin. Din situa
țiile consemnate în ancheta de față 
se desprinde, de asemenea, necesita
tea intervenției operative a tuturor 
factorilor de răspundere din minis
terele industriei chimice, agriculturii, 
transporturilor și telecomunicațiilor 
pentru ca întreaga cantitate de îngră
șăminte chimice produsă să ajungă 
in cel mai scurt timp în unitățile 
agricole. Așa cum am arătat. întîr- 
zierea livrărilor echivalează practic 
cu imposibilitatea administrării în
grășămintelor în perioadele optime 
și aceasta are consecințe nega
tive asupra creșterii producției agri
cole din acest an. Sarcina de prim 
ordin a organizațiilor de partid, a 
consiliilor de conducere și colecti
velor din unitățile chimiei și 
agriculturii este să asigure și să 
gospodărească cu maximă eficien
tă îngrășămintele chimice. Cu cea 
mai mare răspundere trebuie să 
se acționeze pentru ca agricul
tura să primească întreaga can
titate de îngrășăminte chimice 
prevăzută, astfel incit producția agri
colă să sporească pe măsura eforturi
lor materiale făcute de societate și. 
pe această bază, să se asigure o mai 
bună aprovizionare a populației cu 
produse agroalimențare și'a indus
triei cu materiile prime necesare.
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Pentru toți studenții patriei - 
condiții tot mai bune de studiu si viață

-2> 3

Feste 80 000 de studenți locuiesc în cămine confortabile, moderne. în imagine : complexul social-studențesc din Timișoara

0 în procesul integrării învățămmtuiui superior cu 
cercetarea și producția s-a reaiizat trecerea la 
pregătirea pe profile largi a viitorilor specialiști, 
s-a extins dubla specializare, s-au îmbunătățit 
conținutul programelor analitice, sistemul de 
predare a științelor sociale.

© în cincinalul 1976—1980, valoarea totală a inves
tițiilor pentru învățămîntul superior este de circa 
1,7 ori mai mare decît în cincinalul anterior.

© Peste 64 la sută din studenții țării beneficiază de 
burse.

® A crescut în permanență numărul de locuri în ta
berele de odihnă, în ultimul an universitar aici 
fiind cuprinși peste 22 000 de studenți.

© în anul 1977, statul a cheltuit pentru fiecare stu
dent 12 350 lei.

© în etapa de masă a Festivalului „Cîntarea Româ
niei" au participat peste 20 000 de studenți.

• în cadrul întrecerilor de masă ale „Daciadei" 
au luat parte circa 50 000 "de studenți.

La I.M.F. din Tg. Mureș, studenții români, maghiari și germani trăiesc, 
muncesc, se pregătesc impreună, beneficiind de condiții egale de învăță

tură și viață

Festivalul național „Cîntarea României" a prilejuit apariția și manifestarea 
a zeci și zeci de formații artistice studențești, din rîndul cărora face parte 

și acest cor al Politehnicii bucurestene

De la un an la altul se îmbunătățesc neîntrerupt condițiile de viată și învățătură ale studenților. în fotografie : una dintre cantinele din centrul
universitar Cluj-Napoca

„Urgia", producție a Ca
sei de filme nr. 4, se
inspiră dintr-o situație ciu
dată, neverosimilă, deși au
torul scenariului. Fl. N. 
Năstase, ne previne că este 
vorba de o intîmplare au
tentică : la multi ani de la 
terminarea celui de-al doi
lea război mondial iși face 
apariția la o răscruce a sa
tului uri om pe care lumea 
îl crezuse mort încă din
vremea . războiului.

Cine este acest om ? 
Ce s-a întîmplat cu el 
atunci ? în ce împrejurări 
a dispărut, alimentind cre
dința că a murit ? — se în
treabă și ii întreabă pe oa
meni activistul Mitu al lui 
Dodu, care, fiind un fiu al 
satului, află răspunsuri mai 
deschise decît orice alt an
chetator. De ce ? Din ce 
constringeri exterioare, din 
ce temeri, din ce motivații 
interioare a ales Victor a- 
ceastă cale a retragerii din- 
lume, îl întreabă Mitu pe 
bătrîn, încearcă să deducă 
din vorbele celorlalți.

Slăbit de vîrstă, de sufe
rință, de teroarea care l-a 
măcinat atîta vreme și de 
izolare, eroul va muri la 
spital, ducînd taina cu el. 
Cu o intuiție care îl ono
rează și îl impune atenției, 
autorul nu-și asumă rolul 
unui atoatecunoscâtor, nu se 
grăbește să dea un răspuns 
univoc, definitiv, ci cau
tă, dezvăluie discret și, cel 
mai adesea, sugerează răs
punsuri posibile : cheile 
psihologiilor și situațiilor.

Evitind capcanele unui 
film de fapt divers senza
țional ori pină la urmă 
tensiunea oricum artificială 
a unui suspens _ polițist, 
„Urgia" pătrunde motiva
țiile cazului, întreținind tot
odată un anume mister al 
vieții. Există, de pildă, în 
justificările posibile ale 
bătrînului Victor o doză de 
firească, lucidă frică de au
torități în urma unui gest 
de revoltă la adresa hitleriș- 
tilor carp ocupaseră satul 
(și care uciseseră un nevi
novat, un blind inconștient

mă de oameni, un senti
ment adine de alienare. 
Dar mai presus de aceasta 
se situează realitatea atot
puternică a vieții unui sen
timent ce coordonează, dă 
sens întregii existențe : le
gătura dintre părinți și 
copii, cultul ideii de conti
nuitate indestructibilă a 
generațiilor, ce definește, 
ca supremă rațiune a vieții, 
comunitatea umană căreia 
îi aparține personajul fil
mului „Urgia". înțelegerea 
organică a existenței .— ca 
un neîntrerupt lanț al ge
nerațiilor, puternic, invinci
bil, în ciuda oricăror vicisi
tudini — este asa de pro-

nirea și rodnicia căsătoriei. 
Un sat în care seculara 
muncă a pămintului și le
gătură cu pămintul, cu na
tura alimentează solide cer
titudini ale existenței... Dar 
iată și in acest colț izolat 
pătrunde zvonul și apoi a- 
nunțul intrării în război. 
Filmul propune atenției 
imagini de un realism 
impresionant, care tri
mite cu gîndul la virtu
țile cine-verită-ului. Ima
ginile sale, luate parcă 
dintr-un documentar, sint 
încărcate, totodată cu adînci 
valori simbolice. Iată hora 
și jocurile de inițiere 
a tinerilor întrerupte de

care-1 comite țăranul ce 
moare înecat încercînd 
să-și salveze — chiar în iu
reșul refugiului — bolo
vanii de calcar.

Filmat cu discreție, pei
sajul in care se află casa 
bătută de vînturi și ploi a 
eroului — culmea semeață 
de munte liniștită și maies
tuoasă, codrul și rîurile nă
valnice — sugerează ori
zonturi spirituale, un cli
mat de omenie, mindrie, 
demnitate, simț al drep
tății, putere de a rezista. 
Cit despre muzică, vocea 
popularei cîntărete Sofia 
Vicoveanca este dublată de 
o interpretare din cele mai

zia obiceiurilor, atît de 
dramatică și care ar fi pu
tut fertiliza atit de fericit

— cit de' frumos revin sec
vențele nebunului ce oferă 
tuturor mere !). Există apoi
o stare de sălbăticie, o fri
că devenită patologică spai

„U R GI A“
.fund și de intim proprie 
personajului incit „întreru
perea", lovitura suferită 
prin pierderea fiului îl face 
să resimtă puternic, (cu 
reacții, desigur, ele discuta
bile) răvășirea vieții. De 
altfel mai multe episoade 
ale filmului reiau, ca un 
laitmotiv, ideea perpetuă
rii părinților, a moșilor și 
strămoșilor în urmași.

Căci în centrul filmului 
nu se află un caz. ci (prin 
intermediul lui și dincolo 
de el) destinul dramatic al 
unei comunități umane vi
tal afectată de calamitățile 
istoriei, de urgia războiului.

Estompînd înt.r-0 anumită 
măsură contrastele sociale, 
„Urgia" reface prin meta
fore sugestive universul de 
viață al unei străvechi și 
solide vetre țărănești, si
tuată într-un vîrf de mun
te — un univers de liniște, 
temeinicie și speranță în 
care oamenii sînt animați 
de prietenie și încredere 
reciprocă ; în care se ridi
că noi case și se pun la 
cale noi familii ; în care 
dragostea tinerilor înflo
rește ocrotită de părinți ca 
o cale firească spre împli-

anunțul mobilizării gene
rale ; ori liniștea și neli
niștea îngrozitoare ce dom
nesc în satul pustiit prin 
plecarea bărbaților la răz
boi. Iată formele stranii 
ale refuzului unor vești a- 
devărate, cum ar fi cea a 
morții fiului. Ori iată trista 
reîntoarcere a supraviețui
torilor, martori la dispari
ția prietenilor ; ori și mai 
îngrozitoarea revenire la 
vatră a mutilaților. Iată 
imaginile evacuării sub a- 
menințarea venirii hitleriș- 
tilor a unui întreg sat cu 
oameni atit de organic le
gați de pămîntul pe care 
s-au născut, de casele pe 
care și le-au întemeiat.

în aceste momente, rea
lismul filmului are accente 
epopeice, „Urgia" căpătînd 
dimensiuni de certă monu
mentalitate. Secvențe de 
mare forță emoțională : be
jenia întregului sat spre 
pădure, trecerea peste riu 
a căruțelor prea grele. în
cărcate cu copii, femei și 
cu ce s-a putut lua la iu
țeală de prin case, ges
tul acela nebunesc, absurd, 
dar exprimînd o încredere 
extraordinară în revenirea 
la rostul firesc al vieții pe

autentice și cîntecele ei 
implică o fructificare a ce
lor mai pure filoane ba
ladești de prin părțile in 
care a fost filmat „Urgia".

Folclorul este prezent 
masiv în „Urgia", îndeosebi 
prin referințele la obiceiu
rile populare foarte vigu
roase și caracteristice nor
dului Moldovei. Din păca
te, implicarea folclorului în 
structura și problematica 
operei ni se pare aspectul 
mai puțin realizat al 
filmului. Neîmplinire cu 
atît mai dureroasă cu cît 
ratează ceea ce, în general 
vorbind, poate constitui o 
mare dimensiune a filmu
lui românesc.

Că întîlnim pretutindeni 
costume de o albeață și 
execuție impecabilă, luate 
nu de la muzeul satului, ci 
probabil direct de la artiza
nat, încă nu are o prea 
mare importanță, deși sur
prind într-un film al cărui 
prim regizor are o mare 
cultură a imaginii. Filmul 
promite mereu, dar nu reu
șește prea concludent să 
fructifice, cu maxima gra
vitate necesară, teatralita- 
tea surselor folclorice asu
pra cărora se apleacă. Poe

și original dramatismul a- 
cestui film, dimensiunea lui 
epopeică — este folosită 
mai mult ilustrativ, deci 
superficial.

Creație a unui scenarist 
debutant, interesant, remar
cabil, și a unui regizor de
butant, care promite mult 
(Iosif Demian, cel ce sem
nează primul regia „Urgiei" 
alături de Andrei Blaier) și 
ne era pină acum cunoscut 
ca un dotat operator, această 
ultimă producție a Casei de 
filme nr. 4 conține — 
și sub raportul distribu
ției — citeva prime apariții 
interesante. Și ni se pare 
încă un merit al realizato
rilor faptul că' ei n-au ape
lat la aceleași și aceleași 
personalități actoricești, de 
succes garantat, ci au cre
ditat noi talente. Nu ne re
ferim desigur la creația lui 
Gheorghe Cozorici (bine 
cunoscut îndeosebi pentru 
rolurile unor personalități 
istorice), care interpretează 
rolul principal cu un dra
matism sobru și interiorizat 
(trădat uneori de inflexiu
nile patetice ale vocii, cul
tivate pe scena Naționalu
lui). Ne gîndim la chipuri
le mai noi pentru iubitorii 
de film, ale Luizei Oros 
(soția complice dintr-un 
acuzat simț al datoriei, cu 
privirea limpede, dar și 
ascunsă ; cu vorba răspica
tă, dar și disimulată, cu tră
sături asprite prea de tim
puriu de viață) ; la expre
sivitatea cu care creează, 
prin tăceri, tensiune sau 
rostesc puținele replici, 
lea Matache, Nicolae Prai- 
da (Mitu), Mihai Cafrița 
(Ștefan), Coste! Constanti- 
nescu, Jean Săndulescu si 
alții. Ne gîndim îndeosebi 
la jocul Danei Dogaru, ale 
cărei veselă agitație, fugă, 
joacă perpetuă, mișcare 
neobosită din prima parte 
alcătuiesc contrapunctul ce
remonialului tragic din fi
nalul filmului (scenă pe 
care, schimbînd ceea ce e 
de schimbat, parcă am mai 
intilnit-o intr-un film ro
mânesc. „Pădurea spînzu- 
raților"...).

Natalia STANCU J

ilele Varșoviei la București46
în cadrul relațiilor existente între 

capitalele României și Poloniei, pină 
la 26 februarie se desfășoară „Zilele 
Varșoviei la București". Ca și „Zilele 
Bucureștiului la Varșovia", organiza
te in decembrie 1977, programul ma
nifestărilor poloneze in țara noastră 
este variat, cuprinzind spectacole, 
concerte, expoziții, care fac cunoscu
te publicului- românesc realizări din 
diferite domenii ale artei și culturii. 
Momentul inaugural l-a constituit 
vernisajul, care a avut loc miercuri 
la anrază, a. două expoziții poloneze: 
una de grafică, amenajată in holul 
sălii mici a Teatrului Național, și alta 
de afișe, găzduită de sala de expozi
ții a aceluiași teatru..

La vernisaj au rostit alocuțiuni Ion 
Pacea, vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici, Constantin Dumitres
cu. prim-vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
municipal București, și Iolanta Ma- 
tuszewicz, secretar cu problemele de 
propagandă al Comitetului orășenesc 
Varșovia al P.M.U.P., conducătoarea 
delegației care participă la manifes
tările prilejuite de „Zilele Varșoviei". 
Vorbitorii au relevat contribuția pe 
care acțiunile . culturale reunite sub 
aceste tradiționale generice o aduc la 
stringerea legăturilor dintre cele 
două capitale, la cunoașterea și apro
pierea reciprocă a locuitorilor lor și 
astfel la întărirea prieteniei și co
laborării multilaterale dintre po
poarele român și polonez.

în asistență se aflau Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Romus Dima, secretar cu 
problemele de propagandă al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, activiști de 
partid, numeroși oameni de cultură 
și artă.

Au asistat Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

Seara, în Sala Atelier a Teatrului 
Național a avut loc spectacolul de 
gală intitulat „Replika", prezentat de 
Teatrul Studio din Varșovia. Scena
riul, regia și scenografia spectacolu
lui sînt semnate de Jozef Szajna.

Totodată, Sala Studio a Filarmoni
cii „George Enescu" a găzduit un 
concert al Cvartetului „Wilanow", 
care ne vizitează țara cu prilejul 
„Zilelor Varșoviei la București".

(Agerpres)

SPECTACOLUL TEATRULUI STUDIO DIN VARȘOVIA

„REPLIKA" de Jdzef SZAJNA
Schimburile cultura

le româno-polone, sta
tornicite ca expresie a 
relațiilor de prietenie 
și colaborare multila
terală dintre popoarele 
noastre, cunosc în ul
tima vreme un proces 
de intensificare, prin 
stabilirea unor legă
turi directe între ora
șe,. între instituții de 
cultură și artă. Un 
exemplu dintre cele 
mai semnificative și 
fructuoase îl constituie 
manifestările culturale 
reciproce organizate in 
capitalele țărilor noas
tre, prilejuind o mai 
bună cunoaștere și în
țelegere a artei și cul
turii, a vieții spiri
tuale din țările noas
tre, contribuind astfel 
la dezvoltarea priete
niei și relațiilor fră
țești dintre poporul 
român și poporul po
lonez.

în cadrul „Zilelor 
Varșoviei la București" 
ni se oferă acum pri
lejul întîlnirii cu o 
parte din creația unei 
prestigioase personali
tăți a vieții artistice 
din Republica Popula
ră Polonă, artistul și 
omul de teatru Jdzef 
Szajna, creatorul și 
conducătorul Teatrului 
Studio din Varșovia.

„Replika". spectaco
lul prezentat la noi de 
Teatrul Studio, repre
zintă o etapă, un mo
ment din activitatea 
creatoare a acestui ar
tist și a acestei institu
ții, activitate caracte
rizată prin febrile si 
permanente căutări in 
direcția înnoirii și îm
bogățirii limbajului ar
tei teatrale. Artist 
plastic în primul rînd

— expoziția deschisă
la Teatrul Național o 
dovedește — Jozef 
Szajna . încearcă a- 
ceastă înnoire. îndeo
sebi prin extrapolarea 
unor mijloace de ex
presie ale artelor plas
tice asupra artei sce
nice. Spectacolul nu 
are text. El se desfă
șoară pe baza unui 
scenariu cuprinzind 
momente, situații, miș
cări. gesturi. toate 
constituindu-se intr-o 
narațiune plastică în 
care actorii înșiși, re- 
prezentînd nu perso
naje, ci semne, simbo
luri ale unui sistem 
de gîndire și expresie 
metaforică. puternic 
vizualizată, se inte
grează organic. Fon
dul sonor, compus din 
vocile actorilor și u- 
nele sunete concrete 
(muzica : Boguslaw
Schăffer). completează 
în mod sugestiv ima
ginile vizuale, totul 
acționînd cu nutere de 
șoc asupra spectatori
lor.

Ideea. mesajul spec
tacolului sînt limpezi. 
Prezentînd o viziune 
cosmarescă asupra u- 
nei lumi care pare să 
reînvie după un de
zastru total — dezas
tru concretizat sub 
forma unei movile in
forme de pămînt cu 
resturi îngrămădite în
tr-un amestec haotic
— urmărind eforturile 
unor ființe, abia re
născute. abia redesco- 
perindu-si sentimente
le âupă dezastrul prin 
care au trecut, spec
tacolul țintește să 
provoace, să răsco
lească. să prevină 
spectatorii asupra pri
mejdiei . unei cata

strofe. Acționează a- 
supra spectatorilor a- 
mintirea unor momen
te de groază ale tre
cutului război mon
dial. ale lagărelor de 
concentrare naziste, ca 
și asociațiile ce ni 
se sugerează cu situa
ții actuale din unele 
țări ale lumii. Stră
bate, de-a lungul 
acțiunii, un apel la 
solidaritate umană, la 
rațiune, la acțiune co
mună împotriva tutu
ror primejdiilor care 
amenință azi omeni
rea. împotriva forței, 
a samavolniciei si te- 
roarei.

Sigur, genul de tea
tru propus de Szajna 
și trupa sa poate stir- 
ni nedumerire si chiar 
rezerve. Uneori, con
cretețea obiectelor le 
impune ca atare, anu- 
lindu-le valoarea de 
simbol. impiedicind 
deplina comunicare a 
mesajului. Figura u- 
mană se pierde în a- 
valanșa obiectelor, 
ceea ce ne face să pri
vim cu deosebită ad
mirație actorii — Ire
na Jun. Ewa Kozlow- 
ska, Stanislaw Brudny, 
Stanislaw Michalik, 
Jozef Nieczorek — care 
s-au devotat ideii 
spectacolului și con
cepției lui Szajna. 
Spectacolul intitulat 
„Replika" reprezintă 
un moment interesant 
de artă teatrală con
temporană. militantă 
în esența sa pentru 
idealurile umaniste, 
provocînd. în final, nu 
aplauze convenționale, 
ci o adîncă și fertilă 
meditație.

Marqareta 
BĂRBUȚĂ

STUDII CONSACRATE 
MARILOR NOȘTRI CLASICI

Mircea TOMUȘ :
G. Călinescu făcea de

scrierea operei lui Emi- 
nescu, într-o vreme cînd 
poetul era aproape un 
necunoscut. A face astăzi 
descrierea operei lui Cara
giale (după 66 de ani de la 
apariția primei cărți dedi
cate dramaturgului) este 
un adevărat act de curaj 
critic de la care așteptăm 
foarte mult.

Criticul și-a conceput 
cartea structural polemică 
și faptul devine vizibil prin 
chiar caracterul amplu 
(poate prea amplu) pe care 
îl dă primului capitol — 
Critica criticii. Ceea ce re
proșează Mircea Tomuș, în 
primul rînd, exegezei cara- 
gialeene de pină acum este 
fragmentarismul ei. Obser
vația criticului este însă 
doar pînă la un punct în
temeiată.

O altă observație a cri
ticului este aceea că studi
ile de pînă astăzi nu au 
urmărit cronologia operei 
care „reflectă înaințarea și, 
totodată, permanentă schim
bare a principiului ei este
tic intern".

Fructificînd în toate sen
surile ideea sa privitoare 
la „evoluția" cronologică a 
operei, Mircea Tomuș reia 
o observație ce s-a mai fă
cut (jurnalistica pune în e- 
vidență atitudinile și moti
vele principale ale „litera
turii majore"), dar o duce 
pînă la ultimele ei conse
cințe indicînd aici și cite
va dintre dominantele sti
lului de. după aceea : iro
nia, caricatura, parodia, 
paradoxul, „opoziția con
trastelor" etct

în descrierea marilor co
medii, Mircea Tomuș se a- 
flă in situația de a opta 
pentru o interpretare a tex
tului ca text literar ori 
pentru o înțelegere a lui ca 
text dramatic (teatral). 
Criticul refuză justificat o 
anumită turnură a semnifi
cațiilor comediei O noapte

Opera lui I. L. Caragiale
furtunoasă dată de o inter
pretare regizorală sau de 
alta. Atunci însă cînd a- 
firmă că, principial, „criti
ca literară este chemată 
să-și respecte spațiul spe
cific, care este textul, tex
tul comediei respective, așa 
cum ni-1 prezintă astăzi 
cele mai bune ediții", mo- 
nografistul are doar parțial 
dreptate : între altele, el 
ignorează una dintre ideile 
estetice fundamentale ale 
dramaturgului afirmate în 
articolul Oare teatrul este 
literatură ?

Capitolul dedicat come
diilor este poate cel mai 
bogat în puncte de vedere 
noi ce, desigur, vor face, in 
viitor, obiectul unor discu
ții fructuoase. Mircea To
muș e un „cartezian" al 
criticii. Fapt este că exe
getul ajunge, nu o dată, la 
adevărurile dorite, de pildă 
și atunci cînd afirmă că 
realismul ultimei comedii 
caragialeene este de altă 
natură decît cel presupus 
de. cei mai mul ți interpreti 
din trecut : „ținta ei este 
ilustrarea unui principiu 
fundamental al condiției u- 
mane, acela al nelimitatu
lui joc intre aparentă și e- 
sență, cu triumful celei 
dinții". Mircea Tomuș vrea 
să realizeze un fel de 
„sumă" echilibrată a sem
nificațiilor, a tendințelor, a 
structurilor caracterologice 
din comedii. El se află în 
dezacord cu cea mai mare 
parte a criticii caragialeene 
de pină azi care acorda ca
ricaturii și satirei rolul do
minant. în același context, 
Mircea Tomuș neagă și o 
altă constantă a exegezelor 
caragialeene : prostia, im
becilitatea personajelor din 
comedii. Criticul analizea
ză discursurile lui Farfu- 
ridi și Cațavencu încer
cînd să le descopere lo
gica și justificarea interi
oară. .'.Este cazul, afirmă el, 
să nu mai punem atîta preț

pe lipsa de înțeles a celor 
două discursuri". Exegetul 
mai adaugă, socotind desi
gur că intre structura co
mediilor și aceea a restu
lui operei nu sint deosebiri 
fundamentale, că „în tea
trul lui Caragiale mai ales, 
dar și în întreaga lui lite
ratură, problema prostiei și 
a inteligenței nu se poate 
pune numai în termenii ju
decății obișnuite, de toate 
zilele, care ne dictează, a- 
parent fără greș : Farfuri- 
di este un imbecil. Cața- 
vencu asemenea...". Nu in
vocăm drept contraargu- 
ment, între altele, doar ce
lebra scenă a telegramei 
din Scrisoarea pierdută (e- 
dificatoare, poate, în acest 
loc), ci observăm că. din a- 
cest punct de vedere (al 
„prostiei și inteligenței"), 
între comedii și restul ope
rei sînt deosebiri funda
mentale.

Mircea Tomuș este un 
adversar ferm și constant 
al extinderii „spațiului tea
trului cît mai mult în cu
prinsul operei". Poziția a- 
ceasta e evidentă în mai 
multe dintre capitolele căr
ții și în mod deosebit subli
niată atunci cînd criticul 
afirmă că toți comentatorii 
de pînă acum au optat 
pentru opinia că dramaticul 
se impune și operei epice. 
Afirmația este doar parțial 
exactă și ea are neajunsul 
că se extinde și în alt sens; 
„edițiile de referință, scrie 
Mircea Tomuș, n-au fost 
preocupate de adînca deo
sebire dintre teatrul comic 
caragialean și cel tragic", 
deosebire, după opinia 
noastră, inutil tranșantă, 
întrucît, în afara atmosfe
rei și a deznodămîntului, 
structura și chiar unele 
procedee sînt aceleași.

Unul dintre meritele nou
lui exeget este și acela de 
a observa, într-o ordine de 
idei personală, că „politicul 
și socialul sînt organic im

plicate", în toate comediile, 
„in raportul dintre adevăr 
și minciună". Linia direc
toare a demersului său cri
tic rămîne mereu aceea a 
echilibrului și a înțelegerii 
unității și organicității o- 
perei in ansamblul ei. De
scrierea nuvelelor tragice și 
a dramei (considerate, in 
planul valoric, opere se
cundare) optează pentru 
cunoscutele interpretări ale 
lui G. Călinescu, cu deose
birea esențială că acest com
partiment al operei este un 
element substanțial de e- 
chilibru al întregului. Co
mediile ilustrează, scrie cri
ticul — „prima fază de 
realism social și de mora
vuri în opera lui Caragiale, 
în spiritul verismului, pe de 
o parte, cu accent pe cu
loare locală și pitoresc, cu 
note de idilă rezultate din 
mișcarea de atașament per
sonal a autorului pentru u- 
niversul pe care îl descrie, 
mișcare concomitentă și 
echilibrată prin demer
sul satiric". „Specificul 
caragialean. conchide Mir
cea Tomuș, presupune ilu
zia feliei de viață, a foto-, 
grafiei, dar această iluzie 
se realizează, paradoxal, 
tocmai cu materialul și e- 
lementele unei violențe 
transfigurări". (

Scrisă cu pasiune și cu o 
impresionantă stăpînire a 
unui univers livresc com
plex (acela al operei și al 
exegezei ei), polemică și a- 
firmînd mereu necesitatea 
sintezei și a viziunii inte
gratoare, această carte (a- 
părută în colecția „Univer- 
sitas" a editurii „Minerva") 
ocupă în bibliografia cara- 
gialeană un loc de multă 
vreme gol. Discuția rămîne 
deschisă și ea va fi, în mod 
cert, mai fructuoasă după 
apariția, pe care o aștep
tăm, a volumului al doilea 
al cărții.
I. CONSTANTINESCU

Eugen TODORAN: MaiOfeSCU

Masivul volum al profe
sorului' Eugen Todoran 
„Maiorescu", apărut la edi
tura „Eminescu", nu este o 
apariție nici intim plătoare 
și nici izolată ; nenumărate 
alte lucrări au cercetat con
tribuția acestei impunătoa
re personalități la propăși
rea culturu românești. Cer
cetător avizat al clasicilor, 
Eugen Todoran a tipărit 
pină acum o amplă cerce
tare asupra lui Eminescu, 
dar și un volum consacrat 
clasicilor („Secțiuni lite
rare") cu studii asupra lui 
Creangă, Caragiale, Slavici, 
Coșbuc sau Blaga. Sînt stu
dii fundamentale, greu de 
ocolit de cercetarea ulteri
oară, remarcabile prin în
tinderea lecturilor, ca și 
prin rigoarea demonstrații
lor. Maiorescu se numără, 
între aceste cărți, ca un re
per permanent. Cercetarea 
de față urmează un șir de 
cercetări ce îl presupuneau 
ca reper. Teza maiorescia- 
nă fundamentală : „tot ce 
e de valoare trebuie să fie 
gîndit și săvirșit in mod 
original în orice țară" se 
leagă nemijlocit de necesi
tatea spiritului critic ca un 
moment al adevărulu-1

Cercetare sistematică, 
lucrarea năzuiește să fie un 
moment de sinteză : „răs
turnările" operate de cerce
tarea de față nu sînt însă 
minore. Situînd în primul 
plan al redescoperirii un 
aspect îndeobște minimali
zat dacă nu trecut cu ve
derea al acțiunii maiores- 
ciene, acela al preocupări
lor lingvistice, cercetătorul 
scoate în lumină faptul că 
sistemul Iui Maiorescu nu 
era în afara retoricii. Reto
rica face parte din structu
ra „clasică" și clasicizantă 
a gîndirii criticului. Cum 
baza retoricii antice era 
gramatica, acțiunea maio- 
resciană nu e deloc ruptă 
de necesități lingvistice. 
Maiorescu apare astfel un 
ginditor foarte modern.

De altfel întreg studiul îl 
privește pe Titu Maiorescu 
din punctul de vedere al 
cercetătorului de azi ; pe 
autor il interesează felul in 
care opera maioresciană 
răspunde, azi, unor între
bări. Cu alte cuvinte, Eu
gen Todoran studiază ac
tualitatea criticului atît din 
punctul de vedere al cerce
tărilor actuale, de stilistică,

estetică, teorie literară, cît 
și din acela de continuator. 
Desigur, în multe dintre 
demersurile sale, Eugen 
Todoran se sprijină pe cer
cetări mai vechi sau mai 
noi; remarcabile sînt însă 
întotdeauna încadrarea cri-r 
ticului într-un orizont al 
ideilor, recompunerea sis
temului de idei căruia i se 
supune mentorul Junimii. 
Maiorescu nu este astfel 
niciodată despărțit de ideile 
generale, care definesc — 
sînt titluri ale capitolelor 
cărții, secțiunile studiului 
lui Eugen Todoran — Este
tica, Critica, Filosofia. Nu 
înseamnă că volumul Ma
iorescu este o hagiografie. 
Numeroase sînt retușările. 
Eugen Todoran vizează 
excesele admiratorilor, dar 
și limitele și erorile mare
lui critic, explicabile prin 
epoca în care a trăit. Re
luările analizelor mai vechi 
sînt făcute pentru a subli
nia. clar, constantele și e- 
rorile gîndirii maioresciene. 
„Pentru repunerea pro
blemei funcțiilor artei, ce 
decurg din complexitatea 
axiologică a operei de artă, 
avem In vedere valorile

principale care acționează 
în structura artistică a ope
rei, după triunghiul : ade
văr, frumos, bine. Primele 
două valori : adevărul și 
frumosul, stau la baza de
finiției frumosului, expri
mat de artă, comparat cu 
adevărul, ca obiect al știin
ței".

Dacă istoricul literar pune 
în premise studiul univer
salității operei literare, el 
va demonstra, pe parcurs, 
felul în care universalita
tea se pune în valoare în
tr-o literatură națională. 
Carte adîncă prin felul in 
care se coboară la originile 
fiecărei probleme-cheie a 
esteticii, criticii, filozofiei 
maioresciene, „Maiorescu" 
divaghează cu farmec asu
pra problemelor criticii, 
fiind de fiecare dată istorie 
completă a unei chestiuni 
de istorie sau teorie litera
ră. Ea este în același timp 
„maioresciană", împotri- 
vindu-se exceselor, avind 
meritul de a sublinia. încă 
o dată, necesitatea acestei 
prezențe în cultura română 
de azi.

C. UNGUREANU
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Consfătuirea pe țară consacrată 
îmbunătățirii circulației rutiere
în Capitală a avut loc Consfătuirea 

pe tară consacrată îmbunătățirii cir
culației rutiere, organizată de Mi
nisterul de Interne, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor și 
Comitetul pentru problemele consilii
lor populare.

Da lucrările consfătuirii au parti
cipat tovarășii Ion Ioniță, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Teodor Coman, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministru de 
interne. Ion Stănescu, secretar a! 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului. Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Ion Gheorghe, vicepreședinte al Co
mitetului pentru problemele consi
liilor populare.

Au luat parte, de asemenea, cadre 
cu funcții de răspundere din minis
tere deținătoare de parc auto, repre
zentanți ai organizațiilor și institu
țiilor centrale cu atribuții în dome
niul traficului rutier, ai organizații
lor de masă și obștești, consiliilor 
populare județene, ofițeri de miliție, 
specialiști ,în problemele circulației, 
cercetători științifici.

Expunerile și discuțiile au scos în 
evidentă că. pe fondul dezvoltării di
namice a economiei naționale, în e- 
tapa actuală sînt în continuă creș
tere parcul național auto și numărul 
de autoturisme proprietate personală, 
ca urmare a ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Amplificarea 
traficului rutier s-a realizat în con
dițiile îmbunătățirii continue a rețe
lei de drumuri — cu precădere a ar
terelor naționale — extinderii lu
crărilor de modernizare a șoselelor 
județene.

Analizînd în spirit critic și auto
critic neajunsurile ce mai persistă.

Recepție oferită de ambasadorul R. S. Cehoslovace
Cu prilejul celei de-a XXX-a 

aniversări a victoriei din februarie 
a oamenilor muncii din Cehoslova
cia, ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la București, Lu- 
mir Hanak, a oferit, miercuri seara, 
o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic-Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Ion Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi-
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PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală
Curs de limba rusă
Reportaj pe glob : „Țara qpelor* * *4 
— film realizat în Republica Coo
peratistă Guyana

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 februarie. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească. Cerul 
va fi variabil, cu innorărl mai accen
tuate în jumătatea de nord a țării. Vor 
cădea precipitații slabe, locale, care in

De 
Horii, 
durea 
evenimentele 
țăranilor de sub conducerea lui Horia, 
Cloșca și Crișan — au loc întreceri 
S,Jnierești la schi și tir. rezervate 
pionierilor din satele montane ale 
județului care se pregătesc in mod 
special pentru acest eveniment. în 
acest an, întrecerilor pentru „Cupa 
Scorăjet" li s-au dat un cadru mai 
larg. Au participat reprezentativele 
pionierești din 7 județe : Alba, Bis- 
trița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramu
reș, Mureș și Sălaj, plus reprezen
tativele centrelor montane de schi 
din județul Cluj. După întreceri pa
sionante de schi fond, slalom uriaș 
și tir cu arme cu aer comprimat, pe 
primele trei locuri s-au clasat repre
zentativele pionierești ale 
Cluj, Maramureș și Alba.

★
Pe dealul Viișoarei s-au 

startul întrecerii de schi 87 
citori, ingineri și tehnicieni 
treprinderea „Industria sîrmei' 
Cimpia Turzii. Pe primele locuri s-au 
clasat muncitorii loan Sabău, de la 
atelierul de cabluri de tracțiune, 
Dumitru Rusu și Imre Gheorghe, de 
la compartimentul energetic.

Populara competiție sportivă de 
masă „Daciada" a mobilizat în aceas-

Preocupată de îmbunătățirea per
manentă a activității competitionale, 
de stimularea concurenților în ceea 
ce privește creșterea nivelului lor 
de pregătire, de ridicarea calității 
tehnice și a spectaculozității întrece
rilor de automobilism, federația 
noastră de specialitate a stabilit, 
zilele trecute, ca, în acest an. con
cursurile cu caracter republican (de 
raliuri, de viteză pe circuit și de vi
teză în coastă) să aibă coeficient de 
dificultate diferit, corespunzător cla
sificării concurenților. în acest sens 
— drept criterii avînd, pentru mo
ment, comportarea și clasarea sporti
vilor respectivi în anul competițio- 
nal 1977 — F.R.A.K. a repartizat 
automobiliștii în două grupe valorice 
(A și B). în prima grupă — care dă 
dreptul participării la campionatele 
nat'Onale — figurează 70 de sportivi, 
în fruntea cărora se află campioni 
cunoscuți ca Ștefan Iancovici. Eugen 
Ionescu-Cristea, Petre Vezeanu. IHe 
Olteanu, Szentpaly Zoltan. Balinf 
Ludovic, Mircea Rusescu. Andrei 
Belu. Cornel Căpriță etc. Anual. în 
funcție de pozițiile ocupate final
mente în clasamentele pe clase ale 
campionatelor sau concursurilor res-

Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film documentar : Ion Jalea 
Concert simfonic. Literatura și 
muzica : Goethe — Berlioz. Legen
da dramatică „Damnațiunea lui 
Faușț" de Hector Berlioz. Redac
tor I'Vona Cucii. în pauză : o Telex 
O un fapt văzut de’ aproape

nordul țării vor fi mai ales sub formă 
de ninsoare, Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, predominînd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 13 și minus 3 gra
de, mal coborîte în estul Transilvaniei, 
iar maximele între minus 4 și plus 6, 
locgl mai ridicate. Ceață, mai ales sea
ra șl dimineața.. Izolat, polei. Iu Bucu
rești : Vreme în încălzire. Cerul va fi 
variabil. Vintul va sufla în general 
slab. Ceață, dimineața și seara.

tă iarnă un mare număr de oameni 
ai muncii din această prestigioasă 
întreprindere și la alte activități 
sportive specifice perioadei. De pil
dă, la întrecerile de handbal dintre 
secții și ateliere au participat 140 de 
muncitori, cîștigătorii primelor trei 
locuri fiind cei de la atelierul meca- 
'nic, trăgătoria de Oțel tare nr. 2 și 
de la oțelărie. La întrecerile de volei 
au luat parte 120 de muncitori, locul
I fiind ocupat de secția trăgătorie de 
oțel tare nr. 2. Șahul, atît de îndră
git aici, a adus în final 16 protago
niști, cîștigătorii primelor locuri fiind 
Kiss Karoly, Traian Burciu și loan 
Chiorean. Au fost organizate între
ceri de tenis și gale de box, cu parti
ciparea unor reprezentanți ai munci
torilor din alte -întreprinderi și chiar 
din alte județe. S-a organizat și un 
turneu de minifotbal între secții și 
ateliere. Toate întrecerile s-au desfă
șurat în frumoasa sală a sporturilor 
care, în zilele de iarnă, este foarte 
mult solicitată. Nici noua popicărie 
cu patru piste nu este mai puțin so
licitată. La întrecerile din această 
iarnă au participat peste 80 de mun
citori, cîștigătorii fiind cei de la 
atelierul mecanic.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scîntell"

pective, se vor 
retrogradări) în 
și B.

Seria etapelor 
naționale din acest an va fi deschisă 
pentru raliuri — la 4—5 martie („Ra
liul zăpezii", la Brașov) ; pentru 
campionatul de viteză în coastă — 
la 23 aprilie (Păltiniș), iar pentru 
campionatul de viteză pe circuit — 
la 14 mai (Brăila). Celelalte etape 
ale campionatelor naționale au fost 
definitivate, după cum urmează : ra
liuri : 20—21 mai (Raliul Cetățile de 
foc), 3—4 iunie (Raliul Unirea trico
lor), 28—30 iulie (Raliul României). 
26—27 august (Raliul Dacia). 9—10 
septembrie (Raliul Avram Ian.cu), 
7—8 octombrie (Raliul Castanilor), 
18—19 noiembrie (Raliul Banatului) ; 
viteză pc circuit : 28 mai (Timișoa
ra). 25 iunie (Baia Mare). 20 august 
(Hunedoara). 24 septembrie (Marele 
premiu al Bucureștiului) : viteză in 
coastă : 25 iunie (Gutîi), 6 august 
(Măgura). 13 august (Cheia), 15 oc
tombrie (Stîna de vale). Totodată, 
s-a stabilit ca la tradiționalul concurs 
„Cupa Jean Calcianu" (București. 
30 aprilie) să poată participa toți 
automobiliștii clasificați.

Muzică populară 
Muncă = bunăstare.
„Cupa mondială" la schi alpin : 
probele masculine de coborîre și. 
slalom special de la Chamonix — 
Franța .

vremea
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„DACIADA66 o competiție pentru toți 
Acțiuni și succese clujene

cîțiva ani, în satul Poiana 
din masivul Apusenilor, în pă- 
Scorăjet — loc.istoric, legat de 

din timpul răscoalei

județelor

aliniat la 
de mun- 
de la in

i'*  din

ÎN ACEST AN

Campionatele naționale de automobilism 
deschise doar sportivilor din grupa A

arătat că în dome- 
si sistematizării cir-

participanții au 
niul organizării __________  ...
culatiei mai există o serie de defi
ciențe, cu implicații asupra desfășu
rării în deplină securitate si fluen
ță a transporturilor de mărfuri și 
călători. Vorbitorii au evidențiat, in
tre altele, importanta împiedicării in
trării în circulație a oricărui auto
vehicul cu defecțiuni tehnice, inten
sificării acțiunilor menite să contri
buie la reducerea poluării atmosfe
rice. mai bunei pregătiri a conducă
torilor auto, unei mai atente îndru
mări a școlilor de șoferi.

în cadrul dezbaterilor s-a pus. tot
odată. accentul pe însemnătatea rea
lizării unei instruiri și educări a ce
tățenilor — de la copii și pînă la 
persoanele în vîrstă. de la pietoni și 
pină la conducătorii auto — pentru 
a imprima in rîndul acestora nor
mele de conduită rutieră, disciplina, 
responsabilitatea civică, socială și ju
ridică fată de siguranța circulației. în 
același timp s-au stabilit măsuri 
pentru îmbunătățirea activității or
ganelor de miliție, a celorlalți fac
tori care contribuie la buna desfă
șurare a transportului rutier.

Consfătuirea a elaborat un program 
de măsuri pentru perioada 1978— 
1980 cu privire la întărirea ordinii 
si disciplinei rutiere, optimizarea tra
ficului. securitatea deplasării parti- 
cipanților la circulație și reducerea 
accidentelor.

în încheierea lucrărilor, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care își exprimă angajamentul de 
a acționa neabătut pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite în cadrul con
sfătuirii. a sarcinilor trasate de con
ducerea partidului și statului în acest 
domeniu de activitate.

nistrul comerțului exterior și coope-
....................................................... Su-

Nicolaescu, 
adjunct
P.C.R.,

vieții 
din

rării economice internaționale. 
zana Gâdea și Nicolae ’
miniștri. Dumitru Turcuș, 
de șef de secție la C.C. al ____ ,
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, activiști 
de partid, personalități ale 
economice și social-culturale 
Capitală, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
siuni diplomatice acreditați in 
noastră, alți membri ai' corpului di
plomatic.

mi- 
țara

18.50 România pitorească
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Roadele politicii partidului 

dezvoltare economico-soclală a 
rii. Azi, județul Sibiu

20.15 Ora tineretului
21.15 Telerecital Florin Scărlătescu22,25 - • ■

de 
ță-

19,50
20,00 și

face promovări (și 
și din grupele A

pentru campionatele

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

COOPERATISTE GUYANA

Excelenței Sale Domnului ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Cooperatiste Guyana, vă adresez 

cordiale felicitări, cele mai bune urări de fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului țării dumneavoastră pe calea dezvoltării sale 
independente.

Sale DomnuluiExcelenței
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM 

Prim-ministru al Republicii Cooperatiste Guyana
GEORGETOWN

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este plăcut să vă 
transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.

t
într-un vechi dia

lect indian. Guyana 
înseamnă „țară a ape
lor". Teritoriul Repu
blicii Cooperatiste Gu
yana — țară situată în 
nord-estul Americii de 
Sud — este într-ade- 
văr brăzdat de nu
meroase fluvii și rîuri, 
în bazinul cărora au 
fost descoperite, încă 
în secolul trecut, mari 
bogății naturale, în
deosebi zăcăminte de 
bauxită. Aceste avuții 
acaparate și stăpînite 
de monopoluri impe
rialiste. au trecut trep
tat în mîinile poporu
lui guyanez după pro
clamarea independen
ței naționale (1966) și 
îndeosebi în anii care 
au trecut de la procla-' 
marea republicii, la 23 
februarie 1970.

Recucerirea suvera
nității naționale asu
pra resurselor natura
le, în scopul asigurării 
progresului economic 
al tării, reprezintă un 
obiectiv fundamental 
al politicii guvernului. 
După cum s-a ară
tat la ultimul forum al 
partidului de guvernă- 
mînt din Guyana — 
Congresul Național al 
Poporului — care a a- 
vut loc în august 1977, 
guvernul controlează 
80 la sută din econo
mie.

în concordantă cu o- 
rientările sale pe plan 
intern. Guyana pro
movează o politică 
externă de nealiniere, 
de afirmare si apăra
re a principiilor suve
ranității și neameste

Vizita unei delegași de activiști
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

între 15 și 22 februarie, o delegație 
de activiști ai Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de Drita 
Dobrosi, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului regional al 
Uniunii Comuniștilor din Kosovo, a 
făcut, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
o vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la sec
ția organizatorică a C.C. al P.C.R., 
comitetele județene Brașov și Pra
hova ale P.C.R., Academia „Ștefan

De la TAROM
TAROM informează că, începînd 

de luni, 27 februarie, se redeschide 
traficul aerian pe ruta București — 
Tg. Mureș — București. Pînă la 31 
martie, legătura cu municipiul .Tg. 
Mureș se va efectua printr-o cursă 
pe zi (exceptînd duminica), cu ple
carea de pe aeroportul Băneasa la

ECOURI PE MARGINEA
AL NATALIE!

Corespondentul sportiv al agenției 
M.T.I. subliniază performanța atletei 
românce Natalia Mărășescu, care, 
participind ca invitată la campiona
tele naționale de atletism ale Unga
riei, a stabilit un nou și valoros re
cord mondial pe teren acoperit în 
proba de 1 500 m, cu timpul de 4’05”. 
Atleta româncă a făcut o cursă ex
celentă, alergind de fapt contracrono- 
metru, deoarece cea de-a doua clasa
tă, Klara Lipcsei (Ungaria), a sosit 
la peste 11 secunde în urma învingă
toarei.

Reamintim că Natalia Mărășescu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Competiția internațională de ho

chei pe gheață pentru „Cupa Fede
rației" a continuat miercuri pe pa
tinoarul artificial din Poiana Brașov 
cu desfășurarea meciului dintre echi
pele Dukla Trencin (Cehoslovacia) și 
Dizelist Penza (U.R.S.S.). Hocheiștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 5—1 (0—1, 2—0, 3—0).

Astăzi, de la ora 17, în ultimul joc 
al turneului, selecționata divizionară 
a țării noastre întilnește formația 
Dizelist Penza.

• în meciul internațional amical 
de fotbal desfășurat miercuri la Ti
mișoara, formația locală Politehnica 
a învins cu scorul de 4—1 (2—0) 
echipa O.F.K. Kikinda (Iugoslavia).
• Miercuri la Reșița intr-un meci 

internațoinal amical de fotbal, echipa 
locală F.C.M. Reșița a învins cu sco
rul de 6—2’(3—1) echipa Dinamo 
Pancevo (Iugoslavia), prin punctele 
marcate de Oancea (3), Portik (2) și 
Florea.

• IAȘI. „Dacii și civilizația 
lor" se Intitulează manifestarea 
revistei ieșene „Cronica", orga
nizată în colaborare cu comite
tul județean de cultură și educa
ție socialistă, cuprinsă in cadrul 
acțiunii de sărbătorire a 2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent. 
Dezbaterile „Cronicii" au reunit 
specialiști din Iași. Cluj-Napoca 
și București. (Manole Corcaci). 
• HARGHITA. în două centre 
urbane ale județului au fost de
clanșate manifestări cultural- 
artistice și politico-educative de 
amploare. Astfel, in cadrul 
„Săptămînii culturale" din mu
nicipiul Odorheiu Secuiesc s-a 
deschis o expoziție de artă plas
tică 
tori, 
rate 
țită

a peste 100 de artiști ama- 
care prezintă creații inspi- 
din viața și munca înfră- 
a oamenilor muncii — ro-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

al Guvernului
MANEA MANESCU

Prim-ministru
Republicii Socialiste România

cului în treburile in
terne ale altor state.

în România s.înt ur
mărite cu interes și 
simpatie eforturile po
porului guyanez pen
tru dezvoltarea de sine 
stătătoare. între țara 
noastră si Guyana 
s-au stabilit rodnice 
relații de prietenie și 
de colaborare. Ele se 
dezvoltă in spiritul 
prevederilor documen
telor încheiate cu pri
lejul vizitei efectuate 
în România de pri
mul ministru al Re
publicii Cooperatiste 
Guyana. Forbes Burn
ham. documente care 
conturează cursul as
cendent al legăturilor 
de prietenie și de con
lucrare reciproc avan
tajoasă între cele două 
țări.

Consiliul legislativ șiGheorghiu" și 
a vizitat unități economice și obiec
tive social-culturale.

Miercuri dimineață, delegația de 
activiști ai U.C.I. a fost primită de 
tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R. La pri
mire, care's-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat Paraschiv Benescu, adjunct ae 
șef de secție la C.C. al P.C.R. A 
fost prezent Trifun Nikolici. ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

ora 7,25, aterizarea pe aeroportul 
Tg. Mureș la ora 8,20 ; decolarea din 
Tg. Mureș se va face la ora 8,50 și 
sosirea în Capitală la ora 9,45. 
Cursele vor fi asigurate cu avioane 
de tipul AN-24, cu o capacitate de 50 
locuri și o viteză, de croazieră de 450 
km pe oră.

(Ager preș)

RECORDULUI MONDIAL
MĂRĂȘESCU
deține și recordul mondial în proba 
de o milă, cu rezultatul de 4’23”8/10.

★
Un lot de atleți din Ungaria va 

participa la tradiționala competiție 
internațională „Cupa de cristal", care 
se va desfășura simbătă și duminică 
în sala Complexului sportiv „23 Au
gust" din Capitală. Din lot fac parte, 
printre alții, Gabor Katona (triplu- 
salt), Laszlo Lukacs (60 m), Tibor 
Kevesi (săritura în lungime), Erno 
Mako (săritura cu prăjina) și Erika 
Rudolf (săritura în înălțime).

9 Tradiționala competiție interna
țională-de atletism pe teren acoperit 
„Cupa de Cristal", aflată la cea de-a 
9-a ediție, se va desfășura simbătă 
și duminică în sala complexului 
sportiv „23 August" din Capitală. 
Alături de cei mai valoroși atleți ai 
țării noastre, la întreceri și-au anun
țat participarea sportivi și sportive 
din U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria și 
Anglia. Concursul, care constituie un 
bun prilej de verificare 
campionatelor europene 
(11—12 martie la Milano), 
în fiecare zi la ora 16.
• în meci tur contînd pentru 

„Cupa campionilor europeni" la 
handbal feminin, echipa T.S.C. Berlin 
a întrecut în deplasare, cu scorul de 
16—10 (6—4), formația daneză H. G. 
Copenhaga, Golgetera echipei învin
gătoare a fost Christina Richter, care 
a înscris șase puncte.

înaintea 
de sală 

va începe

mâni și maghiari — de pe me
leagurile odorheiene. De aseme
nea, a avut loc reuniunea co
mună a cenaclurilor literare 
„Aron Pumnul" și „Tomcsa 
Sândor", care, sub genericul 
„Responsabilitatea creatorilor", 
programează întilniri și dezba-’ 
teri cu personalități de seamă 
ale vieții noastre literare. Din 
suita manifestărilor organizate 
cu prilejul „Săptămînii cultura
le" din Gheorgheni se semnalea
ză expoziția artiștilor plastici 
din localitate, intitulată „Laudă 
pămîntului natal", precum și în
tîlnirile cu invitații de la insti
tutul de teatru „Szentgyorgyi 
Istvan", ansamblul artistic „Mu
reșul", Filarmonica de stat din 
Tg. Mureș, precum și cu repre
zentanți ai ansamblului artistic 
„Oaș" din județul Satu Mare. 
(I.D. Kiss). • GALATI. Casa

A 60-A ANIVERSARE
A FORȚELOR ARMATE ALE U. R. 5. S.

Se împlinesc astăzi șase decenii de 
la crearea Forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice, a căror istorie este nemij
locit legată de însăși evoluția și dez
voltarea primului stat al muncitori
lor și țăranilor, de bătăliile eroice 
ale popoarelor sovietice pentru apă
rarea libertății și independentei pa
triei, a cuceririlor lor revoluționare.

Se știe că, în primele zile după 
victoria Revoluției din Octombrie, 
proclamînd pacea și ieșirea Rusiei din 
războiul imperialist, guvernul sovietic 
a hotărît — în ciuda situației inter
ne și externe extrem de complicate 
— demobilizarea totală și imediată 
a forțelor armate țariste, ca dovadă 
a voinței sale de a concentra efortu
rile maselor muncitoare in direcția 
refacerii economiei, a construcției 
pașnice. La puțin timp însă, forțe ale 
imperialismului și contrarevoluției 
interne au început intervenția împo
triva tînărului stat sovietic. în aceste 
condiții, la proclamația partidului 
„Patria socialistă în pericol !“, în prin
cipalele centre s-au desfășurat mari 
mitinguri și demonstrații, zeci de mii 
de oameni ai muncii s-au înrolat vo
luntari în detașamentele de apărare a 
patriei. în baza Decretului semnat de 
V. I. Lenin „Cu privire la organizarea 
Armatei Roșii" au fost create forțele 
armate sovietice. Pentru prima oară 
în istoria omenirii lua ființă o forță 
militară de tip nou, radical deosebită 
de cele cunoscute în trecut, o arma
tă aflată nu în slujba unei minorități 
dominante, ci menită să stea de strajă 
cuceririlor revoluționare ale clasei 
muncitoare, ale întregului popor.

întruchipînd interesele maselor 
muncitoare, însuflețiți de luminoasele 
idealuri ale revoluției, care le-au să
dit înalte calități de luptă și moral- 
politice, ostașii tinerei țări a soviete
lor au luptat cu eroism pe fron
turile războiului civil. Timp de trei 
ani. detașamentele Armatei Roșii au 
dobîndit importante victorii împotri
va trupelor, alb-gardiste și ale in- 
tervenționiștilor străini, multi dintre 
ostașii sovietici jertfindu-și viața, cu 
convingerea că făurirea noii orînduiri 
va asigura popoarelor eliberate de 
sub regimul țarist o viață nouă, înflo
ritoare.

în uriașa încleștare pentru apărarea 
Marelui Octombrie, tînărul stat so
vietic și armata sa s-au bucurat de 
simpatia fierbinte și solidaritatea 
proletariatulpi de pe toate meridia
nele lumii.

Pentru comuniștii români, pentru 
poporul nostru este un motiv de sa
tisfacție faptul că mișcarea muncito
rească din România a fost printre pri
mele detașamente proletare din lume 
care au salutat cu căldură victoria 
Revoluției, din Octombrie, manifestîn- 
du-și viguros solidaritatea și sprijinul 
față de puterea sovietică. Marile de
monstrații de stradă, mitingurile, gre
vele, toate acțiunile întreprinse în 
acea vreme în România, ca protest 
împotriva intervenției imperialiste, 
au dat expresie solidarității militante 
a clasei noastre muncitoare cu cauza 
revoluției ruse, înscriindu-se ca una 
dintre cele mai luminoase pagini în 
cronica de aur a legăturilor interna
ționaliste ale proletariatului român. 
Totodată, numeroși revoluționari 
români aflați pe teritoriul Rusiei au 
participat cu arma în mină pe fron
turile războiului civil din Ucraina, 
Crimeea, Volga, Ural, Tașkent, Sibe-

Miercuri seara, la Casa centrală a 
armatei a avut loc adunarea festivă 
consacrată. Celei de-a 60-a aniversări 
a Armatei și flotei maritime milita
re sovietice, la care au participat ge
nerali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

La adunare au luat parte genera- 
lul-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale'și secretar al Consiliului politic 
superior al armatei, Constantin Oan
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Gheorghe. vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al Capitalei, Ni
colae Ganea, membru în Biroul Con
siliului general A.R.L.U.S.

Au fost, de asemenea, prezenți

(Urmare din pag. I)
1977 au fost rezolvate pe 
această cale peste 1 100 de 
teme din planul prioritar 
și prezentate spre breve
tare circa 700 invenții și 
inovații studențești. în ca
drul acțiunilor de muncă 
patriotică, peste 107 000 
studenți au lucrat pe șan
tierele de investiții, la 
înălțarea unor obiective 
industriale și universitare, 
în campaniile agricole, la 
construcția și dotarea spa
țiilor de învățămînt. Cei 
peste 1 500 de studenți 
care au muncit și muncesc 
pe Șantierul național al 
tineretului Canalul Dună
rea — Marea Neagră, ca 
și participanții la Șan
tierul Nedeia — Mă- 
ceșu, pe alte șantiere de 
interes național sau local 
completează tabloul mari
lor posibilități existente 
pentru ca potențialul, re
zerva de energie și spirit 
creator a studențimii 
noastre să se ridice la ni
velul cerințelor actuale, să 
răspundă exigențelor eco
nomiei noastre naționale.

Tineretul universitar 
beneficiază astăzi de con
diții optime de studiu și

corpului didactic din Galați a 
editat culegerea literară „Stele 
pe fluvii", cuprinzind lucrări ale 
unor profesori din județ. Re
cent, la clubul tineretului din 
Galați și în comuna Liești au

avut loc șezători literare orga
nizate de revista „Urzica", în co
laborare cu cenaclul literar de 
umor „Verva" din Galați. Cu 
aceeași ocazie a fost organizată 
și o expoziție de caricatură a- 
parținînd gălățeanului Petre Bo- 
tezatu. (Dan Plăeșu). ® VASLUI. 
în cadrul ediției din acest an a 
„Lunii cărții la sate". Biblioteca 
județeană Vaslui a organizat : 
consfătuiri cu cititorii — la Pun- 

ria, fiind distinși de guvernul sovie
tic, cu prilejul semicentenarului re
voluției, cu peste 400 de ordine și 
medalii, în semn de înaltă apreciere 
a participării lor la victoria Revolu
ției din Octombrie.

Marele Război pentru Apărarea Pa
triei a constituit perioada unei grele 
încercări, în care s-a vădit înaltul 
eroism al popoarelor sovietice, al for
țelor lor armate. La chemarea parti
dului, popoarele sovietice, eroicele lor 
forțe armate s-au ridicat ca un sin
gur om în apărarea patriei socialiste. 
Marile bătălii purtate în împrejuri
mile Moscovei și Leningradului, la 
Stalingrad, Kursk și Orel, vestita o- 
perație de la Berlin, care s-a încheiat 
prin ridicarea steagului victoriei dea
supra Reichstagului au înscris pagini 
nepieritoare în istoria luptei popoa
relor împotriva fascismului. Ducînd 
greul războiului, forțele Armatei Ro
șii au dat lovituri hotăritoare inva
datorilor, avînd principala contribu
ție la sfărîmarea celei mai puternice 
mașini de război create de imperia
lism. Eroismul ostașilor sovietici, 
meritele lor uriașe în salvarea ome
nirii de barbaria hitleristă vor rămî- 
ne pentru totdeauna în conștiința po
poarelor lumii, generînd profunde 
sentimente de recunoștință.

Mărețele fapte de arme ale popoa
relor sovietice și forțelor lor armate 
au însuflețit lupta pentru libertate a 
popoarelor de pe toate continentele, 
au exercitat o influență uriașă asupra 
procesului revoluționar mondial.

Victoriile armatelor sovietice de-a 
lungul fronturilor ce se întindeau pe 
mii de kilometri au fost salutate cu 
însuflețire de comuniștii români, care, 
neșovăitori în fața represiunilor, au 
luptat cu eroism și abnegație împo
triva ocupației hitleriste și a regimu
lui antonescian, pentru unirea tuturor 
forțelor patriotice în vederea răstur
nării dictaturii fasciste. După înfăp
tuirea victorioasă a insurecției națio
nale armate antifasciste și antiimpe- 
rialiste, inițiată și condusă de Parti
dul Comunist Român, poporul nostru 
s-a alăturat cu întregul său potențial 
material și militar coaliției antihitle
riste.

Angajîndu-se în războiul drept, eli
berator, dînd un greu tribut de singe, 
armata română a luptat cot la cot cu 
armata sovietică pentru izgonirea tru
pelor fasciste de pe pămîntul Româ
niei și apoi de pe teritoriile Ungariei 
și Cehoslovaciei, pînă la înfrîngerea 
definitivă a Germaniei naziste.

Luptele purtate alături, sîngele 
vărsat în comun au pecetluit pen
tru totdeauna prietenia dintre poporul 
român și popoarele sovietice, frăția 
de arme româno-sovietică. în inima 
poporului nostru este veșnic viu sen
timentul nobil de recunoștință față 
de militarii armatei sovietice care 
și-au dăruit viața pentru eliberarea 
totală a României.

La împlinirea a șase decenii de la 
crearea sa. Armata sovietică, pe baza 
potențialului economic crescînd al 
U.R.S.S., dispune de mijloace de 
luptă din cele mai perfecționate, re- 
prăzentîrid o forță Capabilă să apere ■ 
munca pașnică a popoarelor sovieti

sovietică s-a dezvoltat continuu, atît 
pe plan bilateral,-cît și în cadrul Tra
tatului de Ia Varșovia. Așa cum a 
subliniat în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România acțio
nează pentru întărirea colaborării cu 
armatele țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, cu armatele 
tuturor țărilor socialiste și ale altor 
state prietene care luptă pentru dez
voltarea lor economico-socială de sine 
stătătoare, pentru apărarea indepen
denței și suveranității lor.

Bunele relații de colaborare dintre 
armatele română și sovietică se cir
cumscriu cadrului general al rapor
turilor de prietenie, conlucrare și so
lidaritate dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. Cu profundă satis
facție se poate constata că aceste ra
porturi, care îmbrățișează ansamblul 
vieții sociale — domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și altele — cunosc o dezvoltare con
tinuă. Aprofundarea și diversificarea 
conlucrării bilaterale, în spiritul De
clarației româno-sovietice, semnată in 
1976 la București la nivelul cel mai 
înalt, atestă cu putere caracterul rod
nic al principiilor marxist-leniniste 
de relații — principiile deplinei egali
tăți, respectului independentei si su
veranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reciproc, 
consemnate în acest document, care 
a deschis orizonturi noi colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. O vie expresie a raporturi
lor in continuă dezvoltare româno- 
sovietice au constituit-o manifestă
rile de la București și Moscova con
sacrate împlinirii a trei decenii de la 
încheierea primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistentă mutua
lă dintre România și Uniunea So
vietică.

Este bine cunoscut că factorul hotă- 
ritor al amplificării relațiilor de con- 

• lucrare multilaterală româno-sovieti
că îl constituie legăturile de priete
nie și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, contactele și 
convorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
în acest sens, întîlnirile și convorbiri
le dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev și-au demonstrat 
rolul decisiv în impulsionarea ansam
blului relațiilor dintre țările și po
poarele noastre.

Țările noastre dezvoltă, totodată, o 
amplă colaborare pe plan internațio
nal. știut fiind că socialismul și pacea 
sînt de nedespărțit, că apărarea păcii 
constituie un deziderat vital al po
poarelor, o condiție hotăritoare a în
făptuirii aspirațiilor lor de progres și 
bunăstare. Ele acționează, alături de 
celelalte țări socialiste, de forțele 
progresiste, democratice, antiimperia- 
liste din întreaga lume pentru afir
marea tot mai puternică a cursului 
nou spre destindere în Europa, pentru 
dezarmare și colaborare între toate 
popoarele.

Cu prilejul glorioasei aniversări de 
astăzi, comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră, întreg poporul român 

. adresează calde felicitări popoarelor 
. .... ... .... ... ... ...... ........1^17 ‘ ' ........* " * n

Ce, angajate în înfăptuirea mărețului1 
program elaborat de partid în vede
rea construirii comunismului.

în anii de după eliberare, colabora- 
dintre armata română și armatarea

unarea festivă din Capitală
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S.V.I.

în țara noastră, membri ai ambasa
dei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
care a rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit generalul-maior 
A. M. Kuciumov, atașat militar, aero 
și naval al U.R.S.S. la București.

Participanții la festivitate au vi
zionat apoi expoziția de fotografii 
„A 60-a aniversare a Armatei și flo
tei maritime militare sovietice" și 
un film inspirat din viața și activi
tatea armatei sovietice.

★
Cu prilejul aceleiași aniversări, 

atașatul militar aero și naval al

viață. Numai în 1977, de 
pildă, pentru nevoile învă- 
țămîntului superior s-au 
dat în folosință noi spații 
de studiu, cu o suprafață 

• de 21 200 mp. Peste 64 la 
sută dintre studenții țării 
au burse. în ultimii ’ doi 
ani au fost date în folo-

și învățătură a căror con
tinuă perfecționare este de 
natură să stimuleze ridi
carea continuă a calității 
activității studenților, spo
rirea gradului de integra
re activă în viată, în ac
tivitatea productivă, pen
tru rezolvarea optimă a

Învățămîntul superior
in 
in 
în 
de

temelor de cercetare in 
strinsă legătură cu nevoile 
producției. în pofida nu
meroaselor experiențe po
zitive, care trebuie larg 
generalizate, dezbaterile 
din adunările și conferin
țele de dare de seamă și 
alegeri au scos la iveală 
și deficiențe, carențe ale 
activității asociațiilor stu
denților comuniști. Ele 
se reflectă în atitudinea 
necorespunzătoare a unor 
studenți față de propria 
lor pregătire, atitudine 
ilustrată și de analiza re
zultatelor obținute în se
siunile de examene, care 
indică menținerea unui

sință circa 8 000 locuri 
cămine și 7 000 locuri 
cantine, astfel încit, 
prezent, peste 80 000 
studenți locuiesc în cămi
ne și 60 000 servesc masa 
la cantine. Prin acțiunea 
conjugată a asociațiilor 
studenților comuniști și 
organelor de învățămînt 
s-au obținut rezultate po
zitive în autogospodărirea 
celor 343 de cămine și 60 
de cantine, precum, și a 
spațiilor de învățămînt, 
s-a întărit spiritul de or
dine și disciplină, a spo
rit grija studenților față 
de avutul obștesc.

Iată condiții de muncă

gești și Gîrceni, întilniri cu re
dactori ai editurilor „Junimea", 
„Ion Creangă", „Minerva" ș.a. — 
la Todirești, Tîrzii, Crețești, 
Tutova, Ivești, Solești și Codă- 
iești, lansarea volumului de 
versuri „Patriei" (cu prefață 
semnată de poetul ieșean Cor- 
neliu Sturzu), realizată de mem
brii cenaclurilor literare din ju
deț. în cadrul celei de-a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României". (Crăciun 
Lăluci). 0 BACAU. în cadrul 
etapei de masă a celei de-a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", în comu
nele Palanca, Ghimeș-Făget, So- 
lonț, Podu Turcului, Asău și 
Măgirești s-a desfășurat con
cursul „Dialog pe aceeași sce
nă", cu tema „Cincinalul revo
luției tehnico-știlnțifice". urmat 
de programe artistice susținute 

șpyietice,.-forțelor armate ale U.R.S.S., 
care stau de strajă cuceririlor revo
luționare ale oamenilor muncii sovie
tici, împreună cu urarea de a obține 
noi și noi succese în construcția co
munistă.

U.R.S.S. la București s-a întîlnit cu 
militari ai armatei noastre din Bucu
rești, Sibiu, Mangalia și alte garni
zoane.

al Republicii Socialiste
mareșalului D.F. Ustinov, 
apărării al U.R.S.S., o te-

•k
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Armatei și flotei maritime 
militare sovietice, ministrul apărării 
naționale . '
România, general-colonel Ion Coman, 
a trimis 
ministrul 
legramă prin care adresează milita
rilor sovietici un salut tovărășesc și 
cele mai călduroase felicitări, noi 
realizări în perfecționarea măiestriei 
ostășești, în activitatea consacrată 
întăririi capacității de apărare a 
U.R.S.S.

număr ridicat de restan- 
țieri, studenți cu rezultate 
mediocre, îndeosebi în fa
cultățile cu profil tehnic 
și economic, modul încă 
deficitar în care se desfă
șoară în unele locuri orga
nizarea și desfășurarea 
practicii productive, pre
cum și atragerea insufi
cientă în activitățile de 
cercetare a studenților din 
primii ani de studiu.

în asemenea direcții, ca - 
și în cele referitoare la 
autogospodărire, la utili
zarea superioară a timpu- ' 
lui și mijloacelor univer
sitare, este necesar să se 
acționeze mai ferm,' în 
spirit cu adevărat revolu
ționar.

Iată de ce, continuînd și 
dezvoltînd acțiunile poli
tico-educative desfășurate 
în rîndul studenților, aso
ciațiile studenților comu
niști au datoria să întă
rească în fiecare colectiv 
studențesc,. în ansamblul 
vieții universitare, o pu
ternică opinie critică și 
autocritică, să dezvolte 
spiritul creator, să dea 
frîu liber gîndirii, imagi
nației puse în slujba rea
lității. pornind de la ce
rințele realității.

de peste 1 500 de artiști amatori. 
La casa de cultură „Vasile A- 
lecsandri" din Bacău a avut loc 
simpozionul cu tema „30 de ani 
de la Congresul de creare a 
partidului unic al clasei munci
toare din România", organizat 
de Muzeul județean de istorie. 
(Gh. Baltă). 0 TULCEA. în 
cadrul etapei de masă a celei 
de-a doua ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României" a 
avut loc trecerea în revistă a 
formațiilor de montaje-literare 
și a recitatorilor din așezămin- 
tele culturale ale județului Tul- 
cea. Au participat formații ale' 
căminelor culturale și ale case
lor de cultură din întreg jude
țul, grupate pe centrele Măcin, 
Luncavița, Murighiol, Pecenea- 
ga, Topologu, Izvoarele și Cea- 
murlia de Jos. (E. Mihăilescu).
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Sint necesare măsuri reale de dezarmare
Lucrările Comitetului pregătitor al sesiunii speciale a Adunării 

Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).

— La Nșw York continua intens 
activitatea Comitetului pregătitor al 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării. Pină 
in prezent, in cadrul subgrupelor de 
redactare au fost abordate primele 
secțiuni din documentele ce urmează 
a fi aprobate la sesiune — Declara
ția și Programul de măsuri. Dată 
fiind importanța pe care, în concep
ția României, o are mecanismul de 
negocieri, de care, in ultimă instanță, 
depinde punerea in aplicare a hotă- 
rîrilor sesiunii speciale, delegația ță
rii noastre a insistat ca și secțiunea 
referitoare la acest aspect să fie 
dezbătută In această etapă. Poziția 
României a fost împărtășită și de 
alte țări.

Ca urmare a acestor cereri, la 20 
februarie. Centrul O.N.U. pentru 
dezarmare a elaborat un tabel sinop

tic comparativ privind Programul de 
măsuri, conținînd punctele de (ve
dere ale statelor și grupelor de state 
în legătură cu această chestiune.

Poziția principială a României pri
vind necesitatea creării unor structuri 
viabile de negocieri, pe baze demo
cratice, care să corespundă cerințelor 
și eforturilor de oprire a cursei înar
mărilor și de realizare a unor mă
suri reale, substanțiale de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară, este prezentată pe larg in do
cumentul Centrului O.N.U.

în tabelul sinoptic se menționează, 
totodată, că o condiție esențială pen
tru abordarea eficientă a problema
ticii dezarmării o constituie concen
trarea tuturor negocierilor în acest 
domeniu sub egida O.N.U., sporirea 
rolului organizației mondiale ca fo
rul, cel mai larg și reprezentativ în 
această materie.

TEHNICILE SPAȚIALE-IN FOLOSUL PROGRESULUI
TUTUROR STATELOR

Intervenția reprezentantului român în subcomitetul științific și 
tehnic al Comitetului pentru utilizarea pașnică a spațiului 

extraatmosferic
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Prezentînd poziția țării noastre in 
cadrul lucrărilor reuniunii subcomi
tetului științific și tehnic al Comite
tului pentru utilizarea pașnică a spa
țiului extraatmosferic, reprezentan
tul român a relevat principalele rea
lizări obținute de țara noastră în 
domeniul spațial, subliniind că 
România este interesată în mod deo
sebit în aplicațiile tehnicilor spațiale 
în economie. ReferindU-se la proble
mele ordinii de zi a lucrărilor subco
mitetului, delegatul român a subli
niat necesitatea selectării probleme
lor care au cele mai ample implica
ții economice pentru state — în mod 
special pentru țările în curs de dez

voltare și care necesită soluționări 
imediate.

El a arătat, totodată, că. în con
formitate cu principiul suveranității 
statelor și popoarelor asupra bogă
țiilor și resurselor lor naturale și cu 
dreptul lor de a dispune în mod li
ber de acestea, este necesar ca toate 
statele să aibă acces la absolut toate 
datele care privesc teritoriile lor, 
fără nici o restricție. Reprezentantul 
român a reliefat necesitatea luării 
de măsuri în cadrul O.N.U. pentru 
crearea de condiții tehnico-financia- 
re, precum și pentru formarea de 
cadre în țările în curs de dezvoltare, 
în cadrul eforturilor desfășurate de 
acestea pentru folosirea tehnicilor 
spațiale.

CONTINUAREA CONTACTELOR
ÎN PROBLEMELE PRIVIND ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Al

fred Atherton, asistent al secretaru
lui de stat al S.U.A. pentru proble
mele Orientului Apropiat și ale 
Asiei de sud, a avut convorbiri in 
Israel cu primul ministru. Menahem 
Begin, și cu ministrul de externe, 
Moshe Dayan, în cadrul misiunii de 
mediere privind negocierile egip- 
teano-israeliene. în legătură cu a- 
ceste convorbiri, el a declarat, po
trivit agenției France Presse, că „nu 
a avut prilejul să audă noi propu
neri", care să reprezinte o schimbare 
în raport cu pozițiile israeliene cu
noscute. De asemenea, Atherton a 
spus că ar dori „să înțeleagă mai 
bine tezele israeliene" și că „la

momentul oportun Statele Unite 
își vor prezenta propriile lor idei".

CAIRO 22 (Agerpres). — Miercuri 
seara, Alfred Atherton a sosit la Cai
ro. El a declarat că urmează să 
aibă convorbiri cu ministrul egiptean 
de externe, Mohamed Ibrahim Kamel.

RABAT 22 (Agerpres). — Regele 
Hassan al II-lea al Marocului a avut 
o întrevedere cu Husni Mubarak, 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Egipt, sosit într-o vizită la Rabat, în 
cadrul schimburilor periodice de ve
deri la diverse niveluri stabilite între 
cele două țări. Au fost abordate cu 
precădere aspecte privind evoluția 
situației din Orientul Mijlociu.

Nou apel al P. C. Francez în vederea realizării 
unui acord cu socialiștii înaintea alegerilor

PARIS 22 (Agerpres). — Georges 
Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, a lansat un 
nou apel către Partidul Socialist 
Francez pentru ca cele două forma
țiuni politice să reia „fără condiții 
prealabile" convorbirile privind pro
gramul, guvernul, și asupra modali
tăților de desistare a candidaților 
stîngii, în vederea realizării unui 
eventual acord, înainte de primul 
tur de scrutin al alegerilor legislative 
generale din luna martie.

Cotidianul „L’Humanite" pune 
accentul asupra acestei noi propu
neri, subliniind într-un editorial că 
stînga nu are dreptul să dezamă
gească speranțele puse în ea de mi
lioane de muncitori care aspiră cu 
ardoare la o schimbare.

★
Un sondaj de opinie, ale cărui re

zultate au fost publicate de ziarul 
„Le Figaro", indică faptul că. cu 18

zile înainte de primul tur de scrutin, 
partidele stîngii ar întruni 50 la sută 
din sufragiile electoratului. Potrivit 
sondajului, 21 la sută dintre cei in- 
terogați au declarat că vor vota, în 
primul tur de scrutin, pentru candi- 
dații comuniști.

★
într-un interviu acordat cotidia

nului „Le Monde", Franțois Mitter
rand, prim-secretar al Partidului 
Socialist Francez, a reafirmat că nu 
va accepta să discute cu partidul 
comunist „un al doilea program 
comun înainte de a-1 aplica pe pri
mul" în ipoteza unei victorii a 
stingii in alegeri. El a declarat că 
la primul tur de scrutin „socialiștii 
se vor bate sub drapelul lor, pe 
baza programului comun și al pro
punerilor socialiste". El a precizat 
că la cel de-al doilea tur al alege
rilor „acolo unde vom fi devansați, 
ne vom retrage în favoarea candi
daților stîngii celor mai bine plasați".

Adunarea festivă de la Moscova 
consacrată celei de-a 60-a aniversări a Forțelor Armate ale 

U.R.S.S.
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Miercuri dupâ- 
amiază a avut loc în Sala Palatului 
Congreselor din Kremlin adunarea 
festivă a reprezentanților oamenilor 
muncii din Moscova și militarilor din 
garnizoana capitalei, consacrată celei 
de-a 60-a aniversări a Armatei și flo
tei maritime militare sovietice.

în prezidiu au luat loc conducători 
de partid și de stat sovietici. în pre
zidiu a luat loc. de asemenea, gene
ral-colonel Ion Coman. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România, împreună cu ceilalți 
conducători ai delegațiilor militare 
de peste hotare.

Luînd cuvintul, tovarășul Leonid

Brejnev a dat citire mesajului de 
salut adresat militarilor sovietici, cu 
prilejul evenimentului aniversat, de 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliul de Miniștri ale 
U.R.S.S. în continuare. mareșalul 
Uniunii Sovietice Dmitri Ustinov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării al 
U.R.S.S., a prezentat un raport.

★
Delegația militară română condusă 

de general-colonel Ion Coman. care 
participă la sărbătorirea celei de-a 
60-a aniversări a Armatei și flotei 
maritime militare sovietice, a făcut, 
la 22 februarie, o vizită prietenească 
mareșalului Uniunii Sovietice Dmitri 
Ustinov.

Încheierea convorbirilor sovieto-siriene
la nivel Înalt

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat miercuri con
vorbirile sovieto-siriene. în cadrul 
convorbirilor, la care au participat 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem, Aleksei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri, Dmitri Ustinov, ministrul 
apărării, iar din partea siriană Hafez 
Al-Assad, secretar general al Parti

dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier și mi
nistru de externe, s-a procedat la 
un schimb de opinii asupra relațiilor 
bilaterale. Totodată, părțile au exa
minat situația internațională, o aten
ție principală acordîndu-se proble
melor reglementării conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Dezvoltarea economiei Poloniei analizata
de Biroul Politic al

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o ședință a Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
care a făcut aprecieri privind rezul
tatele anului 1977 și situația econo
mică actuală din punctul de vedere 
al sarcinilor planului pe anul 1978 și 
hotărîrilor celei de-a doua Conferințe 
Naționale a P.M.U.P.

S-a constatat — arată agenția 
P.A.P. — că telurile și sarcinile pla
nului pe anul 1977 au fost îndeplinite, 
cu toate că, în unele sectoare ale eco
nomiei naționale, rezultatele sînt ne
satisfăcătoare. Economia națională 
s-a întărit, s-a ridicat la un nou ni
vel calitativ și este în stare să se 
adapteze la condițiije schimbate. Au

Adunarea Federației 
Mondiale a Tineretului 

Democrat
BERLIN 22 (Agerpres). — La Ber

lin au început lucrările celei de-a 
X-a Adunări a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat (F.M.T.D.), 
la care participă și o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist din 
țara noastră, condusă de tovarășul 
Radu Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Parlicipanții la adunare au fost sa
lutați de . tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane.

Pe ordinea de zi a adunării sînt 
înscrise probleme referitoare la locul 
și rolul tinerei generații în lumea 
contemporană ; dezvoltarea cooperă
rii și unității mișcării de tineret ; în
tărirea solidarității tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste și democra
tice de tineret în lupta împotriva im
perialismului. colonialismului și neo- 
colonialismului, a politicii de discri
minare rasială și apartheid, pentru 
libertate și independență, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor legitime 
ale tineretului de pretutindeni.

Adunarea va dezbate, de asemenea, 
cererile de afiliere ale unor organi
zații de tineret și va alege noile or
gane executive ale F.M.T.D.

Președintele Republicii Panama a primit 
pe ambasadorul român

CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager
pres). — Președintele Republicii Pa
nama, Demetrio Basilio Lakas, l-a 
primit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în această țară. Du
mitru Moianu, cu ocazia prezentării 
scrisorilor de acreditare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ' președintele Republicii 
Socialiste România, ambasadorul 
țării noastre a transmis președintelui 
Republicii Panama un mesaj de sa
lut, împreună cu urări de progres și 
prosperitate poporului panamez în 
eforturile pe care le face pentru pro
pășirea țării, precum și sincere urări 
de fericire personală șefului statu
lui panamez.

Mulțumind pentru urări, președin
tele panamez a rugat să se transmi

tă șefului statului român un salut 
cordial, urări de fericire personală, 
de noi sucese poporului român pe 
calea progresului și prosperității.

In cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor româno-panameze. 
precum și dorința de a se realiza 
progrese în domeniile de interes re
ciproc pentru cele două țări și po
poare. A fost evidențiată, de aseme
nea, similitudinea pozițiilor celor 
două țări într-o serie de probleme 
internaționale, îndeosebi în legătură 
cu edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale. La ceremonia 
prezentării scrisorilor de acreditare 
a luat parte vicepreședintele Repu
blicii Panama și ministrul relațiilor 
externe al acestei țări.

ÎNTREVEDERE CHINO-IUGOSLAVÂ
PEKIN 22 (Agerpres). — Hua 

Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit, 
miercuri, pe Berislav Șefer. vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, conducă
torul delegației guvernamentale iu
goslave, care se află în vizită la Pe

kin — informează agenția China 
Nouă. în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, președintele 
Hua Kuo-fen a subliniat faptul că 
relațiile politice, economice și pe 
alte planuri dintre R. P. Chineză și 
R.S.F. Iugoslavia, cooperarea dintre 
cele două țări cunosc o dezvoltare 
continuă și multilaterală.

Pregătiri pentru cel de-al Xl-Iea Congres

C.C. al P.M.U.P.
avut loc noi îmbunătățiri ale condi
țiilor materiale si culturale, de viață, 
ale poporului. în agricultură. în con
dițiile pierderilor determinate în anul 
1977 de situația meteorologică nefa
vorabilă, crește cointeresarea agricul
torilor față de dezvoltarea producție1, 
se întărește tendința de creștere a 
producției animaliere.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
a stabilit că, în ciuda greutăților si 
condițiilor înrăutățite de dezvoltare, 
în tară se continuă cu consecventă 
politica stabilită de Congresul al VII- 
lea al P.M.U.P. Au fost examinate, 
de asemenea, probleme ale construc
țiilor de locuințe și planurile in a- 
ceastă privință pe anii următori. Cu 
acest prilej s-a constatat că planul 
construcției de locuințe pe anul 1977- 
r.u a fost îndeplinit integral, reco- 
mandîndu-se adoptarea unor măsuri 
pentru îmbunătățirea organizării si 
disciplinei în muncă în construcții, 
în vederea îndeplinirii sarcinilor pre
văzute în cincinal.

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Stane Dolanf, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., despre problemele ce vor fi dezbătute la marele 

forum al comuniștilor
BELGRAD 22 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Belgrad. Stane’ Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a decla
rat că problema centrală de care se 
va ocupa cel de-al XI-lea _ Congres 
al U.C.I. va fi dezvoltarea în conti
nuare a sistemului socialist de auto- 
conducere. în acest context, el a sub
liniat că cea mai mare atenție ur
mează să fie acordată rolului Uniu
nii Comuniștilor, ca forță conducă
toare a societății.

Subliniind că Uniunea Comuniștilor 
va continua să fie singura forță re
voluționară politico-ideologică con
ducătoare a societății iugoslave. Stane 
Dolanț a relevat necesitatea ca U.C.I. 
să fie și mai pregătită și organizată 
pentru înfăptuirea sarcinilor puse de 
societate, iar membrii săi să aibă o 
și mai mare răspundere pe plan po
litico-ideologic, mai multe cunoștin
țe. responsabilitate și voință de ac
țiune. U.C.I., a continuat vorbitorul,

i se cere, ca forță revoluționară, să 
vegheze în permanentă asupra cu
ceririlor de bază ale revoluției, asu
pra puterii clasei muncitoare, suve
ranității și integrității țării, asupra 
proprietății sociale, frăției și unită
ții, asupra egalității în drepturi în
tre popoarele și naționalitățile din 
Iugoslavia. Acestea sint cuceriri pe 
care le vom apăra cu toate mijloa
cele de care dispunem, a subliniat 
Stane Dolanț.

La congres va fi abordată și pro
blema Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, care va tre
bui să devină tot mai mult o orga
nizație care să clarifice, pe baza au- 
toconducerii. toate problemele politi
ce în fata cărora se află în prezent 
societatea noastră. Noi credem că 
toti cei care se pronunță pentru so
cialism. pentru autoconducerea socia
listă. pentru nealiniere, trebuie să 
facă parte și să acționeze in cadrul 
Uniunii Socialiste.

agențiile de presă transmit:
Un nou acord de plăți în

tre România și Finlanda 
a fost semnat la Helsinki. Din par
tea română, acordul a fost semnat 
de ambasadorul țării noastre. Con
stantin Vlad, iar din partea finlan
deză de A. Palousuo. director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

■ 0 adunare solemnă a c°- 
mitetului orășenesc Praga al P.C. 
din Cehoslovacia și Comitetului orășe
nesc Praga al Frontului Național a 
avut loc în capitala cehoslovacă cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
victoriei din februarie a oamenilor 
muncii din Cehoslovacia asupra reac- 
țiunii. Antonin Kapek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., prim-se
cretar al Comitetului orășenesc Pra
ga al P.C.C., a prezentat un raport.

Lucrările sesiunii Adu
nării Populare a R.P.S. Al
bania au luat sfîrșit la Tirana.
Au fost dezbătute probleme privind 
îndeplinirea planului pe anul 1977. 
Sesiunea a aprobat proiectele planu
lui economic și bugetului de stat pe 
anul 1978. A fost aprobat, de ase
menea, proiectul de lege privind 
„Protecția solului", care prevede mă
suri de protejare a solului împotriva 
eroziunii și a inundațiilor, de iriga
ții și de administrare corespunzătoa
re a fondului funciar.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Premiul popularității, decernat 
de ziariștii spanioli personalită
ții politice care se bucură de cea 
mai largă simpatie, a revenit, 
in acest an, secretarului gene- 
ral al P.C. din Spania. Santia
go Carrillo. Anul trecut, dis
tincția amintită a fost conferi
tă lui Adolfo Suarez, șeful gu
vernului, iar reversul premiului 
pentru popularitate a fost con
ferit lui Fraga Irribarne. ex- 
ministru franchist și actualul 
secretar general al partidului 
Alianța Populară.

O grevă generală de peste trei 
săptămîni, 'alături de neîntrerupte 
manifestații de stradă, intensificarea 
rezistenței armate, inclusiv in capi
tală, și un front politic de opoziție 
alcătuind un spectru larg — de la 
cercurile patronale la formațiuni an
gajate în rezistența armată — au 
confruntat recent regimul dictatorial 
din Nicaragua cu cea mai acută criză 
din întreaga sa existență.

Peste noianul de nemulțumiri acu
mulate față de angrenajul despotic 
care de 41 de ani hărăzește țării 
înapoiere economică și flagrante ne
dreptăți sociale, s-a suprapus, ca ele
ment detonator al conflictului, asa
sinarea, la 10 ianuarie, a lui Joaquin 
Chamorro, liderul singurului partid 
legal de opoziție — partidul conser
vator, de orientare social-democrată 
— și director al ziarului „La Prensa“. 
Chamorro devenise foarte incomod 
din momentul cînd a pornit în pagi
nile ziarului său o sistematică de
nunțare a represiunilor și corupției, 
implicînd diverși exponenți ai oli
garhiei, unii chiar din anturajul ge
neralului Anastasio Somoza. Ca atîția 
alții înaintea lui, curajosul tribun a 
sfîrșit ciuruit de gloanțele unor uci
gași profesioniști, iar ancheta ofi
cială, firește, nu a avut nici un re
zultat. Funeraliile lui Chamorro au 
reunit la Managua 100 000 de partici
pant, prilejuind cea mai mare mani
festație politică înregistrată vre
odată în Nicaragua. Intervenția apa
ratului represiv s-a soldat cu morți 

-și răniți, pe lingă mulți arestați. O 
serie de personalități ale vieții so
ciale au fost nevoite să ceară azil la 
ambasade străine, cea a Republicii 
Costa Rica fiind foarte solicitată.

Semnificativ și, totodată, inedit 
pentru Nicaragua este că manifesta
ția a reunit întreaga opoziție poli
tică, începind cu mișcarea de guerilă 
din Frontul Sandinist de Eliberare și 
terminînd cu cercuri ale marii bur
ghezii, pînă mai ieri strîns legate de 
Somoza, că tot acest amalgam de 
forțe a cerut la unison abolirea re
gimului dictatorial și instaurarea de
mocrației. în aceste condiții, unicul 
reazem al regimului pare să fie Gar
da Națională, bine echipată, care cu
mulează funcțiile, de armată și poli
ție. între altele, ea administrează o

rețea de lagăre de concentrare, în
chisori înțesate de adversarii politici. 
Două treimi din efectivele gărzii au 
trecut prin centre de instruire anti- 
guerilă din exterior, iar unele unități 
sint conduse, de foști ofițeri ai regi
mului saigonez, fugiți din Vietnam.

Nenumărate sint nelegiuirile înscri
se la activul acestei gărzi pretoriene. 
Unele de dată mai recentă sint con
semnate într-un raport al organiza
ției „Amnesty International", care,

lurilor străine, cărora le sint acorda
te concesii din cele mai rentabile.

Pe cit de prosperă este situația fa
miliei Somoza și a sprijinitorilor ei 
monopoliști, pe atît de sumbră apare 
panorama economico-socială. O da
torie externă de 1,5 miliarde de do
lari, un deficit al balanței de plăți 
mereu în creștere și un slab nivel de 
industrializare sint principalele ca
racteristici ale situației economice, 
devenite și mai precare după devas-

NICARAGUA

Mișcarea antidictalorială 
în plină ofensivă

pe baza mărturiilor misionarilor ca
pucini stabiliți în nordul statului Ni
caragua, descrie masacrarea de către 
gardă a cîteva sute de țărani — intre 
ei 40 de copii — bănuiți că sprijină 
Frontul Sandinist de Eliberare. O 
pastorală a bisericii catolice nicara- 
guaene denunță și ea „tratamentul 
inuman" la care sint supuși cei sus- 
pecți de infidelitate față de regim, 
avind în vedere nu numai cazurile de 
execuții sumare, ci și tortura apli
cată pe scară largă.

Somoza, una din familiile cele mai 
rapace din America Centrală, stăpî- 
nește principalele resorturi ale eco
nomiei nicaraguaene: plantații, mine, 
bănci, societăți de asigurare și de 
transport, firme comerciale, de con
strucții, ferme, căi ferate. Posedă, 
de asemenea, ziare, posturi de radio 
și postul de televiziune național. La 
toate acestea se adaugă cota ce 
revine clanului ca asociat la multiple
le afaceri din Nicaragua ale monopo-

tatorul cutremur de pămînt din 
1972. Este vorba de o economie ba
zată, în esență, pe agricultură (ba
nane, bumbac, tutun, cafea), și pe 
extracția mineralelor (zinc, antimo
niu, aur, argint), ambele sectoare 
aflindu-se în mîinile oligarhiei și ale 
firmelor monopoliste, care adminis
trează tara ca pe o feudă. Din cei 
2,3 milioane de locuitori, peste 250 000 
șomează : din zece nicaraguaeni șapte 
sint ’ analfabeți ; 300 000 de oameni
trăiesc în cocioabe, roși de boli și de 
mizerie ; mortalitatea infantilă face 
ravagii, iar vîrsta medie abia depă
șește cu ceva 40 de ani. Asemenea 
realități, agravate de prigoana poli
tică, stimulează sentimentele de re
voltă ale maselor mai mult decît 
orice „agitatori" invocați de auto
rități.

Serios zdruncinați de recentele eve
nimente, generalul Somoza și acoli- 
ții săi au recurs la un gest oarecum 
surprinzător pentru vremuri atît de 
tulburi : organizarea de alegeri mu
nicipale, parte a incercărilor de a

oferi o aparență' de liberalizare alia- 
ților tradiționali, care presează în 
acest sens, simțindu-se tot mai 
stingheriți de compania unei dictaturi 
atît de compromise în țară și peste 
hotarele ei. Dar tarsa electorală s-a 
transformat într-un eșec total pentru 
organizatori : peste 80 la sulă din 
alegători nu s-au prezentat la vot. 
Ceea ce, bineînțeles, nu a împiedicat 
partidul așa-zis „liberal" al lui So
moza să se proclame cîștigător cu 85 
la sută din voturi într-un original 
scrutin fără alegători. Această „per
formantă", ca și întețirea represiuni
lor in condițiile izolării aproape com
plete a familiei Somoza în interiorul 
țării, ar putea face efectivă, socotesc 
observatorii, retragerea de către 
S.U.A. a sprijinului militar pentru 
regim, ca și a celui economic (de 
3 300 000 dolari pe an), cum au de
clarat nu de mult oficialitățile ame
ricane.

Mișcarea antidictatorială din Nica
ragua se află în plină ascensiune. 
Ultimul manifest al Uniunii Demo
cratice Naționale, front alcătuit din 
șapte partide ale opoziției și două 
federații sindicale, formulează urmă
toarele revendicări : înlăturarea de 
la putere a dictatorului Somoza, eli
berarea tuturor deținuților politici, 
acordarea de libertăți democratice și 
reforme care să amelioreze condițiile 
de viață ale poporului.

Constrîns de împrejurările create 
prin generalizarea mișcării antidicta- 
toriale. Somoza a declarat zilele tre
cute că acceptă inițierea unui dialog 
cu principalele forte politice, la care 
să ia parte inclusiv Frontul Sandi
nist de Eliberare, cu condiția ca 
frontul să renunțe la lupta armata. 
Abia după aceea Somoza ar lua în 
considerare renunțarea sa la putere 
și instaurarea unui guvern civil. Dar 
atît condiția dezarmării prealabile și 
fără garanții cerută mișcării de re
zistentă. cit și termenul avansat pen
tru ipotetica normalizare politică „de 
sus" — mai 1981 — trezesc în rîn- 
durile opoziției serioase rezerve sau 
acuzații directe în sensul că ldeea 
dialogului nu este decît o manevră 
prin care regimul, aflat la strîmtoare, 
încearcă să cîștige timp.

V. OROS

Proiecte de exploatare a 
resurselor Mekongului. La 
Hanoi se desfășoară lucrările pri
mei sesiuni a Comitetului provizoriu 
pentru coordonarea explorării cursu
lui inferior al fluviului Mekong, la 
care participă delegații din Vietnam, 
Laos, Tailanda și reprezentanți ai 
Comisiei economice și sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Oceanul Paci
fic. A luat cuvîntul Nguyen' Duy 
Trinh, viceprim-ministru și ministru 
al afacerilor eterne al R.S. Viet
nam, care a subliniat că înfăptuirea 
unor lucrări de exploatare a bogă
țiilor bazinului fluviului Mekong va

contribui la întărirea cooperării țări
lor din Asia de sud-est, la întărirea 
păcii, independenței și unei adevă
rate neutralități în regiune.

Raport al secretarului ge
neral al O.U.A. La cea de a 
XXX-a sesiune a Consiliului mi
niștrilor afacerilor externe al Orga
nizației Unității Africane, care se 
desfășoară la Tripoli, secretarul ge
neral al O.U.A., William Eteki 
Mboumoua, a prezentat raportul de 
activitate. El a relevat, cu acest pri
lej, că eforturile Comisiei de me
diere a O.U.A. în conflictul dintre 
Somalia și Etiopia vor fi continuate.

Noi experiențe în Cos
mos. Iuri Romanenko și Gheorghi 
Greciko continuă să execute progra
mul de cercetări și experiențe tehni- 
co-științifice la bordul complexului 
spațial „Saliut-6“ — „Soiuz-27“. în 
cursul experiențelor cu telescopul 
BST-1M s-a realizat ajustarea pozi
ției sale și a vizorului optic 
față de;sistemul de orientare după 
aștri al stației „Saliut-6“. Cosmonau- 
ții au executat măsurători ale radia
ției submilimetrice a atmosferei te
restre, care oferă posibilități de cu
noaștere mai bună a proceselor care 
au. loc în atmosfera Terrei.

Convorbiri vest-germano- 
cehoslovace. Cancelarul federal 
al R.F. Germania, Helmut Schmidt, 
l-a primit miercuri pe ministrul a- 
facerilor externe al R.S. Cehoslova
ce, Bohuslav Chnoupek, aflat în vi
zită oficială în R.F.G. Totodată, mi
nistrul cehoslovac a avut convorbiri 
cu Hans Dietrich Genscher, vicecan
celar și ministru de externe al 
R.F.G., în legătură cu dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor bilaterale și 
cu unele probleme ale actualității 
internaționale.

Succese ale Frontului Patriotic Zimbabwe
MAPUTO 22 (Agerpres). — La Ma

puto a fost dat publicității un comu
nicat al Frontului Patriotic Zimbab
we în care se subliniază că în lunile 
decembrie 1977 — ianuarie 1978 luptă
torii F.P.Z. au scos din luptă 225 
membri ai detașamentelor de repre
siune rhodesiene. în zona operativă 
de nord-est a Rhodesiei, luptătorii

frontului au organizat 12 ambuscade, 
au efectuat peste 20 de atacuri îm
potriva unor tabere ale armatei rho
desiene și 28 de operațiuni de diver
siune.

în cursul luptelor au fost capturate 
cantități importante de arme și mu
niții.

Spre normalizarea relațiilor dintre Ciad și Libia
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă a informat printr-o scrisoa
re Consiliul de Securitate al O.N.U. 
că își continuă eforturile în vederea 
îmbunătățirii relațiilor cu Ciadul și 
dorește îmbunătățirea radicală si în
tărirea relațiilor prietenești cu aceas
tă țară. în spiritul Cartei O.N.U. și 
al principiilor Organizației Unității 
Africane. în mesajul reprezentantului 
libian la O.N.U. se subliniază că 
Moammer El Geddafi, secretar gene
ral al Congresului General Popular 
al Jamahiriei Libiene, a acceptat să 
aibă o întrevedere la cel _ mai înalt 
nivel cu șeful statului ciadian. gene
ralul Felix Malloum Ngakoutou Bey- 
Ndi. în scrisoare se exprimă speran

ța că la această întîlnlre „se vor re
zolva divergentele existente între 
cele două țări vecine si se vor resta
bili relațiile normale între ele".

★
Ședința Consiliului de Securitate 

al O.N.U. consacrată examinării dife
rendului dintre Ciad și Jamahiria Li
biană, care trebuia să albă loc marți 
seara, a fost anulată, la cererea dele
gației ciadiene, „ca urmare a nego
cierilor bilaterale angajate între cele 
două țări". De altfel, președintelui 
Consiliului de Securitate i-a fost deia 
înmînat textul comunicatelor comune 
publicate la Tripoli, la 18 februarie, 
și care relatau despre primele între
vederi dintre reprezentanții Ciadului, 
Jamahiriei Libiene și Sudanului, ca 
tară mediatoare.

DE PRETUTINDENI
• HELIOCENTRALE-

LE CIRCUMTERESTRE 
prezintă un deosebit interes in 
condițiile accentuării crizei e- 
nergetice la nivel mondial — 
susține specialistul american 
dr. Peter Glaser. Potrivit pro
iectelor sale, prima centrală 
nucleară — satelit ar putea fi 
asamblată pe orbită pină în 
anul 1995 din elemente aduse . 
în Cosmos cu ajutorul unei na
vete spațiale. Satelitul plasat 
pe o orbită, geosincronă, stațio
nară în raport cu Pămintul, ar 
produce energia electrică din 
razele solare recepționate. E- 
nergia va fi transmisă pe Terra 
sub formă de microunde, către 
un receptor special, cu un dia
metru de circa 11 km. care are 
rolul de a reconverti undele in 
electricitate. Prețul unei ase-> 
menea instalații : 10 miliarde
dolari. Pînă în anul 2025, prin 
eforturi unite, comunitatea in
ternațională ar putea monta 
peste o sută de sateliți solari 
— este de părere specialistul 
american, prevăzînd că siste
mul acestor heliocentrale ar pu
tea acoperi 35 la sută din ne
voile de energie ale Terrei.

• GIGANT INDUS
TRIAL. în zona industrială I 
Arzew,. în vestul Algeriei,;.
a fast inaugurată oficial uzjiiș. 
de lichefiere a gazului metan 
(„GNL-1"), considerată ca cel 
mai important obiectiv indus
trial de acest gen din lume. 
Actualmente, s-a trecut la lan
sarea lucrărilor de realizare, in 
aceeași zonă, a altor două uni
tăți industriale gigant pentru 
lichefierea gazelor — „GNL-2" 
și „GNL-3" — care vor avea o 
capacitate de producție de 2,5 
miliarde și, respectiv, 15,7 mi
liarde metri cubi. Uzina 
„GNL-1", care va contribui la 
triplarea, încă în cursul acestui 
an, a capacităților naționale de 
export, va face din Algeria una 
dintre priricipalele țări furni
zoare de gaze naturale lichefia
te. Complexul petrochimic Ar
zew, care mai cuprinde o rafi
nărie petrolieră de 2,5 milioane 
tone pe an și trei mari fabrici 
de amoniac, metanol și rășini 
și de gaz propan lichid, a fost 
dotat recent cu un port meta- 
nier, printre cele mai moderne 
din lume.

• PROIECTUL „MO
NEX". La Kuala Lumpur a 
început, marți, cu participarea 
unor experți in domeniul me
teorologiei reprezentînd 20 de 
țări, o reuniune consacrată ela
borării detaliilor proiectului 
„Monex" (experimentul muso- 
nic) în regiunea Asiei de sud- 
est, care urmează a fi aplicat 
începind din luna decembrie ca 
parte a programului global de 
cercetare a condițiilor atmosfe
rice elaborat de Organizația 
Meteorologică Mondială. O vas
tă zonă geografică, care se va 
întinde din Birmania pină la 
Papua-Noua Guinee și din nor
dul Australiei pînă în sudul 
Chinei, va fi supusă în cadrul 
proiectului „Monex" unor cer
cetări intense pentru cunoaște
rea evoluției condițiilor at
mosferice, în vederea unor 
prognoze meteorologice cît mai 
exacte și a avertizării din vre
me în cazul unor perturbați! 
atmosferice de amploare.

© UN „TABEL AL 
SUBSTANȚELOR CHI
MICE". Dacă cunoscutul „ta
bel al lui Mendeleev" cuprinde 
aproximativ 100 de elemente 
chimice naturale, în ceea ce 
privește substanțele chimice 
cunoscute de om, numărul lor 
se ridică la peste 4 milioane și 
este în continuă creștere. Un 
tabel complet, „la zi", al acestor , 
substanțe chimice arată că 98: ' 
la sută dintre ele sînt substanțe'-" . 
organice care au la bază car
bonul. Cele mai multe dintre 
substanțele' chimice cunoscute 
în prezent au fost obținute prin 
izolare din materii naturale și 
sintetice — scrie săptămînaltil 
„Sunday Times"?

o ASOCIAȚIILE NE
FUMĂTORILOR din Repu- I 
blica Federală Germania, Elve
ția și Austria se vor întîlhi, în 
zilele de 11 și 12 martie, la 
Friedrichshafen, într-un schimb 
de experiență. Așa cum arată 
grupul „Nefumătorii activi" din 
Ulm, ei luptă pentru ocrotirea 
nefumătorilor la locul de mun
că și în diverse localuri pu
blice. Ei vor explica copiilor, 
tinerilor, părinților și educato
rilor ce efect dăunător are tu
tunul. Grupul dorește, de ase
menea, să întocmească progra
me pentru ajutarea celor care 
nu pot să se lase de fumat.’

® CONTRABANDIȘ
TII... ÎN GREVĂ. Agenția 
France Presse subliniază cu 
ironie amară extinderea feno
menelor crizei în toți porii „so
cietății de consum", transmițînd 
următoarea telegramă : Este, 
de asemenea, criză și în rîndul 
contrabandiștilor din Bari (su
dul Italiei), care au hotărî t 
marți să declare grevă. O pan
cartă atîrnată la intrarea în 
port explică motivele «încetării 
lucrului» : cei care efectuează 
în fiecare noapte transportul 
țigărilor de contrabandă din 
cargourile ancorate la- limita a- 
pelor teritoriale pînă la mal 
protestează împotriva diminuă
rii marjelor de profit și a de
teriorării «sistemului de asigu
rări». Un angrosist, care a ți
nut să rămînă anonim, a pre
cizat că «marasmul profesiunii 
de contrabandist» este provocat 
de eficacitatea crescîndă a va
meșilor italieni, fiecare captură' 
operată de aceștia antrenînd, 
inevitabil, o reducere a benefi
ciului celor certați cu legea.
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