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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-

arfiiază, pe Boubker Boumahdi, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba

sador extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Maroc în țara 
noastră. (Continuare în pagina a 
V-a).

În prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri s-au deschis

LUCRĂRILE CELEI DE-A XIA 3NEERINTE A UNI
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR

în minele din Valea Jiului

UTILAJE Șl TEHNOLOGII PERFECȚIONATE

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, vineri dimineața s-au 
deschis la Palatul Marii Adunări 
Naționale lucrările celei de-a Xl-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
eveniment cu profunde semnificații 
în viața studențimii, a întregului 
nostru tineret.
Sosirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
este salutată cu vil și puternice 
aplauze. Sute de studenți și studen
te, veniți în întimpinare, scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
și studenții !“, dind glas sentimen
telor de profundă recunoștință 
pentru minunatele condiții de în
vățătură, pentru tot ceea ce parti
dul și statul nostim, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fac pentru 
modernizarea continuă a invăță- 
mîntului românesc, pentru prețui
rea de care se bucură tineretul, 
pentru rolul conferit acestuia in 
opera de făurire a prezentului so
cialist și viitorului comunist al 
României.

împreună cu secretarul general 
al partidului au venit tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgănes- 
cu, Jarios Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Vii-gil- Trofin, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Teodor Coman, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Aurel Duma, Ion Stă- 
nescu.

Aceeași atmosferă însuflețită, ti
nerească se regăsește în sala de 
ședințe, unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat sint 
întîmpinați cu ovații prelungite și 
urale.

în sală se află delegați ai studen
ților din toate centrele universitare, 
reprezentînd cele 44 institute de in- 
vățămint superior din întreaga țară, 
membri ai conducerilor unor minis
tere, instituții centrale și organizații

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLA E CEA UȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere, să adresez 

Conferinței pe țară a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști, de- 
legaților și invitaților, tuturor stu
denților din patria noastră un căl
duros salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consiliului 
de Stat și guvernului, precum și 
din partea mea personal, împreună 
cu cele mai bune urări de succes 
în desfășurarea lucrărilor acestui 
forum democratic al tineretului 
studențesc. (Aplauze puternice, 
prelungite. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și studenții !“).

Conferința studenților comuniști 
are menirea de a analiza în mod 
temeinic modul în care se înfăp
tuiesc hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționa
le cu privire la perfecționarea în- 
vățămîntului, legarea lui mai strîn- 
să de cercetare și producție, forma
rea cadrelor de specialiști pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii contem
porane. Totodată, conferința tre
buie să facă bilanțul activității or
ganizațiilor studenților comuniști, 
al muncii întregii studențimi con
sacrate ridicării continue a nivelu
lui pregătirii profesionale și poli
tice, al eforturilor depuse de toți 
studenții pentru a deveni cadre de 
nădejde, specialiști, intelectuali, 
militanți activi în construcția noii 
orînduiri în România, pentru ridi
carea patriei, noastre socialiste pe 
trepte tot mai înalte de civilizație, 
pentru asigurarea măreției, inde
pendenței și suveranității țării. 
(Aplauze puternice, prelungite). 

obștești, ■ rectori ai institutelor de 
învățămînt superior, alte cadre di
dactice, tineri muncitori și elevi.

Luind cuvintul, tovarășul Ion 
Sasu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, a spus :

înflăcărați de dragostea și devo
tamentul nețărmurit ce vi le pur
tăm. vă mulțumim fierbinte, din 
toată inima,' pentru prezența dum
neavoastră în mijlocul nostru, pen
tru tot ceea ce faceți spre binele și 
prosperitatea patriei, a națiunii 
noastre socialiste.

Pentru tînăra generație a patriei, 
pentru întreaga noastră națiune 
este cea mai mare mindrie că in 
fruntea partidului și statului nos
tru vă aflați dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent fiu al poporului, neînfricat 
patriot și internaționalist, personali
tate proeminentă a vieții interna
ționale, care din cea mai fragedă 
vîrstă v-ați dedicat hotărît și con
secvent luptei revoluționare, înfăp
tuirii idealurilor de libertate și 
dreptate socială pe pămintul Româ
niei, afirmării ideilor socialismului 
și comunismului in lume, a păcii și 
progresului social.

Noi vedem in prezența dumnea
voastră o nouă și elocventă expre
sie a grijii și atenției calde, părin
tești, pe care o acordați studenților, 
tinerei generații, indrumîndu-ne 
statornic șl cu clarviziune pașii, ve
ghind asupra creșterii și formării 
noastre ca tineri revoluționari, ca 
mjțitanți ^activi, peptru- ca/iza P|,rti- 
dului Comunist Român,

Vă raportăm că adunările și con
ferințele de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor noastre, 
premergătoare conferinței, au 
dat expresie grăitoare încrederii 
nețărmurite a tineretului studios 
in politica Partidului Comunist Ro
mân. atașamentului său deplin față 
de partid, față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe. 

(Nicolae Ceaușescu.
Vă încredințăm că înalta cinste 

și onoare pe care ni le faceți prin 
participarea dumneavoastră la lu
crările celei de-a Xl-a Conferințe a 
Uniunii noastre, forum de analiză
(Continuare în pag, a II-a)

în anii care au trecut de la Con
gresul al XI-lea al partidului au 
fost adoptate noi și importante mă
suri pentru înfăptuirea neabătută 
a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate — în care învățămîntul și ști
ința, formarea cadrelor pentru toa
te domeniile ocupă un loc de sea
mă. Succese remarcabile au fost 
obținute în înfăptuirea planului de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii. în primii doi ani, producția in
dustrială a crescut cu peste 25 la 
sută, realizîndu-se o producție su
plimentară de circa 38 miliarde lei. 
Au fost dobîndite realizări însem
nate în creșterea productivității 
ipuncii, a venitului național, în re
ducerea cheltuielilor materiale și 
sporirea eficienței întregii activi
tăți economice. în agricultură, în 
primii doi ani ai cincinalului am 
obținut o recoltă medie anuală de 
circa 19 milioane tone cereale, ceea 
ce a asigurat o bună aprovizionare 
a populației cu produse agroali- 
mentare. în cadrul programului de 
investiții, pînă acum, în acest cin
cinal, au fost construite circa 1 000 
obiective industriale și agrozooteh
nice importante, care au sporit în 
mod considerabil potențialul eco
nomic al țării. S-au obținut, de a- 
semenea, succese mari în dezvol
tarea științei și culturii — factori 
de bază ai progresului multilateral 
al întregii societăți socialiste.

Ca rezultat al succeselor obținute 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării, al resurselor suplimentare 
create în economia noastră, Comi
tetul Central al partidului a adop
tat hotărîrea de creștere, în acest 
cincinal, a veniturilor reale ale oa

menilor muncii cu circa 32 la sută, 
față de 20 la sută, cit era prevăzut. 
Aceasta hotărîre, precum și cele
lalte măsuri cu privire la majora
rea alocațiilor pentru copii, a pen
siilor, dezvoltarea construcției de. 
locuințe și a altor activități sociale, 
demonstrează cu putere că tot ceea 
ce înfăptuim în țara noastră, esența 
politicii partidului, a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, o 
constituie ridicarea bunăstării și 
fericirii întregului popor, crearea 
condițiilor ca ■ cetățenii patriei 
noastre să ducă o viață tot mai 
demnă, tot mai civilizată și liberă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în același timp au fost adoptate 
noi măsuri pentru perfecționarea 
organizării și conducerii vieții eco- 
nomico-sociale, a cadrului organi
zatoric de participare nemijlocită a 
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, la conducerea diferite
lor sectoare de activitate, a întregii 
societăți, la făurirea conștientă ' a 
a propriului lor destin, a viitorului 
comunist. Considerăm că societatea 
pe care o edificăm este rezultatul 
muncii directe a maselor populare, 
că poporul trebuie să fie nu numai 
participant activ la edificarea so
cietății socialiste, dar și beneficia
rul ei direct — și, ca atare, el tre
buie să-și spună cuvintul în tot 
ceea ce se înfăptuiește ! Numai pe 
această bază socialismul se afirmă 
ca o formă superioară, democrati
că de organizare socială, care pro
movează un umanism nou, revolu
ționar, în care omul ocupă primul 
loc, și constituie preocuparea princi
pală a societății. (Aplauze puter

nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!“).

Conferința Națională a. partidului 
a stabilit noi măsuri pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
Congresului al XI-lea de dezvoltate 
în ritm înalt a economiei naționale 
și ridicare, pe această bază, a 
bunăstării materiale și. spirituale a 
întregului nostru popor. Conferința 
a acordat o atenție deosebită creă
rii condițiilor pentru afirmarea cu 
putere în viață a revoluției tehni- 
co-științifice in toate compartimen
tele societății, pentru trecerea la o 
calitate nouă în întreaga activitate 
materială și spirituală din patria 
noastră.

îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor trasate de 
Congresul al XI-lea și de Confe
rința Națională — făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea țării spre comu
nism — impune ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al întregii pro
ducții materiale, creșterea rolului 
științei și învățămîntului în accele
rarea progresului tuturor sectoare
lor vieții economico-sociale. Patria 
noastră a ajuns la un asemenea 
stadiu de dezvoltare, îneît extin
derea cercetării tehnico-științifice 
și introducerea rapidă în practică 
a rezultatelor ei constituie facto
rul determinant al progresului ei 
multilateral, al edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
în realizarea acestui obiectiv, un 
rol de seamă îl au cadrele, spe
cialiștii, muncitorii de înaltă califi
care. Numai dispunînd de cadre și 
muncitori de înaltă calificare, cu 
înalt simț de răspundere față de 

destinele patriei și ale socialismu
lui, avem garanția deplină a înfăp
tuirii cu succes a minunatului 
Program adoptat de Congresul al 
XI-lea, care prevede ridicarea 
României pe noi culmi de civiliza
ție, depășirea stadiului de țară in 
curs de dezvoltare și înscrierea în 
rîndul statelor cu o economie dez
voltată, a înaintării ferme pe calea 
civilizației noi, comuniste. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Pornind de la aceasta, partidul
■ și statul nostru au adoptat măsu
rile corespunzătoare pentru așe
zarea pe baze noi, revoluționare, 
a învățămîntului de toate gradele, 
pentru legarea lui mai strînsă cu 
cercetarea și producția, în vederea 
formării multilaterale a tinerei 
generații, corespunzător exigențelor 
revoluției tehnico-științifice con
temporane, astfel incit să-și poată 
îndeplini în cele mai bune condi
ții sarcinile de mare răspundere 
ce-i vor reveni în orice sector al 
construcției socialismului din pa
tria noastră.

Dispunem în prezent de o puter
nică bază materială, care asigură 
atît desfășurarea corespunzătoare a 
procesului de învățămînt, cit și 
coțidtții bune de viață și învățătură 
elevilor și studenților. Este grăitor 
pentru eforturile făcute în această 
direcție faptul că peste 60 la sută 
din spațiile de învățămînt și peste 
70 la sută din totalul spațiilor de 
cazare au fost construite în ultimii 
10 ani.

întregul învățămînt al patriei 
noastre — -inclusiv învățămîntul
(Continuare în pag. a IlI-a)

în minele din Valea Jiului ca
pătă cimp tot mai larg de acțiu
ne introducerea unor tehnologii 
de lucru în subteran de mare pro
ductivitate, care duc la creșterea 
gradului de mecanizare. Un exem
plu concludent în acest sens îl 0- 
feră succesul brigăzii conduse de 
Ilie Chiron, din sectorul de inves
tiții al întreprinderii miniere Vul
can. care a realizat, prin utilizarea 
combinei de înaintare în frontal, 
un volum de excavații în rocă de 
1 266 mc lunar, ceea ce reprezin
tă un adevărat record obținut în 
cadrul unității la lucrările minie
re. Productivitatea muncii obținu
tă este cu circa 50 la sută superi
oară. nivelurilor înregistrate în ca
zul folosirii metodelor clasice de 
lucru.

Brigada de pregătiri condusă de 
loan Girea. de la întreprinderea 
minieră Lupeni, a realizat străpun

sarcina de serviciu 
și spiritul creator

Despre valorificarea inteligenței tehnice, 
despre aportul cadrelor inginerești la întreprinderea 

de utilaje și piese de schimb din București

Un recent schimb de 
experiență desfășurat 
la întreprinderea de 
utilaje și piese de 
schimb din București 
a prilejuit o utilă și 
rodnică dezbatere des
pre eficiența muncii 
politice in efortul de 
ridicare pe o treap- 

. L.tă. superirterijr a ..acti
vității economice. Co
mitetul de partid a or
ganizat numeroase a- 
semenea discuții, cu 
participarea unor pro
fesori și specialiști de 
la Institutul politehnic, 
de la Institutul de cer
cetări metalurgice sau 
a unor secretari de 
comitete de partid din 
Capitală. Astfel, in 
lumina documentelor 
de partid, s-a definit 
atitudinea omului nou 
față de profesia pe ca
re și-a ales-o și față 
de muncă — pentru 
a se putea acționa cu 
folos, în practica fie
cărei zile, asupra în
tregului colectiv, an
gajat în realizarea u- 
nor obiective econo
mice importante, cît 
și în aplicarea consec
ventă, cu randament 
maxim, a unor iniția
tive care îi fac cinste, 
întreprinderea (pînă 
în urmă cu vreo nouă, 
zece ani — un atelier 
mai răsărit) a ieșit din 
anonimat în primul 
rînd prin inteligență 
tehnică, febrilă căuta
re a unor noi soluții și 
inițiative.

Cu cîțiva ani în 
urmă am văzut aici o 
expoziție — sub sem
nul reducerii efprtului 
valutar — cuprinzînd, 
de fapt, angajamen
tele unor colective și 
cadre tehnice de a a- 
juta la asimilarea fa

bricării unor piese de 
import : in dreptul 
fiecărei piese am des
cifrat numele celui ce 
își asumase răspunde
rea — și data la care 
se va raporta îndepli
nirea sarcinii. Pe a- 
ceastă cale s-a ajuns 
la unele succese deo
sebite... in- producție și 
la diversificarea pro
ducției. Acum, mai 
vechea inițiativă a fost 
pusă în acord cu ce
rințele etapei actuale,

însemnări
de Nicolae ȚIC

îneît aici se depun e- 
forturi nu numai pen
tru reducerea impor
tului, ci și pentru mă
rirea exportului, prin- 
tr-o calitate sporită. 
Aprecierile favorabile 
la adresa acestui co
lectiv își au justifica
re. Nu m-am dus la 
uzină cu intenția de a 
descoperi neajunsuri, 
care sint, și nimeni nu 
le ascunde, dimpotrivă 
— aici s-a instaurat 
un climat propriu de
mocrației muncito
rești, de exprimare 
deschisă a punctelor 
de vedere, a observa
țiilor critice, chiar se
vere, cînd e cazul — 
ci mai mult cu dorin
ța de a observa cum 
se fructifică dezbateri
le, cum se valorifică 
inteligența tehnică.

Aici sint mulți crea
tori pasionați, aici am 
auzit mereu îndem
nul de a contribui la 
progresul tehnic. Aici, 
toți învață, iar cine 
nu o face din proprie

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului federal 

al Republicii Socialiste Cehoșlovace
PRAGA

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a victoriei din februarie 1948 a 

oamenilor muncii din Cehoslovacia, adresăm Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, poporului prieten cehoslovac și dumneavoastră personal un 
salutJtovărășesc și cele mai sincere felicitări în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru 
personal.

Eveniment de importanță istorică pentru oamenii muncii din Cehoslovacia, 
victoria din februarie 1948, obținută sub conducerea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a încununat luptele îndelungate duse pentru răsturnarea 
crînduirii capitaliste, a deschis calea construirii socialismului în patria 
dumneavoastră.

Poporul român se bucură sincer de realizările remarcabile obținute de 
poporul cehoslovac în cei 30 de ani de la acest mare eveniment, în dezvoltarea 
economiei naționale, înflorirea științei și culturii, ridicarea nivelului de 
trai, în edificarea societății socialiste dezvoltate.

Dind o înaltă apreciere colaborării noastre reciproce, ne exprimăm 
convingerea profundă că relațiile de prietenie dintre partidele și țările 
noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și cehoslovac, 
al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu prilejul acestui însemnat jubileu, urăm comuniștilor cehoslovaci, 
întregului popor cehoslovac și dumneavoastră personal, stimați tovarăși, 
noi și tot mai mari succese în activitatea de înflorire și prosperitate a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, în îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XV-lea al Partidului Comunist

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

din Cehoslovacia.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

gerea înainte de termen a celui 
dintîi plan înclinat de aeraj din 
blocul 2, stratul 5. Evenimentul con
stituie în același timp o premieră 
tehnologică, datorită faptului că 
cei 215 metri liniari de lucrare au 
fost executați pe înclinare prin u- 
tilizarea combinei de înaintare. Lu- 
crînd la o galerie traversală ce 
creează drum spre un nou strat de 
cărbune, în cadrul întreprinderii 
miniere Livezeni, brigada de des
chideri condusă de Gheorghe Liț- 
can. dotată cu o combină de meca
nizarea tăierii, a realizat în ultime
le zile viteze mult sporite de a- 
vansare. Beneficiind de o bună do
tare tehnică, numeroase formații de 
lucru de la minele din acest ba
zin au preluat si aplică cu rezul
tate bune inițiativa „Brigada înal
tei productivități", realizind astfel 
randamente sporite în subteran.

(Agerpres).

inițiativă este obligat 
de noile procese teh
nologice, de diversifi
carea producției. A 
rămine doar la ceea ce 
ai învățat odată în
seamnă a da înapoi. 
Stan Pătrașcu, maistru 
la sectorul 3 montaj, 
are pretenții în primul 
rînd de la sine să- fie 
la zi cu instruirea teh
nică și „in avans" cu 
gindirea, cu observa
țiile și propunerile 
vizînd îmbunătățirea 
procesului de produc
ție ; are pretenții la 
muncitorii și tehnicie*- 
nii sectorului aflați 
in subordine — și a- 
celeași firești exigen
țe, privind ridicarea 
calitativă a conducerii 
și organizării științi
fice, față de cadrele 
tehnice cu pregătire 
superioară.

Din nevoia de per
fecționare, de sporire 
a zestrei profesionale 
in raport cu cerințele 
care evoluează rapid, 
șeful sectorului 3 
montaj, Constantin 
Georgescu, după mulți 
ani de producție, s-a 
simțit dator să-și du
bleze experiența cu 
studiul superior — și 
îl regăsesc acum sub- 
inginer. îi solicit cî- 
teva lămuriri privind 
valorificarea creativi
tății tehnice a colec
tivului, în calitatea sa 
de secretar al comi
tetului de partid și 
de președinte al 
consiliului oamenilor 
muncii. Și aflu că dacă 
ar fi să judecăm lu
crurile în ansamblu, 
situația se prezintă 
foarte bine : la 3 de-
(Continuare 
în pag. a II-a)
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i*si Conferinței Naționale ale P.C.R.
Este pentru noi o deosebită cinste 

și mîndrie de a ne fi bucurat de pre
zența conducerii partidului, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la lucrările celei 
de-a Xl-a Conferințe a Uniunii 
noastre, participare care vădește o 
dată mal mult preocuparea statorni
că, permanentă pentru formarea și 
educarea comunistă a tinerei genera
ții, înalta grijă și încredere cu care 
sint înconjurați de întreaga societate 
studențimea, tineretul patriei noastre.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului — strălucită imagine a ma
rilor realizări obținute de poporul 
nostru, în frunte cu comuniștii, a 
sarcinilor de înaltă răspundere ce 
revin tineretului — constituie pen
tru noi un adevărat program de mun
că și viață, de acțiune permanentă a 
asociațiilor studenților comuniști în 
vederea temeinicei pregătiri a tine
retului universitar, a creșterii contri
buției sale la dezvoltarea economico- 
socială. Dînd glas adeziunii și atașa
mentului deplin al studențimii față 
de întreaga politică internă si externă 
a partidului și statului nostru, dra
gostei fierbinți față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimăm, tot
odată, hotărirea nestrămutată de a 
acționa cu elan revoluționar și dă
ruire patriotică, cu toată energia 
pentru înfăptuirea neabătută în viață 
a Programului partidului, garanție 
sigură a făuririi pe pămîntul Româ
niei a celei mai drepte orînduiri — 
comunismul.

Relevînd că lucrările conferinței se 
desfășoară la începutul celui de-al 
treilea an al actualului Cinci
nal, în condițiile puternicului avînt 
în muncă al întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de. Congresul al 
Xl-lea, de Conferința Națională a 
partidului, raportul a înfățișat apoi 
bilanțul importantelor realizări eco
nomice obținute în primii doi ani ai 
cincinalului.

în continuare, referlndu-se la ho- 
tărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1977, ale Conferinței Naționale 
a partidului, raportul a precizat că 
aceste documente, purtînd pecetea 
contribuției fundamentale a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. încheie pro
cesul de reorganizare și așezare pe 
baze noi. revoluționare, a învățămân
tului de toate gradele, în strinsă le
gătură cu cerințele dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării. în prezent. în 
cele 44 de instituții de învățămînt su
perior ale patriei se pregătesc 182 000 
studenți, din care 129 000 la cursurile 
de zi, ceea ce situează România în 
rindul țărilor cu o instrucție publică 
avansată. în cincinalul 1976—1980, va
loarea totală a investițiilor pentru 
învățămîntul superior este de circa 
1,7 ori mai mare decît în cincinalul 
anterior. Continuîndu-se măsurile 
inițiate, cu mai mulți ani în urmă, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. au 
fost constituite și s-au consolidat uni
tăți de producție, cercetare, proiecta
re șl servicii, legindu-se strins for
marea profesională a studenților de 
activități concrete de muncă, de crea
ție. S-a realizat trecerea la pregăti
rea pe profiluri largi a viitorilor spe
cialiști, s-a extins dubla specializare, 
s-au îmbunătățit conținutul progra
melor analitice, sistemul de predare 
a științelor sociale.

Tinăra generație, studenții patriei, 
care cunosc și prețuiesc în cel mai 
înalt grad, asemenea întregului po
por, contribuția hotărîtoare a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele iubit al tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și a- 
plicarea întregii politici de dezvoltare 
accelerată a României socialiste, fo
losesc acest prilej pentru a exprima, 
odată cu cele mai alese mulțumiri, 
stima și dragostea nemărginită pen
tru acela care ne dă un permanent 
și strălucit exemplu de patriot 
revoluționar și comunist de o- 
menie, angajamentul de a învăța 
și munci cu pasiune și răspun
dere comunistă, pentru a dovedi 
prin fapte atașamentul nețărmu
rit față de partid, față de cauza 
construirii socialismului și comunis
mului pe pămintul României.

Subliniind că actuala conferință 
este chemată să analizeze cu exi
gență și maturitate politică activita
tea tinerei generații universitare, 
raportul a arătat că în perioada 
care a trecut de la precedenta Con
ferință a U.A.S.C.R. organizația re
voluționară a studenților a așezat în 
centrul activității sale educarea co
munistă prin muncă și pentru mun
că, a acordat o atenție sporită legă
rii strînse a conținutului procesului 
instructiv-educativ de cerința fun
damentală a formării și educării 
studenților in spiritul muncii, al 
simțului datoriei, ordinii și discipli
nei. Organizarea și desfășurarea în
trecerii „Fiecare asociație a studen
ților comuniști — colectiv de educa
re prin muncă și pentru muncă a

5 »
studenților" a constituit un instru
ment eficient în munca politico-e- 
ducativă a organizațiilor noastre. De 
asemenea, un accent sporit a fost 
pus pe creșterea participării studen
ților, a asociațiilor studenților comu
niști, sub conducerea organizațiilor 
de partid, la organizarea și desfășu
rarea activității practice.

în acest sens s-a arătat că în anul 
universitar 1976—1977 unitățile de 
învățămînt au produs, pe bază de 
contract, 9 000 utilaje^ instalații șl a- 
parate, peste, 130 000 subansamble și 
repere și 500'000 scule, dispozitive și 
verificatoare, au realizat 300 proiec
te de utilaje șl instalații, 200 proto
tipuri de mașini și aproape 100 teh
nologii avansate de fabricație.

Raportînd însă realizările obținute 
la exigențele formulate de Conferin
ța Națională a partidului, la orien
tările și indicațiile cuprinse în cu
vîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul conferinței 
noastre — a spus raportorul — se 
impune să arătăm că în pregătirea 
profesională a studenților se mani
festă încă o seamă de neajunsuri, ce 
se oglindesc mai ales în rezultatele 
nesatisfăcătoare obținute de unii stu
denți în sesiunile de examene, în 
răspunderea scăzută a unor studenți 
față de sarcinile prevăzute în pla
nurile de producție, lipsă de grijă 
față de bunurile încredințate, risipă de 
materii prime, materiale și energie.

Raportul a relevat faptul că în u- 
nele unități economice, ca urmare și 
a preocupării scăzute a U.A.S.C.R., 
a organelor de învățămînt. practica 
productivă nu este privită cu res- 
ponsabilitate, se mențin încă situații 
de formalism in stabilirea sarcinilor 
de producție pentru studenți. în des
fășurarea muncii.

Subliniind că noile exigente for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidu
lui. cu privire la necesitatea de a 
transforma cantitatea într-o nouă ca
litate. accentuează răspunderile 
U.A.S.C.R.. ca organizație comunistă, 
în direcția asigurării temeinicei pre
gătiri a studenților pentru muncă și 
viață, raportul a arătat că sarcina 
centrală în această privință constă în 
mobilizarea tuturor studenților la o 
pregătire ritmică, pe tot parcursul 
semestrului, prin desfășurarea unei 
intense mUnci politico-educative. A- 
bordînd apoi problema participării 
studenților Ia munca de cercetare șl 
creație, în raport s-a arătat că nu
mai în acest an universitar peste 
42 000 de studenți au activat în 
cercuri științifice. în colective comu
ne de cadre didactice și specialiști 
din producție și cercetare, cu tineri 
muncitori și tehnicieni. Numărul stu
denților participant! la activitatea de 
cercetare pe baze contractuale s-a 
triplat în anul universitar 1976—1977, 
rezolvîndu-se peste 1100 teme din 
Planul prioritar și fiind prezentate 
pentru brevetare 729 -lucrări ce re
prezintă invenții și inovații. în a- 
celași timp, s-a semnalat că în une
le facultăți sl institute se realizează 
încă o valorificare necOrespunzătoare 
a forțelor existente, subliniindu-se 
necesitatea instituirii unui sistem 
organizat de cuprindere a covîrșitoa- 
rei majorități a studenților intr-o 
formă de activitate științifică. De 
asemenea, raportul a arătat că 
în ultimii doi ani s-au obținut rezul
tate bune în domeniul muncii pa
triotice. Faptul că după seismul de la 
4 martie 1977, luind exemplu] secre
tarului general al partidului, studen
ții — în mod deosebit cei din Bucu
rești — au acționat cu hotărîre pen
tru înlăturarea pagubelor și restabi
lirea activității normale atestă, in 
modul cel mai convingător, atașa
mentul tineretului universitar' față 
de partid și popor, profundul său 
patriotism.

în anul 1977, peste 90 000 de stu
denți au muncit pe șantierele de in
vestiții, la obiective industriale, uni
versitare, în, campaniile agricole, la 
construcția și dotarea spatiilor de 
învățămînt O contribuție importantă 
au adus cei peste 1 500 de studenți 
care au muncit și muncesc pe Șan
tierul național al tineretului Canalul 
Dunăre--Marea Neagră, ca și miile 
de participanți la Șantierul Nedeia— 
Măceșu.

Ca o expresie a aplicării în viață 
a direcțiilor stabilite de Congresul al 
Xl-lea al, partidului, a măsurilor 
adoptate de Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, a 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în sensul îm
bunătățirii calitative a întregii acti
vități politico-ideologice și cultural- 
educative, al sporirii preocupărilor 
pentru statornicirea în munca și viața 
studenților a normelor eticii și echi
tății socialiste, in perioada la care 
se referă raportul au avut Ioc trans
formări pozitive în profilul «moral- 
politic al tineretului universitar. în

treaga stiidențime, conștientă de în
datoririle sociale ce-i revin, are o 
atitudine politică înaintată. își afir
mă, prin fapte, atașamentul și devo
tamentul său profund față de politica 
P.C.R., față de patria socialistă. 
U.A.S.C.R. a situat în centrul activi
tății sale' politico-educative munca 
complexă de formare și consolidare 
a conștiinței socialiste, a personali
tății multilaterale a studenților, ac- 
ționînd atît pentru aprofundarea cu
noștințelor însușite la disciplinele de 
științe sociale, cît și în direcția lăr
girii orizontului politic și cultural al 
acestora.

Analizind problemele muncii edu
cative în rindul studenților prin pris
ma exigențelor actuale ale procesu
lui de formare a omului de tip nou, 
raportul a semnalat existența unor 
neajunsuri, subliniind că în viitor 
asociațiile studențești trebuie să ac
ționeze cu mai multă hotărîre pentru 
eliminarea oricăror manifestări de 
superficialitate și formalism în des
fășurarea învățămîntului politic, a 
celorlalte acțiuni politico-ideologice, 
pentru creșterea eficientei întregii 
activități politico-educative, astfel 
îneît rezultatele acesteia să se con
cretizeze în dezvoltarea unor puter
nice convingeri comuniste, a atitudi
nii ferme, militante, pentru cauza 
partidului.

Subliniind că în ultimii ani au fost 
inițiate numeroase acțiuni în vederea 
cultivării dragostei față de patrie, 
cunoașterii și respectării trecutului 
glorios de luptă și muncă al poporu
lui român, a tradițiilor eroice ale 
clasei muncitoare, ale partidului co
munist. a realizărilor construcției so
cialiste, raportul a insistat asupra ne
cesității cunoașterii temeinice a isto
riei multiseculare a poporului nos
tru, a luptei comune a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, de pe aceste meleaguri. Core- 
lînd în mod organic cunoașterea tre
cutului eroic cu prețuirea realizărilor 
prezentului — a spus raportorul — 
trebuie să urmărim, prin întreaga ac
tivitate politico-educativă, înțelegerea 
profundă și interpretarea științifică, 
de către toți studenții, a gloriosului 
drum istoric parcurs de poporul si 
partidul nostru, să promovăm poziții 
combative față de orice încercare de 
deformare a istoriei patriei, să dez
voltăm hotărirea tineretului universi
tar, indiferent de naționalitate, de a 
duce mai departe opera înaintașilor.

în continuare, raportul a arătat că 
rezolvarea deplină și definitivă a 
problemei naționale în țara noastră 
reprezintă o cucerire de seamă a so
cietății socialiste, o victorie a Parti
dului Comunist Român, preclzind că 
această realitate politică — ce re
flectă preocupările statornice ale se
cretarului general al partidului — se 
regăsește intru totul sl în munca și 
viața tineretului universitar. în 
România învață și muncesc îm
preună, în strînsă unitate, sub 
steagul roșu și tricolor, formîn- 
du-se spre a deveni specialiști de nă
dejde ai economiei, științei și cultu
rii noastre, numai la cursurile de zi, 
118 000 studenți români, peste 7 500 
studenți maghiari, peste 2 200 stu
denți germani și 1 000 studenți de 
alte naționalități.

Analizind în lumina recomandărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu acti
vitatea desfășurată pentru aplicarea 
în viață a principiilor șl normelor 
eticii și echității socialiste, raportul 
a arătat că în comportarea unor stu
denți, a unor colective persistă încă 
neajunsuri și că asociațiile studenți
lor comuniști au datoria de a-șl în
tări preocupările pentru a asigura 
traducerea în viață a Codului eticii 
și echității socialiste.

Raportul a evidențiat amploarea 
deosebită pe care a înregistrat-o, în 
ultimii ani, mișcarea cultural-artisti- 
că din țara noastră prin declanșarea 
și organizarea, la inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a Festivalu
lui național al educației și culturii 
socialiste „Cîntarea României". în 
etapa de masă a festivalului au par
ticipat peste 20 000 studenți. S-a ară
tat, totodată, că în lumina exigențe
lor care decurg după prima ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", asociațiile studenților co
muniști trebuie să acționeze cu mai 
multă energie în direcția extinderii 
activităților cultural-educative, să 
continue eforturile pentru Valorifi
carea superioară a potențialului ar
tistic studențesc, pentru promovarea 
și afirmarea pe plan național a ta
lentelor din rindul studenților.

Au fost relevate, totodată, preocu
pările pentru dezvoltarea activității 
sportive in rindul studenților, rapor
tul amintind participarea a aproape 
70 000 studenți la „Cupa tineretului" 
și concursurile universitare, extinde
rea practicării exercițiilor fizice în 
baze sportive și în cămine, succesele 
obținute de sportivii studenți în ca
drul „Daciadei". Au fost evidențiate,

de asemenea, rezultatele pozitive 
obținute de sportivi de performanță 
— studenți — la diferite competiții in
ternaționale și, cu deosebire, la Uni
versiada 1977 de la Sofia, unde re
prezentativa studențească a României 
s-a situat pe locul 4 în clasamentul 
pe națiuni. Cu toate acestea, s-a a- 
tras atenția în raport că asociațiile 
studenților trebuie să militeze cu 
fermitate pentru a obține rezultate 
superioare.

Subliniindu-se că tineretul univer
sitar din țara noastră dispune, prin 
grija partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de con
diții minunate de studiu și viață, 
raportul a arătat că în prezent peste 
80 000 de studenți locuiesc în cămine' 
și 60 000 servesc masa la cantine. S-a 
mărit alocația de hrană pentru stu
denți, asigurîndu-se o alimentație di
versificată. A crescut numărul de lo
curi în taberele de odihnă, în ulti
mul an universitar fiind cuprinși 
peste 22 000 de Studenți. Prin perfec
ționarea asistenței medicale s-a îm
bunătățit continuu starea de sănătate 
a studenților. în anul 1977, statul a 
cheltuit pentru fiecare student 12 350 
lei. Prin acțiunea conjugată a aso
ciațiilor studenților comuniști și or
ganelor și organizațiilor de partid 
s-au obținut o seamă de rezultate în 
autogospodărirea căminelor, cantine
lor și spațiilor de învățămînt. în a- 
ceasiă ordine de, idei au fost citate 
și unele neajunsuri, ceea ce impune 
ca toate asociațiile studenților co- 

'munlști să treacă mai hotărit la or
ganizarea Unor acțiuni educative.

în raport sint exprimate aprobarea 
unanimă și sprijinul deplin ale stu
dențimii față de ampla și dinamica 
activitate internațională a partidu
lui și statului nostru, înalta apreciere 
și mîndrie patriotică față de contri
buția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
aplicarea în viață a obiectivelor fun
damentale ale politicii noastre exter
ne, față de activitatea sa neobosită, 
pătrunsă de profundă principialitate 
și spirit revoluționar, desfășurată în 
slujba idealurilor socialismului, de 
libertate, indepfcndțmță, pace și co
laborare între națiuni, a făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte, s-a re
levat că, în spiritul politicii externe 
a partidului și statului nostru. 
U.A.S.C.R. întreține în prezent re
lații de prietenie și colaborare cu 
peste 200 de organizații naționale, 
regionale și internaționale studen
țești, de diferite orientări politice, 
ideologice, filozofice și religioase, 
U.A.S.C.R. angajîndu-se ca și in 
viitor să dezvolte raporturile de co
laborare și solidaritate activă, mili
tantă cu organizațiile studențești din 
toate țările socialiste, cu organizațiile 
progresiste și democratice ale tinere
tului universitar din întreaga lume.

Pornind de la imperativul realiză
rii și întăririi unității de ac
țiune a studențimii de pretutindeni, 
U.A.S.C.R. va dezvolta, totodată, re
lațiile de colaborare cu Mișcarea In
ternațională a Tineretului și Studen
ților pentru Națiunile Unite, cu or
ganizațiile regionale studențești, cu 
Federația Internațională a Sportului 
Universitar.

în raport se arată că U.A.S.C.R. 
cuprinde în Vindurile sale 127 614 
membri, ceea ce reprezintă 99,6 la 
sută din tineretul universitar, mani- 
festindu-se ca Un factor .activ în 
procesul de educare comunistă a 
studenților, și se menționează, de 
asemenea, că s-au obținut rezultate 
pozitive în întărirea combativității 
revoluționare a asociațiilor studenților 
comuniști, in asigurarea unei prezen
țe tot mai largi a studențimii — par
te integrantă a tineretului — în viața 
economică și social-politică a țării.

Rezultatele obținute pe ansamblu 
în activitatea desfășurată de asocia
țiile studenților comuniști se dato- 
resc conducerii de către organele si 
organizațiile de partid. îndrumării 
permanente a Uniunii noastre de 
către secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru 
toate acestea, adresăm, în numele în
tregii studențimi, cele mai vii mulțu
miri.

în încheiere, raportul, a arătat : 
în numele ■ întregii studentimi a 
tării, asigurăm conducerea partidu
lui, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Cel mai iubit fiu al po
porului nostru, că, răspunzînd che
mării și îndemnurilor ce ne-au fost 
adresate, vom face totul pentru a ne 
însuși cele mai noi cunoștințe din 
toate domeniile de activitate, că vom 
învăța, Vom munci șl învăța pentru 
a deveni buni specialiști, cetătem 
demni și devotați patriei noastre 
socialiste, pentru a ne putea asuma, 
alături de ceilalți tineri. împreună 
cu toți oamenii muncii, înalta răs
pundere a dezvoltării viitoare a tării, 
a făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Prima zi a conferinței
(Urmare din pag. I)
și dezbatere a întregii activități a 
organizației revoluționare a studen
ților, au pentru noi semnificația 
profundă a unui nou îndemn dă a 
ne pregăti temeinic. în spirit co
munist, pentru muncă și viață, de 
a face totul pentru înfăptuirea nea
bătută a mărețului Program de fău
rire a societății socialiste multila
teral!, .dezvoltate și înaintare a 
României ,șpre comunism,

... Un momenț solemn, Studente 
și studenți aduc în sala conferin
ței drapelele Partidului Comunist 
Român, Republicii Socialiste Româ
nia, Uniunii Tineretului Comunist 
și Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

în această atmosferă emoționan
tă, întreaga asistență intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România. Izbucnesc din nou 
puternice urale. Studenții reafirmă 
cu generozitate adeziunea lor la 
politica internă și externă a parti
dului și statului, hotărirea de a 
participa cu tot elanul tineresc la 
vasta operă de edificare a socialis
mului înfăptuită de poporul român, 
sub conducerea gloriosului nostru 
partid comunist.

în numele tuturor studenților din 
patria noastră, exprimînd dorința 
lor fierbinte, tovarășul Ion Sasu 
adresează secretarului general al 
partidului rugămintea de a lua 
cuvîntul la cea de-a Xl-a Confe
rință a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.

Primit cu cele mai calde senti
mente, în entuziasmul și însufle
țirea generală, ia cuvîntul tovarășul 
^icoSae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
viu interes, cu profundă satisfacție 
și aprobare deplină, fiind sublinia
tă. în repetate rînduri, cu îndelungi 
aplauze. Se scandează, din nou, cu 
înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
și studenții !“.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea cUvîntării, 
președintele Consiliului U.A.S.C.R. 
a mulțumit pentru aprecierile fă
cute și indicațiile deosebit de pre
țioase date, asigurind că ele vor 
constitui direcții fundamentale pen
tru munca asociațiilor studenților 
comuniști, și a exprimat angaja
mentul fierbinte al studenților de 
a-și călăuzi munca și viața in spi
ritul chemărilor adresate cu ge
neroasă încredere și părintească 
dragoste de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele căruia se 
leagă marile izbinzi ale poporului 
nostru, prestigiul și demnitatea 
României socialiste.

La ieșirea din sală. în holul și 
în fata Palatului Marii Adunări Na

ționale, sute de studenți au a- 
clamat din nou pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd expresia dragostei 
fierbinți și recunoștinței profunde 
față de partid și secretarul său ge
neral, pentru condițiile de viață și 
studiu asigurate studențimii, Între
gului tineret al patriei.

★
în ședința de dimineață au fost 

alese prezidiul și celelalte organe 
de lucru ale conferinței.

Dețegații au adoptat, în unanimir 
tate, următoarea ordine de zl :

— Raportul Consiliului U.A.S.C.R. 
cu privire la activitatea desfășura
tă in perioada dintre Conferința a 
X-a și Conferința a Xl-a și sarci
nile ce revin Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din' România 
în vederea participării active a stu
dențimii la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și Conferin
ței Naționale ale P.C.R. ;

— Raportul Comisiei de cenzori ;
— Alegerea Consiliului U.A.S.C.R. 

și a Comisiei de cenzori a 
U.A.S.C.R.

Raportul Consiliului Uniunii A* 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România a fost prezentat de tova
rășul Ion Sasu, secretar al C.C, al 
U.T.C., președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., iar Raportul Comisiei de 
cenzori de tovarășul Ion Stoica, pre
ședintele acestei comisii.

Conferința a trecut apoi la 
dezbaterea generală a problemelor 
înscrise pe Ordinea de zi.

Au luat cuvîntul : Vasile Bontaș, 
președintele Consiliului U.A.S.C. 
din centrul universitar București, 
Marcel Romencu, președintele Con
siliului U.A.S.C. al Universității din 
Iași, Viorel Lefter, care a prezen
tat Raportul Comisiei de validare, 
Petru Berce, președintele Consiliu
lui U.A.S.C. din centrul universi
tar Cluj-Napoca, Georgeta Lazăr, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C. al Institutului a- 
gronomic din Timișoara, Dumitru 
Floroiu Ebâncă, președintele Con
siliului U.A.S.C; al Universității 
din Craiova, Maria Wolf, președin
tele Consiliului U.A.S.C. al Institu
tului medlco-farmaceutlc din Tîrgu 
Mureș, Gheorghe Dobrea, președin
tele Consiliului U.A.S.C. al Univer
sității din Brașov, Emilia Cîrstea, 
președintele Consiliului A.S.C. al 
Facultății de mecanică a Universi
tății din Galați, Mihail Gafițeanu, 
rectorul Institutului politehnic „Gh. 
Asachi" din Iași, Maria Melinda 
Rab, șefă de comisie a Consiliului 
A.S.C. din centrul universitar 
Cluj-Napoca, Romuluș Andrei, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din centrul universitar București, 
Hildegard Stolz, șef de comisie a 
Consiliului A.S.C. al. Institutului de

învățămînt superior din Sibiu, 
Elena Ciocan, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. al Institutului 
de mine din Petroșani, Sorin Bă- 
jenaru, președintele Consiliului 
U.A.S.C. al Institutului de petrol 
și gaze din Ploiești, Mircea Cranta, 
președintele Consiliului U.A.S.C. al 
centrului universitar din Iași, Tanța 
Nicola, președintele Consiliului 
A.S.C. al Institutului de învățămînt 
superior diil Constanța, Nicușor- 
Cezar Irimia, președintele Consi
liului U.A.S.C. al Institutului de 
învățămînt superior din Pitești; 
Aurel Șeitan, președintele Consi
liului U.A.S.C. al Institutului agro
nomic din București, Carmen Ber
nie, vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar 
Iași, Radu-Petru Lisenche, pre
ședintele Consiliului A.S.C. al In
stitutului de învățămînt superior, 
din Sibiu, și Constantin Halchiaș,; 
președintele Consiliului U.A.S.C. al 
Institutului de învățămînt superior 
din Bala Mare.

Pentru a da posibilitate unui nu
măr cît mai mare de delegați și 
invitați să participe la dezbateri, 
la fundamentarea măsurilor și ho
tărîrilor conferinței, lucrările s-au 
desfășurat în cursul după-amiezii, 
in comisii pe probleme privind: 
pregătirea profesional-științifică, 
de integrare a înVățămintului cu 
producția și cercetarea; munca po- 
litico-ideologică și cultural-educa- 
tivă; activitatea de pregătire pen
tru apărarea patriei, sportivă și 
turistică; munca educativă în că
minele studențești și asistența so
cială a studenților; viața internă de 
organizație.

în cadrul lucrărilor pe comisii - 
au luat cuvîntul un mare număr 
de invitați și delegați.

Atît în plen, cît și pe comisii, 
participanții la dezbateri au ex
primat deplina adeziune a tinere
tului universitar la orientările și 
indicațiile cuprinse în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea lucrărilor 
conferinței, hotărirea unanimă de 
a acționa, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, pen
tru transpunerea lor în viață.

Făcîndu-se o analiză exigentă, 
responsabilă, în spirit critic și 
autocritic, a activității asociațiilor 
studenților comuniști, dezbaterile 
au relevat unele neajunsuri care se 
manifestă în munca organelor și 
organizațiilor studențești, indicînd 
noi căi și modalități de îmbunătă
țire a întregii activități a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România.

Lucrările în plen ale conferinței 
vor fi reluate simbătă dimineața.

(Agerpres)

n H
(Urmare din pag. I)
cembrie a fost realizat 
planul pe 1977 ; au fost 
asimilate multe piese ce 
trebuiau aduse din import; 
s-au înregistrat numeroase 
inițiative ; uzina se extin
de. se modernizează, s-au 
construit hale noi.

Iată însă că exigentele 
etapei actuale scot la ivea
lă unele neajunsuri în 
ce privește atitudinea nouă, 
creatoare fată de profesie, 
mai ales la unele cadre cu 
pregătire tehnică superioa
ră. Fiindcă această etapă, 
marcată de cerințele cinci
nalului revoluției tehnico- 
știintlflce. impune pretu
tindeni dezvoltarea gindirii 
tehnice curajoase. înnoi
toare. moderne, menită să 
conducă la un salt calita

tiv în domeniul eficientei 
economice. Tocmai în a- 
ceastă privință adunarea 
generală a oamenilor mun
cii a criticat sever spiritul 
de inițiativă încă scăzut al 
corpului tehnic. Ceea ce, 
în primul moment, mă sur
prinde. Cunosc ingineri și 
tehnicieni care n-au bătut 
pasul pe loc : inginer Ovi- 
diu Popescu, cu politeh
nica la seral, acum lucrînd 
la concepție, inginer Eu
gen Oprea, proiectant, Ion 
Stănicel. subinginer. șl 
alții și-au dat o contribuție 
însemnată la asimilarea u- 
nor piese din import, la spo
rirea calității produselor. 
Da. mi se confirmă, acesta 
e adevărul, și lista poate fi 
îmbogățită — dar nu a- 
ceașta este problema... Uzi
na dispune de un corp de

ingineri și tehnicieni cu o 
bună pregătire, cu multe 
diplome de merit. Dar ce
rințele au sporit : contează 
nu numai pregătirea, ci si 
valorificarea ei zi de zi, 
inițiativele, aportul efectiv 
în cadrul procesului de 
modernizare a tehnologii
lor. Institutele noastre po
litehnice nu pregătesc sim
pli executanti în procesul 
de producție, ci oameni cu 
un orizont larg, datori să 
intervină creator, să cau
te noi soluții, să realizeze 
intr-adevăr o muncă de 
concepție.

Ce se Intîmplă. de fapt ? 
Există tendința — ușor de 
depistat, de altfel, și în 
alte uzine — ca un inginer, 
să zicem, să se ocupe nu
mai de „portofoliul său de 
probleme". Atît mi s-a ce-

între sarcina de serviciu 
și spiritul creator

rut să fac. și am să fac 
întocmai. Fiecare cu por
tofoliul său, in domeniu] 
său. Dacă nu mi se cere 
și altceva înseamnă că nu 
e nevoie. Dar această „co
rectitudine" a unora a dat 
prilej de constatări nu prea 
favorabile : procesele teh
nologice, de la otelărie. 
turnătorie, foriă. presupun 
încă un mare volum de 
muncă fizică, conducted la 
un randament, scăzut. De
sigur. au existat si condi
ții obiective. însă hotărî

toare ar fi fost valorifica
rea inteligentei tehnice mai 
din vreme. Acum, trei in
gineri — Romeo Constan- 
tinescu. Simion Veliciu, 
care au răspuns un timp 
de respectivele sectoare, si 
Anghel Cristian, șeful sec
torului metalurgic — lu
crează, cu sprijinul multor 
tehnicieni și muncitori, la 
elaborarea unor noi tehno
logii (primele rezultate sint 
încurajatoare).

Dar mai există și comi
siile : dacă un inginer face

parte dintr-o comisie, se 
ocupă de problemele repar
tizate (care trec în porto
foliul personal de proble
me) ; dacă nu este numit 
în nici o comisie, nu se 
ocupă... Și iată constatarea 
făcută de curînd : 'de-a lun
gul anilor, numărul comi
siilor a crescut la o cifră 
considerabilă. Insă necazul 
mare vine din altă parte : 
s-a descoperit că vreo ciți- 
va ingineri și tehnicieni 
fac parte din... zeci de 
comisii. Cu ce folos ? în

calitate de figurant! ? Co
mitetul de partid și consi
liul oamenilor muncii au 
intervenit ferm pentru în
lăturarea acestui neajuns, 
întrucit uzina nu are ne
voie de „profesioniști ai 
comisiilor", ci de munci
tori și ingineri care să Se 
impună prin initiative la 
locul de muncă.

întreprinderea a dat ca
dre de nădejde altor uzine 
bucureștene. Dar au fost 
și cazuri cînd în balanța 
transferului au cîntărit mai 
greu interesele de ordin 
personal, unele . avantaje 
— printre care si mai pu
tina bătaie de cap.„ Uzina 
isi completează mereu 
corpul tehnic cu pregătire 
superioară, form!ndu-i pe 
tinerii ingineri în spiritul 
unei atitudini înaintate

fată de muncă. Cîțiva in
gineri stagiari, de pildă, 
lucrează acum la definiti
varea unor noi tehnologii 
de realizare și utilizare a 
S.D.V.-urilor, pe baza unor 
procedee elaborate de in
stitutul politehnic —: și
care vor contribuj la o sim
țitoare creștere a producti
vității muncii.
de „probleme 
va fi înlocuit și __  __
portofoliul de probleme ale

Portofoliul 
personale" 

aici cu
unei uzine în extindere și 
modernizare. Urmează o
perioadă mai grea, preci
zează tovarășul Constantin
Alexandrescu, directorul
întreprinderii, perioadă ca
re Vizează dezvoltarea, 
ceea cp înseamnă, prac
tic, modificarea rapor
tului dintre piese de

schimb și utilaje, acestea 
din urmă ocupind 70 la 
sută din producția uzinei. 
Dar aici nici o perioadă 
nu a fost ușoară. $1 lucru
rile au mers înainte cu ini
țiative valoroase, cu gin- 
dire tehnică înaintată, cu 
interes pentru toate pro
blemele, nicidecum pentru 
un „lot personal".

Am reținut și un anga
jament : colectivul de la 
întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb, benefi
ciind printre primele de 
reducerea săptămînii de lu
cru. s-a angajat să crească 
productivitatea muncii prin 
mai bună organizare. înal
tă pregătire profesională și 
initiative creatoare. Nicio
dată acest colectiv nu și-a 
călcat cuvîntul.
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superior — este larg deschis tutu
ror categoriilor de oameni ai mun
cii, fără deosebire de naționalitate. 
Acordăm o 'atenție deosebită creă
rii condițiilor ca tineretul provenit 
din rîndurile clasei muncitoare și 
țărănimii să aibă asigurate toate 
posibilitățile pentru a urma fără 
grijă cursurile oricărei instituții de 
învățămînt. Voi menționa în 
acest sens, pe lingă gratuita- 

, tea învățămîntului, faptul că 
peste 80 000 de studenți pri
mesc burse și locuiesc în cămine, 
în același timp, în conformitate cu 
politica generală națională a parti
dului nostru, sînt asigurate condi
țiile necesare pentru ca elevii și 
studenții să poată învăța și în lim
bile naționalităților conlocuitoare 
— maghiară, germană, sîrbă, u- 
craineană și altele. Astfel, și în a- 
cest important domeniu pe care-1 
constituie învățămîntul se înfăptu
iește politica națională, revoluțio
nară a partidului nostru, care a- 
sigură condiții de deplină egalita- 

_.,te in drepturi pentru toți cetățe
nii patriei, pentru întregul tineret 
al țării, posibilitatea de a învăța 
și munci, de a-și aduce contribu
ția, în strînsă unitate și frăție, la 
edificarea socialismului și comu
nismului pe pămîntul României. 
(Aplauze îndelungate. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul!“).

Putem afirma cu deplin temei că 
dispunem în prezent de un sistem 
de învățămînt modern, care oferă 
cadrul optim pentru pregătirea la 
cel mai înalt nivel a tineretului pa
triei noastre, a oamenilor . muncii, 
pentru formarea cadrelor de spe
cialitate în toate domeniile de ac
tivitate ale construcției socialiste. 
Practic, nu există domeniu în care 
să nu putem asigura pregătirea 
specialiștilor de care patria noas
tră are nevoie pentru dezvoltarea 
sa economică și socială.

Aș dori să remarc cu multă sa
tisfacție modul în care profesorii, 
conferențiarii și asistenții își înde
plinesc sarcinile de mare răspun- 

. dere ce le revin în -buna organi
zare și desfășurare a procesului de 
învățămînt, precum și participarea 
lor tot mai intensă la activitatea 
de cercetare în institutele științi
fice, contribuția lor importantă la 
soluționarea unor probleme com
plexe ale cercetării, ale dezvoltă
rii economiei, științei și culturii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

De asemenea, dăm o apreciere 
deosebită participării tot mai acti
ve și contribuției prețioase a ti
neretului din învățămîntul su
perior atît la activitatea de per
fecționare a învățămîntului, la în
sușirea temeinică a cunoștințelor ce 
se predau, îndeosebi la înfăptuirea 
sarcinilor de producție, cît și la 
activitatea de cercetare științifică, 
aportului său la dezvoltarea gene
rală a patriei noastre socialiste. 
Considerăm că în acest fel tine
retul nostru universitar își înde
plinește în mod conștiincios obli
gațiile și îndatoririle față de șine 
însuși, față de patrie și partid. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Conducerea partidului și statu
lui nostru apreciază în mod deo- 

-sebit rezultatele obținute în înfăp
tuirea măsurilor de modernizare a 
învățămîntului, în ridicarea nive
lului general al școlii românești de 
toate gradele, îndeosebi a învăță
mîntului superior, și doresc să fo
losesc acest prilej pentru a adre
sa cele mai calde felicitări tutu
ror cadrelor didactice, profesorilor 
din învățămîntul superior, precum 
și elevilor și studenților, împreună 
cu urarea de noi și tot mai mari 
succese în activitatea viitoare. 
(Aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și studenții!“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Remarcînd cu satisfacție rezul

tatele bune obținute în învățămîn
tul nostru, nu putem să nu subli
niem, și în acest cadru, că mai 
avem încă un drum important de 
parcurs pentru îndeplinirea în în
tregime a orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-lea și de Confe
rința Națională. Trebuie să luăm 
toate măsurile pentru perfecțio
narea continuă a proceșului de in- 
vățămînt. Considerînd că am 
realizat un cadru organizatoric sta
bil și de o lungă durată, nu tre
buie să uităm însă nici un mo
ment că învățămîntul — poate mai 
mult decît alte domenii — este un 
proces revoluționar, care trebuie să 
țină seama de rapiditatea cu care 
se dezvoltă știința, cunoașterea u- 
mană în general. De aceea, avem 
marea răspundere față de știința 
românească, față de viitoarele ca
dre să facem totul pentru a asigu
ra permanent, an de an, zi de zi, 
dacă se poate spune astfel, nive
lul științific corespunzător întregu
lui nostru învățămînt. (Aplauze 
puternice).

în acest sens se impune să acor
dăm o atenție sporită conținutului

manualelor și cursurilor, al căror 
nivel trebuie să corespundă cerin
țelor actuale, să reflecte continuu 
noile cuceriri ale științei și tehni
cii, ale cunoașterii din toate dome
niile de activitate. Din păcate, mai 
avem manuale al căror conținut 
este rămas în urmă, învechit; se 
mai predau cursuri ce cuprind teze 
științifice și tehnice de mult de
pășite. Iată de ce, ținînd seama de 
cerințele societății noastre și de 
dezvoltarea în ritm înalt a științei 
și tehnicii, a cunoașterii umane, 
trebuie să se acorde o atenție tot 
mai mare cuprinderii în manuale 
și cursuri a tot ceea ce este mai 
nou în fiecare disciplină, îi} fiecare 
specialitate.

Trebuie, de asemenea, acordată 
o mai mare atenție înfăptuirii în 
viață a hotărîrilor cu privire la 
împletirea strînsă a procesului de 
învățămînt cu cercetarea, prin 
participarea activă a tuturor ca
drelor din învățămîntul superior, 
și chiar din învățămîntul liceal, la 
activitatea desfășurată în cadrul 
programelor unice ale institutelor 
de cercetare. Participarea la cer
cetarea științifică, paralel cu efor
tul pentru perfecționarea continuă 
a procesului de predare a cunoș
tințelor constituie o necesitate atît 
pentru dezvoltarea generală a so
cietății noastre, cît și pentru asi
gurarea unui nivel tot mai înalt 
întregului nostru învățămînt. în 
acest sens este necesar să se in
tensifice și mai mult activitatea 
cercurilor științifice ale studenților 
și elevilor, participarea lor, paralel 
cu procesul de învățămînt, la 
munca de cercetare — ' aceasta 
constituind o cerință esențială 
pentru asigurarea unui nivel înalt 
al studiului în întreaga noastră re
țea școlară. De asemenea, tțebuie 
luate toate măsurile pentru desfă
șurarea în bune condiții a acti
vității practice de producție a ele
vilor și studenților. Să fie bine în
țeles faptul că numai împletirea 
strînsă a învățămîntului cu cerce
tarea și producția asigură formarea 
unor specialiști de înaltă calificare, 
capabili să îndeplinească orice sar
cină, atît în producția materială, 
cît și în sfera activității spirituale.

în același timp, trebuie să se-'’ 
asigure în toate instituțiile de în
vățămînt desfășurarea în cele mai 
bune condiții a predării științe
lor sociale, a activității de forma
re a tinerei generații de intelec
tuali — ca de altfel a întregului 
tineret din patria noastră — pe 
baza concepției înaintate a socia- 

' lismului științific, a materialismu
lui dialectic și istoric, astfel îneît 
specialistul de mîine să poată fi ca
pabil să descifreze nu numai se
cretele științei și tehnicii, ci și le
gile dezvoltării economico-sociale, 
să înțeleagă just tendințele gene
rale ale dezvoltării umane, să fie 
un participant activ la lupta pen
tru transformarea revoluționară a 
lumii. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Ridicarea nivelului de cunoștin
țe politico-ideologice, înarmarea 
tinerei generații, a tuturor oame
nilor muncii cu concepția revolu
ționară despre lume și viață con
stituie, în. condițiile lumii de astăzi, 
în care au loc profunde transfor
mări revoluționare, sociale și na
ționale, o necesitate pentru a crea 
constructori de nădejde ai socialis
mului și comunismului, militanți 
activi pentru o lume a dreptății 
sociale și naționale, a colaborării 
și păcii.

înfăptuirea neabătută a progra
mului de dezvoltare și perfecțio
nare a învățămîntului impune in
tensificarea activității cadrelor di
dactice, creșterea spiritului lor de 
răspundere și combativitate, odată 
cu sporirea preocupării pentru îm
bogățirea continuă a cunoștințelor 
proprii în raport cu cele mai noi 
cuceriri ale geniului uman.

în același timp, Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști trebuie 
să desfășoare o activitate mai in
tensă pentru întărirea spiritului de 
răspundere, a disciplinei și ordinii 

■■ în învățămînt, pentru sporirea e- 
■ forturilor fiecărui student în însu
șirea cunoștințelor predate, în pre
gătirea științifică și practică, luînd 
atitudine hotărîtă împotriva orică
ror manifestări de dezinteres față 
de îndatoririle impuse de procesul 
de învățămînt, de viața școlară.

Trebuie să facem în așa fel îneît 
întregul tineret studios să fie pă
truns de o înaltă răspundere față 
de societate, ca și față de propria 
sa conștiință, să lupte din toate 
puterile pentru a-și însuși în cele 
mai bune condiții tot ce este mai 
înaintat în domeniul său de 
specialitate, în toate domeniile 
științei și cunoașterii umane. Nu
mai așa tineretul intelectual de 
mîine va fi la înălțimea cerințelor 
pe care le pun dezvoltare^ socie
tății, construcția socialismului și 
comunismului în România ! (Vii și 
puternice aplauze).

Nu trebuie să uitați nici un mo
ment, dragi prieteni tineri, că nu
mai însușindu-vă fără preget tot 
ceea ce este mai înaintat în știință, 
în tehnică, în cunoașterea umană 
veți putea deveni specialiști cu o 
înaltă calificare, capabili să vă în
depliniți în cele mai bune condiții 
orice misiune încredințată, să ser
viți în orice împrejurare patria, 
poporul ! Numai așa veți putea fi 
militanți fermi pentru socialism și 
comunism, pentru măreția Româ
niei socialiste, pentru bunăstarea 
poporului, pentru independența și 
suveranitatea patriei noastre ! (A- 
plauze puternice, îndelungate; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu — tinerii!“).

In cadrul măsurilor de perfec
ționare a învățămîntului — ca 
de altfel a democrației noas
tre în general — un rol de seamă 
îl au consiliile de conducere ale 
instituțiilor de învățămînt superior, 
la activitatea cărora studenții iau 
parte activă. Trebuie să acordăm o 
mai mare atenție desfășurării ac
tivității democratice a acestora, 
dezbaterii în cadrul lor a tuturor 
problemelor privind procesul de 
învățămînt, viața universitară, con
dițiile de muncă și studiu ale tine
retului, astfel îneît ele să devină 
și o înaltă școală de participare a 
tineretului studios la conducerea 
diferitelor sectoare de activitate, 
la conducerea generală a societății 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

în aplicarea hotărîrilor privind 
perfecționarea învățămîntului de 
toate gradele, un rol de mare în
semnătate îl au Ministerul învă
țămîntului, consiliile acestuia pen
tru diferite sectoare — și aș atrage 
în mod deosebit atenția asupra 

' Consiliului învățămîntului supe
rior din cadrul Ministerului învă- 

I țămîntului, care trebuie să funcțio- 
/ neze ca un forum democratic în 

elaborarea măsurilor și asigurarea 
înfăptuirii în viață a liniei trasate 
de partid și de stat. Este necesar 
ca organele învățămîntului nostru 
să acționeze cu mai multă fermi
tate și spirit de răspundere pentru 
a imprima un ritm cu adevărat re
voluționar în desfășurarea între
gului proces de pregătire a cadre
lor de specialiști. Dispunem de 

toate posibilitățile în această pri
vință și doresc să exprim convin
gerea că organele de conducere — 
am în vedere și consiliile din în
vățămînt — vor ști să-și îndepli
nească în condiții mai bune și cu 
cel mai înalt simț de răspundere 
îndatoririle de mare răspundere ce 
le revin față de tînăra generație, 
față de popor. (Aplauze puternice, 
îndelung prelungite). înțeleg aceste 
aplauze ca o dorință a participan- 
ților la conferință ca, într-adevăr, 
organele învățămîntului să lucreze 
mai bine. (Aplauze furtunoase).

Pornind de la rolul de forță po
litică conducătoare pe care parti
dul nostril îl. îndeplinește în toate 
compartimentele societății, este de 
înțeles că importante sarcini în 
desfășurarea în bune condiții a în
vățămîntului revin și organizațiilor 
de partid din acest sector, mem
brilor de partid, care trebuie să 
pună pe primul plan înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor partidului 
și legilor țării, ridicarea nivelului 
general al învățămîntului. Nu pu
tem aprecia ca bună activitatea 
unei organizații de partid dintr-un 
institut sau altul dacă desfășu
rarea învățămîntului și rezultatele 
obținute în pregătirea tinerei ge
nerații nu sînt la nivelul corespun
zător. Iată de ce se impune să fa
cem totul pentru ca organizațiile 
de partid să aibă un. rol mult mai 
însemnat în întreaga muncă uriașă 
ce se desfășoară în învățămînt. în 
activitatea de formare și educare 
a tinerei generații, a constructori
lor socialismului și comunismului, 
a făuritorilor viitorului patriei 
noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).

De asemenea, se impune ca și' 
comitetele județene și orășenești 
de partid să acorde o atenție mai 
mare activității institutelor de în
vățămînt, ca de altfel bunei func
ționări a școlilor de toate gradele.' 
Ele trebuie să asigure conducerea 
procesului complex, care se desfă
șoară practic în aproape toate ju
dețele țării, de perfecționare a în
vățămîntului superior — și în toa
te județele și localitățile patriei de 
ridicare a nivelului învățămîntului 
general.

Iată de ce, pornind de la rolul 
de forță politică conducătoare al 
partidului, se impune ca organele 
și organizațiile noastre de' partid, 
inclusiv organele centrale de con
ducere, care au un rol important 
în orientarea învățămîntului, să 
facă totul pentru a răspunde obli
gațiilor și sarcinilor trasate în a- 
ceastă privință de Congresul al 
XI-lea, de Conferința Națională a 
partidului.

Doresc să afirm încă o dată că 
rezultatele pe care le avem pînă 
acum demonstrează că dispunem 
de tot ce este necesar pentru des
fășurarea învățămîntului la nive
lul cerințelor științei și tehnicii 
contemporane, ale celei mai a- 
vansate cunoașteri umane. Dispu
nem de tot ce este necesar și în 
domeniul conducerii — șiytrebuie 
să facem totul pentru a asigura 
ridicarea la un nivel tot mai înalt 
a învățămîntului nostru, pentru ca 
el să aibă un rol tot mai impor
tant în progresul general al pa
triei, să se poată compara din 
punct de vedere calitativ cu în
vățămîntul din orice țară a lumii, 
contribuind, totodată, atît la ridi
carea prestigiului culturii și știin
ței românești, cît și la îmbogățirea 
tezaurului general al cunoașterii 
universale. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși șl prieteni,
Așa cum am menționat, trăim 

într-o epocă de profunde trans

formări revoluționare; raportul 
de forțe pe plan mondial se schim
bă rapid și în mod radical. Asis
tăm la o accentuare a contradic
țiilor dintre diferite state și gru
pări de state.

în momentul de față, în diferite 
părți ale lumii, ascuțirea contra
dicțiilor a dus la izbucnirea unor 
conflicte armate, creînd grave pe
ricole pentru pacea din regiunile 
respective, pentru pacea întregii 
omeniri.

Iată de ce, Partidul Comu
nist Român, Republica Socialistă 
România, preocupîndu-se de edifi
carea societății socialiste multila
teral dezvoltate în țâra noastră, 
acționează, totodată, pentru dez
voltarea continuă a relațiilor in
ternaționale cu toate țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare și nealiniate, cu țările capita
liste dezvoltate, participînd activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale. Pu
nem în mod constant la baza re
lațiilor noastre cu toate țările 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța. Ne pronunțăm ferm 
pentru respectarea dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta li
ber, de a-și hotărî soarta așa cum 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Acționăm. cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea în viață a do
cumentelor semnate la Helsinki, 
în vederea realizării securității și 
cooperării pe continentul nostru. 
Din păcate, lucrările reuniunii 
de la Belgrad nu au realizat pînă 
acum progresele pe care le aș
teptam. Viața a confirmat cît de 
just a apreciat Congresul al XI- 
lea situația internațională și cît 
de multă dreptate ă avut atunci 
cînd a subliniat că nu trebuie să 
ne facem iluzii, că procesul și 
cursul spre destindere sînt foarte, 
fragile și trebuie să păstrăm per
manent vigilența, să acționăm cu 
fermitate împotriva acelora care 
vor să împingă omenirea spre o 
catastrofă. Ținînd seama de a- 
ceasta, considerăm că trebuie in
tensificate eforturile tuturor for
țelor progresiste, ale tuturor po
poarelor europene pentru conti
nuarea procesului de înfăptuire a 
documentelor de la Helsinki, pen
tru dezvoltarea cursului colaboră
rii și destinderii, avînd în vedere 
că Ia politica de pace și colabora
re nu există altă alternativă decît 
aceea a unui război nimicitor.

Este în interesul tuturor popoa
relor, al tinerei generații, al stu- 
dențimii din patria noastră și din 
întreaga Europă — ca de altfel 
din întreaga lume — să se ridice 
cu hotărîre pentru apărarea păcii, 
împotriva politicii de înarmare, 
să-și facă auzit cuvîntul, să-și im
pună voința de pace. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Așa cum am 
mai menționat și în alte împreju
rări, tînăra generație are o răs
pundere istorică deosebită. De a- 
ceea ea trebuie să se ridice cu 
curaj și fermitate la lupta pentru 
o politică internațională nouă, de
mocratică, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state pe 
calea tratativelor, pentru trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară. Să facem 
totul pentru a asigura tinerei gene
rații, popoarelor o lume a colabo
rării și a păcii, o lume fără 
războaie nimicitoare ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

în ce o privește, Republica So
cialistă România a acționat și va 
acționa cu toată hotărîrea pentru 
a-și aduce contribuția la soluțio
narea problemelor complexe ale 
lumii de astăzi, într-un spirit nou, 
în interesul tuturor popoarelor, al 
independenței și suveranității lor 
naționale.

Vom acționa neabătut pentru în
tărirea colaborării cu toate țările 
din Balcani, pentru transformarea 
acestei regiuni geografice într-o 
zonă' a păcii și bunei vecinătăți, în 
interesul securității și păcii.în Eu
ropa și în întreaga lume. Ne pro
nunțăm cu hotărîre pentru soluțio
narea problemelor din- Orientul 
Mijlociu pe calea tratativelor paș
nice între țările direct interesate, 
pentru instaurarea unei păci dura
bile și juste, care să ducă la retra
gerea Israelului din teritoriile ara
be ocupate în urma războiului din 
1967, la soluționarea problemelor 
poporului palestinian pe baza drep
tului său Ia autodeterminare, in
clusiv la formarea unui stat pro
priu independent. Considerăm ne
cesar să se realizeze o pace dreap
tă și trainică, care să asigure inde
pendența și suveranitatea tuturor 
statelor din această zonă.

Adîncirea decalajelor dintre ță
rile dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare, accentuarea împărțirii 
lumii în țări bogate și țări sărace 
impun să facem totul pentru a în
tări solidaritatea cu țările în curs 
de dezvoltare, în vederea făuririi 
noii ordini economice internaționa
le, care să asigure condiții reale 
pentru progresul mai rapid al ță
rilor rămase în urmă, așezarea re
lațiilor economice mondiale pe 
principii noi, de echitate și egali
tate — singurele care pot duce la 
depășirea stărilor de lucruri de 
astăzi, inclusiv a crizei economice, 
contribuind la dezvoltarea echili
brată a tuturor statelor lumii.

Ținînd seama de amploarea în
grijorătoare pe care a căpătat-o 
cursa înarmărilor, de cheltuielile 
uriașe și de risipa de resurse ma
teriale și umane provocate de pro
ducerea mijloacelor de distrugere 
— acumulate în proporții fără pre
cedent în istorie — România se 
pronunță cu toată fermitatea pen
tru trecerea, pînă nu este prea 
tîrziu, la măsuri practice de dez
armare, în primul rînd de dezar
mare nucleară. în acest sens, țara 
noastră a prezentat un șir de pro
puneri concrete pentru reducerea 
bugetelor militare, diminuarea e- 
fectivelor armate naționale, inter
zicerea armei atomice, lichidarea 
bazelor militare străine, retragerea 
armamentelor și trupelor în grani
țele naționale, precum și alte mă
suri menite să contribuie la înfăp
tuirea acestui deziderat vital al 
umanității. Ne pronunțăm cu fer
mitate pentru desființarea conco
mitentă a blocurilor militare, pen
tru crearea unor relații noi, bazate 
pe conlucrare și colaborare pașnică 
între popoare.

Luăm parte activă la pregătirea 
sesiunii extraordinare a Organiza
ției Națiunilor Unite din primăva
ra acestui an și sîntem hotărîți să 
acționăm din toate puterile. îm
preună cu toate statele și forțele 
progresiste, pentru ca această se
siune să ducă la măsuri efective 
îndreptate spre dezarmare, spre 
eliberarea omenirii de coșmarul 
unui nou război nimicitor, să 
creeze condiții pentru realizarea 
unei păci trainice, a unui climat în 
care fiecare națiune să 'se simtă în 
deplină siguranță. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Urmînd neabătut politica parti
dului și statului nostru de dezvol
tare a relațiilor cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste, cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, socialiste, social-democrâ- 
te, cu alte partide de guvernă- 
mînt, cu toate forțele democratice, 
este necesar ca Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România să-și lărgească raportu
rile internaționale, participarea la 
lupta tinerei generații universitare, 
a tineretului de pretutindeni pen
tru soluționarea problemelor corn* 
plexe ale lumii de azi în interesul 
tuturor popoarelor, în spiritul aspi
rațiilor Re libertate, dreptate, pro
gres social și pace ale tinerei ge
nerații.

Avem ferma convingere că stă 
în puterea popoarelor — în rîndul 
cărora tînăra generație ocupă 
un loc de seamă — să împiedice 
accentuarea încordării în lume, să 
creeze condiții pentru dezvoltarea 
cursului spre destindere, pentru 
promovarea unei politici de co
laborare și pace, pentru edificarea 
unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori încă o dată 

să-mi exprim convingerea că foru
mul tinerilor studenți comuniști, 
Conferința studenților, va consti
tui un moment important în acti
vitatea organizației, a tineretului 
nostru universitar, că lucrările 
conferinței, hotărîrile ce vor fi 
adoptate vor da un nou imbold 
activității organizațiilor studen
țești, a întregului tineret studen
țesc în vederea perfecționării în
vățămîntului, a ridicării nivelului 
de cunoștințe științifice și practice 
ale studenților, a nivelului lor po
litico-ideologic, a participării lor 
și mai active la înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. (Aplauze puterni
ce, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !").

Sînt ferm convins că tineretul 
universitar, întregul tineret al pa
triei noastre va fi un participant 
tot mai activ la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, de ridicare a 
României pe noi culmi de progres și 
civilizație, de creștere a bunăstării 
întregii noastre națiuni și că, pen
tru tineretul nostru — ca de altfel 
pentru întregul popor — nu există 
și nu va exista nimic mai presus 
decît cauza socialismului și comu
nismului, cauza fericirii poporului, 
a independenței și suveranității 
României socialiste ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Cu această convingere, doresc să 
urez deplin succes lucrărilor Con
ferinței studenților comuniști ! Vă 
urez vouă, întregului tineret uni
versitar, tuturor tinerilor patriei 
noastre succese tot mai mari în 
învățătură și în muncă, multă să
nătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și studenții !“. într-o 
atmosferă de puternică însuflețire, 
în picioare, toți cei prezenți în sală 
ovaționează îndelung, cu entu
ziasm, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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liști, a marcat pretu
tindeni prețuirea fată 
de o artă pusă in 
slujba cunoașterii re
ciproce, a promovării 
respectului fată de 
operele geniului crea
tor al popoarelor. 
Semnul acesta, care 
este totodată semnul 
împlinirii mature a 
misiunii artei contem
porane. demonstrează 
acum, la aniversarea 
celor 30 de ani. că 
„Rapsodia română" 
merită afecțiunea și 
încrederea de care se 
bucură, slujind cu 
mijloacele artei au
tentice nobilele aspi
rații cărora arta este 
chemată să le dea în
truchipări emoționan
te, convingătoare.

Grigore CON
ST ĂNTINESCU

ÎN LUMINĂ SARCINILOR FORMULATE LA CONSFĂTUIREA

CONSACRATĂ PROBLEMELOR AGRICULTURII

DIVERS
Nea Ghiuțu, 
autobuzul

Stă în puterea noastră să sporim 
și mai mult producția zootehnică

1
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scrie Diaconu L,icâ. Un 
frumos, îngrijit, caligrafic, 
să-i dăm cuvintul : „Im- 

cu alți colegi de sea- 
făcut 

învățăm laI
I
I
I șofer ca 

nu găsiți
Cind ne 

întreabă :w
I
I
I
I
I
I

și „savanții"
Ne 

scris 
Dar 
preună 
ma mea, de cind ne-am 
băieți mai mari, 
școala din Certezu de Sus, ju
dețul Hunedoara. Din sătucul 
nostru, Săcărimb, pină la Cer
tezu și înapoi, facem naveta cu 
autobuzul. Cu același autobuz 
condus de același șofer, pe 
nume Gheorghe Rizea sau „nea 
Ghiuțu", cum ii zicem noi. Din 
citite și auzite cică sint unii 
șoferi cu meteahna, vitezei sau 
supărăcioși. Aflați că 
nea Ghiuțu al nostru 
pe toate drumurile, 
duce la școală, ne 
«Ei, flăcăilor, ne-am făcut toate 
lecțiile ?» Cind vede că lipsește 
vreunul, care se intimplă să fie 
răcit, nea Ghiuțu se întristează 
și ne sfătuiește să-l ajutăm la 
lecții, să nu rămină de căruță. 
Cind ne aduce de la școală, la 
fel ne intreabă : «Ei, savanților, 
ce note am luat azi De par
că și el ar lua notă. Din partea 
noastră, ii punem cu dragă ini
mă nota zece la purtare cu fe
licitare". Merită !

Florile 
litoraluluiI

I
I
I

flori 
plantate în 

ornamentale 
camerelor.
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Mare și Bratovoești,

i I
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1 500 000 de răsaduri de flori 
pentru parcurile și grădinile sta
țiunilor din sudul litoralului, 
plus 1 000 000 de flori care se 
vor găsi în magazinele de spe
cialitate și la recepțiile hotelu
rilor, plus zeci de mii de 
din 200 de specii 
ghivece și vase 
pentru interioarele 
Iată imaginea unui imens covor 
policrom, cu tot atîtea miresme, 
pe care le pregătesc, în aceste 
zile, în sere proprii, horticulto
rii de la I.H.R. Mangalia, sub 
îndrumarea inginerei Stela Ra
dulescu. Tot ea ne asigură că 
vacanțele la mare de la vară 
vor fi mai frumoasa ca oricînd. 

Urîtă 
„păcăleală"!

Potrivit unei înțelegeri „fer
me" intre primarii din comune
le Malu " . ~ '
amindouă din județul Dolj, tre
buia ca artiștii amatori din pri
ma comună să meargă in cea 
de a doua să dea un spectacol 
„de zile mari". Cum înțelegerea 
a fost înțelegere și programul 
trebuia respectat, în ziua stabi
lită, peste 130 de artiști amatori 
(un cor, o brigadă artistică, o 
formație de dansuri și soliști 
vocali) au pornit, pe un ger 
năpraznic, cale de clțiva zeci de 
kilometri, spre Bratovoești. Dar 
o dată ajunși aici, aproape în
ghețați de frig, in loc de un cu- 
vint de bun venit, care să-i mai 
dezmorțească, s-au pomenit că 
la căminul cultural trona un la
căt cit toate zilele. In zadar au 
încercat ei să ia legătura mă
car cu primarul. Care primar, 
potrivit înțelegerii „ferme"... 
stătea acasă, la căldurică.

Pe la zece 
dimineața...♦

Colegii de la ziarul județean 
„Viața nouă" din Galați, împreu
nă cu lucrătorii de miliție, au 
întreprins un raid prin citeva 
restaurante gălățene. Ora ac
țiunii : 10 dimineața. Scopul : 
depistarea celor care-și pierd 
vremea și banii la ceasul cînd 
ar fi trebuit să se afle la lucru. 
Printre cei găsiți la „o cinzea
că" s-au aflat lucrători de la 
Trustul de construcții, între
prinderea de transporturi auto, 
întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și iocativă 
și altele. Ba, colac peste pupăză, 
unii dintre ei erau chiar 
langli „oficiali", avînd in 
nare certificate medicale, 
astfel de acțiuni se vor 
repeta — și nu numai la Galați 
— lansăm cuvenitul semnal : 
„aviz amatorilor".

în numele 
lui Florin

„Intrucit Chelciuc. Florin, elev 
in clasa 1 de la Școala generală 
din Starchiojd — Prahova nu a 
terminat încă abecedarul, vă 
scriu eu, profesorul C. Roman, 
in locul lui. De fapt, nu la ziar 
ar fi vrut să trimită Florin a- 
ceastă scrisoare, ci pe adresa 
mamei sale, dar n-o cunoaște 
nici el, n-o cunosc nici bunicii, 
la care a fost lăsat și uitat de 
cea care l-a adus pe lume", in 
continuare, in scrisoare ni se 
spune că Florin e un băietei cu
minte, inteligent și silitor la în
vățătură, iar bunicii 
iese să nu-i lipsească

' Florin insă li lipsesc 
dragostea de mamă, 
deși nu poate încă șă scrie, pen
tru că mai are de invătat citeva 
din literele alfabetului, ori de 
cite ori este întrebat la lecții 
sau pus să dea exemple de pro
poziții, toate răspunsurile lui 
Florin sună astfel : „Mămica 
mea este bună" ; „Mie ml-e dor 
de mămica"; „Eu nu vreau s-o 
supăr pe mămica"; „Mămica 
mea lucrează la lași"... Se pare 
că mămica lut ar lucra la între
prinderea metalurgică din last. 
Poate că va citi aceste rlnduri șl 
va da un semn lui Florin. înain
te ca acesta să poată să-i trimită 
singur o scrisoare...

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

chiu- 
buzu- 
Cum 
mal

se strădu- 
nimic. Lui 
căldura și 
De aceea,
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La Consfătuirea consacrată proble
melor agriculturii, wire a avut loc la 
începutul lunii februarie ă.c., s-a 
subliniat pe larg sarcina îndeplinirii 
întocmai a programelor privind creș
terea animalelor, a producției ani
maliere, de care depinde în măre 
măsură buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare. In- 
sistînd în mod deosebit asupra ne
cesității de a se spori efectivele de 
animale, în cuvîntarea la consfătuire 
tovarășul Nicolae CeaușeScu a spus : 
„Cu disciplină și ordine vom putea 
chiar depăși efectivele stabilite, asi- 
gurind în felul acesta creșterea veni
turilor cooperativei, ale fiecărui coo
perator, precum și fondul de stat 
necesar, produse 
suplimentare pen
tru cooperatori. 
Trebuie să .facem 
totul ca anul a- 
cesta, pe seama 
creșterii produc
ției Ia carnea do 
pasăre și de por
cine, să recupe
răm rămincrea în 
urmă".

Experiența și re
zultatele cooperativei noastre în 
ce privește creșterea efectivelor și 
sporirea producției zootehnice con
stituie o dovadă că această im
portantă sarcină poate fi înde
plinită și depășită. Anul trecut, 
de pildă, de la cele 900 de vaci am 
obținut, în medie, o producție de
4 400 litri lapte. Numărul ovinelor a 
ajuns la 23 000 de capete, din care
5 000 dau producție record de lină, 
în 1977 am livrat statului peste 2 200 
tone de carne, 20 milioane ouă, 
25 000 hl lapte, 140 tone de lină și 
alte produse animaliere. Complexul 
nostru de îngrășare a berbecuților a 
fost proiectat pentru 301)00 de cape
te. Prin îmbunătățirile aduse am reu
șit ca, la aceeași capacitate, să creș
tem 50 000 de capete și să livrăm in 
plus 500 tone carne de ovine. Ca ur
mare, anul trecut am realizat din 
sectorul zootehnic 52 milioane Iei, 
ceea ce reprezintă 70 Ia sută din to
talul veniturilor cooperativei. Prin 
aplicarea acordului global in sectorul 
zootehnic, veniturile anuale ale coo
peratorilor au fost cuprinse între- 
28 000 și 38 000 lei. Szabo Ștefan, unui 
din cei mai buni oameni ai sectorului, 
a realizat anul trecut un venit de 
38 000 lei pentru producția medie de 
5 315 hl lapte obținută de la cele 20 
de vaci pe care le îngrijește. Cioba
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IN JUDEȚUL ALBA

Se dezvoltă rețeaua cooperației
Pentru mai buna aprovizionare 

și servire a populației din mediul 
rural, cooperația de consjim din 
județul Alba, acordă o deosebită 
atenție dezvoltării, diversificării și 
modernizării rețelei sale comerciale, 
turistice și de alimentație publică, 
în prezent, cooperația de consum 
din județul Alba dispune de 723 
unități comerciale, cu o suprafață 
totală de 68 845 mp, din care 456 
unități funcționează în localuri con
struite in ultimii ani. Printre aces
tea se numără magazinele univer
sale cu etaj din Mihalț, Sîntimbru, 
Blandiana. Vinju de Jos, Șibot, 
Pianu de Sus, Bistra, Baia de Arieș 
și multe altele, unități spațioase, 
bine aprovizionate, organizate pe 
principii moderne de comerț. Nu
mai în anul trecut au fost date în 
folosință 17 unități noi, însumlnd 
3 780 mp. Astfel, la Șugag s-a des
chis un mare complex comercial 
cuprinzînd un restaurant, o cofetă
rie, o librărie-papetărie și raioane 
de confecții, textile, încălțăminte,

i'

I
Cercetări arheologice la complexul 
cetăților dacice din munții Orăștieii
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Obținerea .de noi mărturii asupra 
genezei, evoluției statului dac, uni
tății culturii materiale și spirituale 
a populației autohtone și a continui
tății poporului român pe aceste me
leaguri fac obiectul .cercetărilor 
arheologice desfășurate în județul 
Hunedoara, la complexul cetăților 
dacice din Munții Orăștiei, Ulpia 
Traiana-Sarmisegetuza, Vețel etc., cît 
și a cercetărilor etnografice în zo
nele Orăști, Brad, Valea Jiului, Hu
nedoara. .Mărturii grăitoare ale or
ganizării statale din timpul lui Bu- 
rebista și Decebal sînt cetățile da
cice din Munții Orăștiei — la Gră
diștea Muncelului se afla centrul po
litic. economic și cultural al dacilor 
— cetăți ce vor fi consolidate și 
restaurate.

Pe baza obiectivelor stabilite în 
planul județean privind sărbătorirea 

nul Meszaros Antal, care a obținut 
in medie cite 8.1 kg lînă de la oile 
pe care le are în primire, a realizat 
un venit anual de 37 000 lei. Aseme
nea îngrijitori sint mulți in coope
rativa agricolă de producție din Sa
lon ta.

Problemele sporirii producției zoo
tehnice preocupă, în continuare, or
ganizația de partid, consiliul de con
ducere. pe toți cooperatorii noștri. 
Analizele efectuate cu participarea 
cooperatorilor, dezbaterile din aduna
rea generală au permis să eviden
țiem noi căi de sporire a efectivelor 
de animale și de creștere a produc
ției de cârpe. Am ajuns la concluzia 
că în acest an putem să mărim efec

© 52 milioane lei venituri din zootehnie reprezentînd 
70 ia sută din totalul veniturilor realizate în 1977 ® în 
acest an, producția zootehnică va crește cu 3 milioane 
lei ® Se extind metodele moderne de creștere a 

vacilor și păsărilor

tivul vacilor cu. lapte cu încă 200 ca
pete, iar numărul găinilor ouătoare 
— cu 50 000. Pentru aceasta au fost 
luate măsuri ca noul complex desti
nat adăpostirii vacilor să fie termi
nat cit mai repede. De asemenea, 
vom introduce bateriile și metodele 
industriale de creștere a păsărilor, 
în cele două blocuri în care pină 
acum creșterea păsărilor se făcea la 
sol, se introduc baterii — metodă 
care va permite triplarea producției 
de carne de pasăre. Am arătat la în
ceput că prin modernizarea comple
xului de îngrășare a berbecuților, 
cooperativa noastră a putut livra in 
plus 500 tone carne de ovine. Acum 
acționăm prin alte mijloace în vede
rea creșterii eficientei in sectorul 
ovin. Bunăoară, pentru a spori pro
ducția de lînă și, mai cu seamă, pen
tru ca lîna să aibă o calitate superi
oară, să fie mătăsoasă, . încrucișăm 
rasa autohtonă cu rasa Merinos aus
tralian.

Creșterea efectivelor și sporirea 
producției zootehnice sînt legate ne
mijlocit de asigurarea unor canti
tăți îndestulătoare de furaje de cea 
mai bună calitate. în această peri
oadă. terenurile destinate bazei fura
jere sint fertilizate cu îngrășăminte 
naturale și chimice. Aici vreau să e- 
vidențiez un lucru din care, după

de consum
galanterie, mercerie ș.a. Și la Gir- 
bova a fost dat in folosință un 
complex comercial, iar la Clinic și 
Lopadea Nouă — cite un magazin 
mixt (alimentară, cofetărie, bufet 
și mai multe secții de prestări). 
Prin darea în folosință a noilor 
unități, volumul desfacerii a cres
cut cu circa 12 milioane lei, Pen
tru acest an sînt prevăzute a fi 
modernizate 26 de unități, iar alte 
6 magazine vor fi inaugurate în 
construcții noi.

Pentru turiști, cooperația de con
sum din județul Alba a construit 
și amenajat citeva unități de popaș 
și recreere. Printre acestea se nu
mără Hanul Șurianul (la marginea 
localității Șibot), popasul turistic 
„Terasa Viilor" din Alba Iulia (la 
500 m de noul cartier Platoul Ro
manilor). popasul „Dintre vii" (în 
zona de agrement a orașului Alba 
Iulia. pe malul Mureșului), popasul 
„Căprioara" și altele.

în fotografic : Hanul Șurianul 

acestui eveniment, se vor organiza 
sesiuni științifice, simpozioane, pre
cum șl mese rotunde, expuneri pe 
teme ca : „Ținutul hunedorean, loc 
de geneză. Organizarea și dezvolta
rea primului stat dac centralizat și 
independent condus de Burebista". 
„1870 de ani de la întemeierea capi
talei Daciei romane", „Mărturii ale 
luptei maselor țărănești din Munții 
Apuseni pentru dreptate socială și 
libertate națională" ș.a. De aseme
nea, se vor organiza recitaluri de 
poezie, spectacole teatrale, se vor 
edita lucrări cu caracter științific. 
Acest eveniment cu largi semnifica
ții pentru Întreaga noastră viață spi
rituală va fi omagiat și pe linia miș
cării artistice de amatori in cadrul 
festivalurilor cultural-artlstice zo
nale.

(Agerpres) 

părerea noastră, pot învăța și alții. 
Dezvoltarea creșterii animalelor face 
cu putință să se obțină o cantitate 
mai mare de gunoi de grajd care, 
folosit la fertilizarea terenurilor, 
aduce mari sporuri de recoltă. Cu cit 
zootehnia este mai dezvoltată, cu atît 
pot fi fertilizate suprafețe mai întin
se, obținîndu-se pe această cale re- 

1 colte mari la hectar atît la cereale, 
plante tehnice, cît și la plantele fu
rajere.

Convingerea noastră este că rezul
tatele' din sectorul zootehnic ar pu
tea fi și mai bune dacă s-ar rezolva 
unele probleme. Cooperativa noastră 
are o fabrică de furaje concentra

te proprie, care 
poate produce nu
trețuri de calitate 
superioară, dife
rențiate pentru a- 
nimale și păsări. 
Din lipsă de făi
nuri proteice si 
.preamestecuri vi
tamino - minerale, 
sîntem obligați să 
producem furaje 
obișnuite. Ar fi 

mai eficient, mai economic, dacă am 
face amestecurile după rețete științifi
ce la noi în cooperativă. Credem că 
organele de specialitate vor examina 
această problemă. Și îi vor găsi so
luția. De asemenea, supunem a- 
tenției organelor în drept și pro
blema pieselor de schimb pentru uti
lajele zootehnice în special pentru 
aparatele de muls. Și o ultimă pro
blemă. Pînă la începutul anului tre
cut cooperativa noastră a livrat la 
export un număr mare de tineret 
bovin. în momentul de față nu mai 
sîntem cuprinși în planul Ministeru
lui 'Agriculturii, deși avem posibili
tăți în acest sens.

Stă in puterea noastră și ne anga
jăm să facem tot ce depinde de noi 
pentru a obține în acest, an producții 
mari în toate sectoarele zootehnice 
și să livrăm la fondul de stat canti
tăți sporite de produse. Aceasta este 
in interesul cooperatorilor, pentru că 
pe această cale ne sporim veniturile, 
trăim mai bine, dar. deopotrivă, și 
în interesul economiei* naționale, al 
bunei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare.

Alexandru CZEGE 
președintele cooperativei 
agricole Salonta, județul Bihor

Cintecele muncii, 
ale vieții noi 

pe scena 
„Rapsodiei române“

O activitate închi
nată frumuseților spi
ritualității românești, 
cu salbe de cintece și 
jocuri ale poporului 
nostru, cu inaripate 
întruchipări ale idea
lurilor către care tin
de intreaga noastră 
țară — iată cum se 
înfățișează, în acest 
moment aniversar, an
samblul artistic „Rap
sodia română". Tre
cerea celor trei dece
nii de cind formația 
abia înfiripată prezen
ta, cu un titlu 
simbolic, primul spec
tacol — ..Cintecul 
muncii"' — ne apare 
acum o suită de rod
nice eforturi pentru 
promovarea unei arte 
care să slujească prin 
toate componentele ei 
cultura națională. O 
cit de sumară retro
spectivă a acestor de- 
eenii, impune prin 
modul în care artiștii 
acestui ansamblu au 
cultivat, cu consecven
tă. ideea spectacolului 
militant, de actualita
te. „Cintecul muncii", 
apoi cel de-al doilea 
spectacol, „Cîntec de 
viață nouă", rămin in 
istoria activității sale 
ca momente de refe
rință pentru acest mod 
de a înțelege rostul 
dialogului viu intre 
marea masă de spec
tatori și creatori, per
manenta promovării

muzicii revoluționare 
și patriotice, a oma
giului dedicat muncii, 
împletind în temati
ca celor peste 10Q de 
premiere aspecte ale 
vieții contemporane 
cu rememorarea ma
rilor fapte ale is
toriei neamului, cu 
cintece ale poporului 
și jocurile multicolore 
ale tuturor regiunilor, 
repertoriul ansamblu
lui reprezentativ al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor « argu
mentat la un înalt ni
vel de realizare alege
rea numelui de „Rap
sodia română". *în- 
tr-adevăr, spectacolele 
prezentate. la sediu, 
dar și in turneele În
treprinse pe toate 
meleagurile tării al
cătuiesc o cronică vie 
a timpului contempo
ran. cu oameni cu
rajoși și harnici, plini 
de dragoste pentru 
frumusețea și bucuria 
muncii.

în drumul parcurs 
de ansamblu întîlnim 
numele unor artiști de 
prestigiu care și-au 
început activitatea pe 
scena „Rapsodiei ro
mâne" — Nicolae Her- 
lea, Dan Iordăchescu. 
Mariana Stoica. Elena 
Dima. Hero Lupescu, 
Gheorghe Cotovelea — 
așa cum consemnăm 
contribuția unor com
pozitori de renume — 
Mihail Jora, Gheorghe

Un nou lot de panourl-pupitre solicită priceperea șl indeminarea muncitoarelor din secția de echipare electrica a 
întreprinderii „Automatica" Foto : E. Dichiseanu

la adunare au fost și flori, dar 
din dezbateri au lipsit... „floricelele44

Adunarea de dare de seamă și ale
geri a femeilor din întreprinderea 
bucureșteană „Automatica". O adu
nare ca atîtea altele, organizate în 
aceste zile pe întreg cuprinsul țării, 
in întimpinarea Conferinței naționa
le a femeilor, care va avea loc — 
după cum s-a mai anunțat — in luna 
aprilie. Și totuși, faptul că la „Auto
matica" — unitate a tehnicii „de virf" 
— o treime din personalul muncitor, 
o constituie femeile, că ele muncesc 
cot la cot cu bărbații în secțiile de 
bază, acolo unde se produc panouri- 
le-pupitru necesare automatizării 
proceselor de producție din cele mai 
diferite ramuri ale economiei, vor
bește de la sine despre drumul 
parcurs de ele în afirmarea profe
sională, în însușirea .unor meserii de 
mare finețe, de cea mai înaltă tehni
citate. Profunzimea analizei, compe
tenta, spiritul critic și autocritic care 
au caracterizat dezbaterea probleme
lor puse in discuția adunării arată că 
femeile au la „Automatica" un rol 
activ în viața întregului colectiv de 
muncă. Aceasta constituie și una din 
concluziile- dării de seamă prezenta
te de tovarășa Ioana Ceaușescu. pre
ședinta comisiei de femei, (realeasa 
de adunare în această funcție), care 
a subliniat, între altele, că femeile 
au contribuit, alături de întregul co
lectiv, la obținerea de către între
prindere a titlului de fruntașă pe 
ramură, trei ani consecutiv, precum 
și la realizarea și depășirea planului 
și a angajamentelor pe 1977. Bineme
ritata faimă, de care se bucură pro
dusele întreprinderii, în țară și peste 
hotare, se datorește, în egală măsură, 
priceperii și hărniciei celor aproape 
o mie de femei, strădaniei lor perma
nente..de a-și perfecționa pregătirea, 
în anul trecut, 267 de femei au fost 
cuprinse în cursurile de reciclare și 
perfecționare profesională, peste 70 
de muncitoare s-au calificat la locul 
de muncă, în meseriile de lăcătuși, 
vopsitori, electricieni. Femeile consti
tuie o prezentă marcantă și în acti
vitatea politico-ideologică și obștească 
3 întreprinderii : circa 40 de munci
toare, din diferite sectoare, fac parte 
din comitețul de partid și din birou
rile organizațiilor de bază ; 50 de ti
nere au fost alese în comitetul 
U.T.C. și în birourile organizațiilor 
de tineret ; 5 dintre membrii comi
tetului sindicatului sînt femei ; 732 
de femei sînt cuprinse în învățămin- 
tul politico-ideologic. Firește, în mo
bilizarea femeilor la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan, în asi
gurarea unui climat propice de mun
că. o contribuție de seamă a avut și 
comisia de femei, care, sub îndru
marea directă a comitetului de partid 
și în strînsă colaborare cu comitetul 
sindicatului. a urmărit încadrarea 
unui număr cît mai mare de femei 
în formele de ridicare a calificării, 
respectarea normelor de protecție a

Dumitrescu, Florin 
Comișel. Laurențiu 
Profeta, Constantin 
Arvinte — sau dirijori 
și coregrafi presti
gioși — D, D. Botez, 
Constantin Bugeanu, 
Floria Capsați. Mitiță 
Dumitrescu. Petre Bo- 
deuț. Sandu Eliad și 
alții, Domeniul crea
ției folclorice, pentru 
care se întreprind in 
permanență expediții 
de cercetare și culege
re după cele mai mo
derne metode științi
fice. a însemnat tot
odată și impunerea u- 
nora dintre cei mai 
talentați dirijori și in
terpret, mulți porniți 
din rîndurile amatori
lor. De la maeștri ca 
Ionel Budișteanu. Ste
fania Rareș. Maria 
Cornescu, Gheorghe 
Turda, la interpret ti
neri, unii promovat 

muncii, rezolvarea problemelor socia
le specifice.

Dar adunarea femeilor de la „Au
tomatica" nu a fost doar un prilej 
de a-și face complimente reciproce 
pentru merite, altminteri reale. Păr
tașe directe, egale, la realizările în
treprinderii. muncitoarele se simt pe 
deplin răspunzătoare și de unele 
neajunsuri ale activității colectivului, 
se consideră angajate în eforturile 
pentru înlăturarea lor.

— Este, fără îndoială, o cinste pen
tru noi să fim membrii unui colectiv 
-fruntaș. Dar, în același timp, este și 
o obligație de a nu cobori ștacheta 
calității muncii noastre, ci dimpotri-

Insemnări de la adunarea 
de dare de seamă și alegeri 

a femeilor 
de la întreprinderea 

„Automatica4*

vă. în secția noastră- — spunea în 
adunare Ioana Balaban, electrician 
în secția 5 — sînt multe muncitoare 
cu experiență, chiar cu talent în me
serie. Avem însă printre noi și ti
nere nou încadrate.- al căror randa
ment în muncă nu se ridică, deo
camdată, la nivelul cerut. Așa cum 
flecareț dintre noi a beneficiat de 
sprijinul colectivului la primii pași 
în meserie, să ne găsim, Ia rîndu-ne, 
timp și răbdare și pentru tinerele 
noastre colege. De asemenea, și la 
locul de muncă, trebuie să fim la fel 
de bune gospodine ca acasă. Mă gin- 
dese, de pildă, la economiile de ma
teriale ce s-ar putea realiza, îndeo
sebi la vopsitorie, dacă spiritul nos
tru de bune gospodine s-ar manifesta 
mai pregnant în tot ceea ce facem.

în sfera acelorași preocupări pen
tru sporirea aportului femeilor la 
realizarea sarcinilor economice s-a 
înscris și intervenția Stelei Nicules- 
cu, electrician : „Cerința de a trans
forma cantitatea într-o nouă calitate 
nu înseamnă numai realizarea de 
produse de cel mai înalt nivel tehnic, 
ci ridicarea întregii noastre activități 
la cotele exigenței actuale. Va tre
bui să acționăm cu toată energia 
pentru întărirea disciplinei, pentru 
evitarea întîrzierilor. a absențelor ne
motivate. Uneori, este necesar să pu
nem interesele generale ale între
prinderii mai presus de cele perso

în ciclul concertelor 
„Mugurel de cîntec 
românesc", mereu noi 
și noi talente șe afirmă 
în spectacolele „Rap
sodiei române", valo- 
rificînd și răspindind 
în mase tezaurul nese
cat de cintec si dans, 
bogăția tradiției și 
seva viguroasă a crea
ției actuale.

Laureat al primei e- 
diții a Festivalului na
tional „Cintarea Româ
niei", ansamblul s-a 
situat cu succes între 
colectivele artistice 
care promovează spec
tacolul de largă rezo
nanță patriotică, fiind 
nu numai un model 
pentru celelalte for
mați profesioniste de 
acest fel și de ama
tori. ci si un real în
drumător și sprijinitor 
al evoluției lor în ve
derea unei cît mai 

plenare afirmări, A- 
plauzele primite pen
tru miile de spectaco
le ce au văzut lumina 
rampei, in fata a mi
lioane de spectatori, 
confirmă prestigiul de 
care „Rapsodia româ
nă" se bucură in viața 
artistică națională. 
Totodată. în turneele 
întreprinse'peste hota
re. in concertele și 
spectacolele prezen
tate pe toate meridia
nele lumii, ansamblul 
a devenit un autentic 
exponent al valorilor 
artistice ale poporului 
nostru, ducînd pretu
tindeni mesajul de 
prietenie și colabo
rare, făcînd larg ' cu
noscută cununa de 
frumuseți a României. 
Entuziasmul primirii 
artiștilor noștri, de că
tre public și specia

nale, pentru că numai munca noas
tră, calitatea ei constituie izvorul 
creșterii neîncetate a însăși calității 
vieții noastre".

Vorbind despre calitatea muncii 
femeilor, Grigore Danciu. director 
tehnic al întreprinderii, și mais
trul Nicolae Ștefan. președin
tele comitetului sindicatului, afir
mau, pe ' baza propriilor consta
tări, că sint numeroase munci-, 
toare care se disting prin corect' 
tudinea executării unor operații :. 
cea mai mare precizie și fine
țe, prin repeziciunea cu care
mînuiesc complicatele fire și pie
se. De altminteri, și în darea de 
seamă erau evidențiate nu mai puțin 
de 25 de femei pentru rezultatele 
deosebite în muncă. Cu toate acestea, 
așa cum afirma electriciana Elena 
Achim. secretar adjunct al comitetului 
U.T.C., femeile nu sint reprezentate 
în funcții de. conducere proporțional 
cu ponderea lor în totalul persona
lului muncitor. „De vină' sîntem și 
noi, pentru că, uneori, nu avem cu
rajul să ne asumăm răspunderea con
ducerii unui colectiv. Ne e teamă, 
fără nici up temei, că nu ne vom 
descurca. Numai două servicii, sînt 
conduse de cite o femeie, iar în co
mitetul oamenilor muncii, din 23 de 
membri numai 3 sînt femei. Nici o 
formațiune de lucru nu este condusă 
de vreo femeie, deși nu s-ar putea 
spune că nu sint destule capabile, să 
îndeplinească o asemenea funcție. 
De aceea, cred că atît forurile admi
nistrative, cît și cele politice din 'în
treprindere ar trebui să analizeze în 
mod foarte serios această situație, 
pentru a vedea ce este de făcut in 
vederea unei juste reprezentări a fe
meilor și în funcțiile de conducere, 
așa cum prevăd documentele de 
partid".

Cum era și. normal, într-o adunare 
cu un asemenea specific, s-au făcut 
numeroase referiri și la unele aspecte 
sociale din viața colectivului. Viorica 
Neagu, planificatoare, Aurelia Șăl- 
ceanu, Elena Cantea șl Eugenia Ma
rinescu, electricieni, și Corina Cata- 
nă. operator la oficiul de calcul, | au 
insistat, în cuvîntul lor, asupra nece
sității îmbunătățirii grabnice a asis
tenței acordate la cabinetul medical 
din întreprindere, a controlului pe 
care și comisia de femei trebuie șă-1 
exercite asupra activității acestuia. 
S-au făcut, totodată, propuneri inte
resante menite să îmbogățească pla
nul de muncă al comisiei de femei.

Așadar, numai pe masa prezidiului 
erau flori. Din dezbateri au lipsit 
„floricelele". Adunarea s-a desfășu
rat. așa cum reztiltă și din această 
succintă prezentare, într-o atmosferă 
de exigență, într-un autentic spirit 
critic și autocritic de lucru, con
structiv.

Rodiră ȘERBAN

permanente..de
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Inmînînd 

președintelui 
ambasadorul 
BOUMAHDI, l-a transmis, din partea 
regelui Marocului, Hassan al II-lea, 
un mesaj de prietenie, urări de feri
cire personală și de prosperitate po
porului român.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul Marocului 
sint subliniate pe larg relațiile de 
prietenie româno-marocane, precum 
și rolul convorbirilor la nivel înalt 
în promovarea acestor relații. „Noi. 
în Maroc — se arată în cuvîntare — 
sîntem conștienți că Republica So
cialistă România este un stat impor
tant, dispunînd de mari posibilități, 
care s-a arătat întotdeauna dispus 
să se apropie de țara noastră. Coo
perarea româno-marocană este deja 
o realitate vie în multiple domenii, 
întîlnirile dintre Maiestatea Sa re
gele Hassan al II-lea și dumnea
voastră, domnule președinte, în 1970 
și 1973, au constituit prilejuri de a 
stabili calea de urmat în vederea 
întăririi și lărgirii relațiilor noastre".

în continuare, in cuvîntare se sub
liniază opțiunile de politică externă 
ale Marocului și României, arătîn- 
du-se că cele două țări, conducătorii 
lor „sint deopotrivă convinși că ni
mic valabil șî de durată nu poate fi 
realizat fără pace, dreptate, înțele
gere și cooperare între diferiți mem
bri ai comunității internaționale. 
România și Marocul, se arată în 
cuvîntare, se opun ferm arbitrariu- 
lui și recurgerii la forță. Cele două 
țări fac. tot ce este posibil pentru a 

prin mijloace 
din lume", 
cuvîntare sînt 

de politică ex- 
șeful statului

scrisorile de acreditare 
Nicolae . Ceaușescu, 

marocan, BOUBKER

aj'Ata la diminuarea, 
p '•’Tce, a încordării 

1. acest cadru, în 
evidențiate acțiunile 
ternă întreprinse de

român tn ce privește rezolvarea si
tuației din Orientul Mijlociu. „Ță
rile iubitoare de pace, se spune în 
cuvîntare, urmăresc cu un interes 
deosebit eforturile remarcabile pe 
care Excelența Voastră le depune 
fără încetare pentru soluționarea cri
zei din Orientul Mijlociu și instaura
rea unei păci juste și durabile în re
giune, prin evacuarea teritoriilor 
arabe ocupate și restabilirea dreptu
rilor legitime și naționale ale po
porului palestinian. Această hotărîre 
comună de a face tot ce este posibil 
pentru ca idealurile de justiție și pace 
să triumfe în lume este de natură să 
contribuie la o înțelegere din ce în ce 
mai bună și la o cooperare tot mai 
fructuoasă între cele două popoare 
ale noastre".

Primind scrisorile de 
președintele Republicii 
România, I

acreditare, 
_____ Socialiste 

tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
mesaj și a adresat la rîndul său un 
salut prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și 
personală șefului statului 1 
de pace și progres pentru 
marocan prieten.

în cuvîntarea de răspuns 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
tă : „Este un motiv de 
pentru noi să putem constata că în
tre România șl Maroc s-au statorni
cit bune relații de prietenie și co
laborare pe multiple planuri, bazate 
pe principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc. Doresc să relev cu plă
cere întîlnirile pe care le-am avut 
cu Maiestatea Sa regele Hassan al 
II-lea, convorbirile fructuoase purta
te cu aceste ocazii, care au eviden
țiat dorința și hotărârea țărilor noas-

fericire 
marocan, 

poporul

a pre
se ara- 

satisfacție

tre de a dezvolta pe o treaptă supe
rioară relațiile dintre ele în toate 
domeniile de interes comun, au des
chis perspective largi conlucrării ac
tive, pe multiple planuri, între Româ
nia și Maroc, inclusiv pe tărîmul 
vieții internaționale".

In continuare. în cuvîntare se a- 
rată : „România participă activ la 
întreaga viață internațională, se pro
nunță ferm pentru o politică nouă, 
întemeiată pe egalitate și echitate, 
care să asigure dezvoltarea liberă și 
independentă a fiecărei națiuni pe 
calea progresului său economic și so
cial. -Milităm consecvent pentru re
glementarea pe cale pașnică a con
flictelor și stărilor de tensiune care 
mai există în lume, pentru renun
țarea la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței în relațiile dintre 
state. Ne îngrijorează perpetuarea 
conflictului din Orientul Mijlociu și 
apreciem că trebuie să se facă to
tul pentru soluționarea lui pe cale 
politică, pornindu-se de la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967. res
pectarea drepturilor legitime ale po
porului palestinian — inclusiv de 
a-și crea un stat independent pro
priu — precum și de la garantarea 
dreptului la existentă liberă, de sine 
stătătoare a tuturor statelor din 
zonă".

După 
sorilor ...
Nicolae Cpaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasado
rul Marocului. Boubker Boumahdi.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, si Sil
viu Curticeanu. secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Marocului la 
București.

solemnitatea prezentării scri- 
de acreditare, președintele

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre și poporului român pentru mesajul 
călduros de felicitare trimis cu prilejul Zilei republicii noastre.

împărtășesc încrederea Excelenței Voastre că strînsele relații de prie
tenie și cooperare existente între țările noastre se vor întări și mai mult 
în viitor, spre binele popoarelor român și indian, in interesul instaurării 
unei mai bune ordini mondiale.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de fericire personală, 
de prosperitate pentru poporul român.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Excelență,
Vă mulțumesc pentru felicitările pe care ați binevoit să mi le adresați 

cu ocazia reînvestirii mele în funcția de prim-ministru al Portugaliei.
Folosesc această ocazie pentru a sublinia importanța pe care o atribui 

întăririi relațiilor de prietenie și cooperare între cele două țări ale noastre.
Vă rog să primiți, Excelență, expresia considerației mele celei mai înalte.

vremea
Timpul probabil pentru 26, 27 și 

28 februarie. în țară : Vremea va 
fi relativ caldă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai 
frecvente în Crișana, Banat și Ol
tenia. Vînt.ul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale în 
Banat, pînă la 45 km/h. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, iar maximele între 3 
și 13 grade. Local se va produce 
ceață. în București : Vreme relativ 
caldă, cu cerul temporar noros. Va 
ploua slab. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura în creștere, mai 
ales fa începutul intervalului..

MARIO SOARES
Prim-ministru al Republicii Portugheze

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am apreciat foarte mult caldul dumneavoastră mesaj de bune urări 
transmis cu ocazia Zilei naționale a Australiei. Dau o înaltă apreciere bunelor 
relații care există între țările noastre și am speranța că această prietenie va 
fi menținută și întărită în anii care vin.

MALCOLM FRASER
Prim-ministru al Australiei

„Zilele Varșoviei la București11
Cu prilejul „Zilelor Varșoviei la 

București", Wladyslaw Wojtasik, am
basadorul R.P. Polone în Republica 
Socialistă România, a oferit, vineri, 
un cocteil.

Au. participat Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Frontului Unității 
Socialiste. Constantin Dumitrescu, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Romus Dima, secre

tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, personalități ale vieții cultural- 
artistice bucureștene.

Au fost de față membrii delega
ției Comitetului orășenesc Varșovia 
al P.M.U.P., condusă de Iolanta 
Matuszevicz, secretar cu problemele 
de propagandă al comitetului, care 
ne vizitează țara cu ocazia acestor 
manifestări.

(Agerpres)

Formații artistice varșoviene 
cu căldură de publicul

Revelatorii și memo
rabile au apărut pu
blicului bucureștean 
serile de muzică pe 
care formații varșo- 
viene de renume le 
susțin în aceste zile în 
Capitala noastră. Este 
de remarcat in primul 
rînd prestanța mește
șugului pe care-1 dețin 
muzicienii polonezi. 
Muzica de jaz cunoaș
te în Polonia O tradi
ție pe cit de bogată pe 
atit de îndelungată, 
tradiție care a înflorit 
în special in ultimele 
decenii în festivaluri 
naționale și internațio
nale- de real prestigiu. 
Ele au ridicat acest 
gen de muzică — gus
tat de un public foarte 
larg, in țara prietenă 
— la nivelul unei veri
tabile mișcări capabile 
să rivalizeze cu mani
festări similare de re
nume și veche tradiție 
din însăși patria ja
zului. în contextul 
unui asemenea, climat 
poate fi înțeleasă apa
riția și formarea pro
fesională atît de seri
oasă a unor artiști că 
cei aparținînd forma
țiilor „Old Timers", 
„Janusz Muniak-quin-

tet", a chitariștilor H. 
Albert și M. Strobel, a 
unei soliste vocale de 
polivalente înclinații 
stilistice ca Marianna 
Wroblewska. Datele 
talentului, ale tempe
ramentului lor artistic 
structurează personali
tăți solistice pregnante 
ca aceea a trompetis
tului Henryk Majew
ski, inspirat aranjor și 
coordonator ; sub con
ducerea sa, grupul (,Old 
Timers" dezvoltă un 
jaz tradițional ce își 
dezvăluie în continua
re vigoarea, capacită
țile de invenție ritmi- 
co-melodică. Ca o ex
tensie firească a jazu
lui tradițional, ritmul 
sud-american al Cassa- 
novei a cunoscut — în 
interpretarea chitariș
tilor H. Albert și M. 
Strobel, nu atît aspec
tul pitoresc al dansu
lui, cit mai ales farme
cul rostirii intime sus
ținute de contrabasul 
electric, ca o prelun
gire in grav a sunetu
lui chitarei.

In acest context e- 
voluția atît de specta
culoasă — un veritabil 
spectacol sonor de rea
lă consistență stilistică

aplaudate 

nostru
a saxofonistului Ja
nusz Muniak a între
git imaginea noastră „ 
asupra jazului polo
nez : atit de divers in 
ipostazele sale stilis
tice, in natura influen
țelor asimilate, de fapt 
o bogată tradiție de 
cultură jazlstică con
tinuată și dezvoltată 
prin mijloacele unui 
meșteșug abil st.ăpinit, 
susținut cu o dăruire 
exemplară.

O evoluție, cu totul 
inedită in cadrul ace
leiași manifestări, e- 
voluțle inedită prin na
tura colaborării cu mu
zica de jaz, s-a do
vedit a fi aceea a 
mimului Marek Gole- 
biowski, conducătorul 
teatrului studențesc de 
pantomimă din Varșo
via.

întregul program, 
primit cu mare căldură 
de către publicul bucu
reștean, a demonstrat 
nivelul actual de preo
cupări al artiștilor po
lonezi, natura labori
oasă, reflexivă, mar
cată de o sensibilitate 
autentică a realizărilor 
acestora.

Dumitru
AVAKIAN

• TIMIȘ- S-a deschis prima 
ediție a „Salonului județean de 
artă naivă", găzduit de Galeriile 
Bastion din Timișoara. 17 crea
tori amatori, în majoritate oa
meni ai muncii din industrie și 
agricultură, expun 80 de lucrări 
inspirate din realitățile vieții de 
astăzi. Sînt prezenți în expozi
ție Gheorghe Babeț, muncitor la 
întreprinderea mecanică din 
Timișoara, și Viorel Cristea, 
țăran cooperator din comuna 
Ghilad, ambii laureați ai primei 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României", ca și Du

mitru Ștefănuț. Aurelia Roșu. 
Gheorghe Doja, Adalbert 
Weigang. Gheorghe Munteanu, 
Carol Szatmary, de asemenea 
muncitori sau țărani cooperatori. 
(Cezar Ioana) © SIBIU. în ca
drul ciclului „Colocvii isto
rice" a avut loc la Sibiu, în 
organizarea Facultății de filolo- 
gie-istorie a Universității cul- 
tural-științifice, Muzeului Bru- 
kenfhal și Societății de știin
țe istorice, simpozionul „30 de 
ani de la crearea partidului 
unic revoluționar al clasei mun
citoare din România". Sub în

Plecarea delegației 
economice din Jamahiria 
Arabă Libiana Populară 

Socialistă
Vineri dimineața a părăsit Capitala 

delegația economică din Jamahiria 
Arabă Libiana Populară Socialistă, 
condusă de Ezzedin Al Mabruk, se
cretar pentru problemele petrolului, 
care a participat la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno—libiene de 
colaborare economică și tehnică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Aziz Omar 
Shennib, ambasadorul Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare Socialiste la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Roman foileton : .Pagini din Co

media umană. Reluarea ultimului 
episod

1,3,05 Muzică distractivă
13.50 Muncă = bunăstare. Reportaj-an- 

chetă
14,20 Intîlnire muzicală cu Norocel Di- 

mitriu
14,35 Din muzica și dansurile popoare

lor
14.50 Agenda cultural-artistleă. Emisiu

ne de informare și actualitate lite
rară, cinematografică, plastică și 
a activității artistice de amatori

15,15 Stadion
10.40 R. S. Cehoslovacă — Repere con

temporane. Documentar
10.50 Clubul tineretului la... Piatra 

Neamț
17.50 Februarie 1978 — cronica eveni

mentelor politice interne și inter
naționale

18,05 Antologia filmului pentru copii și 
tineret

19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedla
20.30 Mari filme western : „Urmărirea". 

Producție a studiourilor ameri
cane

22,00 Intîlnire cu satira și umorul
22.30 Telejurnal
22.40 Seară de romanțe

PROGRAMUL 2
10.50 Pe teme economice
20,05 [Minunatele întîmplărl ale fraților 

Brady
20.30 Luminile rampei

'21,30 Moștenire pentru viitor — Con
stantin Negruzzi .

22,10 Caseta cu imagini

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 24 FEBRUARIE 1978

Extragerea I : 82 31 90 81 37 58 6 
45 ?9.

Extragerea a Il-a : 1-2 3 87 20 2 51 
67 10 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 153 681 lei, din care 295 363 lei re
port la categoria 1.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Mîine, la fotbal

START IN RETURUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIONAR A

Campionatul diviziei A la fotbal se 
reia duminică, 26 februarie, cind se 
vor,desfășura meciurile primei etape 
a returului.

Cele două meciuri programate în 
Capitală se vor disputa după urmă
torul program : Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova (stadionul Re
publicii, ora 11) și Steaua — F.C. 
Bihor (stadion Steaua, ora 15).

în țară vor avea loc următoarele 
jocuri : Politehnica Timișoara — F.C. 
Constanta ; F.C.M. Reșița' — Jiul Pe
troșani ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 
Petrolul Ploiești ; S.C. Bacău — Di
namo ; F.C. Corvinul Hunedoara — 
C.S. Tîrgovlște ; U.T. Arad — F.C. 
Olimpia Satu Mare ; Politehnica 
Iași — F.C. Argeș Pitești.

LA TG. MUREȘ

Un nou edificiu
Amplasată în zona parcului sportiv 

„23 August", sala polivalentă din Tg. 
Mureș, inaugurată recent, reprezintă
— prin concepția arhitectonică și 
funcționalitate — una din dotările 
cele mai importante puse. în ultimii 
ani. la dispoziția sportivilor mure
șeni. Ea reprezintă, totodată, o ade
vărată bijuterie arhitectonică ce con
feră municipiului Tg. Mureș un plus 
de frumusețe. Noul edificiu se în
scrie. prin monumentalitatea sa. în 
prim planul viitorului complex spor
tiv. care va mai cuprinde, in etapa 
finală : un patinoar artificial (in curs 
de execuție) ; o bază sportivă în aer 
liber, cu piste de tartan și terenuri 
de tenis, handbal, volei ; grupul de 
săli pentru atletică grea : un bazin 
acoperit pentru înot ; un hotel turis
tic.

Colectivul de proiectanți mureșeni
— arh. Szilveszter Andras, șeful pro
iectului. in colaborare cu trustul de 
construcții montaj Mureș și Institu
tul politehnic din Cluj-Napoca. facul
tatea de construcții metalice — â gă
sit soluții originale și îndrăzne-

d ești nat sportului
țe, intre care folosirea unei struc
turi metalice, tridimensionale, ce 
permit sălii octogonele o deschidere 
de 50 de metri fără nici un punct de 
sprijini Cu o capacitate de 2 500 de 
locuri, sala oferă condiții dintre cele 
mai bune de vizionare a spectacole
lor și competițiilor sportive. Terenu
rile — de dimensiuni olimpice — per
mit organizarea de competiții spor
tive interne și internaționale la 12 
ramuri de sport : handbal, volei, bas
chet. tenis de cîmp și de masă, hal
tere. box, lupte, judo, scrimă, gim
nastică și modelism.

Cu prilejul inaugurării, spectatorii, 
care au umplut tribunele sălii, au a- 
sistat, in premieră, la un apreciat 
spectacol sportiv, constînd din exer
ciții de gimnastică acrobatică, de
monstrații de micromodele. de lupte 
și judo, precum și la un meci de 
handbal feminin, in care' echipa lo
cală C. S. Mureșul a primit replica 
formației „U“ Cluj-Napoca.

Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scînteli"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® In sala complexului sportiv „23 

August" din Capitală se vor desfă
șura astăzi și mîine întrecerile celei 
de-a 11-a ediții a competiției Inter
naționale de atletism „Cupa de cris
tal", la care participă sportivi și 
sportive din Anglia, Grecia. Iugosla
via. Polonia, Ungaria. U.R.S.S. șl 
România.

Din lotul țării noastre fac parte, 
printre alții, Carol Corbu, Claudiu 
Șușelescu, Dumitru Iordache. Adrian 
Proteasa. Gina Panait, Cornelia 
Popa, Virginia Ioan și Doina An
ton.

Astăzi. în prima zi de concurs, cu 
începere de la ora 16,30 sint pro
gramate următoarele probe : 60 m 
plat (masculin și feminin), lungime, 
greutate (feminin), prăjină, triplusalt,

înălțime (masculin). Duminică, de la 
ora 16, se vor disputa probele de 60 m 
garduri (masculin și feminin), înăl
țime (feminin), lungime și greutate 
(masculin).

© în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Ocean City (Maryland), Ilie Năstase 
l-a învins în trei seturi, cu 6—3, 4—6, 
7—5, pe Charlie Pasarell.

© La Varșovia a inceput tradițio
nalul turneu internațional de sabie 
la care participă cele mai valoroase 
6 echipe din lume. Iată primele re
zultate înregistrate : România — Ita
lia 10—6 ; Ungaria — Italia 10—6 ; 
Ungaria — R. F. Germania 13—3 ; 
U.R.S.S. — România 12—4 ; Polonia 
— R. F. Germania 12—4.

30 de ani de la Vittoria din februarie

a poporului cehoslovac

Se împlinesc astăzi trei decenii 
de la victoria repurtată — în fe
bruarie 1948 — de oamenii muncii 
din Cehoslovacia asupra reacțiunii, 
eveniment ■ de importanță istorică 
în destinele poporului acestei țări, 
care a reprezentat primul pas în 
cucerirea de către clasa muncitoa
re, în frunte cu partidul comunist, 
a întregii puteri politice, mareînd 
trecerea la construirea societății 
socialiste.

în anii care au trecut de atunci, 
poporul cehoslovac, sub conduce
rea Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, a dobîndit succese 
de prestigiu în toate domeni
ile activității economice și so
ciale. Apariția unor mari capa
cități de producție și moderniza
rea celor existente, crearea de noi 
ramuri industriale, progresul con
tinuu al agriculturii au contribuit 
la sporirea, an de an, a potenția
lului economic al țării. Realizări 
de seamă au încununat eforturile 
depuse pentru dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii, pentru 
ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al populației. In 
prezent, popoarele Cehoslovaciei

înfăptuiesc cu succes hotărîrile 
celui de-al XV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

în spiritul sentimentelor sale in
ternaționaliste, poporul român urmă
rește cu interes și simpatie activi
tatea constructivă a popoarelor ceh 
și slovac, se bucură sincer de rea
lizările lor în procesul făuririi 
societății socialiste dezvoltate. Prie
tenia româno-cehoslovacă. cu vechi 
și bogate tradiții, cimentate prin 
sîngele vărsat în comun de ostașii 
celor două țări, alături de ostașii 
Armatei Roșii, în luptele pen
tru eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul hltlerist. pentru vic
toria finală asupra Germaniei 
fasciste, s-a ridicat pe o treap
tă superioară după instaura
rea puterii populare in țările noas
tre. Avînd ca temelie principiile 
marxism-leninismului și solidari
tății internaționale, respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești, aceste relații au 
cunoscut — pe măsura' progreselor

obținute de ambele țări în con
strucția socialistă — o amplă dez
voltare și diversificare pe cele mai 
diverse planuri : politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. în aceas
tă evoluție continuu ascendentă, o 
înrîurîre determinantă exercită 
raporturile de solidaritate și cola
borare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, contactele, schim
burile de vizite, întîlnirile nemij
locite dintre conducătorii de partid 
și de stat ai țărilor noastre. De cea 
mai mare însemnătate s-au do
vedit întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak, înțelegerile con
venite la nivel înalt dînd noi 
impulsuri aprofundării și diversifi
cării conlucrării multilaterale ro- 
mftno-cehoslovace.

Cu prilejul evenimentului jubi
liar de astăzi, poporul român trans
mite poporului prieten cehoslovac 
un călduros' salut, împreună cu 
urarea de a obține noi și mari suc
cese în edificarea societății socia
liste dezvoltate, în înflorirea și pro
pășirea continuă a patriei sale so
cialiste.

Șantierele - „orașului de aur"
O vizită în Cehoslovacia 

oferă posibilitatea de a cu
noaște nu numai frumuse
țile naturale și bogatele 
vestigii istorice și culturale, 
dar și succesele de seamă 
obținute de poporul acestei 
țări prietene, in anii con
strucției socialiste, pe toate 
planurile activității sociale. 
In această perioadă, poten
țialul industrial a crescut 
de cîteva ori, modernizîn- 
du-se continuu, iar agricul
tura a atins un înalt nivel, 
atît in ce privește dotarea 
ei tehnico-materială și or
ganizarea, cit și randamen
tul. Succesele construcției 
economice în perioada so
cialismului își găsesc o de
plină reflectare în crește
rea nivelului de trai al po
porului, în satisfacerea 
crescîndă a necesităților 
materiale și spirituale ale 
acestuia.

O oglindă a dinamismu
lui dezvoltării economice îl 
oferă însuși municipiul Pra- 
ga, „orașul de aur". Așa 
cum preciza tovarășul Jiri 
Basek, secretar‘ cu proble
mele economice al Comite
tului municipal de partid, 
ponderea capitalei în an
samblul economiei țârii 
este acum de 10 la sută, 
dar greutatea specifică a 
unor sectoare este chiar 
mai mare. Astfel, industria 
construcției' de mașini din 
oraș participă la realizările 
ramurii respective cu 16,8 
la sută, industria semicon- 
ductorilor, a tehnicii de cal
cul, reglare și comandă — 
cu 50 la sută, construcțiile 
— cu 12 la sută, telecomu
nicațiile și comerțul exte
rior — cu cite 80 la sută.

însemnătatea orașului în 
viața economică a țării se 
poate aprecia și după am

ploarea construcțiilor ce se 
desfășoară. în vederea reali
zării unor importante obiec
tive, cum sînt extinderea 
metroului, noua clădire a 
parlamentului, gara princi
pală, ' podul peste valea 
Nusle, construcție conside
rată unică in felul ei, și 
altele. Un obiectiv impor
tant este construirea în ju
rul orașului Praga a unei 
autostrăzi, cu o lungime de 
72 km. Lucrarea a început, 
iar pe o distanță de 10 km

de; cercetare, profilate pe 
produse din petrol : mase 
plastice, polietilenă, polisti- 
ren, benzină, cauciuc și al
tele.

Pentru a cunoaște mai 
bine realizările și preocu
pările unității, gazdele 
ne-au invitat să vizităm în
treprinderea chimică de 
cauciuc de la Krâlupy, si
tuată în raionul Melnik, la 
25 km de Praga. Despre 
preocupările oamenilor, re
alizările obțihute și per-

, ........... .......... , ,

însemnări de călătorie

șoseaua a și fost construită. 
Pentru a ne da seama de 
volumul mare de lucrări la 
această șosea circulară, a- 
mintim că la fiecare 2 km 
se va construi un pod. 
Toate acestea se circum
scriu preocupării pentru so
luționarea problemelor ce 
se ivesc în procesul dezvol
tării continue a orașului. Pe 
același plan, actualul cin
cinal prevede acțiuni, mă
suri și fonduri in vpderea 
lărgirii rețelei de învăță- 
mînt, potrivit cerințelor 
crescînde de cadre cu înal
tă calificare, satisfacerii 
necesarului de locuințe și 
de obiective social-cultura- 
le. Numai în acest an se va 
construi un nou oraș, în su 
dul municipiului Praga, cu 
90 000 de locuințe.

Am petrecut cîteva ore la 
una din ’ cele mai mari și 
importante unități econo
mice din Cehoslovacia — 
„Chimpetrol". Această uni
tate are în subordine 10 
întreprinderi și 5 instituie

spectivele de dezvoltare ale 
întreprinderii ne-a vorbit 
inginerul Milan Eichler, di
rector adjunct al întreprin
derii. Lucrările de construc
ție au inceput in 1958, iar 
în 1963 au avut loc probele 
tehnologice. Tocmai în aces
te zile colectivul marchea
ză două sărbători : 20 de
ani de la începerea con
strucției și 15 ani de cind 
a început să producă uni
tatea. De remarcat faptul 
că majoritatea oamenilor 
sint tineri, care cresc odată 
cu combinatul. Construcția, 
îusese declarată „șantier al 
tineretului", peste 2 000 de 
țineri din toate colțurile 
țării participînd la ridica
rea întreprinderii. Mulți 
dintre constructori au rămas 
în unitate, au învățat ulte
rior să mînuiască mașinile 
și utilajele, bucurîndu-se 
de stimă șl încredere din 
partea colectivului. O mare 
extindere a luat între
prinderea în cincinalul 
1971—1975. în acel ani s-au

înființat secția de polietile
nă, secția de polimeri și ra
finăria, cu o capacitate de 
prelucrare de peste 3 mi
lioane de tone de petrol pe 
an. Din cei 3 500 de anga
jați ai întreprinderii, 1000 
sint specialiști cu o înaltă 
pregătire profesională.

In actuala perioadă, o 
preocupare de seamă a par
tidului pe planul construc
ției economice constă în a- 
sigurarea creșterii eficien
ței, folosirii mai raționale a 
resurselor naturale, a ener
giei electrice și cărbunelui, 
ridicarea nivelului tehnic și 
calității produselor, pe baza 
aplicării largi in producție 
a cuceririlor științei. Des
pre aceste preocupări ne-a 
vorbit și tovarășul Vratny, 
director adjunct al secției 
de sinteză de la .Comitetul 
de Stat al Planificării.

Gazdele au ținut să re
marce cu satisfacție dez
voltarea continuă a colabo
rării dintre Cehoslovacia și 
România în toate domeniile 
de activitate, această cola
borare avînd un suport ma
terial tot mai solid în con
lucrarea pe tărîm economic. 
Paralel cu creșterea conti
nuă a volumului schimbu
lui de mărfuri, are loc ex
tinderea cooperării în pro
ducție în ramuri importante 
pentru economiile noastre 
naționale, îndeosebi în do
meniul construcției de ma
șini. Această cooperare, 
pentru a cărei extindere 
șxistă condiții dintre cele 
mai favorabile, constituie o 
contribuție însemnată la 
dezvoltarea economiilor 
noastre naționale, servește 
cauzei generale a socialis
mului.
Horea CEAUȘESCU

Adunarea festivă de la Filatura română de bumbac din Capitală
Vineri a avut loc la Filatura ro

mână de bumbac din Capitală o adu
nare festivă, . organizată de Comite
tul municipal București al P.C.R., 
consacrată celei de-a XXX-a aniver
sări a victoriei din februarie a oa
menilor muncii din Cehoslovacia.

Au participat Eleonora Cojocaru, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Constantin 
Popescu, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, activiști de partid și 
de stat, numeroși oameni ai muncii 
din întreprindere.

Au luat partfe Lumir Hanak, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Vasile Carolică, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al sec
torului 3.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășa Magda
lena Filipaș, director general al Cen
tralei industriale a bumbacului, care 
a arătat că în perioada construirii 
socialismului relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Cehoslovacia, dintre partidele 
și popoarele noastre au cunoscut noi 
valențe, s-au dezvoltat în toate do
meniile. Ea a subliniat că o impor
tanță majoră, hotăritoare în extin
derea fără precedent și întărirea 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Ce
hoslovacia. dintre statele și popoarele 
noastre o constituie întîlnirile si con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Gustav Husak. în 
încheiere, vorbitoarea a adresat po
porului cehoslovac felicitări pentru 
realizările remarcabile dobîndite în 
înflorirea patriei, noi succese în con
strucția socialismului.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Lumir 
Hanak a înfățișat principalele mo
mente de luptă ale oamenilor muncii 
din Cehoslovacia, sub conducerea 
partidului comunist, pentru liber
tate națională și socială, transformă
rile petrecute în cele trei decenii 
care au trecut de la victoria din fe
bruarie, condițiile noi de muncă și 
de viață create în anii socialismu
lui. Relevînd raporturile de prie
tenie și colaborare dintre țările so
cialiste, dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Socialistă 
România, vorbitorul a subliniat im
portanța tratatului bilateral de co
laborare și asistență mutuală. Sîntem 
mîndri de prietenii noștri — a spus 
vorbitorul — sîntem mîndri de prie
tena noastră Republica Socialistă 
România. Noi, cehii și slovacii, 
sîntem obligați față de cel 66 000 
ostași români care și-au jertfit viața

pentru eliberarea Cehoslovaciei, nu 
numai să le punem flori pe mormin
te, dar să întărim continuu prietenia 
frățească, tovărășească dintre țările 
noastre, la baza căreia avem un 
document atît de important cum 
este Declarația semnată in 1977 de 
către tovarășii Gustav Husak și 
Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, ambasadorul a mulțu
mit călduros pentru felicitările adre
sate oamenilor muncii cehoslovaci și 
a transmis poporului român un salut 
revoluționar din partea poporului 
cehoslovac, urări de noi succese in 
construcția socialistă.

★
O manifestare consacrată aceluiași 

eveniment de seamă din istoria po
porului cehoslovac a avut loc, recent, 
la Rimnicu Vilcea. Despre semnifica
ția victoriei din februarie a oame
nilor muncii din Cehoslovacia au 
vorbit Gheorghe Stoica, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Rimnicu 
Vilcea al P.C.R., președintele Con
siliului popular municipal, și amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, Lumir Hanak.

Mitingul de la Praga
PRAGA 24 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 30-a aniversări a 
victoriei poporului cehoslovac asupra 
reacțiunii, din. februarie 1948, la Pra
ga a avut loc un mare miting, la care 
a luat cuvintul Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Ceho-

slovace. Vorbitorul s-a referit la 
importanța evenimentelor din fe
bruarie 1948 și a arătat că, în prezent, 
îndeplinind hotărîrile Congresului al 
XV-lea al partidului, poporul ceho
slovac luptă pentru întărirea socie
tății socialiste, pentru dezvoltarea 
politică, economică, socială și cultu
rală a țării.

RULMENȚII FABRICAȚI LA BÎRLAD, LIVRAȚI ÎN PESTE 70 DE ȚĂRI
Performanțele tehnice supe

rioare ale rulmenților fabricați 
la întreprinderea de profil de 
pe platforma industrială a mu
nicipiului Bîrlad i-au făcut cu- 
noscuți pe toate meridianele 
globului. Activitatea de export 
a fost extinsă în mai mult de 
70 de țări. Seriozitatea cu care 
muncitorii, inginerii, maiștrii și 
tehnicienii satisfac cererile be

neficiarilor este confirmată și 
de faptul că în prima lună a 
acestui an planul la export a 
fost depășit cu 2,85 la sută, iar 
luna februarie va fi încheiată, 
de asemenea, cu livrarea unei 
producții 'suplimentare ce re
prezintă 1 la sută peste preve
deri. Cereri noi ale beneficiari
lor din S.U.A. și Canada, pre

cum și pe noile piețe din Bel
gia, Ghana, Olanda și altele 
sînt satisfăcute prin asimilarea 
a încă 6 tipuri de rulmenți si
lențioși pentru motoare electri
ce, din cele 24 de tipo-dimen- 
siuni prevăzute în programul 
de modernizare a producției în 
mod special pentru export în 
anul 1978. (Crăciun Lăluci).

semnele celei de a doua ediții 
a Festivalului național „Cintarea 
României", la Sibiu a apărut 
primul număr al revistei „Vă
paia", editat de elevii Liceului 
pedagogic. (Nicolae Brujan). 
© GALAȚI. Consiliul județean 
al educației politice și culturii 
socialiste organizează, în acest 
an. un concurs pentru gazetele 
de perete și satirice. Con
cursul va dura pînă în de
cembrie a.c. și se va încheia 
cu o expoziție județeană a ce
lor mai bune gazete: în ca
drul „Lunii cărții la sate", poe

tul gălățean Ion Trandafir s-a 
întilnit cu membrii societății 
cultural-științifice „Ștefan Peti
că", din comuna Ivești, discuții
le fiind purtate pe marginea ul
timei cărți a autorului, „Un cîn- 
tec pentru nemurire". O acțiu
ne asemănătoare s-a desfășurat 
și în comuna Scînteiești, unde 
creatorii locali Constantin Pri- 
copie și Mlhai Dobre, membri 
ai cenaclului literar județean

„Fluviul" au participat la o ac
țiune culturală. (Dan Plăeșu). 
® CLUJ. în semn de omagiu 
adus aniversării a 30 de ani de 
la crearea partidului unic al 
clasei muncitoare, la Biblioteca 
județeană din Cluj-Napoca a 
fost organizată o expoziție de 
cărți, fotocopii, ilustrații și alte 
documente. In comuna Țaga 
(Cluj) a intrat în tradiție ca, în 
cadrul manifestărilor dedicate

„Lunii cărții la sate", să aibă 
loc, în toate cele șase sate, ba
luri ale cărții. Balul constă din 
programe cultural-artistice sus
ținute de formațiile locale și re
cenzii de cărți după care urmea
ză dans. Pînă acum au avut loc 
asemenea manifestări în centrul 
de comună și în satul Sîntioa- 
na ; urmează a fi organizate și 
în satele Ghiolț, Năsal, Sînte- 
jude și Vale. (Alexandru Mure- 
șan) 0 VASLUI. Din inițiativa 
Comitetului pentru cultură și 
educație socialistă al jude
țului Vaslui a fost organizat

cenaclul literar-muzical jude
țean, la' care participă lau
reați ai primei ediții a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei", creatori și -interpreți de 
prestigiu din județ. Spectacolele 
de poezie și muzică patriotică 
ale cenaclului literar-muzical, 
întregite de participarea brigă
zilor științifice județene și de 
teatru de păpuși ale Centrului 
județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artis
tice de masă sînt prezentate în 
manifestări complexe în unități 
economice, la case de cultură,

cluburi șl câmine culturale. 
(Crăciun Lăluci) O ARAD. Sub 
genericul „Aradul — prezență 
permanentă în istoria poporului 
român", in numeroase localități 
din județ, cum sint Pîncota, Zi- 
mand, Vîrfurile, Șofronea ș.a., 
au continuat acțiunile politico- 
educative avînd ca temă „Lupta 
maselor populare arădene pentru 
libertate națională și socială", 
„2 000 de ani de existență a ce
tății dacice Ziridava și 950 de 
ani de la atestarea documentară 
a municipiului Arad". (C. Si- 
mion.

I
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Partidul comunist 
solicită convocarea 
unei noi reuniuni 
a partidelor din 

„arcul constituțional"
ROMA 24 (Agerpres). — La Roma 

s-a desfășurat reuniunea Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian consa
crată examinării evoluției negocieri
lor de soluționare a crizei de gu
vern.

Comunicatul dat publicității la sfir- 
șitul reuniunii afirmă, intre altele, 
că „confruntarea din ultimele zile cu 
democrația-creștină a fost- utilă, dar 
nu s-a ajuns la rezultate conclu
dente, întrucît P.D.C. nu s-a pro
nunțat încă asupra cererii politice pe 
care au formulat-o Partidul Comu
nist, Partidul Socialist, Partidul So
cialist-Democratic și Partidul Repu
blican. privind formarea unei majo
rități parlamentare clare și explici
te. capabilă să garanteze realizarea 
unui program guvernamental și să 
redea Italiei încrederea necesară". 
Comunicatul apreciază că premierul 
desemnat. Giulio Andreotti, dispune 
Ia ora actuală de „elementele nece
sare pentru a-și prezenta propune
rile. atît asupra programului unui 
guvern, cit și asupra componenței a- 
cestuia". în această perspectivă. Di
recțiunea P.C.I. solicită convocarea 
unei noi reuniuni colegiale a celor 
șase partide politice ale „arcului 
constituțional" (P.D.C.. P.C.I.. P.S.I., 
P.S.D.I.. P.R.I. și P.L.I.).

Acțiuni teroriste ale unor 
■ elemente neofasciste

ROMA 24 (Agerpres). — După cum 
informează agenția France Presse, un 
grup de 20 de extremiști de dreapta 
înarmați a lovit joi seara, intr-un' 
cartier al Romei, pe un militant al 
P.C.I., provocîndu-i grave fracturi. 
Victima. Umberto Ricotta, în virstă 
de 36 de ani, a fost spitalizată.

în continuare, huliganii au incen
diat două autobuze, avînd pasageri la 
bord. Teroriștii au încercat. în acest 
fel, să protesteze împotriva interzi
cerii, de către autoritățile din Roma, 
a organizării unui miting al Mișcării 
Sociale Italiene — Dreapta Italiană, 
grupare neofascistă.

în iegătură cu situația de la frontiera 
dintre Vietnam și Kampuchia

HANOI 24 (Agerpres). — în inter
valul 12—18 februarie, artileria for
țelor armate kampuchiene a conti
nuat să bombardeze provinciile de 
sud ale Vietnamului, provocînd vic
time în rîndul populației si daune 
materiale — se arată intr-un comu
nicat difuzat de agenția V.N.A. Efec
tive ale armatei kampuchiene — re
levă comunicatul — au efectuat mai 
multe incursiuni în teritoriul vietna
mez, pătrunzînd pe o distantă de 
cinci kilometri de la frontieră.

Forțele armate vietnameze au ri
postat. scoțînd din luptă circa 300 de 
soldați ai părții kampuchiene, au 
capturat o mare cantitate de arma
ment și au obligat forțele inamice 
să se retragă — relevă comunicatul 
amintit

Plenara C.C.
al Partidului

Elvețian al Muncii
Convocarea celui de-al Xl-lea 
Congres pentru 13—15 mai 

1978
BERNA 24 (Agerpres). — La Berna 

a avut loc plenara C.C. al Partidului 
Elvețian al Muncii. Plenara a sta
bilit ca cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului să aibă loc în perioada 
13—15 mai 1978. în cadrul lucrărilor 
congresului va fi analizată situația 
politică din țară și se vor stabili sar
cinile de viitor ale partidului.

MADRID

Ministrul economiei 
și-a prezentat demisia
MADRID' 24 (Agerpres). — Minis

trul spaniol al economiei. Enrique 
Fuentes Quintana,, și-a prezentat de
misia președintelui guvernului spa
niol. Adolfo Suarez, informează a- 
genția de presă E.F.E. Fuentes Quin
tana este considerat ..arhitectul" ac
tualei politici economice a guvernu
lui spaniol, politică ce a înregistrat 
unele succese — și anume reducerea 
inflației de la rata de 30 la sută în 
1977 la 26,4 la sută în prezent și di
minuarea deficitului balanței de plăți 
de la 4,3 miliarde de dolari în 1976 
la 2,5 miliarde în 1977 — dar s-a sol
dat cu o creștere a șomajului la 
830 000 de persoane și o reducere a 
creșterii economice.

Agenția U.P.I. menționează că pre
mierul Suarez nu a acceptat încă și 
nici nu a respins cererea de demisie 
a lui Fuentes Quintana.

SESIUNEA COMITETULUI NAȚIONAL Al CONSILIULUI 
CONSULTATIV POLITIC POPULAR AL HP. CHINEZE
PEKIN 24 (Agerpres). — La Pekin 

au început, vineri, lucrările primei 
sesiuni a celui de-al V-lea Comitet 
Național al Consiliului Consultativ 
Politic Popular al R. P. Chineze 
(C.C.P.P.C.) — organizație a Frontu
lui Unit Revoluționar al poporului 
chinez, din care fac parte reprezen
tanți ai Partidului Comunist Chinez, 
ai partidelor democratice patriotice, 
ai organizațiilor obștești, precum si 
personalități din toate domeniile vie
ții sociale.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Convorbiri egipteano-americane ® Normalizarea situației 

din Liban
CAIRO 24'(Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar El Sadat, La 
primit vineri la Ismailia pe Alfred 
Atherton, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A. pentru problemele 
Orientului Mijlociu și Asiei de sud, 
aflat în această țară în cadrul mi
siunii sale de mediere în negocierile 
egipteano-israeliene.

După cum relevă agenția M.E.N., 
Alfred Atherton a transmis pre
ședintelui Egiptului ideile israeliene 
asupra declarației de principii care 
să guverneze reglementarea conflic
tului din zonă.

La rîndul său, șefuj statului egip
tean a expus punctele de vedere ale 
Egiptului asupra acestor principii și 
a reafirmat necesitatea retragerii to
tale a Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în anul 1967 și a re
cunoașterii drepturilor poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului la 
autodeterminare.

Pe de altă parte, vineri au conti
nuat convorbirile dintre trimisul 
american și ministrul egiptean al 
afacerilor externe, Mohamed Ibrahim 
Kamel.

După contactele avute vineri, 
Atherton a declarat, potrivit agen
ției France Presse, că negocierile 
pentru o reglementare globală a si
tuației din Orientul Mijlociu se află

PNOM PENH 24 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Kampuchiei", 
reluat de agențiile France Presse și 
United Press International, relatează 
că la frontiera kampuchlano-vietna- 
meză și în apele teritoriale ale Kam
puchiei au continuat în ultimele zile 
lupte între efective ale armatei kam
puchiene și unități ale armatei viet
nameze, care s-au infiltrat pe o adîn- 
cime de 10 km în teritoriul kampu- 
chian, în provinciile Rattanakiri și 
Svay Rieng.

Comunicatul menționează că for
țele armate .kampuchiene au ripostat. 
89 de soldați vietnamezi fiind uciși 
și răniți.

0 declarație a Comitetului 
Politic al P. C.

din Marea Britanie
LONDRA 24 (Agerpres). — Comi

tetul Politic al P. C. din Marea Bri-. 
tar.ie a dat publicității o declarație 
prin care protestează împotriva in
terzicerii pe o perioadă de două luni, 
la Londra, a tuturor demonstrațiilor, 
în document se arată că măsura res
pectivă. adoptată la cererea opiniei 
publice pentru a se interzice marșul 
provocator pe care îl proiectase or
ganizația neonazistă cunoscută sub 
numele de Frontul Național, nu tre
buie extinsă asupra organizațiilor 
progresiste. în declarație se sublinia
ză, de asemenea, că măsura guver
nului pune pe același plan organiza
țiile rasiste cu cele care luptă împo
triva rasismului.

P. C. Luxemburghez 
se pronunță pentru 
schimbări in politica 

economică a guvernului
LUXEMBURG 24 (Agei-pres). — 

într-o declarație radiodifuzată. Rene 
Urbany, președintele Partidului Co
munist Luxemburghez, s-a-pronunțat 
pentru schimbări în politica econo
mică a guvernului. El a menționat 
că acordarea de subsidii de stat unor 
hănci și companii care își reduc per
sonalul și transferă capitaluri peste 
hotare duce la creșterea șomajului, 
adîncirea crizei economice, scăderea 
veniturilor reale ale populației. Parti
dul Comunist Luxemburghez, a ară
tat' el. propune adoptarea de măsuri 
în vederea asigurării folosirii forței 
de muncă a tării si pentru introdu
cerea unui strict control de slat asu
pra investițiilor de capital îp indus
trie. pentru crearea de noi locuri de 
muncă.

La ședința inaugurală au partici
pat Hua Kuo-fen. președinte al C.C. 
al P. C. Chinez, alti conducători de 
partid și de stat chinezi.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de Den Siao-pin, vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez, după care Su 
Te-en, vicepreședinte al celui de-al 
IV-lea Comitet Național al C.C.P.P.C., 
a prezentat un raport cu privire la 
activitatea Comitetului Permanent al 
celui de-al IV-lea Comitet Național 
al C.C.P.P.C. și principalele sarcini 
de viitor.

„pe calea unui început bun". El a 
arătat că a avut prilejul de a con
firma președintelui Anwar El Sadat 
voința americană de a participa la 
procesul spre pace, adăugind că, în 
concepția sa, declarația de principii 
la elaborarea căreia lucrează părțile 
americană, egipteană și israeliană 
„va furniza o bază pentru lărgirea 
negocierilor cu alți participant!".

Răspunzînd ziariștilor, ministrul 
egiptean de externe a subliniat că 
nu există „nici o schimbare în po
ziția Egiptului în legătură cu proble
ma palestiniană".

RABAT. — Husni Mubarak, vice
președinte al Egiptului, și-a înche
iat vizita oficială la Rabat. în cursul 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
regele Hassan al. II-lea al Marocu
lui au fost subliniate relațiile strin- 
se existente între cele două țări și 
pozițiile lor față de evoluțiile din 
Orientul Mijlociu și de pe continen
tul african, relevă agenția M.E.N.

BEIRUT. — în Liban, situația re
vine la normal după recentele in
cidente dintre forțele arabe de men- <■ 
tinere a păcii și forțele libaneze. Ast
fel. informează agenția France Presse, 
vineri a fost redeschisă traficului 
autostrada internațională Beirut — 
Damasc. Circulația automobilelor a 
fost restabilită în ambele sensuri. De 
asemenea, amintește agenția citată, la 
începutul săptămînii au fost redes
chise școlile din sectorul de est ăl 
Beirutului și suburbiilor sale, ale că
ror cursuri fuseseră suspendate.

Reluarea relațiilor 
diplomatice 

libiano-ciadiene
TRIPOLI 24 (Agerpres). — Vineri 

s-au încheiat lucrările întîlnirii la 
nivel înalt de la Sebha, consacrată 
examinării problemei relațiilor di
plomatice libiano-ciadiene, transmite 
agenția France Presse.

în cadrul reuniunii, Jamahiria Li
biana și Ciadul au hotărît restabili
rea relațiilor- diplomatice, suspendate 
la 6 februarie. Participanții. Moam- 
mer El Geddafi, șeful statului Ja
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă. Felix Malloum, președintele 
Ciadului, Seyni Kountche, președin
tele Nigerului, și Aboul Qassim Mo
hammed Ibrahim, primțvicepreședin- 
te al Sudanului, au semnat un acord 
care hotărăște că diferendul de fron
tieră libiano-ciadian trebuie discutat 
„intr-un mod frățesc și intr-un spi
rit nou, de' înțelegere".

Totodată, se. prevede inițierea unor 
negocieni la 21 martie, la Sebha, 
între guvernul ciadian și „diferite 
■fracțiuni ale Frontului de eliberare 
națională a Ciadului".

Lq Berlina avut loc 0 întîlnire
între Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., și Alvaro 
Cunhal, secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, aflat într-o 
vizită în R.D. Germană. Au fost dis
cutate probleme privind activitatea 
celor două partide, precum și aspec
te ale situației internaționale actuale. 
A fost adoptat un comunicat cOmun.

Președintele Partidului 
Muncitorilor din Turcia, B 
Boran, luînd cuvîntul la a Vl-a con
ferință a reprezentanților organiza
țiilor districtuale ale partidului, a 
relevat importanța pe care o are 
pentru Turcia consolidarea relațiilor 
de prietenie cu toate țările vecine, 
precum și necesitatea unor .relații 
bune de colaborare cu țările socia
liste.

Președintele Organismu
lui arab pentru producția de 
armament, Ashraf Marwan <E* 
gipt), a comunicat la încheierea 
reuniunii miniștrilor arabi din țările 
membre (Egipt, Arabia Saudită. E- 
miratele Arabe Unite și Qatar) că „la. 
1 noiembrie va începe producția de 
vehicule de teren, rachete antitanc 
Swing-Fire . și elicoptere Lynx".

Adunarea festiva de la Zagreb
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la cea de-a 8-a Conferință 

a comuniștilor din acest oraș iugoslav

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A STATULUI KUWEIT
BELGRAD 24 (Agerpres).— La Za

greb a avut loc o sesiune festivă 
a , organizației orășenești a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia consa
crată împlinirii a 50 de ani de la cea 
de-a 8-a Conferință a comuniștilor 
din âcest oraș. La acea conferință, 
care a marcat aplicarea pe plan larg 
a' programului revoluționar al clasei

NIAMEY BELGRAD

Șeful statului Niger 
l-a primit

pe ambasadorul român
NIAMEY 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Militar Suprem, 
șeful statului Niger, locotenent- 
colonel Seyni Kountche, l-a primit 
pe ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Niamey, Octavian Cărare.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, ambasadorul român a transmis 
șefului statului Niger un mesaj de 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de succese, prosperitate și pace 
poporului Republicii Niger.

Președintele Seyni Kountche a a- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mulțumiri pentru mesajul transmis, 
precum și cordiale urări de sănătate 
și fericire personală, de succese și de 
prosperitate poporului român prieten.

în cadrul întrevederii, șeful statu
lui Niger și-a exprimat satisfacția in 
legătură cu semnarea acordului de 
colaborare în domeniile invățămîntu- 
lui. științei și culturii, pronunțîn- 
du-se în favoarea organizării unor 
schimburi de delegații economice 
pentru concretizarea posibilităților 
de cooperare reciproc avantajoasă 
dintre România și Niger, pentru în
cheierea acordului bilateral de coo
perare economică și tehnică.

★
La Niamey a fost semnat acordul 

de colaborare în domeniile învăță- 
mîntului, științei și culturii dintre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Niger.

Mozaniliicnl respinge acordul de la Salisbury
MAPUTO 24 (Agerpres). — într-o 

declarație difuzată de Ministerul A- 
facerilor Externe la Maputo, guver
nul mozambican a respins oficial 
așa-zisa reglementare internă a pro
blemei rhodesiene anunțată recent 
la Salisbury. Declarația subliniază că 
„Acordul de la Salisbury nu este de- 
cit o tentativă stîngace de salvare a 
sistemului colonial și rasist". Docu
mentul afirmă că un „acord intern" 
care ar beneficia de „complicități 
externe" ar duce inevitabil la o in
ternaționalizare a războiului și ar

„Poporul namibian nu va accepta 
niciodată sistemul bantustanelor" 

— declară președintele S.W.A.P.O.
HELSINKI 24 (Agerpres). — Aflat 

într-o vizită oficială în Finlanda, 
unde conduce o delegație a Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, li
derul mișcării de eliberare din Na
mibia, a subliniat că numai lupta 
armată va duce la eliberarea țării 
sale de sub controlul regimului ra
sist minoritar sud-african. în context, 
el a arătat că negocierile și alte ac
tivități diplomatice pot constitui doar 
o acțiune complementară a luptei

agențiile de presă transmit:
Comunicatul comun iugo- 

slavo-afgan dat pubIicităui 
sfîrșitul convorbirilor desfășurate în
tre președintele iugoslav, Iosip Broz 
Tito. și președintele afgan, Moham
mad Daoud Khan, subliniază ho
tărîrea celor două state de a depune 
eforturi pentru întărirea unității și 
creșterea rolului țărilor nealiniate în 
relațiile internaționale, precum și do
rința lor de a intensifica cooperarea 
cu celelalte țări nealiniate și cu alte 
state în curs de dezvoltare.

Comunicatul de presă 
publicat la Bonn în legâtură ™ 
vizita oficială în R.F.G. a ministru
lui de externe al R.S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, relevă că rela
țiile bilaterale cunosc o dezvoltare 
favorabilă. Părțile au discutat pro
bleme ale colaborării în domeniile 
politic, economic și cultural, posibi
litățile încheierii de acorduri de coo
perare, reliefind însemnătatea vizitei 

muncitoare iugoslave. Iosip Broz 
Tito â fost ales , secretar al comite
tului local de partid.

Președintele U.C.I.. Iosip Broz 
Tito, a adresat'un mesaj participări- 
ților la adunare, iar Milka Planinț, 
președintele C.C. al U.C. din Croa
tia. a vorbit despre semnificația eve
nimentului de acum 50 de ani.

Președintele
Consiliului Executiv 
Federal l-a primit

pe ambasadorul român
BELGRAD 24 (Agerpres). Ambasa

dorul României la Belgrad. Virgil 
Cazacu, a fost primit vineri de Ve- 
selin Giuranovici, președintele Con
siliului Executiv Federal, cu ocazia 
încheierii misiunii sale în R.S.F. Iu
goslavia. în cursul convorbirii, des
fășurată într-o atmosferă caldă, prie
tenească, s-a exprimat de ambele 
părți satisfacția pentru evoluția me
reu ascendentă a ansamblului relații
lor româno-iugoslave, subliniindu-se 
perspectivele dezvoltării lor în lumi
na înțelegerilor convenite în cursul 
frecventelor întîlniri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Apel al premierului 
grec adresat 

Ciprului și Egiptului
ATENA 24 (Agerpres). — Primul 

ministru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis. a lansat un nou apel că
tre Cipru și Egipt, chemindu-le să 
dea dovadă de reținere și să-și a- 
planeze diferendul generat de eve
nimentele de pe aeroportul Larnaca 
din 19 februarie, transmite agenția 
Associated Press.

Exprimindu-și regretul profund că 
Egiptul și Ciprul au fost antrenate 
în „evenimente care au scăpat con
trolului lor", premierul Karamanlis a 
adăugat că „nici uneia dintre părți 
nu trebuie să-i fie atribuite intenții 
ostile".

constitui o „amenințare serioasă la 
adresa păcii și securității in Africa 
și în lume".

Pe de altă parte, declarația apre
ciază că propunerile anglo-americane 
examinate în cadrul recentei confe
rințe din Malta pot servi drept punct 
de plecare pentru negocieri serioase. 
Totodată, se reafirmă hotărîrea Mo- 
zambicului de a sprijini încheierea 
rapidă a negocierilor intre Marea 
Britanie și Frontul Patriotic Zim
babwe, condus de Joshua Nkomo și 
Robert Mugabe.

pentru libertate, dar nu se pot sub
stitui acesteia.

Președintele S.W.A.P.O. a respins 
așa-zisele alegeri preconizate în Na
mibia de către regimul sud-african 
precizînd că poporul namibian nu va 
accepta niciodată sistemul bantusta
nelor. între altele, el a precizat că 
portul Walvis Bay nu va fi recu
noscut ca aparținînd Republicii Sud- 
Africane — conform unei recente 
hotărîri a guvernului de la Preto
ria — deoarece el constituie parte in
tegrantă a Namibiei.

pe care Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., președintele 
R.S.C., urmează să o facă în R.F.G. 
în primăvara anului în curs.

Relațiile economice chi- 
no-americane. Senatorul r,me- 
rican Henry Jackson, care s-a în
tors recent dintr-o vizită în R.P. Chi
neză, s-a pronunțat în favoarea unor 
schimburi comerciale și economice 
americano-chineze care să permită 
părții chineze să obțină din S.U.A. 
tehnologie pentru dezvoltarea secto
rului energetic. El a opinat că Sta
tele Unite nu trebuie să urmărească 
numai normalizarea relațiilor cu 
R.P. Chineză, ci să procedeze în a- 
celași timp la creșterea schimburilor 
tehnologice.

Angola propune rezolva
rea rapidă a problemelor 
Sale CU Zairul. Președintele An- 
golei, Agostinho Neto, a trimis pre
ședintelui Zairului, Mobutu Șese

Alteței Sale Șeic JABER AL-AHMED AL SABAH
Emirul Statului Kuweit

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Statului Kuweit, îmi este deosebit 
de plăcut să adresez calde felicitări și cele mai bune urări de multă sănătate 
și fericire personală Alteței Voastre, de progres continuu poporului kuweitian 
prieten.

Sînt încredințat că bunele relații statornicite între țările noastre se vor 
aprofunda și extinde continuu spre binele ambelor popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Potrivit unei tradiții 
orale, numele Kuweit 
derivă de la „kut", 
care înseamnă fort 
mic. Timp de secole 
așezarea cu acest nu
me și regiunea încon
jurătoare au avut de 
făcut față vicisitudini
lor dominației străine, 
de care s-a eliberat 
abia la 25 februarie 
1961.

De la proclamarea 
independentei națio
nale, poporul kuwei
tian a obținut succese 
însemnate pe calea 
făuririi unei vieți 
prospere, .de'sine stă
tătoare. în decem
brie 1975, emira
tul Kuweitului a pus 
capăt integral conce
siunilor străine, na- 
tionalizînd compania 
„Kuweit Oil Com
pany". căreia îi reve-. 
nea 77 la sută din pro
ducția de petrol a ță
rii. Astfel, această u-

rlașă bogăție națională 
a început să’slujească 
intereselor țării, ridi
cării standardului de 
viață al poporului.

Orașul Kuweit în
suși oferă o imagine 
elocventă a transfor
mărilor produse în în
tregul emirat. în ulti
mii ani s-au construit 
mari capacități de 
producție în vederea 
valorificării petrolului 
și gazelor naturale.^ 
alte unități industriale. 
Realizări remarcabile 
s-au obținut si pe tă- 
rim social.

Poporul român, prie
ten apropiat al po
poarelor arabe, urmă
rește cu interes și 
simpatie eforturile 
Kuweitului în vederea - 
accelerării progresului 
său economico-social. 
între România și Ku
weit s-au statornicit și 
se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare 
pe multiple planuri.

Preocupări actuale in R. P. Congo
Sub conducerea Partidului Congo- 

lez al Muncii, poporul prieten con- 
golez își concentrează eforturile pen
tru îndeplinirea programului național 
de dezvoltare economică și socială a 
țării. în acest sens, din Congo par
vin știri despre noi obiective econo
mice intrate în funcțiune, despre noi 
realizări obținute de diferite colecti
ve de oameni ai muncii din industrie 
și agricultură.

Toate aceste preocupări se înscriu 
în procesul revoluționar început 
odată cu crearea, în 1969, a Partidu
lui Congolez al Muncii și procla
marea Republicii Populare Congo.

Anul trecut, la 21 martie, in Congo 
a avut loc un eveniment tragic : 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele republicii. Marien N’Gouabi, 
personalitate proeminentă a Afri
cii luptătoare împotriva impe
rialismului. colonialismului și neoco- 
lonialismului. a fost asasinat mișe
lește de un comandou format din 
agenți ai forțelor reacționare, contra
revoluționare.

■Procesul persoanelor acuzate de a 
fi participat la asasinarea președin
telui N’Gouabi, desfășurat în fața unei 
Curți revoluționare excepționale. își 
încheie astăzi lucrările. Comentînd 
dezbaterile procesului, ziarul „Etum- 
ba“, care apare la Brazzaville, a scris: 
„Totul arată că a fost vorba de un 
vast complot urzit contra conducăto
rului partidului de către dușmanii 
revoluției. Citind un proverb african 
care spune că «minciuna se poate 
trezi în zori de Zi și parcurge kilo
metri întregi, dar adevărul, chiar 
dacă apare mai tirziu. recuperează 
distanta și iese întotdeauna la lumi
nă». ziarul arată că acest proverb a 
fost acum confirmat prin toate pie
sele de la dosar, prin înseși recu
noașterile inculpatilor. S-a putut ast
fel stabili că fostul președinte Mas-

Seko, un mesaj în care exprimă do
rința țării sale de a întreține relații 
de bună vecinătate cu Zairul și de a 
se găsi o rezolvare rapidă a proble
melor existente intre Angola și Zair 
— transmite Associated Press, citind 
agenția zaireză de presă A.Z.A.P. 
Președintele Neto a propus în acest 
scop organizarea unei întîlniri ango- 
lezo-zaireze la nivel înalt.

Primul ministru al R. Ș. 
Vietnam, Fam Van Dong> a so* 
sit vineri la Delhi, într-o vizită , ofi
cială. El a fost întîmpinat de Mo
rarj! Desai, prim-ministru al țării- 
gazdă. . Cei doi șefi de guvern vor 
discuta aspecte ale dezvoltării rela
țiilor de prietenie și cooperare din
tre India și R. S. Vietnam.

Un tribunal birmanez a 
pronunțat sentința de condamnare la 
moarte a patru persoane și de închi
soare pe termene diferite a altor 
două, implicate într-o încercare de 
asasinare a președintelui U Ne Win 
și de complot pentru secesiunea 

în evoluția colaborării 
dintre cele două țări, 
bazată pe stimă și res
pect reciproc, un mo
ment de deosebită im
portanță l-au constituit 
vizita efectuată de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu in Kuweit ’ 
și convorbirile avute 
cu conducătorii statu
lui kuweitian. Acordu
rile și intelegerile 
realizate au deschis 
noi perspective coope
rării romăno-kuwei- 
tiene in numeroase 
domenii de activitate, 
De ambele părți se. 
manifestă dorința co
mună de a se acționa 
în continuare pentru 
dezvoltarea conlucră
rii. pentru concreti
zarea acordurilor și 
înțelegerilor stabilite 
cu prilejul dialogului 
la nivel inalt româno- 
kuweitian. in folosul 
ambelor popoare, nj 
cauzei colaborării,, ,•' 
păcii in lume. jd ‘

'P

samba-Debat a fost cel care a ini
țiat și dirijat complotul".

Reliefind semnificația procesului 
de la Brazzaville, ziarul citat conchi
de că : „acest proces este o victorie 
istorică a revoluției congoleze asupra 
reacțiunii interne și imperialismului 
international, o victorie a forțelor 
progresiste africane si mondiale".

în baza „Actului fundamental", 
adoptat in aprilie 1977, după moar
tea lui Marien N’Gouabi, conducerea 
statului a fost încredințată Comite
tului militar al Partidului Congolez 
al Muncii, avînd in frunte pe colo
nelul Joachim Yhambi-Opango. In 
declarația făcută la depunerea jură- 
mintului, acesta a subliniat că țara 
sa „va continua să meargă pe calea 
socialistă pentru care președintele 
Marien N’Gouabi și-a dat viața".

Comuniștii, poporul român au ur
mărit de la început cu sentimente 
de profundă prietenie și solidaritate 
lupta dusă de poporul congolez. sub 
conducerea Partidului Congolez al 
Muncii, pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale. Cu
nosc un curs ascendent relațiile de 
colaborare dintre P.C.R. și P.C.M., 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Congo, o con
tribuție esențială în această direcție 
avind întîlnirile și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
fostul președinte Marien N’Gouabi. 
documentele, in primul Declarația 
solemnă, precum și înțelegerile 'în
cheiate cu aceste prilejuri.

Animat de profunde sentimente de 
prietenie și solidaritate militantă 
față de popoarele Africii care luptă 
pentru consolidarea independenței și 
suveranității naționale,' poporul ro
mân este alături de poporul congo
lez. în eforturile sale pentru înlătu
rarea grelei moșteniri a trecutului 
colonial, pentru dezvoltare liberă 
și independentă, pentru pace și 
progres.

statului Arakan, din vestul tării, in
formează agenția U.P.I. Inculpații au 
drept de recurs într-un interval de 
o săptămînă în cazul pedepsei capi
tale și de 90 de zile pentru pedeap
sa de închisoare pe diferite termene.

Consiliul Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia a 
analizat și aprobat recent un ■ ", ct 
de lege care prevede posibilitatea 
unor investiții străine de capital în 
întreprinderi iugoslave. Documentul 
reglementează, pe de altă parte, pro
bleme legate de instituirea unor or
gane comune pentru activitatea co
mercială, drepturile și obligațiile par
tenerilor în ce privește investițiile și 
partea din venituri ce le revine, ca și 
procedura de înregistrare a contracte
lor de investiții sau rezolvarea dis
putelor.

Grupul regional al țări
lor latino-americane a hotărît 
prin consens să sprijine candidatura 
ministrului de externe al Columbiei, 
Indalecio Lievano-Aguirre. la funcția 
de președinte al celei de-a 33-a se
siuni ordinare a Adunării Generale 
a O.N.U.. care va începe la 19 sep
tembrie 1978. Pe baza sistemului ro
tației, președinția viitoarei sesiuni a 
O.N.U. revine Americii Latine.

® PRIMUL MUZEU 
NATIONAL AL ANGO- 
LEI, amenajat la Luanda, are 
peste 3 000 de exponate, care 
prezintă sugestiv tradiții, obi
ceiuri și evoluția creației fol
clorice de-a lungul timpului în 
diferite regiuni ale țării. Mu
zeul adăpostește măști, unelte, 
obiecte de cult, sculpturi în 
piatră și monumente funera
re cu vechime de peste două 
milenii. O serie de expona
te înfățișează lupta» poporului 
angolez pentru cucerirea inde
pendenței naționale și aspecte 
din viața lui' nouă de astăzi.

® SCRIERI INEDITE 
ALE LUI CAMUS. In cu* 
rînd vor apărea la Paris două 
volume cu scrieri inedite ale lui 
Albert Camus. Unul din aces
tea, intitulat „Fragment din- 

tr.-o luptă", cuprinde o culegere 
din articolele scrise de Camus 
in ziarul „Algerie Republicaine", 
fondat în 1935 și interzis 
în 1940. în coloanele acestui 
ziar, tînărul' Camus a pledat 
consecvent pentru justiție, pen
tru emanciparea economică și 
socială a algerienilor și a sus
ținut cauza Spaniei republica
ne. Celălalt volum este jurnalul 
unei călătorii făcute de Carr\us 
în Statele Unite, în 1946, cînd a 
întrerupt, pentru cîteva luni, 
scrierea celebrului său roman 
„Ciuma".

® MARȘUL PE SCHI
URI AL ȘOMERILOR. 
„Astăzi, cînd liderii politici 
și-au pus cizme de șapte poște 
pentru a alerga prin Franța e- 
lectorală și a ține discursuri 
despre problema folosirii forței 
de muncă — scrie cotidianul 
„Le Monde" — 500 de locuitori- 

din Comimont (în apropiere de 
munții Vosgi) și-au pus schiuri 
la picioare pentru a atrage a- 
tenția asupra dramei. șomaju
lui". Este vorba de salariații 
întreprinderii textile „Nicolas- 
Caimant", închisă de la jumă
tatea lui ianuarie, care au or
ganizat această manifestație i- 
nedită pe o pistă de patru kilo
metri în jurul fabricii, cu sco
pul de a atrage atenția asupra 
situației lor. Acest marș al șo
merilor pentru un loc de mun
că — scrie „Le Monde" — de
parte de a însemna o competi
ție sportivă, s-a desfășurat pe 
traseul luptei cotidiene a oame
nilor muncii pentru afirmarea 
drepturilor lor sociale.

® ATLASUL TOXI
COMANIEI. Comisia pentru 
stupefiante a O.N.U., reunită în 
aceste zile la Palatul' Națiuni
lor din Geneva, exami

nează rapoarte și date statistice 
deosebit de alarmante, care 
conturează un tragic „atlas al 
toxicomaniei". Astfel, experții 
O.N.U. relevă creșterea conti
nuă și rapidă a traficului clan
destin și abuzului de heroină 
în numeroase țări capitaliste. 
Un bilanț la scară mondială a- 
rată că, în 1976, au fost captu
rate 2 570 kg de heroină, cifră 
record, cu 50 la sută superioa
ră celei din anul precedent. în 
S.U.A., prețul acestui drog a 
sporit cu peste o treime ; cu 
toate acestea, toxicomania con
tinuă ' să 
patrulea 
deces în 
mericani

figureze pe locul al 
pe lista cauzelor de 
rindurile tinerilor a- 
în virstă de 18—24 de

ani. Iar în țările Europei oc
cidentale, numai consumul de 

heroină a ucis peste 600 de 
persoane în anul 1976,

• STATUIA DECAPI
TATĂ. La Santa-Comba-Dao, 
un modest orășel din centrul 
Portugaliei, unde în 1899 s-a 
născut Salazar, statuia fostului 
dictator continuă să aibă o jal
nică înfățișare. La puțină vre
me după „revoluția garoafelor" 
din aprilie 1974, localnicii au 
aruncat în aer „umbra de 
bronz" a personajului de tristă 
faimă din istoria țării. De a- 
tunci, statuia rămasă fără cap 
a devenii, un simbol al abo
lirii trecutului salazarist. Iar 
potrivit presei portugheze, în
cercările actuale ale unei așa- 
zise „comisii" de a restaura 

monumentul, pe baza unei sub
scripții naționale de fonduri, 
s-au izbit de un refuz în masă. 
O expresie semnificativă a op
țiunilor politice ale. marii ma
jorități a populației țării.

• EFECTUL CURA
TIV AL CULORILOR. Po
trivit tradiției, pereții saloane
lor din clinici sînt vopsiți în 
alb. După părerea unor cerce
tători din Miinchen, alternarea 
culorilor poate influența starea 
psihică a bolnavilor. S-a con
statat, astfel, că tonurile în al
bastru sînt binefăcătoare pentru 
cei care au febră, iar culoarea 
violet are efect calmant asupra 
femeilor gravide. Galbenul roș
cat poate contribui la stimula
rea presiunii sanguine, iar ver
dele albăstrui la scăderea aces
teia. în schimb, culoarea roșie 
sporește pofta de mîncare.

• PEȘTE UMBLĂTOR.
în apele de pe o . arie întinsă 
a Floridei (Statele Unite) tră
iește un pește straniu (Clarias 
batracchus) care poate alterna 

• înotul cu umblatul și pe care 
americanii îl numesc „Walking' 
catfish" (peștele-pisică um
blător). Un aparat respirator 
complicat, cu branhii funcțio- 
nînd ca plămînii. îi permite să 
rămînă ore întregi pe uscat. El 
poate parcurge peste 400 de me
tri, seryindu-se în acest scop 
de o aripă dorsală puternică. 
Peștele-pisică este foarte agre
siv.

® CEL MAI ZGOMO
TOS ORAȘ DIN LUME. 
Statistici recente oferă o listă a 

, celor mai zgomotoase orașe din 
lume. în fruntea ei s-a clasat 
orașul Hong Kong, care a atins 
75 de decibeli (unitate pentru 

aprecierea puterilor sonore). El 
este urmat îndeaproape de New 
York (66 decibeli), Londra (62 
decibeli) și Tokio (57 decibeli). 
Vacarmul este provocat mai ales 
de traficul intens de mașini.

® GRUPA SANGUI
NĂ Șl LONGEVITATEA. 
Cercetările statistice efectuate 
de un antropolog vest-german, 
Horst Richter, duc la concluzia 
că persoanele cu grupa de 
sînge zero s-ar bucura de o 
longevitate cu 20 la sută și. 
respectiv, cu 10 la sută supe
rioară celei corespunzătoare po
sesorilor grupelor A și B. Prin
tre septuagenari, proporția per
soanelor cu grupa zero este cu 
60 la sută mai mare decît pro
porția corespunzătoare celorlalte 
grupe sanguine.
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