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In aceste cdmine locuiesc studenți ai Institutului agronomic din București

CONFERINȚA A Xl-A A UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

mai ales al 
in prezent este strin- 

necesară contribuția fiecărui 
muncii la rezolvarea proble- 
complexe de execuție tehno- 

și de organizare. Performan-

mașini ? — iată tema anchetei de față.

Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor constituie, așa cum 
ș-a arătat la Conferința Națională a partidului din anul trecut, o direcție 
principală de acțiune in procesul de transformare a cantității intr-o cali
tate nouă, superioară, o condiție hotăritoare a progresului economiei, a 
participării tot mai eficiente a României la diviziunea internațională a 
muncii. în Raportul prezentat la forumul comuniștilor, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat că in acest domeniu 
trebuie realizate schimbări fundamentale, prin accelerarea ritmului de 
înnoire și modernizare a produselor, diversificarea fabricației, promovarea 
tehnologiilor avansate, pentru a se obține produse cu performanțe tehnice 
și calitative superioare. Cum acționează, în acest sens, colectivul unei im
portante unități constructoare de

15—25 
perfor- 
cu cele 
tradiție

condiționează realizarea exemplară a 
planului pe 1978, dezbaterile din 
adunările generale au analizat și 
stabilit măsuri ferme pentru crește
rea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, sporirea eficienței fondu
rilor fixe, utilizarea intensivă a ca
pacităților, scurtarea perioadei de 
atingere a parametrilor proiectați la 
noile instalații, creșterea și mai ac
cent,uată a productivității muncii, 
prin extinderea mecanizării și auto
matizării. perfectionarea organiză
rii producției și a muncii, ri
dicarea calificării și specializării 
profesionale a personalului munci
tor. Numeroase alte măsuri se refe
ră la sporirea gradului de valorifica
re a materiilor prime și a materia
lelor, reducerea cheltuielilor de pro
ducție, economisirea materiilor pri
me, a combustibilului și energiei e- 
lectrice, gospodărirea judicioasă a 
fondurilor materiale și bănești, in
tensificarea activității de cercetare 
în toate sectoarele, îndeplinirea tu
turor sarcinilor contractuale, cu de
osebire ale celor privind exportul, 
pentru valorificarea deplină a poten
țialului productiv, a experienței și 
inițiativelor oamenilor muncii.

în acest context, participanțil la 
dezbateri au reliefat, în spiritul cu- 
vintărji rostite de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea de mașini grele București, im
portanța perfecționării mecanismu
lui economico-financiar al unități
lor, în conformitate cu cerințele pro
gresului rapid al forțelor de pro
ducție, a legării și mai strînse a ve
niturilor fiecărui om al muncii de 
activitatea concretă și de rezultatele 
ei, de contribuția adusă la îndepli
nirea sarcinilor întregului colectiv.

Adunările generale au consemnat, 
totodată, angajamentele colectivelor 
de a face totul pentru îndeplinirea 
tuturor indicatorilor de plan, pentru 
afirmarea cu putere a revoluției teh-

dar și prin acțiuni menite să asigure 
ridicarea pregătirii tehnico-profesio- 
nale a cadrelor. Avem în . vedere 
accentuarea gradului de tipizare a 
reperelor și subansamblelor ce intra 
in componenta vagoanelor, mergînd 
chiar pină la mărirea gradului de 
tipizare a vagoanelor din aceeași 
grupă sau grupe apropiate de folo
sință. Avantajele ? Reducerea la ma
ximum a perioadei de pregătire a 
fabricației, realizarea unei game de 
scule, dispozitive și verificatoare și 
adoptarea unor tehnologii superioa
re, îmbunătățirea performanțelor 
funcționale și de fiabilitate ale va
goanelor.

Cum se desfășoară activitatea în 
prezent ? Acționînd în strinsă le
gătură cu colectivul întreprinderii, 
proiectanții atelierului aparținind 
Institutului de proiectări și cercetări 
în construcția de vagoane din Arad au 
pe planșetă. într-o fază destul de 
avansată, finalizarea acțiunii privind 
tipizarea reperelor și subansamble
lor. Inginerul Valeriu Popa, din ca
drul atelierului amintit, ne-a vorbit 
despre astfel de preocupări ăctuale. 
Pină la finele primului semestru al 
anului trebuie să se finalizeze pro
iectele tip pentru noi vagoane cister
nă destinate transportului produselor 
chimice, astfel ca în trimestrele III 
și IV să se treacă la fabricația lor 
de serie. Se lucrează, pentru început, 
la elaborarea proiectelor tip de șasiu 
și la execuția unor variante foarte 
apropiate ale instalațiilor de umplere 
și golire pentru vagoanele destinate 
transportării 
lente 
nată).
zarea 
unui

A transforma cantitatea într-o 
calitate nouă, superioară înseamnă, 
pentru colectivul întreprinderii de 
vagoane din Drobeta-Turnu Severin, 
un complex de acțiuni care urmăresc 
realizarea unei game variate de va
goane rezultate din prelucrarea ju
dicioasă a metalului și avînd perfor
manțe tehnico-funcționale de înaltă 
competitivitate. Realizarea acestui o- 
biectiv presupune un substanțial aport 
de creativitate tehnică, o mare com
plexitate a muncii încorporate în 
produse, deci o valoare nou creată 
într-o netă preponderență față de re
sursele materiale consumate pentru 
fabricarea fiecărui produs.

Referindu-se la aceste sarcini ma
jore, subliniate de secretarul general 
al partidului la Conferința Națională, 
inginerul Vasile Bacalu, directorul 
Întreprinderii, ne relata :

— în fața constructorilor de va- 
deci și a noastră, în etapa 
și de perspectivă se pun

țimea cerințelor 
secretând general 
în documentele 
U.A.S.C.R.

Apoi, tovarășul 
su, secretar al 
U.A.S.C.R., a prezentat sinteza 
dezbaterilor desfășurate, vineri 
după-amiază, în comisiile pe 
probleme, în cadrul cărora au 
luat cuvintul 109 delegați și in
vitați.

în continuarea discuțiilor ge
nerale pe marginea problemelor 

pe ordinea de zi a con- 
au mai luat cuvintul 

Gâdea, ministrul educa- 
invățămintului, Petru 
președintele Consiliu-

în aceste zile au continuat în în
treaga țară adunările generale ale 
oamenilor muncii din întreprinderi 
industriale și agricole, de construcții, 
de cercetare și proiectare, din alte 
unități economice.

întrunirea acestor foruri supreme 
de conducere colectivă reprezintă o 
puternică afirmare a democrației 
noastre muncitorești, a condițiilor și 
posibilităților de participare efectivă, 
nemijlocită a clasei muncitoare, a 
tuturor celor ce muncesc in unitățile 
.economice, la conducerea și buna 
gospodărire a acestora, la înfăptuirea 
politicii economice a partidului.

La lucrările adunărilor generale au 
participat tovarășii : Manea Mănescu 
și Gheorghe Oprea — la întreprin
derea „1 Mai“ Ploiești ; Gheorghe 
Cioară — la întreprinderea „Vulcan" 
din Capitală ; Ion Ioniță — la între
prinderea Metrou București ; Leonte 
ltăutu — La Combinatul petrochimic 
Borzești ; Virgil Trofin — la Combi
natul de lianți și azbociment din 
Bicaz ; Miu Dobrescu — la întreprin
derea de țevi din Roman și Com
binatul de fire și fibre sintetice 
Săvinești ; Vasile Patilineț — la 
Trustul petrolului Ploiești și Com
binatul minier Petroșani ; Constan
tin Dăscălescu — la Șantierul na
val Constanța ; Mihai Marinescu — 
la întreprinderea de tractoare din 
Brașov.

Au luat, de asemenea, parte mi
niștri, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
factori de răspundere din economie, 
cadre din aparatul central de partid 
și de stat.

Adunările generale, caracterizate 
printr-un pronunțat caracter de lu
cru, combativitate revoluționară, 
înaltă exigență și răspundere, au 
dezbătut activitatea desfășurată in 
fiecare unitate pentru realizarea 
obiectivelor de plan și a angajamen
telor pe anul 1977, măsurile ce se 
impun pentru îndeplinirea integrală 
și în condiții de eficiență sporită a 
prevederilor planului, a programului

materialelor pulveru- 
(ciment, alumină, sodă calci- 
Dacă avem în vedere că reali- 

prototipului și omologarea 
nou tip de vagon durează 

un an și. uneori, chiar doi ani. pu
tem înțelege ce .mari avantaje pre
zintă preocupările proiectanților, în 
sensul că va fi nevoie doar de omo
logarea unui singur tip, celelalte in- 
trînd in fabricație mai rapid, fără 
perioadele lungi de probe și încer- 

fi înlăturate și multe din 
pe care executanții le 

acum la însușirea de către 
a tehnologiilor de fabrica

ție, la aprovizionarea materialelor și 
profilelor al căror necesar se poate 
stabili, in noile condiții, cu destulă 
exactitate, cu mult înainte de intro
ducerea în fabricație a unui nou tip 
de vagon. Tot proiectarea va stimula 
folosirea, la execuția vagonului, a 
unor profile metalice economice care 
vor asigura — potrivit estimărilor — 
un indice de valorificare a metalu
lui de 90—95 la sută, față de numai 
80 la sută cît se obține în prezent.

tico-educative desfășurate de U.A.S.C.R., 
spiritului de cunoaștere 
dine intransigentă față 
cialitate sau dezinteres 
versitare.

în spiritul hotărârilor 
sului educației politice 
mului ideologic al partidului, vom așeza la baza educării 
tineretului universitar însușirea concepției despre lume și 
viață a clasei muncitoare, politica partidului nostru, vom 
acționa, prin întreaga noastră activitate, pentru a ne for
ma ca intelectuali comuniști, temeinic și multilateral pre
gătiți, astfel încit să putem descifra nu numai secretele 
științei și tehnicii, ci și legile dezvoltării economico-so- 
ciale, să înțelegem tendințele generale ale dezvoltării so
cietății noastre, să fim participant! activi la lupta pentru 
progresul neîntrerupt al patriei, pentru transformarea re
voluționară a lumii. Organizația revoluționară a tineretu
lui universitar se va preocupa permanent de a asigura 
cunoașterea de către studenți a curentelor și confruntări
lor de idei pe plan mondial, contribuind, și in acest fel, 
la formarea multilaterală a viitorilor specialiști necesari 
economiei, științei și culturii noastre.

Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România 
va milita neabătut pentru a cultiva în rîndul studenților 
sentimentele de profund patriotism, de prețuire a glorioa
selor tradiții revoluționare ale comuniștilor, ale clasei 
muncitoare, a realizărilor poporului nostru în anii socia
lismului, de mîndrie.față de perspectivele luminoase ale 
editicării-Comuniste a țării, ștrălucit prefigurate în Programul ......... .... - - _ .
noastre,

La 25 februarie, au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a Xl-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, ale cărei dezbateri 
s-au desfășurat sub semnul im
portantelor sarcinii și orientări 
cuprinse în cuvîntarea ' secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, am
plu și cuprinzător program de 
lucru, vibrantă chemare adre
sată studenților pentru a de
veni cadre de nădejde, militanți 
activi in construcția noii orin- 
duiri in România, în ridicarea 
patriei noastre socialiste pe 
trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație.

Timp de -două zile, forumul 
democratic al tineretului uni
versitar a analizat, in plen și 
în comisii pe probleme, activi
tatea asociațiilor studenților 
comuniști, marile răspunderi ce 
revin acestora in direcția per
fecționării întregii activități de 
formare și educare comunistă, 
revoluționară a studenților.

Simbătă, lucrările conferinței 
s-au desfășurat in plen.

‘La lucrări au participat tova
rășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vice
președinte al Consiliului de 
Stat, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă 
și obștești.

La deschiderea ședinței s-a 
anunțat că pe adresa conferin
ței a sosit un mare număr de 
telegrame de la organizațiile 
din centre..universitare, insti
tute și facultăți, prin care stu
denții își manifestă deplinul a- 
cord cu recomandările și indi
cațiile cuprinse în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea con
ferinței și își exprimă senti
mentele de profundă dragoste 
și atașament față de conducăto
rul iubit al partidului și statu
lui nostru, angajindu-se, în a- 
celași timp, să ridice întreaga 
activitate universitară la înăl- 

formulate de 
al partidului, 

Conferinței

problemele diversificării tipurilor de 
vagoane, potrivit dezvoltării impe
tuoase a industriei în general, a in
dustriei chimice in special, creșterii 
contribuției colectivului la optimi
zarea generală a transportului 
calea ferată-, sporirii participării 
export. Unde ne situăm 
domenii ? Pe planul 
producției, pot spune 
anual, în mod curent, 
tipuri de vagoane, ale 
manțe funcționale 
obținute de producători cu 
pe plan internațional. Trebuie să 
afirm însă că, deși aceste rezultate 
au fost dobindite de colectivul nos
tru într-o perioadă relativ scurtă 
(producția de vagoane a luat am
ploare din 1968), totuși eforturile 
depuse au fost mari, uneori exage- 
.rate, înregistrîndu-se și pierderi, si
tuație cu care nu mai putem fi de 
acord in condițiile cincinalului revo
luției tehnico-științifice. Se impune 
deci să realizăm mutații calitative 
pe întreaga filieră : proiectare, Pro
ducție, desfacere. Pentru că, dacă 
in perioada de început, muncitorii 
erau confruntați cam o dată la 3-4 
luni cu problemele de însușire a u- 
nor noi tehnologii pentru noi tipuri 
de vagoane, acum, în funcție de diver
sificarea accentuată a producției, ei 
sînt puși in fața unor asemenea ce
rințe chiar și de două-trei ori pe 
lună. în același sens, dacă in con
dițiile unei tipologii reduse a pro
duselor noastre era suficient efortul 
de participare creatoare a unui nu
măr restrins de oameni, 
specialiștilor, 
gent 
om al 
melor 
logică
țele atinse în construcția de vagoa
ne la Drobeta-Turnu Severin sînt 
nemijlocit legate de un asemenea 
aport. Ca atare, am hotărît și am și 
trecut la fapte, prin măsuri radicale 
de modernizare a fabricației, de per
fecționări tehnice prin introducerea 
unor procedee tehnologice noi, cu e- 
fecte imediate asupra creșterii pro
ductivității muncii, reducerii chel
tuielilor de producție, sporirii randa
mentelor în utilizarea fondurilor fixe,

pe 
la 

în aceste 
diversificării 

că realizăm 
între 
căror 

concură

hotărîre, și In viitor, pentru întărirea frăției și unității 
indestructibile intre toți studenții patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — vom face totul, 
in orice împrejurare, strîns uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, pentru dezvoltarea și inflorirea continuă 
a patriei noastre scumpe, România socialistă.

înțelegînd că atunci cînd vă referiți la necesitatea ca 
în primul rînd tineretul să respecte principiile și normele 
comuniste de muncă și viață, manifestați și în acest fel 
o înalță grijă și dragoste față de noi, vă asigurăm că vom 
promova cu hotărire in rindul tuturor studenților, in în
treaga viață universitară, etica șl echitatea socialistă, înal
ta răspundere față de societate, față de partid și popor, 
militînd ca fiecare colectiv studențesc să-și facă un titlu 
de mîndrie și responsabilitate revoluționară din respectarea 
neabătută in întreaga sa activitate a Codului principiilor 
și normelor muncii și vieții comuniștilor. Animați de 
dorința de a fi cit mai utili patriei,- neprecupețind nici 
un efort, vom fi prezenți la locurile de muncă, acolo unde 
ne va chema partidul și poporul, ferm hotărîți să mun
cim fără preget pentru a îndeplini în cele mai bune con
diții sarcinile ce ne vor reveni în producția materială, in 
sfera activității spirituale, în toate domeniile vieții eco
nomice și social-politice.

Prezenți activ, împreună cu întregul tineret, în marele 
Festival al muncii și' creației „Cintarea României", ge
neroasa inițiativă a dumneavoastră, mijit iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom face totul pentru a asi
gură participarea largă a tineretului universitar la miș
carea cultural-arțistică de masă, pentru a duce mai de
parte virtuțile științei, artei și culturii românești, pentru 
a da expresie sentimentelor de profundă gratitudine ale 
studențimii față de condițiile în care se formează pen
tru muncă și viață.

>. Vom intensifica eforturile tuturor așociațiilof studenți
lor comuniști pentru cuprinderea tot mai amplă a tinere
tului studios în cadrul competiției naționale „Daciada", 
vom întări munca noastră politico-educatlvă în rîndul 
sportivilor de performanță, astfel ineît reprezentanții miș
cării sportive universitare să ocupe noi locuri fruntașe in 
competițiile naționale și internaționale.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, urmînd permanent înaltul dumneavoastră 
exemplu, spiritul revoluționar pe care l-ați imprimat în
tregii' activități a partidului și statului nostru, vom acționa 
cu fermitate, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, pentru a îmbunătăți stilul și metodele de muncă 
ale asociațiilor studenților comuniști, pentru a elimina 
neajunsurile care s-au manifestat în activitatea noastră, 
pentru a transforma toate organizațiile studențești în ade
vărate colective de muncă și viată comunistă.

Participanții la Conferința a Xl-a a U.A.S.C.R., care au 
exprimat, in unanimitate, deplina lor adeziune la acti
vitatea internațională a partidului și statului nostru, sen
timentele de profundă mindrie patriotică pentru prestigiul 
de care se bucură în lumea de azi România socialistă, 
ca urmare a activității dumneavoastră neobosite, vă încre
dințează că vor acționa și în viitor, cu toată energia, pen
tru instaurarea unui climat de pace și securitate în Eu
ropa și în lume, pentru înfăptuirea dezarmării generale, 
și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, pentru reali
zarea unei noi ordini economice internaționale și afirmarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a decide de sine stă
tător asupra destinelor sale. în spiritul prețioaselor dumnea
voastră indicații cuprinse în cuvîntarea rostită la confe
rința noastră, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România își va lărgi continuu raporturile internațio
nale, va participa activ la lupta studenților,' a tineretului 
de pretutindeni pentru soluționarea problemelor complexe 
ale lumii contemporane, în deplin consens cu aspirațiile 
legitime ale popoarelor, de libertate, pace și progres social.'

Exprimîndu-vă sentimente de dragoste fierbinte și 
profundă recunoștință, avînd viu ecoul marii bucurii cu 
care am sărbătorit aniversarea a 60 de ani de viață și a 
peste 45 de ani de activitate revoluționară, îndreptăm 
astăzi, din adîncul conștiinței și inimilor noastre, gindul 
tineresc către dumneavoastră, strălucit exemplu de abne
gație comunistă pentru ridicarea mărețului edificiu comu
nist al României și dăm glas legămîntului solemn de a 
face, cu toată ființa noastră, dovada dăruirii plenare pen
tru înfăptuirea idealurilor poporului nostru, pentru cauza 
socialismului și comunismului.

Vă mulțumim din toată inima că ați fost din nou prezent 
In mijlocul nostru, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și vă asigurăm că, acționînd sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, vom face totul pen
tru ca orientările și indicațiile pe care ni le-ați dat la 
cea de-a Xl-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România să fie pe deplin traduse în 
viață, spre- binele nostru, spre temeinica formare comu
nistă pentru muncă și viață a tineretului universitar, pen
tru transformarea revoluționară a școlii superioare, pen
tru prezența activă, competentă și responsabilă a viitoa
relor detașamente ale intelectualității noastre muncitoare 
în măreața operă de construire a celei mai drepte și mai 
umane societăți pe pămîntul României, societatea comu
nistă.

înscrise 
ferinței 
Suzaria 
ției și 
Andea, 
lui U.A.S.C. din centrul univer
sitar Timișoara. Ileana Iaco- 
bescu, președintele Consiliului 
A.S.C. al Institutului național 
de chimie din București, Ste- 
lian Corneliu Moțiu, redactor 
șef al revistelor „Viața studen
țească": și „Amfiteatru", Adina 
Dinescu, vicepreședinte al' Con
siliului U.A.S.C. din centrul uni
versitar București, loan Puia, 
rectorul Institutului agronomic 
„Petru Groză“.din Cluj-Napoca, 
Gheorghe Copos, președintele 
Consiliului A.S.C. al Institutului 
de invățămînt superior din Ora
dea. loan Merca, președintele 
Consiliului A.S.C. al Institutu
lui de subingineri din Reșița, 
Ștefan Szitas. secretar al Con
siliului U.A.S.C. al Academiei 
de studii economice din Bucu
rești, Carmen Codreanu, pre
ședintele Consiliului A.S.C. al 
Institutului de învățămînt supe
rior din Bacău, Liviu Ianc. pre
ședintele Consiliului A.S.C. al 
InstiLutului de subingineri din 
Hunedoara, Dumitru Magii, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Iași al U.T.C.. Aspazia 
Aiorgulesei, președintele Consi
liului A.S.C. al Institutului de

suplimentar de dezvoltare economică 
și socială a patriei în actualul cinci
nal, pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii au evidențiat cu tărie rolul 
hotărîtor pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, il are în elaborarea și în
făptuirea programelor de 
și înflorire a patriei, de 
potențialului economic și 
tuturor județelor țării, în 
și mobilizarea eforturilor 
muncii spre crearea unei 
baze tehnico-materiale a societății, in 
creșterea generală a gradului de bu
năstare și’ civilizație a întregului 
nostru popor.

Dările de seamă prezentate, pre
cum și dezbaterile care au avut loc 
au pus în lumină succesele însemnate 
obținute de oamenii muncii în înde
plinirea sarcinilor de plan pe anul 
trecut, succese ce demonstrează forța 
creatoare și capacitatea clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor, 
înalta conștiință cu care acționează 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite in 
Programul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

în același timp, participanții au 
dezbătut critic și autocritic lipsurile 
și neajunsurile care s-au manifestat 
in activitatea din anul trecut, cum 
sînt nerealizarea, în unele unități 
economice, a prevederilor de plan. 
Au fost, de asemenea, criticate ne
ajunsurile din domeniile investițiilor, 
construcției de locuințe, organizării 
producției, aprovizionării tehnico- 
materiale. în vederea înlăturării lor, 
participanții la dezbateri au făcut 
numeroase propuneri și au adoptat 
măsuri menite să ridice la parametri 
superiori întreaga activitate econo
mică.

Orientate pe probleme majore, ceîntr-o atmosferă de puternic entuziasm, profund marcată 
de magistrala cuvintare pe care ați rostit-o la deschi
derea lucrărilor Conferinței a Xl-a a U.A.S.C.R., partici
panții la înaltul' forum democratic al studențimii, dînd glas 
sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință față de 
dumneavoastră, față de partid și popor, exprimă, și cu 
acest prilej, nețărmurita gratitudine pentru grija stator
nică și preocuparea generoasă manifestate față de for
marea comUhistă. multilaterală a tinerei generații, ca 
demnă și devotată continuatoare a măreței opere de ri
dicare a României pe noi culmi de progres și civilizație 
socialistă și comunistă.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, 
în spiritul prețioaselor orientări și indicații cuprinse în 
cuvîntarea dumneavoastră, reprezentanții tinerei gene
rații universitare au dezbătut cu responsabilitate comu
nistă, critic și autocritic, întreaga activitate a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România și au sta
bilit direcțiile de acțiune și sarcinile asociațiilor studenți
lor comuniști în educarea revoluționară, prin, muncă și 
pentru muncă a viitorilor specialiști. Conferința noastră 
a adoptat un program concret menit să asigure integrarea 
deplină și eficientă a studenților in procesul de pregătire 
profesională și politică, în viața economică și socială a 
patriei, în munca desfășurată împreună cu celelalte cate
gorii de tineri — muncitori, țărani, intelectuali, elevi — 
cu întregul popor, strîns uniți în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru edificarea noii societăți, pentru bunăstarea și fericirea 
națiunii noastre socialiste.

Desfășurîndu-și lucrările în condițiile avintului creator 
al întregii noastre națiuni pentru traducerea în viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea, ale Confe
rinței Naționale, forumul tineretului universitar reafirmă 
în fața dumneavoastră încrederea și adeziunea deplină a 
studenților -- români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — la întreaga politică internă și externă, a parti
dului și statului, hotărirea de a munci cu înflăcărare pen
tru înfăptuirea Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, de a se pregăti temeinic pentru a deveni, așa 
cum ne îndemnați cu patos revoluționar, cadre de nădejde, 
specialiști cu înaltă calificare, militanți activi ai construc
ției socialismului și comunismului în patria noastră, in 
edificarea unei lumi a dreptății sociale și naționale, a co
laborării și păcii.

Răspunzînd vibrantei dumneavoastră chemări, vom în
văța, munci și învăța, cu dăruire și abnegație, în institu
tele de învățămînt, în laboratoare, în ateliere școală, în 
fabrici și uzine, pe marile platforme industriale, în unități 
agricole, în școli și instituții social-culturale, în munca de 
cercetare științifică, pentru a răspunde, prin întreaga 
noastră activitate, grijii și atenției partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal față de noi, față de 
tînăra generație a patriei. Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România va acționa in spiritul indica
țiilor dumneavoastră, împreună cu organele de învățămînt, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pen
tru a imprima un ritm revoluționar transformărilor din 
școala superioară, pentru a asigura perfecționarea continuă 
a procesului instructiv-educativ - și a conținutului său 
științific.

înțelegere ca tineri comuniști că avem încă mult de 
făcut pentru a ne ridica, sub toate aspectele, la înălțimea 
exigențelor dumneavoastră. Vă încredințăm că vom milita 
pentru lichidarea neajunsurilor care persistă în munca 
noastră, pentru îmbunătățirea generală a activității poli- 

~ . pentru lărgirea 
a studenților, promovînd o atitu- 
de orice manifestare de superfi- 
în îndeplinirea îndatoririlor uni-
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FAPTUL'I
DIVERS
Record, dar 
nu sportiv

Ori de cite ori vine vorba de 
un record sau performantă, gîn- 
dul ne duce, instantaneu, la 
sportivi. Iată insă și un fapt 
care nu s-a petrecut pe nici un 
stadion. Și, totuși, este vorba 
de un record mai puțin obișnuit. 
La asociația intercooperatistă 
pentru ingrășarea intensivă a 
taurinelor Siliștea, din județul 
Brăila, s-a obținut un spor mediu 
zilnic de 1 kilopram și 15 grame 
creștere în greutate vie. Un re
cord care, desigur, va stîmi un 
viu interes. Cine-l doboară ?

Condică

reclamații
„Exprimăm sincere mulțumiri 

celei care ne-a condus cu atita 
amabilitate și competentă prin 
lumea cărților, recomandîndu- 
ne noutățile cu o solicitudine 
vrednică de toată lauda. In acest 
caz se poate vorbi că există și- 
talent comercial". Este una din 
numeroasele aprecieri elogioase 
consemnate în condica, impro
priu numită „de sugestii și re
clamatul', de la Librăria nr. 7 de 
pe strada Ștefan cel Mare din 
Satu Mare. Ele sint adresate ti
nerei vînzătoare Rozalia Szakacs, 
pentru „arta cu care își împli
nește nobila vocație de librar" 
— cum spune unul din sem
natarii acestor elogii. De unde 
și impresia că respectiva condi
că se constituie intr-o veritabi
lă „carte" despre și pentru a- 
ceea care știe să te poarte, cu 
interes și pasiune, prin lumea 
cărților.

Vagonul 
nimănui ?

Inginerul Petre Negrea, de 
șantierul Teleajen, i-a adus
cunoștință corespondentului nos
tru din Ploiești. Constantin Că
prarii, următoarele : „La data de 
5 ianuarie, pe linia ferată a 
șantierului nostru, ne-am trezit 
cu un vagon de ciment, tntrucit 
nu ne era destinat nouă, am ru
gat organele C.F.R. să-l trimită 
adevăratului client. Nu l-a tri
mis însă nici pînă acum. Și stă 
săracul, fără stăpîn, pe linia 
noastră ferată, dindu-ne multă 
bătaie de cap cu manevrările. 
Vă întrebăm: oare nu se gă
sește nimeni să-i schimbe maca
zul?".

întrebarea o „virăm" pe adre
sa C.F.R.. însoțită de numărul 
vagonului 21539123394. Să spe
răm că măcar acum răspunsul 
n-o să aibă parte de alte... ma
nevrări.

Liniște !
9 t

Trec silen
țioasele...
»

Lăsînd la o parte faptul 
tramvaiele Brăilei — în 
tuturor promisiunilor - 
după programe alandala.
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_ __________  _______ con
semnăm — colac peste pupăză
— și un alt fapt : zgomotul pe 
care-l produc atunci cind se de
plasează. Și să nu vă imaginați 
că „poluantul sonor" s-ar dato
ra faptului că tramvaiele sint 
vechi. Nicidecum. Veteranelor 
tramvaie le țin îndeaproape 
„isonul" și cele vopsite în gal
ben. așa-numitele tramvaie spa
țioase. frumoase, de curind din 
fabrică scoase și... silențioase ! 
Or fi ele frumoase și silențioa
se, dar nu pe șinele Brăilei, 
care sint rupte si îndoite, de 
unde și zgomotul și desele de
raieri. Vorba unuia din Brăillța: 
mai scumpă daraua decit ocaua. 
Vorba e ca... vorba lui s-o audă 
și edilii...

„Staționare"
La vederea unui echipaj al 

serviciului de circulație din ca
drul Inspectoratului județean de 
miliție Vaslui, cel aflat la vo
lanul autoturismului l-BC-8226 
s-a făcut că oprește, dar ime
diat a apăsat cit a putut de tare 
pe accelerator, dispărînd ca din 
pușcă. Din acel moment, urmă
rirea a durat două ore. Pînă 
cind, undeva, în satul Lipovăț, 
mașina furată a fost abandona
tă. Urmarea.. urmăririi : mași
na s-a reîntors la proprietarul 
ei băcăuan, iar cei doi făptași
— Adrian Dîndală din Odobești
— Vrancea și Dumitru Neștian, 
de meserie vopsitor stofe, născut 
în Vutcani — Vaslui, „staționea
ză" în fața anchetatorilor.

O oală, 
două oale...

Cititorul nostru Ion Stănică 
din comuna Birla, județul Ar
geș, ne istorisește că era gata- 
gata să ajungă la mare ceartă cu 
nevasta. Soția să, avînd nevoie 
de o oală de bucătărie, s-a dus 
s-o cumpere din satul Afri- 
mești. care aparține de aceeași 
comună. Aici, gestionarul i-a 
dat oala dorită, de 101 lei, cu 
condiția ca să mai ia. ca „su
pliment", încă o oală de 35 de 
lei, ’ " ” r'**x
vrei 
s-o ... 
nu discut". Văzind una ca asta, 
soțul s-a dus să reclame cazul 
președintelui cooperativei, care 
președinte l-a repezit pe ace
lași ton : „Dacă n-o vrei și pe 
cea rea, nu discut". Poate că, 
totuși, conducerea U.J.C.C. va 
găsi de cuviință să „discute" cu 
cei doi despre... cine plătește oa
lele sparte..

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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dar... spartă. „Dacă o 
pe cea bună,, musai 

iei și pe cea rea. Altfel
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Intre personalitățile cul
turii noastre, Hasdeu a fost 
și rămîne mintea cea mai 
uluitoare după Cantemir și 
alături de Eminescu. Așa 
cum observa G. Călinescu, 
acest geniu universal a 
reușit aproape peste tot. 
Atît de categoric. încît nu 
poți scrie istoria poeziei 
românești fără să-l pome
nești, nu se poate concepe 
istoria teatrului nostru fără 
Răzvan și Vidra, după cum 
începuturile prozei moder
ne românești sint ilustrate 
Original de nuvela Duduca 
Mamuca sau de fragmentul 
de roman Ursita. Jurnalul 
său de tinerețe, deși mult 
mal restrîns decît al lui 
Titu Maiorescu. emoționea
ză și cucerește pe adoles
cenții însetați de marea și 
nobila aventură a unui des
tin excepțional. Studiile 
sale de economie politică îl 
arată la curent cu stadiul 
disciplinei și conțin idei 
originale. Ziaristica rezistă 
încă lecturii după un veac, 
iar conferințele lui nu s-au 
prăfuit.

Hasdeu — de la a cărui 
naștere se împlinesc la 25 
februarie 140 de ani — este, 
pentru oricine își dă oste
neala să-l citească dincolo 
de textele devenite locuri 
comune prin uzul școlar, 
un geniu de uluitoare pă
trundere, ale cărui idei, in
tuiții. constatări și previ
ziuni sînt departe de a-și fi 
istovit mesajul. Dimpotrivă, 
cu cît trece timpul, cu atît 
sîntem mai uimiți de de
părtările pînă la care a bă
tut mintea sa. Academicia
nul Alexandru Rosetti, re- 
luînd inițiativa — cu dece
nii mai veche — a lui Th. 
Capi dan, a demonstrat 
(completat apoi de Cicerone 
Poghirc) în ce măsură Has
deu a fost un lingvist de 
talie europeană, cu o infor
mație desăvîrșită. cu meto
de de lucru extrem de ri
guroase, și mai ales cu idei 
ce anticipează asupra celor 
mai noi cuceriri ale lingvis
ticii veacului nostru.

Contribuția sa la studiul 
limbii și culturii noastre 
vechi, al literaturii române 
vechi mai ales, este capita
lă. Hasdeu fiind. împreună 
cu Cipariu. dar mult mai 
sclipitor si incitant. ctitorul 
disciplinei respective.

în folcloristica română, 
el este, alături de Vasile 
Alecsandri. izvorul de unde 
pornesc toate apele și cel 
dinții savant universal in
format. cu idei noi și meto
de ce vor ajunge la modă 
mai tîrziu.

Hasdeu poseda la perfec
ție toate izvoarele istoriei 
românilor cunoscute la data 
aceea, izvoare pe care le-a

îmbogățit substanțial prin 
monumentala Arhivă isto
rică a României publicată 
în 1864—1868. încă din 1860 
el își pusese întrebarea 
prin care a devenit ve
riga dintre Stolnicul Con
stantin Cantacuzino și Va
sile Pârvan: Perit-au dacii? 
în 1865 creează în Ion Vodă 
cel Cumplit al doilea mo
nument de literatură istori
că românească, după cele
bra scriere dedicată de Băl- 
cescu lui Mihai Viteazul. 
Balada istorică hasdeiană a 
devenit operă clasică.

Dar, fără îndoială, capo
dopera lui Hasdeu în ipos
taza lui de istoric a fost și 
rămîne Istoria critică a ro
mânilor, carte despre care

să-l combată punct cu 
punct pe istoricul austriac, 
nu urmărește să apere niș
te poziții, să pledeze un 
proces în fața unui tribu
nal. național sau interna
țional, așa cum vor face 
A. D. Xenopol în 1885 (în 
celebra sa Les Roumains 
au Moyen-Age) sau Gh. I. 
Brătianu in O enigmă și un 
miracol istoric: poporul 
român. Nu 1 Hasdeu recom
pune. cu o uriașă erudiție, 
cu o intuiție genială și cu 
o fantezie desigur nu scu
tită de unele exagerări și 
erori, dar fecundă în su
gestii pînă astăzi, tabloul 
românimii nord-dunărene 
în secolul al XIV-lea. El 
scrie deci istoria acestui

în cadrul civilizației engle
ze. Luind drept țintă seco
lul XIV, opera noastră va 
fi totuși pină la un grad o 
prismă generală a români- 
tății și chiar a Europei 
orientale, cătră istoria că
rora vom aplica complexul 
științelor bio-sociologice... 
Elanul nostru îmbrățișează 
toate ramificatiuniie ambe
lor Dacie, incepînd prin 
Muntenia, unde ia Puntea- 
lui-Traian fusese aruncată 
în brazdă prima fecundă 
semintă a latinității în 
Oriinte. Orice fracțiune a 
neamului românesc va fi 
aprofundată sub toate ra
porturile : teritorial, etno
grafic, dinastic, nobiliar, 
ostășesc, religios, juridic.

0 POEMĂ ÎNCHINA TĂ 
POPORULUI ROMÂN

G. Călinescu a scris, din 
punctul de vedere al unui 
literat, o genială pagină.

Citită azi. Istoria critică 
a românilor ni se dezvăluie 
dintr-o dată a fi cea dinții 
replică, genială și perfect 
înarmată științific, dată 
faimoaselor Romănische 
Studien. Ochiul de vultur 
al lui Hasdeu a sesizat ime
diat implicațiile acestei 
cărți dușmănoase, dar scri
se de un savant de talie 
europeană. într-o limbă de 
mare circulație și de pe 
pozițiile prestigioasei școli 
istorice vieneze. Cit de in
format și de rapid era Has
deu o vedem din faptul că 
în același an al apariției 
cărții lui Roesler. el începe 
să publice în Columna lui 
Traian (seria I din 1871 
și 1872) ciclul de studii eare, 
reunite în volum, se tipă
resc în 1873 sub titlul Isto
ria critică a românilor, tre
zind un mare răsunet în 
toate cercurile și fiind reti
părită în 1875.

Ei a o replică dată de un 
saxanl român, de la egal la 
ega,. unui savant străin ce 
punea la îndoială adevărul 
continuității românești la 
nord de Dunăre. Istoria 
critică a românilor nu este 
o sinteză de istorie națio
nală. așa cum vor scrie 
Xenopol. îorga, Giurescu, 
ci o demonstrație monu
mentală a absurdității teo
riei lui Roesler. Hasdeu nu 
polemizează, nu încearcă

secol, al ctitorilor marii 
noastre prezențe medievale, 
și ne așază în fața ochilor 
fresca unei societăți puter
nice. organizate, capabile 
să-și apere independența în 
fața celor mai mari state 
ale timpului, o societate 
caracterizată de unitate et
nică, lingvistică și de con
știință, pe tot teritoriul ro
mânesc. Este ca o ridicare 
de cortină peste un specta
col ce dezminte, pînă la 
ridiculizare,, imaginea roes- 
leriană.

Hasdeu nu se apără. 
Hasdeu zdrobește sub con
știința măreției istoriei ro
mânești. Conștiință pe 
care, chemîndu-si toate re
sursele fabuloasei sale eru
diții și aproape demonicei 
sale inteligente, o înteme
iază sistematic. în toate di
recțiile. ofensiv și superb, 
după ce, pînă la provoca
rea roesleriană. se mulțu
mise să adnoteze sclipitor, 
documentele publicate, sau 
să redacteze eseuri scurte, 
deschizătoare de drumuri 
noi. La provocare. Hasdeu 
răspunde printr-un proiect 
grandios : „Ne-am înțeles 
misiunea pe o scară colo
sală. Ne place anticul Ero- 
dot cind reușește a coprin
de istoria lumii in nara
țiunea unei scurte expedi
ții a persului Dariu contra 
sciților, și ne place si mai 
mult modernul Bukle cînd 
resumă legile universului

economic, literar și artis
tic".

Iată proiectil! unei istorii 
totale a ^fenomenului ro
mânesc în istoria univer
sală. schițat numai de a- 
cest vizionar, și realizat 
doar în limitele acelui se
col al XIV-lea în care vede, 
cel dinții, nu timidul în
ceput al unei vieți istorice 
abia ieșite din anonimat, 
ci acea matură ridicare de 
cortină peste o scenă al că
rei decor si ale cărei per
sonaje se strînseseră cu 
mult înainte, spre a dez
volta drama cutremurătoare 
Și-mereu biruitoare peste 
toate restriștile, care avea 
să fie istoria românilor din 
perioada ce urmează înte
meierii vieții lor statale.

Cel mai puternic argu
ment al permanentei noas
tre ne aceste meleaguri, a! 
rădăcinilor noastre mile
nare. este acest splendid 
debut — sugerează la fie
care pas Hasdeu. care nu-1 
citează pe Roesler decît 
spre a-1 împinge la margi
nea unei demonstrații in
genioase în cutare sau cu
tare chestiune particulară, 
demonstrație din care ră
sare neștiința sau absurdi
tatea tezelor istoricului 
austriac.

Pentru Hasdeu. • secolul 
XIV este secolul măreției 
Tării Românești. Cu Ște
fan cel Mare. Moldova a- 
tinge aceeași grandoare în 
timp ce. lovită de turci si

obligată să suporte incursi
unile marelui moldovean 
(obligat să alunge de pe 
tron pe oamenii turcilor și 
să pună aliați. ce. din pă
cate. nu-i puteau fi de aju
tor) Țara Românească de
cade. Dar în secolul XIV 
ea ne oferă un tablou fee
ric : „Muntenia singură, 
așa după cum fusese în 
secolul XIV, ni va apare 
mai mare decît întreaga 
Românie unită de astăzi", 
scria Hasdeu în 1872. după 
ce demonstrase, pas cu 
pas. întinderea tării Ba- 
sarabilor si edificase ima
ginea unuia dintre statele 
cele mai solide din sud- 
estul Europei. Spre a-i ex
plica și puterea : „Fără 
această întindere teritoria
lă. însoțită negreșit de mai 
multe alte considerațiuni, 
pe care le vom desfășura 
în scrierea de fată, ar fi 
fost din partea Basarabilor 
o nebunie a înfrunta și un 
miracol a învinge pe neste 
regi (...). cei mai puternici 
suverani ai Europei (...). 
Muntenia din secolul XIV 
trebuia să fie forte cu ori
ce preț...". Perspectiva 
hasdeiană asupra veacului 
al XIV-lea românesc este 
în totul exactă.

Istoria critică a români
lor este, așadar, o carte de 
istorie cu substrat polemic, 
din care se vede cum pro
vocarea • externă poate de
veni punctul de plecare al 
unui efort nu numai de a 
respinge imunde atacuri, ci 
de a lua plenar cunoștință 
de dimensiunile reale ale 
istoriei noastre. Hasdeu 
știe să folosească erudiția 
si sugestiile adversarilor 
spre a întemeia adevăru
rile despre neamul său. 
Cartea sa .devine astfel o 
enciclopedie a ceea ce se 
știa atunci și ce se putea 
răspunde tezelor roeslerie- 
nel Dar mai presus, de 
toate este o construcție de 
sine stătătoare, o poemă 
închinată poporului român 
în ceea ce el numește di
mineața istoriei sale ma
jore.

Nici un omagiu mai ni
merit nu i s-ar putea a- 
duce. la 140 de ani de la 
naștere, decît recitirea si 
prețuirea la reala ei va
loare a Istorici critice a ro
mânilor. după ce, datorită 
strădaniei și competentei 
lui Grigore Brâncusi. sus
ținută de pasiunea cultu
rală a editurii „Minerva". 
avem acum pe masă cea
laltă enciclopedie hasdeiană 
a romanității : Etymologi- 
cum Magnum Romaniae.

Dan ZAMFIRESCU

Suceava: magazinul universal „Bucovina"
Foto : Gh. Vințilă

De ce ne îmbolnăvim 
de ulcer?

Cîteva precizări făcute de conf. dr. docent
Benedict GHEORGHESCU,

șeful Centrului de gastroenterologie din Spitalul clinic Fundeni

Un popas atrăgător — Poiana
La „Coliba haiducilor" din Poia

na Brașov, un local unic în felul 
lui. se adunaseră oameni din vreo 
15‘ țări în jurul unui foc mare și, 
ei singuri, fiecare după pofta ini
mii. pregăteau frigările și își pre
parau singuri mîncarea. Apoi s-a 
încins o horă de pe la noi și era 
peste tot voie bună' de nedescris. 
Gazdele din Poiană organizează 
pentru turiștii români și străini și 
petreceri vinătorești în jurul focu
rilor de tabără, și seri distractive 
la „Șura dacilor", la „Hotelul 
sport".

Tovarășul Longhin Jucan, direc
torul O.N.T. „Carpați", ne spunea 
că, totuși, asemenea momente de 
petrecere, cîntec, joc și manifestări 
culinare deosebite sînt o mică parte 
din „magnetul" care atrage în fie
care sezon turistic, din țară și de 
peste hotare, zeci de mii de oameni 
la Brașov și, bineînțeles, în Poiană. 
Ne străduim, și-a continuat direc
torul ideea, să facem din „Perla 
Carpaților" o stațiune de sport și 
odihnă dintre cele mai bune din 
Europa. Dovadă că mergem pe un 
drum bun sînt rezultatele deosebi
te obținute de noi în anul 1977 și 
chiar in prima lună a anului 1978. 
într-un singur an, numărul turiș
tilor veniți la Brașov a sporit cu 
peste 50 000 : în 1976 am fost gaz
dele a peste 100 000 de turiști, iar 
în 1977 numărul acestora a ajuns 
la aproape 155 000.

Fără îndoială, este un succes.
în fiecare an, Poiana Brașov pare 

mereu alta, iar posibilitățile de 
agrement se înmulțesc, se diver
sifică în funcție de cerințe. Anul 
acesta există pentru toate cate
goriile de oameni mijloace neli
mitate nu numai de a ' practica 
schiul și alte sporturi de iarnă, ci

„Pensiune 
completa" 

cu... surprize

Instantaneu la Ppiana Brașov

și de a le învăța. Se poate patina, 
pescui la copcă, există piscine cu 
apă încălzită și cai de rasă pentru 
călărie ! Terenuri de sport aco
perite pentru practicarea și. firește, 
învățarea voleiului, baschetului, te
nisului ș.a.m.d., săli de gimnastică 
medicală local pentru saună sue- 
de?ă.

Poiana Brașov organizează și 
foarte multe zile și nopți folclorice 
la „Hotelul sport", seri vînăto- 
rești la restaurantul „Vinătorul", 
seri haiducești la „Coliba haiduci
lor", excursii călare sau cu căruța 
pentru „Seară la stînă". în privința 
excursiilor, socotim necesară pen
tru turiști o informație de mare 
utilitate: cu preturi foarte avanta
joase se pot face acum excursii din

Poiană la Prejmer și la Hărman, 
unde se pot vedea cetățile țărănești 
medievale fortificate, la Castelul 
Bran, la Sîmbăta de Sus pentru 
herghelia de cai din localitate și 
cetatea Făgăraș, la Sighișoara, la 
Sibiu (pentru-^ oraș și muzeul 
Bruckenthal), excursii pe Transfă- 
gărășan și in Moldova. Periodic și 
în funcție de cerințe se organizează 
excursii de 1—5 zile pe diverse 
trasee, cu căruțe cu coviltir, dru
meții în județul Brașov etc.

De reținut că în perioada 16 mar
tie — 31 mai tarifele pentru cazare 
și masă sînt cu 26 Ia sută mai re
duse în toate hotelurile din stațiu
nea Poiana Brașov. O.N.T. „Car
pați" — Brașov a încheiat convenții 
cu oficiile județene de turism și cu

Brașov
I.T.H.R. București pentru rezervări 
de locuri și prin aceste unități, tu
riștii beneficiind în acest fel și de 
o reducere de 5b la sută la trans
portul pe calea ferată.

Desigur, există multe, mult mai 
multe informații de care turiștii au 
nevoie, ele pot fi însă procurate o- 
perativ la dispeceratul Poienii Bra
șov, amplasat în chiar centrul aces
tei stațiuni. Aici, oricare turist, 
chiar cel venit fără bilet, poate 
afla cu ușurință la care vilă sau 
hotel găsește cameră, cum se poate 
ajunge acolo, de unde poate închi
ria echipament pentru schi și alte 
sporturi, ce mijloace de transport 
poate folosi pentru deplasări de 
agrement, pentru masă, cinemato
graf, teatru. Noi ne vom mărgini 
in continuare să informăm cititorii 
despre unele lucrări aflate acum în 
construcție, necesare dezvoltării 
O.N.T. „Carpati" și perfecționării 
serviciilor turistice în Poiana Bra
șov. în afară de hotelurile date în 
folosință recent — .Caraiman", 
„Ciucaș", „Intim" — la Piatra Mare 
se înalță un nou hotel — „Vultu
rul" — cu 300 de locuri, în Poiană 
se amenajează o nouă piscină aco
perită și tot în această stațiune un 
complex multifuncțional cu sală de 
cinematograf, conferințe, simpozi
oane, cu sală de jocuri mecanice, cu 
bibliotecă și sală de sport. Au 
început amenajările lacului din 
Poiană pentru sporturi nautice și 
încep construcțiile unei noi teleca- 
bine care va lega Poiana de vîrful 
Postăvarul. Turiștii aflați zilele a- 
cestea la Brașov apreciau că o zi 
petrecută în Poiana echivalează cu 
zece zile la oraș. Foarte bine. Poia
na si celelalte stațiuni montane vă 
așteaptă.

Gh. GRAURE

Ulcerul gastric și duodenal repre
zintă localizarea, la nivelul stomacu
lui sau al intestinului, a unei boli cu 
cauze și cu mecanisme extrem de 
complexe, în bună parte elucidate 
pină in prezent. Elementul cel mai 
bine studiat, implicat în producerea 
acestei boli, este secreția acidă a sto
macului ; în absența acesteia, prac
tic nu există ulcer. De aceea, majo
ritatea cercetătorilor s-au concentrat 
asupra clarificării mecanismelor de 
apariție a secreției acide. Acesta este 
un motiv pentru care și o serie de 
cercetări ale specialiștilor din Cen
trul de gastroenterologie al Spitalului 
clinic Fundeni au fost axate pe stu
dierea secreției crescute de acid clor- 
hidric și pepsină de către stomacul 
bolnav. în fond, stomacul este și o 
„fabrică" de acid, de altfel foarte util 
în doze normale, dar dăunător în 
cantitățj mai mari.

în ultimă instanță, ulcerul gastric, 
ca și cel duodenal sint rezultatul mo
dificării echilibrului, al disproporției 
dintre cantitatea de acid clorhidric si 
pepsină și rezistența scăzută a pere
telui intern al 
stomacului și, res
pectiv, a mucoa
sei lui gastrice. 
Așa, de exemplu, 
în localizarea du
odenală a ulceru
lui este implicată
mai mult secreția acidă crescută, pe 
cînd, in ulcerul gastric, intervine mai 
mult rezistența scăzută a stomacului.

— Care sint semnele sau simpto- 
mele ulcerului ?

— Uneori, simpțomele sînt minore, 
aparent neînsemnate, cum ar fi arsu
rile epigastrice (în capul pieptului, 
cum se obișnuiește să se spună in 
vorbirea curentă) ce apar imediat 
după masă sau in timpul nopții. Alte 
semne ar fi senzația de gust acru, 
vărsăturile acide, senzațiile abdomi
nale neplăcute după ce s-a luat masa 
etc. Toate acestea trebuie să consti
tuie motive pentru ca pacientul să se 
adreseze medicului.

Simpțomele au uneori caracter se
zonier și apar. în special, primăvara 
si toamna. în perioade de cite două- 
trei săptămîni. O altă caracteristică a 
bolii constă și în faptul că nu există 
proportionalitate între gravitatea sau 
prezenta leziunii ulceroase și simpto- 
mele pe care le prezintă bolnavii. 
Astfel, se întîlnesc cazuri cînd desco
perirea bolii se face numai pe baza 
unor simptome minore sau aparent 
neînsemnate, iar o foarte mare parte 
dintre bolnavi nu își dau seama că 
au ulcer și boala se agravează. Din 
aceste motive se apreciază că frec
vența ulcerului se ridică la circa 7—16 
la sută în rîndul populației adulte. 
Acest element este cu atît mai im
portant cu cît ulcerul gastro-duodenal 
se grevează, adesea, pe complicații, 
dintre care menționăm în specia! he
moragia, perforația, stenozele stoma
cului sau duodenului.

— Se pot pune pe seama unei pre
dispoziții a bolnavilor apariția ulce
rului sau localizarea lui la nivelul 
stomacului ori a intestinului ?

în legătură cu predispoziția ge
netică, se cunoaște faptul că une
le persoane se nasc cu mai multe 
celule secretoare de acid clorhidric ; 
dacă. în asemenea cazuri, se mai a- 
daugă și un alt factor cauzal al bolii, 
dintre cei menționați, posibilitățile de 
apariție a ulcerului sînt și mai mari. 
La bolnavii cu ulcer gastric și duo
denal și la unii membri din familia 
respectivă se remarcă faptul că se
creția gastrică nu mai are pauzele 
fiziologice normale, mai ales între 
mese și noaptea. în timpul somnului.

cind în mod normal secreția acidă 
trebuie să fie foarte scăzută. Dacă a- 
ceste persoane (unele cu predispo
ziție ereditară) nu au o alimentație 
rațională, nu servesc mese la inter
vale mai scurte și la ore regulate 
care să neutralizeze în mare măsură 
excesul de acid clorhidric. posibilita
tea de apariție a ulcerului este de 
asemenea crescută.

— în .ce constau cauzele ce duc la 
creșterea acidității și la scăderea re
zistenței stomacului, respectiv la îm
bolnăvirea lui ?

— Cauzele sînt în bună măsură r 
noscute : mesele neregulate, abuz„, 
de băuturi alcoolice și fumatul în 
special pe stomacul gol. cînd acesta 
nu este pregătit pentru autoapărare, 
iar secreția foarte acidă poate leza 
peretele stomacului sau al intestinu
lui. în punctele lor cele mai sensi
bile, producînd leziunea ulceroasă ca
racteristică, denumită nișă. O altă 
cauză este starea de încordare ner
voasă prelungită, care poate determi
na. prin intermediul nervului numit 
nervul vag (deci o suprasolicitare a 

nervului vag), o 
stimulare mai ac
centuată a secre
ției gastrice. La 
dereglarea meca
nismului de apă
rare al stomacu
lui și respectiv al

mucoasei gastrice contribuie și con
tactul lor direct cu unele alimente 
iritante, prăjeli, rîntașuri și con
dimente, medicamente chiar. în 
cazul bolnavilor de ulcer, uzul 
și abuzul de medicamente pot 
face mult rău. Consumul fără 
control medical al unor medicamente 
ca : aspirina, diferite medicamente 
antireumatice, fenilbutazona, cortl- 
costeroizi sau antihipertensive (hipa- 
zin ș.a.), unor antibiotice ca. de e- 
xemplu, cloramfenicol, tetraciclină 
poate duce la âcăderea rezistenței pe- 
retului interior al stomacului și, prin 
aceasta, poate determina nu numai 
apariția nișei ulceroase, dar chiar și 
hemoragii digestive deosebit de severe.

— Ce măsuri de igienă și diete
tice recomandați pentru prevenirea 
acestei boli ?

— în primul rînd, este absolut ne
cesară o alimentație echilibrată, la 
ore regulate, pentru a asigura neutra
lizarea unuia din elementele princi
pale de agresiune : aciditatea. Un 
semn important al prezentei ulcerului 
este și faplul că trecerea la un regim 
alimentar bazat, în special, pe lapte 
dulce și derivatele lui nefermentate 
(frișca, smîntînă, unt, brînză de vaci, 
urdă), paste făinoase, ameliorează de 
obicei durerile, datorită proprietăților 
acestor alimente de a neutraliza aci
ditatea gastrică/ Astfel, laptele dulce 
și derivatele la'care ne-am referit au 
valoare nu numai de aliment, ci și de 
medicament în tratamentul dietetic 
precoce al ulcerului gastric și duode
nal. Încă de la apariția primelor sale 
semne. Dar. odată instalată afecțiu
nea. al cărei diagnostic numai medi
cul poate să îl pună, sint necesare și 
alte măsuri de igienă dietetică și me
dicamentoasă.

Odihna să fie asigurată prin cel 
puțin 6—7 ore de somn pe noapte. 
Pierderea nopților. înlocuirea orelor 
de somn cu cele de petrecere con
tribuie la creșterea secreției gastrice. 
Și pentru că orice enervare în timpul 
mesei poate determina o secreție mai 
mare de acid, sau o inhibare a unor 
centri nervoși, se recomandă ca me
sele să fie luate într-o atmosferă de 
calm și relaxare.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICS'» DIN INSTANȚĂ ÎN

— într-adevăr, subsemnații am stat în 
pensiune la reclamanta Maria C„ fără a-i 
plăti nici un ban ; sumele pe care le dato
răm sint însă cu mult mai mici decît cele 
pretinse de aceasta.

Recent, Tribunalul județean Timiș a re
zolvat un caz a cărui amară morală intrece 
în aciditate cele cîteva elemente de apa
rentă farsă. Dar iată faptele :

în septembrie 1976, Maria C,, domiciliată 
în Timișoara, face cunoștință cu Ștefan 
Morovan din aceeași localitate ; în scurt 
timp hotărăsc să se căsătorească. Și cum 
Maria C. era posesoarea unui frumos apar
tament. foștii logodnici își stabilesc cămi
nul aici, încep să trăiască in concubinaj.

La scurtă vreme după ce se mută la 
viitoarea soție. Șt. M. se îmbolnăvește. 
Grijulie. Maria C. veghează la căpătiiul lui. 
îi cumpără unele medicamente, îi agre
mentează covalescența dîndu-i bani de 
buzunar, pentru ziare ,și reviste etc. Ba. la 
cererea acestuia, pentru a fi supravegheat 
și în timp ce viitoarea soție se află la 
serviciu, instalează în una din camerele 
apartamentului o nepoată a acestuia — 
Rozalia B„ în vîrstă de vreo 19 ani. Care 
nepoată va rămîne în acest apartament luni 
de zile, și după ce Șt. M. se va însănătoși, 
(în treacăt fie zis. dincolo de o anumită 
fază, „boala" a fost mai mult un pretext, 
după cum vom vedea). Pînă cînd bărbatul 
și-a dat arama pe față ; i-a mărturisit 
gazdei că promisiunea de căsătorie a fost 
o „păcăleală", că adevăratul scop a fost de

fapt „pensiunea completă" oferită de 
Maria C. — atît pentru el cit și pentru Ro
zalia B„ care numai nepoată nu era, ci... 
vechea concubină a escrocului sentimental.

Firește, instanța a ținut seama de preju
diciile materiale suferite de Maria C. și 
i-a obligat pe Șt. M. și pe R. B. la plata 
„serviciilor" de care au beneficiat într-un 
mod atît de cinic. Și cu toate că ceea ce s-a 
judecat a fost un proces civil, instanța a 
pronunțat și o condamnare : condamnarea 
morală a modului ușuratic în care este 
concepută, uneori, viața de familie.

Cinstea în „copie", 
necinstea 

în original
în calitate de economist la o întreprin

dere comercială din Capitală. Ștefan E. a 
făcut vreme de mai mulți ani diferite de
plasări în interes de serviciu. (Și în țară, și 
peste hotare.). Numai că. întors dintr-o 
astfel de deplasare, s-a gîndit că n-ar fi 
rău să tragă și ceva profit. Și atunci, în 
locul unui singur decont, a făcut două : pe 
primul — folosind actele originale ; pe cel 
de-al doilea — folosind... copia actelor în 
cauză. Falsuri pentru care a fost deferit 
justiției.

— A fost o eroare, onorată instanță, a 
încercat el să se apere ; puteți verifica

și instanța a verificat. La un decont, S.E. 
a încasat suma de 5 400 lei. din care și-a 
însușit prin fals suma de 1 800 lei ; la un 
alt decont, a încasat din nou suma de 
5 400 lei și din nou și-a însușit suma de 
1 800 lei... Pe scurt, în răstimp de numai

un an. Ștefan E. și-a însușit, prin fals, 
suma de 7 600 lei.

O „eroare" ?! Da, dar o „eroare" delibe
rată, sancționată de instanță — Tribunalul 
Capitalei, secția a Il-a penală — cu doi ani 
închisoare.

Și în materie de deplasări, ceea ce trehuie 
folosit este originalul cinstei și corectitu
dinii, nu „negativul" ei. Altfel, la primul 
decont...

Faptele sînt 
încăpățînate!

Pentru abateri repetate de la disciplina 
muncii, Iui Leonida Cristache Dălgeanu — 
fost maistru instructor în cadrul școlii de 
șoferi amatori Buftea — 1 s-a desfăcut 
contractul de muncă cu mențiunea : „ne
corespunzător în funcție". Măsură pe care 
acesta o contestat-o în fața instanțelor ju
decătorești locale, inclusiv a Tribunalului 
județean Ilfov :,

— Referatul în baza căruia mi s-a des
făcut contractul de muncă este făcut „pro 
causa" — a susținut el și în prima instan
ță, și în recurs.

Răsfoim și noi dosarul cauzei. Cităm din 
documentele care au stat lâ baza scoaterii 
lui L C. Dălgeanu din cadrul corpului pro
fesoral : „Refuza să participe la repararea 
autoturismelor școlii, lucru făcut de toți 
ceilalți maiștri-instructori" ; „Nu se pre
zenta în zilele și la orele fixate, mulți 
cursanți pierzînd astfel ore în șir aștep- 
tîndu-l“ ; „Consuma băuturi alcoolice in 
timpul programului" etc., etc...

Așa se face că, deși instanța a ajuns la 
„aceeași" concluzie cu contestptarul — re
feratul de desfacere a contractului de mun

că a fost făcut „pro causa" — aceasta a 
menținut măsura luată de conducerea 
unității. •>

„Pro causa" — da ; dar „pro causa" ge
nerală, a disciplinei în muncă, a respec
tării neabătute a normelor legii.

Nota de plată 
a neglijenței

— Decizia de imputare este nelegală și 
netemeinică, onorată instanță. în calitatea 
pe care o am, eu nu răspund nici de felul 
în care sînt depozitate îngrășămintele, nici 
de felul în care sînt păzite animalele din 
sector...

Recent, Direcția generală pentru agricul
tură și industrie alimentară Timiș a impu
tat conducerii C.A.P. Rădmănești suma de 
14 815 lei, reprezentind contravaloarea unor 
bovine sacrificate ca urmare a intoxicării 
acestora cu îngrășăminte chimice. Despă
gubiri repartizate în funcție de vinovăția 
fiecăruia dintre cei răspunzători : lui loan 
Jivan, președintele unității, i-a fost impu
tată suma de 4 269 lei ; lui Petre Suciu, 
inginerul-șef al unității — 7 355 lei ; lui 
Moise Martin, brigadier zootehnic — 3191 
lei. Măsură pe care Petre Suciu a atacat-o 
în fața instanței — Judecătoria Lugoj — 
pe motiv de „netemeinicie și nelegalitate".

Dar oare așa stau lucrurile ?
Citim în dosarul cauzei : în loc să fie de

pozitate în magazia unității, îngrășămintele 
au fost depozitate... în incinta sectorului 
zootehnic ; în loc să fie protejate corespun
zător — și pentru buna lor păstrare, și pen
tru faptul că sînt substanțe toxice — în
grășămintele au fost ținute sub cerul 
liber... în fața evidențelor însă, inginerul-

șef caută să dea vină pe alții, să se dero- 
beze de răspundere.

Hotărîrea instanței : decizia de imputare 
este valabilă. Cui i s-au încredințat sarcini 
concrete în păstrarea și gospodărirea avu
tului obștesc trebuie să le onoreze la fel 
de concret.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că datorită defecțiunilor 
de la instalația sanitară din apartamentul 
meu, apa s-a infiltrat prin planșeu, degra- 
dind zugrăveala apartamentului de la 
parter. Nu sînt Insă de acord cu plata 
despăgubirilor pe care reclamanta le pre
tind de la mine, deoarece în după-amlaza 
aceea de duminică in care eu am încercat 
să o repar și ei, și vecinii de deasupra mea 
mi-au bătut în.țeava de la calorifer să fac 
liniște. Lucru pe care l-am și făcut..."

(Tribunalul județean Timiș, fragment 
din „apărarea" pirîtului Lazăr V.).

„Ceea ce m-a determinat mai mult și mai 
mult să-mi duc stofa acasă la pîrît (un 
croitor „de ocazie" — n.n.) a fost faptul că 
atunci cind mi l-a prezentat, prietenul meu 
F.M. purta un costum impecabil, pe care 
de-abia la urmă am aflat că-l cumpărase 
de gata, de la „Confecția"-București.„“

(Tribunalul Capitalei, fragment din 
susținerile reclamantului AI. N„ căruia 
un croitor improvizat i-a făcut ferfe
niță 3,50 metri de stofă.).

Tîtus ANDREI
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Participanta la conferință au dat o 
înaltă apreciere cuvintării rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la 
tribuna forumului tineretului univer
sitar. subliniind că aprecierile, în
demnurile in.suflețitoare și indicațiile 
de o deosebită însemnătate ale secre
tarului general al partidului relevă 
dimensiunea mărilor răspunderi ce 
revin studentimii, organizației sale 
revoluționare, în istorica operă de 
edificare a socialismului și comunis
mului în România.

în numele tuturor studenților țării, 
ei s-au angajat să înfăptuiască nea
bătut, în mod exemplar, sarcinile și 
orientările cuprinse in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre- 
gătindu-se la nivelul exigentelor ac
tuale și de perspectivă ale producției 
materiale și spirituale, integrindu-și 
rapid și eficient eforturile, după ab
solvire, în vasta activitate de reali
zare a obiectivelor cincinalului revo
luției tehnico-știintifice, a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., făcînd 
din întreaga lor muncă și comporta
re dovada supretnă a conștiinței de 
fii credincioși ai patriei noastre so
cialiste. Reprezentanții studentimii 
au arătat că în îndeplinirea acestui 
legămînt fierbinte au drept călăuză 
și imbold lupta neobosită, viața și 
activitatea revoluționară a secretaru
lui general al partidului, puse m 
slujba libertății și fericirii poporului 
român, înfloririi și măreției Româ
niei socialiste, cauzei socialismului, 
păcii și progresului in lume.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
documentelor conferinței, un loc 
central l-au ocupat problemele legate 
de pregătirea multilaterală pentru 
muncă și viață a tineretului univer
sitar. în intervențiile lor, Melinda 
Maria Rab — Cluj-Napoca, Mihail 
Gafițeanu. rectorul Institutului poli
tehnic „Gheorghe Asachi" din Iași, 
Romulus Andrei — București, loan 
Merca — Reșița. loan Puia, rectorul 
Institutului agronomic „Petru Groza“ 
din Cluj-Napoca, au relevat că prin 
aplicarea măsurilor luate de con
ducerea partidului și statului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în întregul învățămînt 
superior au fost înregistrate, in ul
timii . ani; succese însemnate în le
garea strînsă a procesului instructiv- 
educativ de cerințele și exigentele 
în creștere ale vieții, ale dezvoltării 
economico-sociale a țării, ale formă
rii cadrelor superioare cu un înalt 
simt al datoriei și responsabilității. 
Vorbitorii au scos în evidență rolul 
deosebit pe care l-au avut și îl au 
în procesul de formare a studenților 
pentru muncă și viață întrecerea pe 
plan național „Fiecare asociație a 
studenților comuniști — colectiv de 
educare prin muncă și pentru muncă 
a studenților" — precum și uni
tățile de producție, cercetare, pro
iectare și servicii, înființate în urma 
indicațiilor conducerii partidului în 
institutele tehnice, de construcții', 
agronomice ale învățămîntului supe
rior. Prin aceasta s-a creat cadrul 
corespunzător pentru cuprinderea fie
cărui student, în funcție de anul de 
studiu și profilul în care se pregă
tește, la muncă concretă, pentru con
fruntarea directă și aprofundată a 
cunoștințelor teoretice . acumulate la 
cursuri, semînarii și studiul indivi
dual, a pregătirii sale ca viitor spe- 

.. cialist, cu cerințele , practicii econo- 
Lmiee,: ale: producției .materiale; Cei 

care au luat cuvîntul au apreciat că 
munca concretă a dat posibilitatea 

f să fie puse mai clar în evidență și 
cazurile de pregătire, superficială, 
mediocră. De la tribuna conferinței 
s-a cerut cu insistență ca pregătirea 
profesională a studentului, care tre
buie făcută la nivelul cerințelor re
voluției tehnico-științifice, șă fie con
siderată de asociații nu ca o ches
tiune personală, ci ca o problemă de 
primă importanță a colectivelor stu
dențești. în acest scop, organele și 
organizațiile studențești trebuie să 
acționeze cu și mai multă hotărîre 
pentru sporirea eforturilor fiecărui 
student in însușirea cunoștințelor 
predate, in pregătirea științifică și 
practică, pentru promovarea unei 
atitudini hotărite împotriva oricăror 
manifestări de dezinteres față de în
datoririle bunei desfășurări a proce
sului de învățămînt.

în intervențiile lor, Sorin Bă jena
nt ;— Ploiești. Ciocan Elena — Pe
troșani, Halchias Constantin — Baia 
Mare, Ebîncă Dumitru — Craiova, 
Aurel Seitan — București. Georgeta 
Lazăr — Timișoara și Mircea Crania 
— Iași au abordai cu precădere pro
blemele legate de creșterea rolului 
practicii în procesul de invătămint. 
preocuparea pentru împletirea tot 
mai .strînsă a învățămîntului cu cer
cetarea. în mod unanim s-a subli
niat că, în ultimii ani. Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști, in 
strînsă colaborare cu Ministerul 
Educației și Învățămîntului. a or
ganizat practica și cercetarea după 
modelul întreprinderilor industriale 
și ăl institutelor de cercetare, 
apreciindu-se rezultatele obtinule 
în această direcție drept un început 
bun. o experiență care confirmă pe 
deplin justețea . orientărilor confe
rite școlii românești de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vederea per
fecționării și modernizării ei. Vorbi
torii au arătat că. la propunerii^ 
asociațiilor studenților. conducerile 
unor institute au adus o serie de îm

bunătățiri conținutului practicii pro
ductive. realizind. în mai mare mă
sură decit pină acum, diversificarea 
acesteia in funcție de specificul fa
cultăților și al anilor de studii, ast
fel ca fiecare student să-și- însu
șească. prin activitățile desfășurate 
în unitățile productive, din indus
trie. agricultură și din alte . domenii, 
deprinderile și cunoștințele necesare 
pregătirii sale ca specialist. Organi
zarea practicii pe platforme integra
te, așa cum s-a realizat în centrul 
universitar Iași, unde studenții desfă
șoară împreună cu cadrele didactice 
activități legate nemijlocit de produc
ție, de cercetare și proiectare, practi
ca realizată pe bază de contract de 
studenții unor facultăți ale Institutu
lui agronomic București, ca și ai altor 
institute, organizarea studenților pe
troliști în brigăzi de interven
ție. care acționează în cadrul 
diferitelor z schele din țară, sint 
doar citeva dintre numeroasele 
exemple care pun in evidență pașii 
însemnați pe care învățămîntul îi face 
pentru integrarea sa tot mai puter
nică cu cercetarea și producția. Dînd 
curs indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, studenții Institutului de 
mine din Petroșani au transformat 
practica în activitate de producție în 
subteran, extrăgînd peste 50 000 tone 
de cărbune. Aflindu-se nemijlocit in 
însuși mediul de lucru, viitorii spe
cialiști ai industriei miniere au ofe
rit, în același timp, o serie de solu
ții tehnice menite să contribuie la 
dezvoltarea gradului de mecanizare, 
la imbunătățirea condițiilor de lucru 
in subteran.

Conținutul tot mai profund pe care 
practica studenților îl capătă astăzi 
a fost evidențiat și de orientarea să
nătoasă ce s-a manifestat în tema
tica proiectelor de diplomă ale vii
torilor absolvenți. Așa, de pildă, lă 
Brașov, din 790 proiecte, 689 fac par
te din planurile de cercetare și pro
iectare ale intreprinderilor, ca și la 
Timișoara, unde majoritatea proiec
telor de diplomă se materializează 
în realizări de producție.

Străduindu-se să țină pasul cu 
evoluția atît de dinamică a revolu
ției științifice și tehnice din țara 
noastră, ca și pe plan mondial, insti
tutele de invățămint superior. îndeo
sebi cele tehnice, și-au dezvoltat, in 
ultimii ani, activitatea de cfercetare 
printr-o impletire mai strînsă a aces
teia cu invățămîntul și cu nevoile 
producției, prin participarea tot mai 
largă a Cadrelor didactice și studen
ților la soluționarea unor probleme 
practice majore. Așa, de pildă, in 
centrul universitar Craiova au fost 
create 85 cercuri științifice in care 
activează aproape 3 000 de studenți. 
La centrul universitar Brașov au fost 
constituite 27 de colective mixte de 
cercetare care desfășoară o muncă 
prodigioasă. Din cele 300 comunicări 
științifice susținute, 79 reprezintă 
părți de contracte, iar 120 tratează 
probleme legate de îmbunătățirea 
proceselor de producție.

Analizînd cu exigență sporită 
aceste probleme, cei care au luat 
cuvîntul au arătat că, in ciuda rezul
tatelor bune obținute pină in pre
zent, există încă un drum important 
care trebuie parcurs pentru îndepli
nirea în întregime a orientărilor sta
bilite de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului in 
privința modernizării învățămîntului 
superior. Au fost criticate unele 
practici de formalism manifestate de 
asociațiile studenților în organizarea 
practicii, ca și mentalitățile unor stu
denții care nu înțeleg să valorifice 
integral timpul destinat muncii în 
unitățile productive, nu manifestă 
grijă față de mașini, de materiile 
prime și de energie. Au fost' anali
zate, de asemenea, unele aspecte ne
gative întîlnite în modul de organi
zare a practicii de către o serie de 
întreprinderi și institute de învăță- 
mînt superior.

în ce privește cercetarea, s-a 
arătat că ea nu a căpătat pretutin
deni un cîmp larg, iar in unele centre 
universitare numărul studenților 
atrașj în laboratoarele și colectivele 
de cercetare este încă redus. Pe de 
altă parte, rezultatele modeste care 
se obțin in unele institute, soluțiile 
propuse, ca și gama produselor reali
zate pe această bază nu justifică pe 
deplin activitatea de cercetare știin
țifică.

în același timp, vorbitorii au pro
pus măsuri care să ducă la un salt 
calitativ in domeniul practicii pro
ductive și cercetării științifice, la in
tensificarea mișcării de investiții și 
inovații, la valorificarea pe un plan 
superior a patrimoniului științific de 
creație a studenților. între acestea 
se numără și cea referitoare la 
crearea unui centru de coordonare a 
documentării științifice in invăță
mîntul superior, unde să fie centra
lizate toate lucrările elaborate de 
studenți, centru care să fie deschis 
studenților, cadrelor didactico și per
sonalului muncitor din întreprinde
rile productive și institutele de cer
cetare.

în cursul dezbaterilor au fost ana
lizate, de asemenea, aspectele esen
țiale mie procesului complex de for
mare a viitorilor specialiști. în 
intervențiile lor, Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învățămîntu
lui, Irimie Nicușor Cezar — Pitești, 
Stolz Hildegard —< Sibiu, Liviu 

Ianc — Hunedoara, Aspazia Aiorgu- 
lesei — Suceava, Marcel Romencu — 
Iași, Tanța Nicola — Constanța, au 
relevat că un obiectiv fundamental 
îl constituie ridicarea nivelului ca
litativ al pregătirii studenților. S-a 
subliniat că, an de an, s-au înre
gistrat rezultate bune la învățătură, 
in perfecționarea școlii superioare, 
in concordanță cu cerințele dezvol
tării economico-sociale a țării, cu 
noile cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane.

Remarcîndu-se aceste succese, s-a 
arătat, totodată, că in pregătirea 
profesională a studenților persistă 
încă neajunsuri. S-a menționat, 
astfel, că există studenți care se 
pregătesc în asalt, manifestă tendin
țe de delăsare, de sustragere de la 
îndeplinirea obligațiilor universitare. 
Vorbitorii au precizat că asemenea 
situații se. explică prin slaba opinie 
colectivă, combativitatea redusă la 
nivelul grupelor și anilor de studii 
față de cei care nu învață, prin efi
ciența scăzută a activității politico- 
educative desfășurate de unele din
tre asociațiile studenților.

Pornind, de la premisa că perfec
ționarea procesului instructiv-edu- 
cativ presupune mutații calitative in 
concepția studentului față de pre

gătire. dezbaterile au evidențiat ne
cesitatea ca asociațiile să acționeze 
cu fermitate pentru creșterea res
ponsabilității sociale a studenților 
față de însușirea cunoștințelor, în 
vederea formării lor ca specialiști 
bine pregătiți, capabili să răspundă 
cerințelor multiple ale activității 
economico-sociale, să contribuie la 
progresul neîntrerupt al societății 
noastrp socialiste.,,

S-a subliniat necesitatea ca toate 
asociațiile să-și intensifice „eforturile 
în direcția statornicirii în. fieqăre 
grupă și an de studiu a unei atmo
sfere exigente, combative, de auten
tic spirit revoluționar, împotriva su
perficialității și mediocrității, pentru 
ridicarea nivelului calitativ al întregii 
activități profesional-științifice a stu
denților. S-a' arătat, de asemenea, că 
este 'necesar să se acționeze mai 
hotărît pentru întărirea opiniei com
bative a colectivelor studențești, pen
tru promovarea spiritului critic, des
chis. față de lipsurile manifestate in 
pregătirea profesională, fată de orice 
abatere de la normele vieții univer
sitare. pentru a determina îndeplini
rea exemplară, de către fiecare stu
dent, a obligațiilor ce îi revin în an
samblul procesului instructiv-educa- 
tiv, în întreaga viată universitară.

Fiecare absolvent — nu numai un 
specialist, ci și un om politic, cetă
țean care va lucra nemijlocit cu oa
menii. Este una dintre temele ce s-a 
regăsit in cuvîntul mai tuturor vorbi
torilor. dar cu deosebire în cele ale 
lui Emilia Cîrstea — Galați, Corne
lia Moțiu, redactor-șef al revistelor 
„Viața studențească" și „Amfiteatru", 
Vasile Bontaș — București.

Vorbitorii au arătat că în perioada 
dintre cele două conferințe. în pro
filul moral-politic al .tineretului uni
versitar din patria noastră au inter
venit transformări pozitive — carac
teristice, de altfel, întregii vieți social- 
politice a țării — oglindite, sintetic, 
în atmosfera de angajare militantă în 
opera de transpunere in viată a o- 
biectivelor stabilite de -conducerea 
partidului în domeniul învățămîntu
lui. în toate centrele universitare, și 
in toate. împrejurările, studenții fac 
dovada unor minunate calități mo
rale și politice, atașamentului lor de 
nezdruncinat față de patria socialis
tă. fată de partid. S-a citat înaltul 
lor comportament în momentele grele 
de după seismul de la 4 martie, 
eforturile lor eroice fără de care nu 
s-ar fi putut încheia activitatea de 
reconstrucție într-un termen atît de 
scurt.

Prin această plenară și conștientă 
participare a tineretului universitar 
la efortul general al poporului nos
tru pentru edificarea societății, so
cialiste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României — au subliniat 
vorbitorii — dar, înainte de toate, 
prin rezultatele obținute la învăță
tură și practică, studenții dau expre
sie profundului atașament față de po
litica internă și internațională a par
tidului nostru, încrederii depline in 
concepția și rolul școlii noastre de 
astăzi, conectată la. cerințele reale, 
stringente ale vieții, ale societății.

Pornind de Ia necesitatea înarmării 
temeinice a studenților cu ideologia 
și politica partidului și statului nos
tru, vorbitorii au scos în evidență 
cerința de a se asigura însușirea 
temeinică, de către întregul tineret 
universitar, a' Programului Partidului 
Comunist - Român, a socialismului 
științific, a materialismului dialectic 
și istoric, a tot ceea ce este' înaintat 
în gîndirea filozofică și social-poli- 

• tică, în scopul ridicării conștiinței 
socialiste, al educării în spirit revo-. 
luționar. în acest scop, au fost fă
cute propuneri pentru creșterea efi
cienței predării și însușirii științelor 
sociale în institute și facultăți, pen
tru activizarea învățămîntului poli

tico-ideologic, diversificarea activită
ților desfășurate de casele de cultură 
ale tineretului și studenților. în ace
lași timp, a fost evidențiată necesi
tatea combaterii hotărîte, pe toate 
căile, a cazurilor de superficialitate 
și' formalism manifestate în unele 
forme de invătămint politic și ac
țiuni cultural-educative, înlăturarea 
modalităților învechite ce se mai fo
losesc pentru antrenarea studenților 
la aceste acțiuni, pornindu-se” de lâ 
adevărul că educația patriotică a 
studenților trefcuie'- să 'se - facă sub' 
mare diversitate de forme, să fie in
tegrată organic activității profesiona
le, politice, cultural-sportive, turis
tice, întregului proces formativ-edu- 
cativ. S-a propus . ca studenții 
de la facultățile de istorie-fțlozofie, 
limbă și literatură română, limbi 
străine, din invățămîntul artistic și 
juridic să fie mai larg antrenați in 
•activități social-politice și cultural- 
educative destinate atit tineretului 
studios, cit și oamenilor muncii din 
centrele universitare respective.

Vorbitorii s-au oprit pe larg la as
pecte legate de activitatea complexă 
și de mare răspundere desfășurată 
de asociațiile studenților pentru apli
carea în viață a Codului principiilor 
și normelor' muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste. 
Ei au arătat că în comportamentul 
tineretului universitar se' reflectă 
spiritul valorilor politice și morale 
înaintate ale societății noastre, gra
dul înalt de responsabilitate față de 
Îndatoririle sociale și civice. Pornind 
de la tradițiile vieții universitare din 
România, numeroși vorbitori au pro
pus instituirea unor ceremonialuri 

' studențești, miai ales pentru absolvire, 
care să pornească de la principiile 
muncii de educație comunistă.

Apreciindu-se formarea studen
tului ca viitor specialist, om politic, 
cetățean față de care societatea ma
nifestă și va manifesta o înaltă exi
gență, vorbitorii au cerut să fie tra
tate cu mult mai mare fermitate și 
intransigență, în raport cu obligațiile 
universitare și sociale ale fiecărui 
student, abaterile de 'la normele de 
comportare in societate, manifestă
rile de nesocotire a valorilor morale 
consacrate de societatea noastră so
cialistă, opiniei colectivului revenin- 
du-i un rol hotărîtor.

Activitatea cultural-educativă des
fășurată de studenți, afirmarea aces
teia pe plan național, integrarea ei 
în viata spirituală a tării au ocupat 
un loc distinct în cadrul dezbateri

lor. în, intervențiile lor. Adina Di- 
nescu — București, Nicolae Zsifkov— 
Timișoara. Maria Wolf — Tg. Mureș, 
Tărțan Văsile — Cluj-Napoca și alți 
vorbitori au. evidențiat rezulf alele 
obținute de formațiile studențești în 
cadrul primei ediții a Festivalului 
național ..Cîntarea României". Acti
vitatea cultural-artistică. componen
tă indisolubilă a procesului instruc- 
tiv-educativ — au relevat vorbitorii — 
a înregistrat un important salt ca
litativ în domeniul creației, al inter
pretării. în promovarea și afirmarea 
pe plan national a talentelor auten
tice. Prin eforturile comune ale stu
denților și cadrelor didactice s-a reu
șit să se transforme manifestările 
cultural-educative intr-o mișcare 
culturală de masă, cu caracter de 
permanentă, integrată in bună parte 
vieții spirituale a localităților țării, 
în acest context, a fost evidențiat 
meritul unor formații studențești in 
pregătirea unor spectacole, de la a- 
sigurarea textelor pină la interpre
tare și regie proprie. Un început bun. 
pe care vorbitorii l-au recomandat a 
fi continuat și extins. îl formează ac
țiunile cultural-educative comune ale 
studenților cu muncitorii din între
prinderi și din instituții, menite să 
conducă la realizarea unității depli
ne în gîndire si acțiune a tinerei ge

neratii. Asemenea activități s-au 
realizat și in perioada practicii pro
ductive. cînd studenții au participat 
direct la pregătirea și desfășurarea 
unor spectacole ale organizațiilor de 
tineret din întreprinderi și instituții.

Pornind de la experiența acumu
lată, Vorbitorii au insistat asupra 
promovării unei arte militante, cu 
un bogat conținut de idei, inspirată 
de trecutul glorios de luptă al po
porului, al partidului nostru, din rea
litățile /contemporane ale României 
socialiste.' S-ă arătat că în etapa de 
masă a celei de-a Il-a ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" participă un număr însemnat 
de formații noi. constituite din stu- 
denți români și tineri studioși din 
rîndul naționalităților conlocuitoare. 
Tot în comun se organizează mani
festări artistice — cenacluri literare 
și emisiuni de radio locale bilingve, 
spectacole de teatru, seri cuitural- 
distractive.

O bună experiență a fost'acumulată 
în antrenarea studenților din insti
tutele de artă ca instructori ai for
mațiilor artistice studențești. în Ca
pitală, spre exemplu. în actuala edi
ție a Festivalului național „Cîntarea 
României" toate cele 314 formații 
care au evoluat în faza pe facultăți 
au instructori studenți.

Participanții la dezbateri au scos 
în evidentă și unele carențe care mai 
dăinuie în mișcarea cultural-artistică 
studențească : lipsa de continuitate a 
activității unor formații artistice, sla
ba calitate a unor spectacole, rezul
tate sub posibilități în domeniul 
creației literare, al activității cine- 
cluburilor, insuficienta preocupare 
pentru cultivarea unor genuri atrac
tive de spectacole.

în lumina exigențelor care decurg 
după prima ediție a Festivalului na
tional „Cîntarea României", Vorbito
rii ău făcut propuneri care, în cea 
mai mare parte, vizează descoperirea 
și valorificarea pe plan national a 
talentelor artistice din rîndul studen
ților, consolidarea și. permanentiza
rea formațiilor și a acțiunilor cultu
ral-educative la nivelul facultăților 
și anilor de studiu, promovarea largă 
a creației originale a tineretului uni
versitar. cu precădere, cintecul revo
luționar, dansul tematic, brigăzile 
artistice. în scopul impulsionării 
mișcării artistice studențești, al creș
terii conținutului artistic și de idei 
s-a făcut propunerea să se realizeze 
schimburi de experiență intre aceste 
formații la nivel național, la care să 

fie antrenați și specialiști ai mișcării 
artistice profesioniste.

Numeroși vorbitori, între care 
Szitas Ștefan — București. Ele
na Ciocan — Petroșani, Gheor
ghe Dobrea — Brașov. Petru 
Berce — Cluj-Napoca. au rele- 

' vat atenția sporită pe care au 
acordat-o asociațiile • mobilizării stu
denților la acțiuni de muncă patrio
tică — parte integrantă a procesu
lui de formare și educare a . tinerei 
generații în spiritul muncii, al sim
țului datoriei, ordinii și disciplinei, 
consecvența cu care s-a militat 
pentru a se înțelege clar că este o 
înaltă îndatorire a fiecărui student 
să contribuie direct. încă din perioa
da studiilor, la realizarea unor sar-

• cini importante ale construcției so- 
cial-economice din țara noastră. Au 
fost date numeroase exemple de 
participare largă, însuflețită a stu
denților la construcția și dotarea 
spațiilor de invățămint, la amenaja
rea de baze sportive, la ridicarea 
unor obiective de ordin edilitar și 
social, la lucrări agricole sau pe 
șantiere de interes național, cum 
sint cele de la Giurgiu—Răzmirești, 
Nedeia—Mâceșu, canalul Dunăre- 
Marea Neagră, care verifică, încă o 
dată, maturitatea politică, angaja
rea hotărîtă a studențimii în efor
tul general de ridicare a României 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție.

Evidențiind succesele obținute, 
vorbitorii au subliniat, în același 
timp, necesitatea de a se acționa și 
mai hotărît pentru creșterea eficien
ței educative și economice a ac
țiunilor patriotice, pentru corelarea 
lor cît mai strînsă cu programele 
de invățămint, pentru transformarea 
activității de muncă patriotică in 
acțiune cu caracter de masă, con
știentă și responsabilă, realizată de 
către toți studenții. Făcînd propu
neri pentru imbunătățirea acestei 
activități, cei care au luat cuvîntul 
au apreciat că este necesar să de
vină o regulă a muncii de asociație 
ca, în cadrul adunărilor generale, să 
se raporteze și, să se analizeze cri
tic și autocritic activitatea de muncă 
patriotică desfășurată, pe ani, grupe 
și studenți.

Uri loc important în cadrul dezba
terilor' l-au ocupat, de asemenea, 
problemele privind cultivarea și 
dezvoltarea în rindurile tineretului 
universitar a sentimentelor de soli- 

' daritate' internațională, de prietenie 
cu tinerii din întreaga lume, în 
scopul intensificării contribuției la 
lupta studențimii de pretutindeni pen
tru soluționarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane în spi
ritul aspirațiilor de pace, libertate și 
progres social ale popoarelor, la am
plificarea relațiilor de colaborare și 
prietenie ale României cu toate sta
tele globului.

în cuvîntul lor, Ileana Iacobescu — 
București, Mihai Dan Bârliba — re
prezentantul U.A.S.C.R. la Uniunea 
Internațională a Studenților, Carmen 
Codreanu — Bacău, Carmen Bernic — 
Iași au subliniat, cu profundă mîn- 
drie și satisfacție patriotică, rolul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și aplicarea politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
prestigiul și larga apreciere de cate 
se bucură astăzi România socialistă 
în lume, ca urmare a activității 
neobosite desfășurate de secretarul 
general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru instaurarea în viața in
ternațională a principiilor de echitate 
și egalitate în relațiile interstatale, 
pentru o politică nouă, democratică, 
bazată pe conlucrare și colaborare 
pașnică între popoare, pentru edifi
carea unei noi ordini economice și 
politice mondiale, pentru soluțio
narea marilor probleme ale contem
poraneității cu participarea și în in
teresul popoarelor, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, care să asigure ti
nerei generații un viitor mai luminos 
și mai fericit. S-a arătat că studen
ții. la fel ca toți cetățenii patriei 
noastre, au trăit momente de înaltă 
emoție și bucurie, de îndreptățită 
mîndrie patriotică ( cînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost conferită 
cea mai înaltă distincție a Consiliu
lui Mondial al Păcii — medalia de 
aur „Frederic Joliot-Curie", care a 
consacrat meritele remarcabile ale 
conducătorului partidului nostru de 
neobosit mesager al păcii, al colabo
rării și înțelegerii între toate țările.

Vorbitorii au relevat, în interven
țiile lor. spiritul novator, construc
tiv.- autentic revoluționar, viziunea 
profund dialectică și realistă a 
partidului, a secretarului său gene
ral asupra dinamicii lumii contem
porane. a situației actuale si a ten
dințelor din viata internațională, 
subliniind rolul si importanta pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
acordă tineretului, studentimii ca 
forță a progresului, ca participanti 
activi la lupta pentru transformarea 
revoluționarii a lumii, pentru trium
ful dreptății și echității sociale, pen
tru o politică nouă pe plan interna
țional. Vorbitorii au reliefat acțiunile 
întreprinse de România, de președin
tele tării noastre. pentru a aduce 
în dezbaterea O.N.U. și a altor or
ganizații internaționale problemele 
vitale ale tineretului lumii, pre
cum si necesitatea ca tînăra genera

ție să participe tot mai activ la efor
turile de făurire a unei lumi a păcii, 
lipsită de pericolul războaielor nimi
citoare.1 la soluționarea problemelor 
vitale ale epocii contemporane.

în acest cadru, s-a exprimat ade
ziunea deplină a tineretului studios 
din patria noastră la politica exter
nă de pace, colaborare și prietenie 
dintre toate popoarele, promovată 
de partidul și statul român.

Vorbitorii au relevat, în același 
timp, necesitatea ca și in viitor, pe 
baza politicii externe a partidului și 
statului nostru, a orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România să acționeze 
pentru continua lărgire a raporturi
lor sale internaționale, să participe 
si mai activ la lupta studenților, a 
tineretului pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, să militeze 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie cu organizațiile studenților din 
tăvile socialiste, țările in curs de 
dezvoltare, cu organizațiile studen
țești progresiste din țările capita
liste dezvoltate, cu organizațiile ti
neretului universitar din întreaga 
lume, pentru întărirea unității de 
acțiune în lupta împotriva vechii 
politici imperialiste. de dominație si 
dictat, pentru pace, securitate și coo
perare, pentru asigurarea unui' viitor 
pașnic tineretului, tuturor popoare
lor.

Referindu-se la viața internă de 
organizație, numeroși vorbitori, între 
care Nicușor Cezar Irimie — 
Pitești, Petru Andea — Timi
șoara, Dumitru Necșoiu — Bucu
rești, Georgeta Lazăr — Timi
șoara au arătat că asociațiile stu
denților comuniști ‘ s-au consolidat 
conținuu din punct de vedere politic 
și organizatoric, astfel că astăzi, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, își exercită tot mai ac
tiv răspunderile ce le revin în edu
carea comunistă a studenților, in 
transformarea și perfecționarea, în 
spirit revoluționar, a școlii superioare. 
Ei au semnalat, totodată, unele nea
junsuri care se mai manifestă incă 
în stilul și metodele de muncă ale 
asociațiilor. S-a subliniat că, in con
dițiile adîncirii si perfecționării con
tinue a democrației noastre socialis
te. asociațiile studenților comuniști 
trebuie să acorde o atenție mai mare 
perfecționării vieții de organizație, 
astfel îneît studenții înșiși să parti
cipe direct la adoptarea și aplicarea 
hotărîrilor privind propria activitate, 
formarea lor prin muncă, pentru 
muncă și viață. Legat de aceasta, s-a 
relevat necesitatea ca asociațiile stu
denților să promoveze cu consecven
ță principiile muncii și conducerii co
lective, ca adunările generale ale or
ganizațiilor studențești să se afirme 
ca forum de dezbatere exigentă a tu
turor problemelor care privesc viața 
si activitatea studenților. Totodată, 
s-a evidențiat importanța creșterii 
permanente a răspunderii fiecărui 
membru al U.A.S.C.R. in îndeplinirea 
sarcinilor de organizație. S-a propus 
ca toate cadrele, indiferent de nive
lul la care sînt alese, să raporteze 
periodic în adunările generale ale or
ganizațiilor din care fac parte asu
pra modului cum își îndeplinesc o- 
bligatiile ce le revin. Propunerile fă
cute de mai mulți vorbitori se: re
feră,- de asemenea, la promovarea 
mai lgrgă a inițiativelor studențești, 
la valorificarea rezultatelor pozitive, 
prin generalizarea într-o mai rpare 
măsură a schimbului de experiență 
între asociațiile studenților comuniști 
din centrele universitare.

Un accent deosebit a fost pus pe 
creșterea spiritului combativ, revolu
ționar, critic și autocritic, în întrea
ga activitate de organizație, pentru 
ca fiecare asociație studențească să 
devină un autentic colectiv de mun
că și viață. în acest context, a [fost 
subliniată importanta deosebită a 
măsurii de autogospodărire a cămi
nelor și cantinelor, a organizării în
tregii activități din complexele stu
dențești pe baza principiilor și nor
melor vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste.

în atenția multor vorbitori a istat 
problema selecționării, promovării și 
perfecționării cadrelor, astfel incit a- 
cestea, prin calitățile și prestigiul, lor, 
să constituie o prezentă activă în 
mijlocul studenților, oferind tinere
tului universitar adevărate exemple 
de conduită politică, morală și pro
fesională. A fost evidențiată necesi
tatea unei mai largi preocupări pen
tru urmărirea perspectivei cadrelor 
asociațiilor studențești, după absol
virea studiilor universitare, pentru 
atragerea lor la activități social-noli- 
tice in organizațiile U.T.C. de li locu
rile de muncă unde sînt repartizați, 
pentru stabilirea unor mai bune ra
porturi de conlucrare între asociațiile 
studenților comuniști și organizațiile 
U.T.C. din școli.

Această amplă dezbatere a relevat, 
cu pregnanță, legămintul de credință, 
angajamentul vibrant al întregii stu- 
'dențimi de a răspunde prin perma
nente fapte de studiu și muncă mo
bilizatorului îndemn al secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a învăța pen
tru a deveni buni specialiști, cetă
țeni demni ai patriei noastre, pentru 
a-și putea asuma răspunderea dez
voltării viitoare a României, pe calea 
luminoasă a socialismului și comunis
mului.

I

(Urmare din pag. I)
invățămint superior din Suceava, 
Dan Mihail Bârliba, reprezentantul 
U.A.S.C.R.- la Uniunea Internațională 
a Studenților. Dumitru Necșoiu, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al centrului universitar din 
București, Maria Szabo, membra a 
Biroului Consiliului U.A.S.C. al Uni
versității din Brașov. Vasile Tărțan, 
președintele Consiliului A.S.C. al 
Conservatorului * din Cluj-Napoca, 
Viorel Lumperdean, șef de comisie 
a Consiliului U.A.S.C. al centrului 
universitar din Tirgu Mureș, Nicolae 
Zsifkov, vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.C. al Universității din 
Timișoara. Minodora Rîpă, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. al 
Universității din Galați, și Mircea 
Utsache, președintele Consiliului 
U.A.S.C. al Institutului de construc
ții din București.

După încheierea dezbaterilor gene
rale. Conferința a aprobat în una
nimitate Raportul și activitatea Con
siliului U.A.S.C.R.. precum și Rapor
tul și activitatea Comisiei de cenzori.

în deplină unanimitate, a fost 
adoptată, apoi, Rezoluția Conferinței 
a Xl-a a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
completată cu propunerile rezultate, 
din dezbaterile care au avut loc in 
cadrul conferinței. In spiritul hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, al 
orientărilor și indicațiilor cuprinse 
în cuvintarea secretarului general al 
partidului, rostită la deschiderea lu
crărilor, Rezoluția cuprinde măsuri 
concrete de acțiune pentru creșterea 
aportului asociațiilor la perfecționa

rea continuă’ a învățămîntului supe
rior. la formarea temeinică, multi
laterală, a studenților, la îmbunătă
țirea procesului instructiv-educativ 
în concordanță cu cerințele mereu 
sporite pe care le implică dezvoltarea 
impetuoasă a societății noastre, 
perspectivele strălucite ale înaintării 
patriei spre comunism.

Trecîndu-se la ultimul punct al 
ordinii de zi, conferința a ales, 
prin vot secret, Consiliul și Comisia 
de cenzori ale U.A.S.C.R., pe baza 
propunerilor de candidați desemnați 
în conferințele de la nivelul centre
lor universitare, ținind seama de 
acordul adunărilor generale în care 
au fost discutați, de necesitatea re
prezentării corespunzătoare a cen
trelor universitare, a profilelor de 
învățămint, a anilor de studiu, a 
compoziției pe sexe și pe naționa
lități.

S-a desfășurat, apoi, prima plenară 
a Consiliului U.A.S.C.R., in cadrul 
căreia au fost alese Comitetul Execu
tiv și Biroul Comitetului Executiv.

Ca președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România a fost reales tovarășul 
Ion Sasu,’ secretar al C.C. al U.T.C. 
Ca vicepreședinți ai Consiliului au 
fost aleși Ileana Iacobescu, studentă 
la Facultatea de tehnologie chimică 
a Institutului politehnic din Bucu
rești, Iulian Ovidiu Archip, student 
la Facultatea de fizică a Universității 
din lași. Maria Melinda Rab, stu
dentă la Facultatea de agricul
tură a Institutului agronomic din 
Cluj-Napoca, și Rodica Timircan, 
studentă la Facultatea de medicină din 

Timișoara, iar ca secretari — Tudor 
Mohora, Mihail Virtosu, Marin Dinu 
și Ion Machedon.

Ca membri ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R. au fost 
aleși Petru Andea. asistent la Facul
tatea de electrotehnică a Institutului 
politehnic din Timișoara, președin
tele Consiliului U.A.S.C. din acest 
centru universitar. Petru Berce, a- 
sistent la Facultatea de mecanică a

Ultima zi a lucrărilor
Institutului politehnic din Cluj-Na
poca, președintele Consiliului U.A.S.C. 
din acest centru universitar, Vasile 
Bontaș, secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., președin
tele Consiliului U.A.S.C. din centru! 
universitar București. Mircea Cranta, 
student Ia Facultatea de chimia și 
tehnologia textilelor a Institutului 
politehnic din Iași, președintele Con
siliului U.A.S.C. din centrul uni
versitar Iași, Ion Dobrescu, student 
la Institutul de subingineri din Re
șița, secretar al Consiliului U.A.S.C. 
din acest institut, Paulina Filip, 
studentă la. Conservatorul din Iași, 
președintele Consiliului A.S.C. al 
Conservatorului din Iași, Liviu La
zăr. student la Facultatea de în
vățămînt pedagogic a Institutului 
de învățămint superior din Baia 
Mare, vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de invățămint 

superior din Baia Mare, Stelian Cor- 
neliu Moțiu, redactor șef al revis
telor „Viața studențească" și „Am
fiteatru", loan Mugur Coț, student la 
Facultatea de mine a Institutului de 
mine’ din Petroșani, vicepreședinte 
al Consiliului U.Ă.S.C. din Institutul 
de mine Petroșani. Anca Păunescu, 
studentă la Facultatea de utilaj teh
nologic a Institutului de petrol și gaze 
din Ploiești, vicepreședinte al Con

siliului U.A.S.C. din Institutul de pe
trol și gaze Ploiești, Maria Puică, 
studentă la Facultatea de tehnologie 
a construcțiilor de mașini a Univer
sității din Brașov, șef de comisie a 
Consiliului A.S.C. din Facultatea de 
tehnologie a construcțiilor de mașini, 
Minodora Rîpă, studentă la Faculta
tea de mecanică a Universității din 
Galați, vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Universitatea din Ga
lați. Florica Roman, studentă la Fa
cultatea de științe economice a Uni
versității din Cluj-Napoca, șef de co
misie a Consiliului A.S.C. din Facul
tatea de științe economice. ' Dorel 
Gheorghe Șerban. student la Institu
tul de educație fizică și sport din 
București, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C. din centrul universi
tar București. Hildegard Stolz, stu
dentă la Facultatea de filologie și 
istorie a Institutului de ' învățămint 

superior din Sibiu, șef de comisie a 
Consiliului A.S.C. al Institutului de 
învățămint superior din Sibiu. Ro
bert Varga, student la Facultatea de 
electrotehnică din Timișoara, vice
președinte al Consiliului U.A.S.C. din 
centru! universitar Timișoara. Mari
ana Vesa, studentă la Facultatea de 
horticultură a Universității din Cra
iova, șef de comisie a Consiliului 
A.S.C. dip Facultatea de horticultură,

Maria Wolf, studentă la Facultatea 
de medicină a Institutului de medi
cină și farmacie din Tirgu Mureș, 
președintele Consiliului U.A.S.C. din 
Institutul de medicină și farmacie 
■Tirgu Mureș.

Președinte a! Comisiei de cenzori 
a U.A.S.C.R. a fost ales tovarășul 
Oscar Szoke.

Luînd cuvîntul. tovarășul Ion Sasu. 
președintele Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, a 
spus :

îngăduiți-mi ca. în numele tuturor 
celor care au fost aleși în Consiliul 
U.A.S.C.R. și în Comisia de cenzori, 
să vă adresăm calde mulțumiri, oda
tă cu angajamentul nostru de a ac
ționa cu fermitate pentru traducerea 
în viață a orientărilor și indicațiilor 
de o excepțională însemnătate date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la des

chiderea Conferinței a Xl-a /l 
U.A.S.C.R, Fără îndoială că eveni
mentul central al conferinței noastre 
a fost tocmai prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a conducerii 
partidului la deschiderea lucrărilor 
sale.

Sînt convins că exprim gindurile 
tuturor delegaților și invitaților la 
conferință, apreciind că acest eveni
ment deosebit pentru noi a dat ex
presie. incă o dată, grijii părintești 
pe care partidul, personal secretarul 
său general o acordă studențimii, ti
nerei generații a patriei.

Este firesc deci ca toți cei aleși in 
organele centrale ale U.A.S.C.R. să 
se angajeze că vor face totul pentru 
înlăturarea neajunsurilor care s-au 
manifestat în perioada precedentă, 
pentru ridicarea generală a nivelului 
calitativ al întregii activități de edu
cație comunistă a studenților.

în strinsă conlucrare cu instituțiile 
de invățămint și sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
vom milita în spirit responsabil, co
munist, pentru ca Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România să-și înfăptuiască, în tot 
mai bune condiții, sarcinile ce-i 
revin din hotăririle Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, din orientările și indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în aplauzele vii și entuziaste ale 
delegaților și invitaților, conferința 
a adresat, în numele întregii stu- 
dențimi, o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în sală răsună entuziaste laclamații 
și ovații, domnește o atmosferă de 
intensă bucurie, satisfacție și mîndrie 

patriotică. Sint rostite din inimă nu
mele partidului și al secretarului său 
general. Se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
și studenții '!“. Participanții și, prin 
ei, toți studenții, întregul tineret al 
patriei își reînnoiește angajamen
tul fierbinte de a-și călăuzi munca 
și viața in spiritul chemărilor adre
sate cu generoasă încredere și părin
tească dragoste de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele căruia se leagă 
marile izbînzi ale poporului nostru, 
prestigiul și demnitatea României 
socialiste.

în această atmosferă entuziastă, 
președintele U.A.S.C.R. a declarat în
chise lucrările Conferinței a Xl-a a 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, moment de o 
deosebită însemnătate în viața orga
nizației tineretului universitar.

★
în cursul după-amiezii de sîmbă- 

tă, participanții la cea de-a Xl-a 
Conferință a U.A.S.C.R., reprezen- 
tînd studenții celor 44 de insti
tute de învățămint superior din 
toate centrele universitare din țară, 
au vizitat expoziția „Dovezi ale dra
gostei, înaltei stime și profundei 
prețuiri de care se bucură președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. alp amplelor rela
ții de prietenie și colaborare dint.re 
poporul român și popoarele altor 
țări", organizată la Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România, 
cu prilejul împlinirii de către secre
tarul general al partidului a 60 de 
ani de viață și a peste 45 de ani de 
neîntreruptă activitate revoluționară.

(Agerpres)
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Pentru o înaltă calitate a muncii
Reputația întreprinderii de strun

guri din Arad nu mai trebuie 
prezentată. Cel mult ar fi de spus că 
acest renume, cîștigat și menținut 
în țară și peste" hotare, depinde 
nu numai de constanța înaltei cali
tăți a produselor, ci și de efortul, 
mereu mai fructuos, de a îmbogăți 
permanent gama fabricatelor, de a 
asimila și lansa operativ către be
neficiari acele tipuri care, sinteti- 
zînd cuceririle științifice și tehnice 
să reprezinte nuclee ale progresului 
și să participe la rîndul lor, acolo, 
unde vor fi folosite, la nepotolita 
reacție în lanț a noului, a înaintării, 
a perfecționării.

Iată pentru ce am poposit exact 
în punctul în care conturul noilor 
tipuri pășește afară din proiect și 
se transfigurează în obiecte reale, 
in care pentru întîia oară calculul 
riglei se convertește în măsurătoare 
cu micrometrul, în care- principiul 
devine practică, în care tăcerea gîn- 
dului se sparge și devine zumzet de 
mașină : în atelierul de prototipuri. 
Desigur, dacă progresul tehnic 
pinde, in mod necondiționat, 
înalta calificare, de cunoștințe 
mai bogate, de îndemînare, de 
cizie, de abilitate profesională, 
ceste calități se regăsesc în primul 
rind în formația și atitudinea față 
de muncă a celor aleși pe aceste 
criterii să fie mamoșii noilor tipuri. 
Ce interlocutori mai potriviți s-ar 
găsi pentru a dezbate caracterul im
perios al acestor trăsături acum, in 
perioada în care societatea e che
mată să transforme acumulările 
cantitative într-o nouă calitate, ea 
însăși cerință obiectivă a altor acu
mulări viitoare pe spirala progre
sului ?

Despre rectificatorul Gheorghe 
Neag, bunăoară, prolectanții, tehno
logii, tovarășii din conducerea sec
ției de proiectare și prototipuri vor
biseră cu manifestă admirație, de- 
finlndu-1 „omul care simte micro
nul". îl întreb așadar :

— Ce înseamnă, tovarășe Neag, să 
simți micronul ?

— Nu înseamnă mare lucru. Totul e 
să fii calm și să lucrezi cil plăcere.

— Oare numai atît ? Atunci 
cine...

— ...Da, oricine poate simți 
cronul, dacă vrea. Și ar trebui 
vrea. Cînd spun calm înțeleg 
numai calmul celor cîteva clipe în 
care piatra abrazivă mîngîie meta
lul șl—1 suprafinisează. înțeleg cal
mul cu care-ți înveți și-ți înțelegi 
mașina, cu care deprinzi și păstrezi 
aparatele' tot. mâi fine de măsură și 
control, cu care-ți examinezi rezul
tatul propriei munci și nu te mul
țumești cu. el pînă ce nu mai. e ab
solut nimic de cizelat. Iar cind spun 
plăcere înțeleg încrederea in mașina 
pe care o mînuiești și în piesa pe 
care o faci, mîndria de a ști că fa
brici cu o mașină veche o mașină 
mai nouă, satisfacția, de a învăța 
oricînd de la altul, fie că e mai bă- 
trîn sau mai tînăr în meserie decît 
tine, de a învăța și iar de a învăța, 
mulțumirea de a nu fi niciodată 
mulțumit cu cît știi, cu cît faci.

— Care sînt cele mai frumoase 
zile pentru un om care lucrează cu 
calm și cu plăcere ?

— Acelea în care se teme că nu 
poate face un anumit lucru, dar 
pînă la urmă îl reușește.

Dacă lucrătorul pieselor atinge o 
calitate înaltă, s-ar părea că lăcătu
șului montator nu-i rămîne decît <să

de a demonstra pe viu virtuțile fie
cărui nou model.

— Și, probabil, de a fi exemplu 
pentru cei care-1 produc în serie...

— Ba chiar și pentru cei care fo
losesc mașinile în unitățile benefi
ciare. Este, am putea spune, mesa
jul nostru muncitoresc către ei, scris 
fără litere, în frumusețea lucrului.

calități umane
rectificare nu mai e nevoie, așa că 
piesa poate trece direct la montaj. 
Ei bine, tovarășul 
declarat cu

— Eu nu 
mez. Eu nu 
țin.
- ? !?
— Nu vă

Hartman
un surîs :
doresc să mă mai 
doresc decît să mă

mi-a
for- 

men-

grăbiți să vă mirați. Și
z

de- 
de 
tot 

pre- 
a-

ori-
mi

să 
nu

După controlul la o cafeluță 
a rămas... zațul delapidării

...O femeie între două vîr- 
ste străbatea străzile Focșa- 
niului grăbită și ingindurată. 
Femeia se numește Eleono
ra Balint și este gestiona
ră la un magazin alimentar 
din localitate. Ținta spre 
care se îndrepta așa gră
bită era insă nu propriul 
loc de muncă, ci biroul șe
fului său ierarhic — tova
rășul Mitică Stănescu, di
rectorul 
merciale 
cum se 
unitatea, 
reclamat 
mic personal o aducea a- 
colo un lucru de interes ob
ștesc, care nu o lăsase să 
doarmă toată noaptea. Cu o 
zi in urmă, spre sfirșitul o- 
relor de program, trecuse 
din intîmplare pe la servi
ciul contabilitate. Și in ac
tele din contabilitate a ob
servat că, în locul sumei de 
10 500 lei predați de* ea cu 
numai cîteva zile înainte, 
casiera centrală Sofia Tu
dose 
zece 
lei.

„O 
zis.

Din nefericire, realitățile 
din gestiunea Sofiei Tudo
se au contrazis-o. La con
trolul efectuat din dispozi
ția directorului, organele 
de resort au stabilit că in 
perioada cit a funcționat in 
calitate de casieră și, apoi, 
de casieră centrală in ca
drul I.C.S.M. — Focșani, 
Sofia Tudose a delapidat 
nu numai diferența sesizată 
de Eleonora Balint, ci... 
suma de 625 599,84 lei.

Sînt lesne 
surprinderea 
în fața unei 
te. Cum de 
întrebarea pe care o ridică: 
Ce anume a favorizat in
fracțiunea ? Din „radiogra
fia" acestui caz — o ade
vărată insulă a indiscipli
nei, a dezordinii și a lipsei 
de spirit gospodăresc și de 
răspundere — citeva cauze 
se desprind cu claritate.

Mai întii. nereguli săvîr- 
șite in legătură cu angaja
rea în funcția de gestionar 
a Sofiei Tudose. Aceasta 
s-a făcut cu ochii închiși, 
neindeplinindu-se „forma
litățile" absolut obligatorii 
prevăzute de lege : solici
tarea de relații de la ve
chiul loc de muncă al v,i- 
toarei gestionare. Or. dacă 
s-ar fi făcut acest lucru, 
s-ar fi văzut din actele 
puse la dispoziție de către 
conducerea fostului său loc 
de muncă — I.J.G.C.L. 
Vrancea — că (fosta taxa
toare de autobuz) Sofia Tu
dose ,a fost destituită din 
funcție pentru daune aduse 
avutului obștesc. Dacă S.T. 
nu s-a dovedit capabilă — 
datorită incompetenței șl

Întreprinderii co
de stat mixte, 

numea pe atunci 
Nu, nu avea de 
sau de pretins Pi

înscrisese o sumă de 
ori mai mică : 1 050

fi o greșeală" — și-a

de înțeles și 
și indignarea 

asemenea fap- 
înțeles este și

„Trenul progresului tehnic
merge fără intirziere...

GRĂBIȚI URC ARE AP
le asambleze în ordinea stabilită. 
Adică o treabă în limitele curente 
ale corectitudinii profesionale, fără 
efort de perfecțiune și autodepășire. 
Această concluzie aparentă nu e 
însă împărtășită de Petru Făgăraș :

— în meseria noastră calitatea de 
căpetenie este exigența.

— Ca în orice profesie.
— Da, însă la noi e vorba atît de 

exigența față de lucrul altuia, cît și 
față de propria-ți muncă.

— Și acestea sînt cerințe generale,
— Atunci să fiu mai exact, 

să spunem că pistonul acesta 
montat. într-un cilindru. Ai 
întîi datoria să verifici cît de 
sînt finisate ambele piese. De 
mai multe ori rectificarea e perfec
tă. Doar ați aflat ce fel de oameni 
lucrează în atelierul nostru. Nu 
ne-ar rămîne decît să le asamblăm. 
Ei bine, nu procedăm așa. Nu ne-o 
cere nimeni, dar noi mergem mai 
departe. Oricît de fin ar fi lucrate 
piesele, le mai facem o masare 
ușoară, manuală, cu abraziv cu ulei. 
Le încercăm mișcarea cu atenția cu 
care mingii un obraz și nu le înșu
rubăm pînă ce articulațiile viitoarei 
mașini nu alunecă lin, lin de tot.

— Ca în industria aeronautică.
— Piesele noastre chiar trebuie să 

aibă precizia avioanelor. Și la asam
blările plane, spre exemplu, nu ac
ceptăm ideea că. rectificarea e sfîntă. 
Facem tușarea fiecărei suprafețe, 
adică aplicarea acelei plăci cu pastă 
specială care pune în evidență cele 
mai imperceptibile denivelări, pe 
care le răzuim, și le răzuim pînă ce 
suprafața e mai fină decît oglinda.

— Nu e totuși o exagerare ?
— Prototipul trebuie să convingă ce 

poate da mașina. Or, noile tipuri de 
strunguri funcționează cu viteze tot 
mai mari, execută operații tot mai 
complicate. Scrupulozitatea noastră 
e dictată de ambiția și răspunderea

Iată, 
vine 
mal 
bine 
cele

„Frumusețea lucrului"... Mi-a fost 
mai ușor să înțeleg prețul pe care 
un alt lăcătuș montator de frunte, 
loan Șandru, îl pune pe 
produselor.

— Ați folosit adesea, în 
noastră, cuvintul „estetică", 
sens ?

— Cînd spun că în Ochii 
mai mult contează estetica 
refer 
rioară a pieselor. Sigur că mi 
urcă sîngele în obraji dacă văd una 
lucrată neglijent sau dacă, ceea ce se 
întimplă din păcate mai des, îmi 
pică în mînă o piesă de la magazie, 
lucrată îngrijit, dar păstrată neco
respunzător. Eu înțeleg însă prin 
estetică și propria-ți atitudine în 
muncă. Spre exemplu — cum așezi 
o piesă pe banc sau cum o prinzi 
în menghină. întotdeauna intervin 
dacă cineva nu așază obiectul pe o 
hîrtie curată, Înlătur fiecare firicel 
de șpan din preajmă ; dacă un tâ
năr prinde piesa în menghină fără 
s-o protejeze cu bacuri de aluminiu, 
îl pun s-o dea jos și s-o mai fixeze 
o dată, cum trebuie. Mai înțeleg apoi 
să nu-ți placă aglomerarea de re
pere dintr-un proiect. Să gindesc in 
plus față de proiectant. Cu simț es
tetic poți descoperi lucruri surprin
zătoare.

Toți cei trei interlocutori de mai 
sus ne răspunseseră cu aceeași ex
clamație la o anumită întrebare. în
trebarea era : „Considerați că ați 
atins culmea calificării profesio
nale ?“ Iar răspunsul exclamativ : 
„A ! Niciodată, nimeni nu Va putea 
spune așa ceva". Cu atît mai sur
prins am fost ascultîndu-1 pe Iosif 
Hartman, titularul poansonului 
„A.R.l". Ștanța „A.R.1" aplicată pe 
un reper înseamnă că acel reper a 
fost lucrat de strungarul Hartman, 
că e scutit de control de calitate din 
partea,,altei persoane, că nici

estetica
discuția 
In ce

mei 
nu

cel 
mă 

numai .la frumusețea exte- 
se

nici să înțelegeți că vreau să bat 
pasul pe loc. Dar eu privesc pro
gresul tehnic ca pe un tren cu vi
teză din ce în ce mai mare. îi poți 
privi trecerea de pe peron, dar asta 
nu-mi place și nu trebuie să placă 
nimănui. E un tren în care trebuie 
să ne cîștigăm locul prin efort, să 
ne urcăm cu toții, din care nu poți 
coborî din mers, care nu se oprește,' 
așa că tu te înscrii. în mod obliga
toriu, în viteza trenului.

— Eu aș compara progresul cu o 
suită de lansări mereu mai verti
ginoase, mi-a declarat — Vasile 
Gornic, alt strungar de înaltă clasă, 
la rîndu-i titular al unui poanson de 
autocontrol — „A.R.12".

— Și care sînt, după părerea 
dumneavoastră, principalele calități 
aie oamenilor cuprinși în asemenea 
lansări ?

— Curajul înainte de toate, ca în 
orice lansare. Curajul de a fabrica 
și a încerca o mașină pe care n-ai 
văzut-o, cel mult, decît în poze. 
Apoi încrederea. în posibilitățile 
tale și ale colegilor. Cînd încercam, 
spre exemplu, primul strung cu co
mandă numerică, s-au rupt cuțitele 
de vreo zece-douăsprezece ori la 
rind. Ce-ar fi însemnat să-mi pierd 
încrederea ? Știam însă că mașina e 
bună și bănuiam că mai trebuie 
descîlcite unele circuite. Electricienii 
le-au dat de cap și strungul s-a do
vedit intr-adevăr minunat. O altă 
trăsătură, din ce Jn ce mai impor
tantă, pentru orice meseriaș, nu nu
mai pentru noi, care lucrăm la pro
totipuri, este spiritul creator. Pînă 
acum munca de calitate presupunea 
mai mult încordare, atenție, promp
titudine a reacțiilor, finețe a simțu
rilor. Din progres în progres am 
ajuns la strunguri care preiau ele 
încordarea omului. Acestuia i se 
cere, în schimb, să-și lărgească ori
zontul cunoașterii, să gîndească 
creator, să știe tot mai bine cît de 
mult poate să-i ceară mașinii, să-și 
organizeze munca în raport cu per
formanțele el.

— O ultimă întrebare. In calitatea 
de secretar al unei organizații de 
partid, tovarășe Gornic, care credeți 
că este calitatea numitor comun a 
oamenilor din uzină ?

— Mîndrla față de ceea ce produc, 
îmbinată cu încrederea în perspec
tivele tehnicii românești, ambiția 
comunistă de a contribui cu toate 
forțele și priceperea lor Ia atingerea 
și depășirea permanentă a acestor 
perspective, deschise de partid.

FIȘIER
Sergiu ANDON

SOCIAL --------------

Fabula kilogramului
de cuie

necinstei — să gestioneze ca 
lumea cîteva sute de lei pe 
zi, cum să se fi dovedit ea 
în stare să facă acest lucru 
cu cîteva milioane ?!

în aparență, un „amă
nunt" peste care unii din
tre cei care se ocupă cu 
recrutarea și încadrarea 
gestionarilor sînt tentați să 
treacă cu destulă ușurință. 
Lucrurile nu stau insă de
loc așa. După cum prevede 

■ legea — care a dat verifi
cării prealabile caracter de 
obligativitate — ignorarea 
acestui „amănunt" atrage 
după sine răspunderea ma
terială a celor vinovați. 
Dovada ? în prezent, ală
turi de Sofia Tudose, la 
plata despăgubirilor au 
fost chemați și toți cei care 
au ignorat prevederea le
gală.

coafbr mergeau acum îm
preună), iar paguba devenea 
din ce in ce mai mare...

Firește, între, relațiile de 
serviciu și relațiile de prie
tenie nu-i nimic incompa
tibil. Dimpotrivă. Cu con
diția ca relațiile de servi
ciu să rămînă relații de 
serviciu, iar relațiile de 
prietenie — relații de prie
tenie. Ca nimeni să nu 
încurce cafelele cu atribu- 
țiunile pe care le are. Nu
mai că aici, sub privirile 
îngăduitoare ale multora 
din cadrul compartimente
lor financiar și contabilita
te — de la celelalte două 
casiere ale unității și pînă 
la contabilul șef Georgeta 
Dragomir — nu se consoli
da o prietenie, ci se degra
dau relațiile de muncă, se 
șubrezea și devenea inefi-

anchetă socială

O altă cauză care a con
dus la prejudicierea avutu
lui obștesc in asemenea 
proporție este și faptul că 
aici, in cadrul serviciilor fi
nanciar și contabilitate, 
între unii membri ai colec
tivului relațiile de muncă 
au fost .de la o vreme în
locuite cu relațiile de 
„prietenie". Prin ce anume 
se caracterizau aceste rela- 

■ ții de „prietenie" ? “Prin 
ștergerea granițelor absolut 
obligatorii în raporturile de 
serviciu. Prin tolerarea in
disciplinei. Prin... favoriza
rea infracțiunii.

Dar să ne explicăm. Po
trivit legii, casieria condu
să de Sofia Tudose trebuia 
să fie verificată de șefa 
serviciului financiar — Na
talia ■ Tincu. Trebuia I „A- 
mabilă", cu ocazia unuia 
dintre controale, Sofia Tu
dose i-a oferit Natallei 
Tincu o cafeluță. O nevi
novată cafeluță. „Cafeluța" 
a fost insă atît de bine pri
mită incit, subit, intre con
trolată șl controloare s-au 
șters orice granițe de func
ție, s-a sudat o „amiciție". 
Ce a urmat? Pe scurt, în loc 
să mai vină in casierie să-și 
exercite controlul, in ultima 
vreme Natalia Tincu venea 
în casierie să-și bea „ca
feaua de dimineață". Cafea 
care, intre timp, căpătase 
proporții : mai înaintea ei 
se serveau mezeluri, cotle
te la grătar, și dulciuri. Iar. 
la nevoie. împricinatele nu 
ezitau să rămînă și peste 
program, la „ore suplimen
tare", sau să ude bucatele 
cu băuturi alcoolice. Sofia 
Tudose și Natalia Tincu 
deveneau din ce în ce mai 
de nedespărțit (pînă și la

cient însuși mecanismul le
gal al ierarhiei administra
tive absolut obligatorii.

„De unde să știm noi ce 
ascunde cafeluța lor ?“ — 
se miră astăzi cu „candoa
re" Georgeta Dragomir. 
Dar despre o cafeluță era 
aici vorba ? Faptele ne 
vorbesc fără putință de tă
gadă despre degradarea cli
matului de muncă, despre 
toleranță, despre indiscipli
nă și funcționarism îngust, 
„a la Caragiale". Lucruri 
incompatibile prin ele in
sele,, cu munca într-o uni
tate socialistă, cu climatul 
etic al societății în care 
trăim. Chiar dacă din avu
tul obștesc nu s-ar fi sus
tras nici măcar un singur 
bănuț, relații de genul celor 
stabilite între fosta casie
ră și fosta șefă a serviciu
lui financiar sînt de nead- 
mis. în fața unor asemenea 
relații de serviciu viciate, 
nu ne mai miră faptul că 
în vreme ce gestiunea con
dusă de Sofia Tudose înre
gistra o primă lipsă de 
20 000 lei. Natalia Tincu ii 
găsea „prietenei" sale nu
mai o lipsă de ...2,80 lei I

In timpul 
noastre cu șeful contabili
tății. Petrică Plopeanu, și 
cu contabilul șef Georgeta 
Dragomir. cei doi au căutat 
să acrediteze ideea... impo
sibilității descoperirii ma- 
trapazlicurilor din gestiu
nea Sofiei Tudose.

Contrar imaginii pe care 
o evocă însăși noțiunea de 
contabilitate — o evidență 
clară a datelor, confruntări 
periodice și exacte de cifre 
și de conturi etc. — în , com
partimentele de care răs
pundeau interlocutorii noș-

discuțiilor

tri a existat în. toată a- 
ceastă perioadă o adevăra
tă harababură : nu se res
pecta graficul de circulație 
a documentelor ; punctaje
le și evidențele se țineau 
cu intîrziere etc. Mai mult: 
din însăși dispoziția Geor- 
getei Dragomir, unele sume 
de bani nu se evidențiau 
la „intrări" in chiar ziua 
încasării lor — cum obligă 
legea — ci... cînd ii con
venea contabilei șefe.

In plus, iată ce precizea
ză tovarășul Dumitru Bu
ruiană, procurorul șef al 
Procuraturii județene Vran
cea :

— Cu numai cițiva ani în 
urmă, ca urmare a unui 
control efectuat de noi a- 
supra modului de lucru al 
casierei Sofia Tudose, s-a 
constatat că. in exercita
rea atribuțiilor de serviciu, 
aceasta nu respectă dispo
zițiile legii. Concret, era 
vorba de exact aceleași 
lipsuri care, mai tîrziu, au 
determinat săvirșirea de
lapidării. Numai că, în 
loc să ia cuvenitele mă
suri de îndreptare, de in
trare în legalitate, fosta 
conducere a unității — di
rector, Vasile Onu, conta
bil șef, Natalia Tincu — a 
găsit de cuviință să o 
„sancționeze" . pe casieră 
cu „avertisment". Și atît 1 
Sesizările noastre 
puse la dosar ; iar 
iile au continuat...

Firește, cazul de 
a fost deferit justiției. Tri
bunalul județean Vrancea 
urmează să se pronunțe și 
asupra vinovățiilor penale, 
și asupra despăgubirilor pe 
care trebuie sâ le plătească 
fiecare dintre cei care nu 
au vegheat la stricta res
pectare a legii. Ceea ce 
vrem. să subliniem este 
însă altceva : Cum de un 
întreg aparat de evidență 
și control nu a fost capa
bil să sesizeze săvîrșirea 
unei infracțiuni de aseme
nea proporții, iar Eleonora 
Balint. un gestionar ca 
mulți alții, a sesizat-o ime
diat ? Și încă la simpla 
cercetare a uneia din zeci
le de gestiuni care erau 
„verificate" de întreg acest 
aparat ? Răspunsul ni se 
pare a fi fără echivoc. 
Ceea ce se cere să intre 
în funcțiune în asemenea 
cazuri este nu o multitudi
ne formală de controale, ci 
adevăratul control eficient, 
bazat pe grija și răspunde
rea pe care trebuie s-o 
aibă fiecare față de avutul 
obștesc. Acel control care 
nu te lasă să dormi — nu 
ziua în amiaza mare, cum 
au dormit unii dintre cei 
care trebuiau s-o controle
ze pe fosta casieră, dar 
nici măcar in timpul nopții.

mai sus

au fost 
neregu-

„Nu de mult mi-am 
luat «licența» in știin
ța economisirii mate
rialelor", îmi ’ spune 
tînărul șef de bri
gadă Ilie Buzilă, 
răspunzîndu-mi la o- 
bișnuita întrebare pe 
care i-o adresasem : 
„Ce mai e nou pe șan
tier ?“. 11 cunoșteam 
încă de cind se hotărî- 
se să se facă zidar, și 
dulgher, și fierar-beto- 
nist, să înalțe blocuri 
de locuit și fabrici. Cu 
meseriile s-a deprins 
repede. Și cu discipli
na. A ajuns om de 
bază al șantierului. 
Aici. în cadrul Grupu
lui pentru construcții 
industriale din Co- 
vasna.

„Dînsul mi-a semnat 
diploma de care v-am 
spus" și mi-a reco
mandat. cu vinovăție 
în glas (nu înțelegeam 
de ce) pe noul lui 
maistru, Gheorghe Jin- 
ga. un veteran al 
șantierelor. Apoi tînă
rul constructor mi-a 
povestit următoarea 
întâmplare :

— Maistre, dă-mi un 
kil de cuie 1 i-am zis, 
mai alaltăieri, cu vor
bă iute.

— Ce să fac! cu un 
kil de cuie ? m-a în
trebat el. de parcă ar 
fi auzit pentru prima 
dată una ca asta.

— Cum ce să fac ? 
Să termin cofrajul. ce 
dracu’ I. m-am ener
vat eu .văzindu-1 cum 
mă privește, ca pe 
unul venit de ne stra
dă să-i ceară un kil de 
cuie.

— Dă-mi kilul de 
cuie că mă grăbesc, 
nu-mi realizezi dum
neata norma, l-am 
luat eu „tare".

în- 
un
în-
pe- 
as- 
nu- 
cite 
kil.

— Spune-mi mai 
tîi : cite cuie fac 
kil ?

— Plătește-mă 
tr-o zi să le număr.

— Aha, dacă-i 
așa. te-oi plăti 
tăzi : apucă-te și 
mără toată ziua, 
cuie intră într-un
Pe dimensiuni — a rîs 
maistrul și a început 
să-și frece mîinile. ca 
și cum ar fi încheiat 
cu mine o mare afa
cere.

— Dă-mi cuiele că 
stau oamenii.., Ridic 
problema asta în toa- 

. te ședințele 1 l-am a- 
menirițat eu. Nu-mi 
ardea de glumă.

— Stai ușurel... Unde 
zici că bați cuiele ?

— In seîndură.
— Cîte seînduri ai ?
— Să zicem că vreo 

zece... astăzi, că mîi- 
ne vor fi mai multe.

— Bun... Seînduri 
late, cofraj important, 
patru cuie la seîndură, 
ori zece, fac patruzeci 
de cuie, plus două de 
rezervă fac patruzeci 
și două... Dă-i. tova
rășe magazioner, pa
truzeci și 
cuie — 
maistrul.

— N-ai ! 
mine ? ! !
nu-mi fac nici casă și 
nici nu le vînd. Da- 
că-mi dădeai o sută de 
cuie le foloseam mii- 
ne.

— Știi că azi am a- 
dunat de prin jurul 
cofrajelor vreo două 
kile de cuie ?

— Cind vei găsi așa 
ceva la locul meu de 
muncă, să mă arzi 1 
i-am întors-o eu. Sau 
am crezut eu că i-o-n- 
torc.

—• Vreo jumătate de

două de 
a aprobat

încredere în 
Să știi că

kil sînt de la tine, am 
scris numele tău pe 
punga in care le-am 
pus... să ți-o arăt la! 
ședințe, la toate ședin
țele...

— Dă-mi-le. doar 
n-o să mă arunci în 
gura șantierului 1

— Dă-i-le. i-a spus 
maistrul magazineru
lui... Si nu uita, 
iete. că risipa de pe 
șantierul nostru 
simte pe alt șantier, 
cuiul 
cînd 
bule 
âltui

„M-a făcut de 
parale... am luat 
le strînșe de 
le-am cîntărit, i 
mai mult de un kilo
gram !“. și-a încheiat; 
tînărul constructor ce 
avea de spus. .

Ascultînd această 
autentică fabulă des
pre spiritul gospodă
resc. mi-am amintit de 
o poveste asemănătoa
re petrecută la o 
mină cu destui ani în 
urmă, cînd eram uce
nic într-ale mineritul 
lui. cînd un maistru' 
bătrin ne învăța cum 
se economisesc și cu
iele, și lemnul, și alte' 
materiale, cum se per
forează găurile pentru 
ca să „rupă" bine cu 
exploziv puțin. Și 
mi-am amintit că am 
mai auzit această po
veste in multe alte 
împrejurări, in dru
mețiile mele prin tară, 
de la nenumăratii buni 
gospodari care știu că 
fiecare „cui" este al 
lor și nu „al nimănui" 
— cum mai gindesc. 
din păcate, unii risi
pitori din buzunarul 
nostru.

Radu SELEJAN

bă-
se

pe care-1 arunci 
nu-ti mai 
lipsește din 
om...

tre- 
mîna
două 
cuie- 

i el, 
aveau

Titus ANDREI

Gustul competiției9

Eram 
toamnei 
mentare 
Cam la o sută de me
tri de drumul care 
desparte două tarlale, 
un bărbat înalt, negri
cios. cu subă si cizme, 
oprise __
M-am apropiat. Aple
cat în 
gla în 
pe un. ton aspru me
canizatorului :

— Dacă în foaie 
Scrie 31 de centimetri, 
apoi 31 să fie. E ară
tură de toamnă I O iei 
de la capăt, flăcău, că 
altfel nu-ti recepțio
nez lucrarea...

Omul de la volan a 
făcut stinga-mprejur 
șl a luat-o de Ia ca
păt.

Cu nea Vasile Radu, 
țăran . ___
șeful fermei nr. 2 de 
la C.A.P. Grindu. nu 
se discută altfel. Criti- 
cind deschis munca de 
slabă calitate, abate
rile de la disciplină, a 
spus în adunarea ge
nerală a cooperatori
lor :

— Ce scrie în planul 
de producție al C.A.P.- 
ului. scrie si in ordi
nul de lucru al trac
toristului. în progra
mul formațiilor de lu
cru -si trebuie execu
tat întocmai de fiecare 
cooperator, mecaniza
tor. specialist. Putem 
vorbi de producție 
dacă închidem ochii 
la calitate ?

De 19 ani șef de fer
mă. Vasile Radu știe 
că planurile, oricît de 
bine ar fi întocmite, 
nu se realizează de la 
sine fără să fii zi de 
zi la fata locului, fără

Ia sfîrșitul 
într-o docu- 
in Bărăgan.

un tractor.
brazdă, cu ri- 

mînă. îi vorbea

cooperator și

să-ți cruți eforturile, 
începînd cu prima 
brazdă de tractor și 
pină cînd ultimul bob 
ajunge în hambar. Nu 
e lucru de mirare 
atît el. cît si șefii 
echipă s-au deprins 
lucreze efectiv 
tractor sau semănă
toare. la prăsit și re
coltat. la răritul 
clei.

Acum cîteva 
cind a stabilit cu șe
fii de echipă ce are 
de făcut fiecare for
mație în campania de 
primăvară, a adus 
vorba și despre cum 
s-a muncit anul tre
cut. Nu 
nici pe 
a cărui 
lizat, în _____  ____
gată. 8 510 kg de po
rumb boabe la hectar:

— Să spunem pe 
șleau — mai sînt me
canizatori și coopera
tori care dau peste cap 
prășitul. Unii să-și 
facă norma, alții ziua 
și. din neatenție, o- 
moară plante. Gîndi- 
ți-vă că fiecare plantă 
tăiată înseamnă un 
Știulete, adică 300 de 
grame de porumb mai 
puțin, că o plantă mai 
puțin dintr-o sută în
seamnă 120 kg în mi
nus la fiecare hectar 
de porumb, iar la cele 
1 200 hectare, cît cul
tivă cooperativa noas
tră. înseamnă 144 df 
tone...

De prietenul său, 
Dumitru Curea, sef de 
fermă la I.A.S. Bala- 
ciu. unitate fruntașă 
pe tară la cultura flo- 
rii-soarelui. cu pro
ducții mari de griu. 
porumb si orz. îl des-

că 
de 
să 
pe

sfe-
zile.

l-a ..iertat" 
Radu A. Ion, 
echipă a rea- 
cultură nelri-

parte o palmă de 
drum. E un loc unde
va. lingă un pilc de 
arbori, unde se întîl- 
nesc ei de obicei în 
campanie. Pentru că. 
în sat, nu se prea văd. 
N-au timp. Ge-și 
spun ? Ca între buni 
gospodari și vecini ; 
Pămînturile sînt la fel. 
deci și producțiile tre
buie să fie la fel. 
Schimbă păreri, se a- 
jută. Deunăzi, compa- 
rînd datele în urma 
cartării chimice a so
lului. au stabilit doze 
comune de fertilizare. 
Au mai discutat cîte 
ceva și despre densi
tate : o plantă mai 
puțin la o sută. în
seamnă 120 kg de po
rumb mai puțin la 
hectar, iar la o mie 
de hectare... Ce mai 
spun calculele lor ? 
La I.A.S. Balaciu — 
720 de 
produse 
C.A.P.
prospe 
goane.

De unde se vede că 
gustul 
mari, 
muncă 
tehnică 
podăresc.
spune că l-au căpătat 
tractoriștii. inginerii, 
îngrijitorii de animale 
de la I.A.S. Balaciu, a 
ponosit și la 
N-au liniște 
i-a cuprins 
Ambiția
pentru recolte bogate. 
Pămînturile sînt la fel 
— nu e firesc să se 
întreacă de la egal la 
egal ?

țucian
C1UBOTARU

vagoane de 
peste plan, la 
Grindu — a- 

100 de va

nroducțiilor 
întemeiat pe 
Stăruitoare, pe 
si calcul gos- 

pe care se

vecini. 
vecinii : 
ambiția, 

competiției
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„Zilele Varșoviei la București"

(Urmare din pag. I)
nico-științifice, pentru trecerea Ia o 
calitate mai înaltă în activitatea 
productivă și de conducere, de a ac
ționa cu și mai multă hotărîre pen
tru sporirea pe toate căile a eficien
ței economice.

Participanții la dezbateri au expri
mat profunda satisfacție și totala a- 
probare față de propunerile făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
aprobate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea Legii retribuției, sub
liniind că aceste propuneri, împreu
nă cu măsurile prevăzute pentru 
creșterea mai accentuată a nivelului 
de trai al populației în actualul cin
cinal, constituie o mărturie eloc
ventă a grijii permanente a parti
dului și statului nostru pentru ridi
carea continuă a condițiilor de viață, 
a gradului de civilizație al întregului 
nostru popor — scopul suprem al 
politicii partidului.

în unitățile economice de stat 
adunările generale au ales pe secre
tarii organizațiilor de partid ca pre
ședinți ai consiliilor oamenilor mun
cii, pe directori ca prim-vicepre- 
ședinți ai consiliilor și președinți ai 
birourilor executive, pe președinții 
comitetelor sindicatelor ca vicepre
ședinți ; un reprezentant al oameni- 
ior muncii, muncitor care lucrează 
direct în producție, în funcția de

® SPORT © SPORT O SPORT ® SPORT

Sportivi români în întreceri internaționale
• Competiția internațională de sa

bie de la Varșovia a programat noi 
întîlniri. Echipa României a învins 
cu 10—6 selecționata R.F. Germania. 
Alte rezultate : Ungaria-Polonia

'—6 ; U.R.S.S.-Italia 10—6.
9 în runda a 10-a a turneului in

ternațional masculin de șah de la 
Torremolinos (Spania), Mircea Pavlov 
(România) l-a învins pe Manuel Ruiz 
(Spania).

© în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Ocean City (Maryland), Gerulaitis l-a 
învins cu 7—6, 6—0 pe Franulovici, 
iar Moore a cîștigat cu 3—6, 6—3, 
6—i partida cu Tanner. în semifina
le, Gerulaitis îl va întîlni pe Moore, 
iar Ilie Năstase va juca împotriva 
lui Balasz-Taroczy.

• Concursul internațional de flo
retă bărbați desfășurat în sala Flo- 
reasca din Capitală a fost cîștigat de 
sportivul român Petru Kuki cu 5 vic
torii, urmat de Mihai Țiu (România)

Maistru în rulmenți — maestru in arbitraj

Microinterviu cu Nicolae Rainea
Potrivit listei date publicității de 

F.I.F.A., printre cei 35 de arbitri care 
vor conduce meciurile turneului final 
al campionatului mondial de fotbal 
programat in Argentina se află și ar
bitrul român Nicolae Rainea. După 
Andrei Rădulescu — primul arbitru 
român solicitat la un campionat mon
dial — Nicolae. Rainea este al doilea 
cavaler al fluierului de la noi care 
trăiește o asemenea satisfacție. Și 
încă pentru a doua oară ! Deunăzi, 
l-am căutat pentru un microinter- 
viu...

La întreprinderea de rulmenți din 
municipiul Bîrlad, maistrul principal 
N. Rainea poate fi găsit la turnăto
ria de neferoase conducînd un har
nic colectiv care este fruntaș in pro
ducție de doi ani consecutiv. A cres
cut odată cu întreprinderea, lucrind 
aici de la începuturi — adică de 
25 de ani, cîți aniversează in 
1978 constructorii de rulmenți din 
Bîrlad. Aprecieri frumoase la 
adresa maistrului principal afli 
pretutindeni. Tovarășul Ștefan Chi- 
rica, un . priceput constructor de 
rulmenți, secretarul organizației de 
partid din care face parte și N. Rai
nea, ni-1 caracterizează scurt, mun- 
citorește : „Rainea întruchipează
ceea ce dorim să fim — fruntași în 
muncă, fruntași în sport". Pentru 
merite deosebite a fost decorat cu 
„Ordinul Muncii", clasa a IlI-a. Este în 
frunte și in activitatea sportivă ob
ștească în municipiul Bîrlad, in gene- 

'.ral în județul Vaslui.

În cîteva rînduri
® Campionatul categorici A la fot

bal programează astăzi jocurile pri
mei etape a returului. Cu excepția 
partidei Sportul Studențesc-Universi- 
tatea Craiova, care va începe la ora 
11 și se va desfășura pe stadionul 
Republicii, celelalte jocuri ale etapei 
vor avea loc după-amiază, de la ora 
15. Programul intilnirilor : Steaua- 
F.C. Bihor (stadion Steaua) ; F.C.M. 
Reșița-Jiul ; A.S.A. Tg. Mureș-F.C. 
Petrolul ; Sport Club Bacău-Dinamo 
(repriza a doua va fi televizată) ; 
Corvinul Hunedoara-C.S. Tirgoviște ; 
U.T. Arad-F.C. Olimpia ; Politehnica 
Iașl-F.C. Argeș ; Politehnica Timi- 
șoara-F.C. Constanța.

Stațiile de radio vor transmite a- 
vancronici și aspecte de la desfășu
rarea meciurilor cu începere din ju
rul orei 14,45 pe programul 1, in ca
drul emisiunii „Sport si muzică".

® Turneul de tenis pentru „Cupa 
Steaua" desfășurat în Capitală a re
venit lui Dumitru Hărădău, care l-a 
învins în finală cu*6—4, 6—3 pe Tra
ian Marcu. La dublu, perechea Hără
dău, Mîrza a dispus cu 6—4, 6—4 de 
cuplul Marcu, Kerekes. 

vicepreședinte al consiliului ; secre
tarul organizației U.T.C. în .funcția 
de vicepreședinte al consiliului oa
menilor muncii ; președinta comisiei 
de femei pe unitate, ca membră a 
consiliului, iar în unitățile cu un 
număr mai mare de femei, in funcția 
de vicepreședinte al consiliului oa
menilor muncii. în consiliu au fost, 
totodată, aleși un număr mare de oa
meni ai muncii care lucrează nemij
locit în producție. în cadrul adunări
lor generale s-au prezentat rapoarte 
cu privire la condițiile de muncă și 
sociale și măsurile pentru satisface
rea cit mai deplină a nevoilor celor 
ce muncesc ; au fost, totodată, acor
date titlurile de „Fruntaș în întrece
rea socialistă" pentru rezultatele ob
ținute în 1977 și au fost formulate 
angajamentele de depășire a planu
lui pe 1978 — ca răspuns la chemă
rile la întrecere adresate de colecti
vele fruntașe.

în încheierea adunărilor generale, 
participanții au adresat telegrame 
Comitetului Central al partidului, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
prin care se angajează să acționeze 
cu și mai multă energie și abnegație 
pentru realizarea și depășirea pre
vederilor de plan pe 1978, înfăptuirea 
programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială a patriei, a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

3 victorii și Nardon Roszovary (Un
garia) 3 victorii.'

Astăzi are loc competiția pe echipe.
O în prima zi a celei de a 11-a 

ediții a competiției atletice interna
ționale „Cupa de cristal" ce se des
fășoară la arena acoperită din parcul 
sportiv „23 August" din Capitală, 
sportiva româncă Mihaela Loghin a 
stabilit lin nou record național de 
sală la aruncarea greutății cu per
formanța de 18,27 m.

Alte rezultate : 60 m plat feminin : 
Veronica Anghel — 7”52/100 ; 60 m 
plat masculin : Claudiu Șușelescu — 
6”94/100 ; triplu salt : Carol Corbu — 
16,30 m ; lungime feminin : Anita 
Staksane (U.R.S.S.) — 6,30 m ; sări
tura cu prăjina — Nichifor Ligor — 
5,00 m ; înălțime bărbați : Adrian 
Proteasa — 2,15 m (nou record re
publican de juniori).

întrecerile continuă astăzi de la 
ora 16.

— Cind a început pasiunea dv. pen
tru arbitraj ? — l-am întrebat pe cu
noscutul și apreciatul arbitru interna
țional.

— Acum 20 de ani. Primii pași, 
pină la arbitraje de divizia A, i-am 
făcut sub îndrumarea arbitrului ie
șean Mircea Rotaru.

—- De atunci ?
— Peste 650 de meciuri arbitrate, 

din care circa 250 în divizia A și alte 
50 pe plan internațional (din aces
tea aproape 20 numai la centru).

— Pe lista F.I.F.A. ?
— De aproape un deceniu, iar 

ecusonul F.I.F.A. l-am primit acum 
5 ani, după meciul Franța — Irlanda 
din preliminariile campionatului 
mondial.

— Amintiri 1
— între multe altele, cînd am 

condus celebre echipe naționale sau 
de club, cum sînt Brazilia, R.F.G., 
Franța, Polonia, Aj’ax, Atletico-Ma- 
drid, Steaua Roșie-Belgrad, Dinamo- 
Kiev și altele.

— Cum se pregătește un arbitru 
pentru mondiale ?

— Arbitrînd la fel de corect, obiec
tiv și exigent, adică normal și con
stant. în oricare joc. Arbitrul trebuie 
să se impună fie că este la un meci 
în campionatul asociației, fie la mai 
știu eu ce finală internațională. Nu
mai așa pot confirma notarea obser
vatorilor neutri la arbitrajele în 
străinătate și pot justifica încrede
rea federației noastre, care de mai 
multe ori m-a înscris pe lista F.I.F.A.

— Vă urăm mult succes, atît in 
campionatul nostru, cit și acolo, în 
Argentina...

Crăciun LĂLUCI 
corespondentul „Scînteil"

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ 
„URGIA" 

o producție a Casei de iiime 
„Numărul Patru”

Scenariul : Fl. N. Năstase ; regia : 
(osif Demian — Andrei Blaier ; 
imaginea : Gheorghe Voicu ; muzi
ca : Adrian Enescu ; decoruri : arh. 
Ștefan Antonescu ; costume : Lidia 
Luludis ; montajul : Maria Neagu ; 
sunetul : Andrei Color. Cu : Gheor
ghe Cozorici, Luiza Orosz. Nicolae 
Praida, Dana Dogaru, Ica Matachc, 
Costel Constantinescu, Jean Săndu- 
tescu, Dan Condurache, Mihai Ca- 
frița, Gelu Birău, Ion Muscă. 
Cîntă : Sofia Vicovcanca. Film 
realizat in studiourile Centru
lui de Producție Cinematografică 

„București"

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOS1GHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
> MOSCOVA

Am aflat cu profundă durere vestea privind tragicul accident de la mina 
„Sokurskaia", care a provocat pierderi de vieți omenești.

în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
vă adresez cele mai sincere condoleanțe, iar familiilor și rudelor îndoliate 
întreaga noastră compasiune.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Asociația intercooperatistă Mărgineni-Bacău a fost distinsă 
cu titlul de Erou al Muncii Socialiste

în cadrul unei adunări festive, care 
a avut loc ieri la căminul cultural 
din comuna Mărgineni, județul Ba
cău, asociației economice intercoope- 
ratiste pentru creșterea vacilor de 
lapte din localitate i s-a decernat 
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste pentru contribuția deosebită 
adusă la înfăptuirea politicii P.C.R.. 
de dezvoltare a agriculturii socialiste 
și pentru participarea activă a coo
peratorilor, tehnicienilor și ingineri
lor la realizarea în anul 1976 a 4 590 
litri de lapte pe vacă furajată. Prin 
aplicarea tehnologiilor avansate, pro
ducția de lapte a ajuns in 1977 la

Orchestră de cameră 
la Constanța

La Constanța a luat ființă o or
chestră de cameră. în urmă cu două 
luni, 24 de tineri și entuziaști muzi
cieni din localitate, dintre care 18 
sînt absolvenți ai conservatorului, au 
hotărît să umple acest gol resimțit 
de multă vreme in viața muzicală a 
orașului de pe malul mării. Stimu
lați de efervescența creatoare gene
rată de desfășurarea primei ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României", sprijiniți de Comitetul 
municipal U.T.C., ei au format, sub 
conducerea dirijorului Valeriu Pa-, 
puc. o orchestră de cameră.

Concertul inaugural a cuprins 
„Intermezzo" de George Enescu, Con
certul în la minor pentru vioară 
și orchestră de Bach, Simfonia nr. 
2 în sol major și Concerto-grosso 
nr. 11 pentru două viori și violoncel 
de Antonio Vivaldi.

Publicul numeros prezent la spec
tacolul formației a răsplătit cu înde-' 
lungi și binemeritate aplauze calita
tea interpretării, exprimîndu-și în 
același timp satisfacția pentru crea
rea noii orchestre de cameră din 
Constanța.

Schimb de experiența
La Oradea s-au încheiat simbătă 

lucrările unui schimb de experiență 
pe tară cu tema „Dezvoltarea și di
versificarea muncii politice și cul
tural-educative de masă", organizat 
de comitetul Uniunii sindicatelor din 
presă, poligrafie și edituri, în co
laborare cu întreprinderea poligrafi
că „Crișana". Timp de două zile, 
reprezentanți ai consiliilor pentru 
cultură și educație socialistă din toa
te Unitățile poligrafice ău abordat as
pecte ale activității desfășurate de 
comitetele de sindicat din industria 
poligrafică pe linia dezvoltării și di
versificării muncii politice de masă ; 
aspecte legate de invătămintul 
sindical ; acțiunile întreprinse pen
tru atragerea oamenilor muncii din 
acest sector la activitățile desfășu
rate în cluburi pentru sprijinirea 
realizării sarcinilor de producție.

(Agerpres)

vremea 

4 851 litri în medie pe fiecare vacă 
furajată. Distins in anul 1975 cu 
Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, 
colectivul de aici a primit acum 
o binemeritată răsplată a eforturilor 
făcute în cei doi ani ai actualului 
cincinal. Crescătorii de animale din 
Mărgineni s-au angajat ca pînă la 
finele actualului cincinal să creeze 
un nucleu puternic de vaci, a cărui 
producție' anuală' să ajungă la cel 
puțin 5 000 de litri pe fiecare vacă, 
iar productivitatea muncii să creas
că de două ori față de realizările 
actuale. (Gheorghe Baltă).

tv
PROGRAMUL l

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte t
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii : „Comoa

ra din insulă". Episodul 1. Pro
ducție îranco-London-film. Ecra
nizare după R. L. Stevenson. In 
distribuție : Michael Ande, Dante 
Maggio, Jacques Dacqumine, 
Georges Riquier, Sylvain, Jeah 
Mau vals, Francois Darbon. Regia : 
Wolfgang Lieb'eneiner

9,45 Pentru căminul dumneavoastră
10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Ora veselă; 14,00 

Woody — elocănitoarea buclucașă; 
Moment folcloric; Povestea filmu
lui muzical; Microrecital Druppi; 
Pagini de umor; Pe aripile valsu
lui; Muzică de jazz; 15,45 Șah mat 
în... 15 minute 1

16,00 Fotbal : Sport Club Bacău — Di
namo București (divizia A) — re
priza a Il-a

16.45 Instantanee... de Aristide Buholu 
17,00 Cel mal bun continuă...
17.50 Film serial : „Linia maritimă One- 

dln“
18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,20 Orașul de la rădăcină
19.45 Antena vă aparține 1 — spectacol 

prezentat de județul Buzău
20.45 Film artistic : „Dictatorul". Pre- 

■ mieră TV. Producție a studiouri
lor americane. Scenariul, regla, 
muzica — Charles Chaplin. In dis
tribuție : Charles Chaplin, Paulette 
Goddard, Henry Danielle, Emma 
Dunn

22.45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
LUNI, 27 FEBRUARIE 

PROGRAMUL 1
16,00 Telex — Emisiune fn limba ma

ghiară
19,00 „Cintarea României"
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.25 Roman foileton : „Familia Palli-

ser" f
21.15 Mal aveți o Întrebare î
21.45 Armoniile iernii 
22,05 Cadran mondial
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului
17,00 Pentru căminul dumneavoastră
17.15 Melodii populare
17,35 întîlnlre cu satira și umorul
18,05 Drumuri europene ; „Din Hobița 

la Paris" (II)
18.30 In alb și negru : „istețul Boome- 

rang"
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copii : Cuore
20.15 Cinteoe de altădată — muzică 

ușoară românească
20.40 Documentarul românesc. Oscar 

Hahn. Regla : Slavomlr Popovlcl. 
Producție a studioului „Sahlafilm"

21,00 Telex
21,05 Actualitatea bucureșteană
21.25 Triptic liric
22.20 închiderea programului

• DOLJ. Universitatea cultu- 
ral-științifică din Craiova, in 
colaborare cu serviciul de circu
lație al miliției județene, a or
ganizat un ciclu de expuneri și 
dezbateri pe teme de circulație, 
sub genericul „Omul și strada". 
Această acțiune se desfășoară in 
cadrul primei ediții a Festivalu
lui filmului de circulație ce a 
Început recent in județul Dolj. 
(Nicolae Băbălău) • SALAJ. La 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Zalău a avut loc o sesiune 
de comunicări intitulată „Nou
tăți tehnice in industria con
structoare de mașini", cu parti
ciparea unor specialiști din 
Cluj-Napoca, Baia Mare și Să
laj, acțiune înscrisă în progra
mul lunii culturii și educației 
socialiste „Silvania ’78", aflată 
Îs a VII-a ediție a sa. (Ion Mu- 
reșan) • BACAU. „întemeiere 
de dor, România" — se intitu
lează culegerea de lucrări selec
ționate din creația cercurilor și 
cenaclurilor literare și propusă 
ca material de repertoriu forma
țiilor artistice de amatori de că
tre Centrul județean de îndru
mare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă. „Fes
tivalul în imagini" — este noul 
film de scurt metraj realizat, in 
aceste zile de iarnă, de către 
cineaștii clubului „Ateneu" al 
Școlii populare de artă din' Ba
cău. Pelicula ilustrează activită
țile desfășurate la căminele cul
turale din județ de către forma
țiile artistice de amatori și 
cercurile de creație în cadrul 
etapei de masă a celei de-a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". Au maj 
fost realizate și filmele „Mărie", 
despre activitatea pictorului naiv 
Ion Mărie, muncitor la C.P.L. 
Bacău, și „Porțile Berzunțiului", 
care ilustrează tradiționalul 
meșteșug de prelucrare artistică 
a lemnului intr-o comună de pe 
Valea Tazlăului. (Gheorghe Bal
tă) • VRANCEA. Biblioteca ju
dețeană a deschis la între
prinderea de confecții din 
Focșani expoziția de carte cu 
tema „Milenii de existență ne
întreruptă în spațiul carpato- 
dunărean", iar la Filatura de 
lină pieptănată din aceeași lo
calitate, Muzeul de istorie și et
nografie a organizat o dezbatere 
precedată de expunerea „1918— 
1978 — șase decenii de unitate 
statală națională a României". 
(Dan Drăgulescu) • COVASNA. 
în cadrul „Lunii cărții la sate", 
pe lingă numeroasele acțiuni cu 
cartea (expoziții, recenzii, seri de 
poezie etc.), susținute de biblio
tecile comunale și sătești, Bi
blioteca județeană din orașul 
Sfîntu Gheorghe a organizat in 
comunele Brețcu, Ozun, Ojdula. 
Valea Scurtă, Boreșneu, Sîn- 
zieni și în alte 15 comune întîl
niri între cititori și scriitori din 
județ, din Capitală și din cele
lalte centre culturale ale țării, 
reprezentanți ai editurilor „Da
cia", „Kriterion"' și Editura po
litică. (Tomori Geza). • IAȘI. 
Universitatea cultural-științifică 
și biblioteca județeană „Gheor
ghe Asachi" din Iași au reluat 
un curs de biblioteconomie prin 
care sprijină perfecționarea pro
fesională a bibliotecarilor. Se 
pune accent deosebit pe prele
gerile și dezbaterile privind 
educația comunistă a cititorilor. 
„Prelecțiuni juridice" sînt inti
tulate dezbaterile organizate cu 
tinerii de toate categoriile din 
Iași, la casa lor de cultură. O 
altă acțiune cultural-educativă 
cu tineretul se desfășoară in ca
drul „Clubului artelor". Ciclul de 
conferințe organizat aici se in
titulează ; „Confesiuni universi
tare". (Manole Corcaci).

NUMAI PRODUSE DE CAU1ATE, CU PERFORMANTE SUPERIOARE
1

(Urmare din pag. I)
Acțiunea de tipizare a produselor 

a fost primită cu interes de tehno
logii și organizatorii procesului de 
producție, ca și de executanții di- 
recți ai produselor din secțiile și 
atelierele întreprinderii. Inginerul 
Ilie Nicolae, șeful atelierului de or
ganizare a producției, ne spunea :

— Categoric, vor fi eliminate si
tuațiile în care proiectele de organi
zare a fluxurilor tehnologice erau 
elaborate înainte sau în paralel cu 
proiectele tehnologice. Se întîmpla 
acest fenomen datorită marilor in- 
tirzieri în întocmirea documentației 
de execuție, timpul rămas pină la 
începerea fabricației dovedindu-se 
insuficient mai ales pentru însușirea 
corespunzătoare a noutăților de că
tre muncitori.

— Pași însemnați s-au făcut și in 
execuția unor seturi de SDV-uri ti
pizate, cu largă utilitate — aprecia 
ing. Mihai Ungureanu, șeful atelie
rului de proiectare tehnologică și 
autoutilare. în noile condiții ce se 
vor crea, vom putea acționa cu mai 
mult succes în această privință.

Ne-am notat angajamentul, dar, 
după opiniile unor tovarăși din între
prindere, compartimentul tehnic-teh- 
nologic și de autoutilare acționează, 
încă, cu nejustificată încetineală. 
Iată un caz edificator. La începe
rea fabricației vagoanelor cisternă 
pentru transport de bitum topit — 
un vagon de mare complexitate — 
grupa de scule, dispozitive și verifi
catoare elaborată nu permitea mon

Simbătă dimineața, tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, a primit delegația Co
mitetului orășenesc Varșovia al 
P.M.U.P., condusă de Iolanta Matus- 
zewicz, secretar cu problemele de 
propagandă al comitetului, care se 
află in țara noastră pentru a parti
cipa la manifestările prilejuite de 
„Zilele Varșoviei la București".

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, au 
fost relevate tradiționalele. legături 
și schimburi cultural-artistice sta
tornicite între cele două capitale, 
Importanța acestora pentru mai buna

Două expoziții de grafică
Alături de alte im

portante manifestări 
artistice, an de an, 
„Zilele Varșoviei- la 
București" au prezen
tat cu predilecție pu
blicului românesc ex
poziții de grafică. Nu
meroasele concursuri 
anuale menite să sti
muleze dezvoltarea a- 
cestui sector artistic, 
să selecteze cele mai 
bune lucrări, realiză
rile importante obți
nute de graficienii po
lonezi, atit in dome
niul afișului, cit și in 
acela al graficii de 
șevalet justifică și în 
acest an opțiunea or
ganizatorilor. Atit ex
poziția „Cel mai bun 
afiș al anului 1977“ 
(sala T. Arghezi), cit și 
expoziția „Cea mai 
bună grafică a anului 
1977“ (foaierul sălii 
mici a Teatrului Na
țional) expoziții or
ganizate ' cu lucrări 
care au concurat în 
1977 la premiile anuale 
sînt astfel menite să 
facă cunoscute pre
ocupări dintre cele 
mai actuale ale artiș
tilor din tara prietenă. 
Cele două manifestări 
se completează re
ciproc in a ilustra cî
teva dintre direcțiile 
evoluției artei polone
ze, în a evidenția noul 
climat filozofic și sor 
cial al Poloniei con
temporane, care a ofe
rit creației un teren 
nelimitat de manifes
tare.

Afișul — domeniu 
cu îndelungi tradiții și 
meritorii realizări — 
își demonstrează și de 
această dată dinamis
mul prezenței în ac
tualitate. Afișe politi
ce, axate pe o proble
matică socială,. afișe- 
reclamă sau afișe de 
prezentare a unor va
riate fenomene cultu
rale — lucrările ex
poziției din sala T. 
Arghezi se disting 
prin aceeași aspirație

spre sinteză, spre ex
primarea concisă, su
gestivă, a sensurilor. 
Și n-ar fi decît să 
amintim afișele sem
nate de Jerzy Czer- 
niawski, Jakub Eroi, 
Marek Goebel, Jaro- 
slaw Jasinski, Jăn 
Kotarbinski, Robert 
Knuth, Franciszek 
Starowieyski, Walde- 
mar Swierzy, Karol 
Sliwka sau Maciej 
Urbaniec. Sint lucrări 
în care articularea 
ansamblului plastic 
ajunge la o coerență 
organică, convingă
toare, în care . stili
zarea și monumentali
tatea decorativă se 
asociază în favoarea 
relevării ideii, a func
ționalității acestor lu
crări : popularizarea 
celor mai importante 
evenimente politice, 
economice, culturale.

Străbătînd expoziția 
din foaierul Teatrului 
Național îți dai seama 
că există o mare dis
ponibilitate a artiștilor 
polonezi față de cele 
mai diverse modalități 
ale expresiei grafice. 
La curent cu cele mai 
fertile căutări ale gîn- 
dirii plastice actuale, 
grafica de atelier po
loneză a * 1 înregistrat 
totodată deplasările 
care au avut loc în eti

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 februarie și 1 martie. în țară : 
Vremea va fi relativ caldă și umedă. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare, mai ales sub 
formă de ploaie, mai frecvente în Ba
nat, Crișana. Maramureș și Transil
vania. Vint slab pină la moderat din
sectorul vestic, cu.- intensificări de 
scurtă durată cu viteze pină la 45 
km/oră. Ceață locală; Temperatura 
în scădere ușoară, spre sfîrșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
intre minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între 1 și 11 grade, loca! 
mai ridicate. în București : Vreme 
relativ caldă și umedă. Cerul va fi 
mai mult noros. Ploaie de scurtă du
rată. Vint în general slab. Dimineața 
și seara ceață. Temperatura ușor va
riabilă.

La 28 februarie — tragerea la sorți 
a obligațiunilor C.E.C.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut că trage
rea la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. pentru atribuirea cîștigu- 
rilor pe luna februarie a.c. va 
avea loc în Capitală în ziua de 
28 februarie, ora 16,30, în sala 
Casei de cultură „Petofi San

tarea corectă și rapidă a colțarelor 
de legătură intre tronsoanele cister
nei. Serviciul tehnic a dat o soluție 
meșteșugărească greoaie. în această 
situație, lăcătușul Liviu Pîrvulescu 
și sudorul Nicolae Ciolacu, direct 
răspunzători de execuția lucrării, 
și-au pus în valoare experiența și 
au propus o metodă net avantajoasă 
după care se lucrează și acum. Nu 
mai puțin semnificativ este și exem
plul șefului de echipă Constantin 
Beregan, devenit unul dintre „oa
menii cu multe idei". Actuala tehno
logie de execuție a fagurilor de la 
platformele inferioare și superioare 
ale vagoanelor cisternă se execută 
prin metoda clasică, prin ambutisare. 
Procedeul „Beregan", aprobat și a- 
preciat de specialiști, constă în tre
cerea materialului printr-un vait cu 
role profilate, conceput de el. Aflat 
în execuție, noul utilaj va asigura 
mari sporuri de productivitate și, 
ceea ce este la fel de important, se 
vor preveni în totalitate pierderile de 
materiale. Cu aceste exemple nu am 
făcut altceva decît să remarcăm un 
lucru deosebit de pozitiv, devenitjot 
mai frecvent în întreprindere — și 
anume : muncitorii, executant! ai 
unor operații tot mai complexe, pot 
și trebuie să fie antrenați într-o mă
sură tot mai mare la elaborarea unor 
soluții tehnice și tehnologice va
loroase.

Am căutat să aflăm cum se aplică 
In întreprindere una din hotărîrile 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii — și anume ca inginerii din 

cunoaștere reciprocă a valorilor spi
rituale, contribuția lor la dezvolta
rea continuă a relațiilor de priete
nie dintre țările și popoarele român 
și polonez.

La întrevedere a fost de față 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
R.P. Polone la București.

★
Zilele acestea, oaspeții polonezi 

au avut întrevederi cu reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat din municipiul București și ju
dețul Argeș, s-au întîlnit cu repre
zentanți ai presei. De asemenea, au 
vizitat obiective economice, social - 
culturale Și monumente de artă din 
Capitală și din municipiul Pitești.

(Agerpres)

(afiș de reclamă)

ca socială, în viața 
spirituală a oamenilor. 
Aceste modificări au 
oferit artiștilor teme 
cu subiecte generoase. 
In lucrările graficieni
lor Ryszard Gierys- 
zewski, Zofia Glazer, 
Jan Lesniak, Kazi
mierz Makowski, Zdzi- 
slaw Milach, Maciej 
Milewski, Maria Oko- 
low-Podhorska, Wla
dyslaw Winiecki, de 
exemplu, finețea ob
servației, mînuirea 
suplă a mijloacelor 
oferite de litografie 
sau de aquaforte, dar 
și o anumită predilec
ție pentru amănuntul 
revelator, pentru in- 
groșări de nuanță ex
presionistă, concreti
zează aceeași preocu
pare de a fixa și eli
bera prin creație feno
mene sensibile.

Subliniind coexis
tența unor generații, a 
unor concepții și ori
entări diferențiate, 
afișele și lucrările de 
grafică iradiază, din
colo de trăsături pre
cis nominalizate, ima
ginea unor domenii 
artistice bine conturate 
în arta poloneză con
temporană, aduc tot
odată publicului româ
nesc mesajul unei spi
ritualități specifice.

Marina PREUTU

dor", str. Zalomit nr. 6. sector 7.
Cu această ocazie se vor a- 

corda 9 825 de cîștiguri în bani, 
cu valori cuprinse între 50 000 și 
800 de lei.

Tragerea la sorți fiind publică, 
cei interesați sînt invitați să ia 
parte la efectuarea acesteia.

serviciile funcționale să folosească 
cel puțin 51) la sută din timp în ac
tivități direct productive. „încă din 
anul trecut, pornind de la aceas
tă hotărire, ne spunea tovarășul 
Gheorghe Ileanu, secretarul comite
tului de partid din întreprindere — 
am repartizat în producție 48 cadre cu 
studii superioare. Efectul imediat ? 
Un singur exemplu : la secția a Ii-a, 
după introducerea în fabricație a 
vagonului de 100 mc pentru materiale 
pulverulente, întărirea asistentei teh
nice. urmărind folosirea în flux a 
tehnologiilor, s-a soldat în scurt 
timp cu o dublare a ritmului zilnic 
de execuție".

Spiritul de acțiune colectivă, inte
resul deosebit manifestat pentru 
soarta producției, au devenit o trăsă
tură dominantă a activității colectivu
lui. O nouă confirmare am avut-o în 
luna ianuarie, cînd în baza propu
nerilor izvorîte din rîndul muncito
rilor. al comuniștilor, secția I a uni
tății a trecut la execuție în paralel 
a celui de al treilea tip de vagon, 
cel de 90 mc pe patru osii pentru 
transportat ciment în vrac. Măsura 
s-a impus ca o necesitate pentru 
realizarea ritmurilor de producție 
prevăzute pentru acest an. pentru 
recuperarea unor rămîneri în urmă 
din anul trecut. Sînt cîteva elemen
te ce oferă certitudinea că la în
treprinderea de vagoane din Drobeta- 
Tumu Severin, anul 1978 va marca 
progrese substanțiale în ampla acți
une de transformare a cantității în
tr-o nouă calitate.

Nicolae GROZĂVESCU

® EGALITATE RASIA
LĂ. Cunoscutul savant britanic 
Richard Leakey, ale cărui des
coperiri au revoluționat știința 
antropologică împingînd cu 
mult (pînă la ordinul milioane
lor de ani) granițele în timp ale 
apariției primilor oameni, con
sideră că diferențierile rasiale, 
așa cum există ele,astăzi, au a- 
părut foarte recent pe scara e- 
voluției umane — abia în urmă 
cu 15 090 de ani. „Este de-a 
dreptul absurd că mai sînt unii 
care cred că între oameni exis
tă deosebiri rasiale fundamen
tale, a declarat Leakey. Noi 
toți avem o moștenire biologi
că comună, ne tragem din a- 
cei.ași strămoși îndepărtați. în 
fapt, oamenii sînt peste tot a- 
ceiași, practic ei nu se deose
besc cu nimic din punct de ve
dere biologic unul față de al
tul".

• METAN DIN RES
TURI VEGETALE. ln >nul- 
te comune populare din R.P. 
Chineză, gazul metan produs în 
gospodăriile oamenilor a deve
nit principalul combustibil uti
lizat la găti.t, încălzitul și ilu
minatul locuințelor. El se obți
ne in bazine închise, placate cu 
dale de piatră, prin fermenta
rea unor resturi menajere, gu
noaie de grajd, apă. Amestecul 
rezultat din fermentare degajă 
metan, iar reziduurile rămase 
sînt utilizate ca îngrășămint. 
Peste un milion de familii din 
provincia Seciuan își procură in 
acest fel combustibilul de care 
au nevoie. în prezent se stu
diază posibilitatea de a înlocui 
cu metan carburantul utilizat în 
motoarele diesel folosite la 
producerea electricității, pom
parea apei, prelucrarea produ
selor alimentare.

® „MEMENTO" ÎM
POTRIVA RISIPEI, reo
cupările pentru economisirea 
energiei electrice au stimulat, 
in diverse țări, realizarea unui 
mare număr de dispozitive in-; 
genioase. Printre acestea se e- 
vidențiază un contoar minus
cul, realizat de întreprinderile 
„Fitch Creations" din S.U.A., 
pe care se poate citi prețul cu
rentului consumat pînă in mo
mentul respectiv. Acest „me
mento" împotriva rjsipei poate 
fi folosit și ca ceas de perete : 
ta fiecare patru secunde în lo
cul prețului kilowaților consu
mați apare ora exactă.

® INSULE ÎN DERI
VĂ. Scăldate de apele Pacifi
cului, două mici insule (însu- 
mînd o suprafață de 44 kmp), 
din apropierea insulei nipone

Kiusiu, au intrat de mal multă 
vreme in vizorul oamenilor de 
știință. în solul lor a fost des
coperit plancton format în re
giunea ecuatorului. Potrivit 
cercetărilor, acest plancton are 
o vechime de 45—47 milioane 
de ani. Specialiștii conchid că 
•in acest răstimp ambele insule 
s-au deplasat de la ecuator 
spre nord, parcurgînd o distan
tă de 3 000 km. Ele „navighea
ză" și astăzi, cu o „viteză" de 
4—6 cm pe an.

® „S.O.S. - COPIII" 
este cel mai recent serviciu pus 
la dispoziția publicului de so
cietatea de telefoane din Fran
ța. Inițiat de un specialist in 
probleme de educație, el are 
menirea de a contribui la solu

ționarea unor probleme care 
confruntă pe adolescenți, fie de 
ordin familial,' fie la nivel ma
crosocial. O echipă formată din 
50 de persoane — medici, psi
hologi, cadre didactice, părinți 
și tineri pînă la vîrsta de 18 ani 
— răspund 24 de ore din 24 la 
toate întrebările — începînd cu 
violența, drogurile și terminând 
cu divorțul părinților, situația 
orfanilor etc. — puse de dife
riți interlocutori. Din cele cîte
va zeci de apeluri telefonice 
zilnice 49 la sută emană de la 
copii părăsiți,' iar 51 la sută de 
la părinți care nu știu să facă 
față unor situații critice. Atunci 
cînd simpla conversație telefo
nică se dovedește insuficientă, 
solicitatorii sînt Invitați la un 

serviciu de primire unde spe
cialiști acordă consultații.

• CONSECINȚELE 
RUPERII ECHILIBRULUI 
BIOLOGIC. Cu un deceniu 
in urmă, înitr-un bazin ihtiolo- 
gic din rîul Chagres (Panama) 
au fost aduși bibani din fluviul 
Amazon in scopul unor, cerce
tări științifice. Cum însă apele 
rîului s-au revărsat, bibanii au 
ajuns și în lacul Gatun, care 
face parte din sistemul Canalu
lui Panama. Consecințele ecolo
gice ale acestei proliferări au 
fost catastrofale : din cele 14 
specii de pești mărunți care 
trăiesc in lac, 12 au dispărut 
complet, iar cantitatea globală 

,de pește s-a redus cu circa un 
sfert, in unele zone constatîn- 
du-se dispariția totală a pește
lui. Multe din ‘păsările acvatice 
au părăsit lacul, fapt ce a pro

vocat înmulțirea țînțairilor. încă 
un exemplu al consecințelor 
dăunătoare pe care le provoacă 
ruperea echilibrului biologic.

® „VICTIME" NERE
GRETATE ALE CRIZEI. 
Printre victimele crizei, ale că
rei efecte se fac simțite prin 
toți porii lumii capitaliste, se 
numără și una care stirnește 
foarte puține regrete : cluburile 
exclusive, o „specialitate" a 
vieții londoneze. Din cele 120 
de cluburi, „rezervate", ca ur
mare a unor reguli drastice, 
numai elitei aristocratice, se 
mai mențin astăzi circa 40, a- 
cest număr fiind în continuă 
scădere. Ultimul asemenea club, 
care și-a închis recent porțile, 
„Junior Carlton", s-a văzut ne
voit să-și scoată la licitație mo
bilierul, între care masa la care 
obișnuia să șadă fostul premier 
Disraeli. Dispariția cluburilor 

nu este regretată decît de un 
număr foarte redus de persoa
ne. majoritatea presei londone
ze considerînd persistența aces
tor relicve ale trecutului ca in
compatibilă cu cerințele demo
cratizării vieții sociale.

© LICHID ÎNCĂLZIT 
INSTANTANEU. Sa,°- 
nul internațional al invențiilor 
de la Geneva a fost prezentat 
un flacon de sticlă care încăl
zește aproape instantaneu lichi
dul pe care-1 conține. Pentru 
aceasta este suficient să se de- 
șurubeze capacul și să se aș
tepte un minut. în momentul 
deșurubării capacului se produ
ce o reacție chimică în interio
rul unei serpentine metalice de 
pe fundul recipientului, căldura 
degajată determinînd încălzirea 
lichidului. Reacția durează 40 
de secunde și nu produce gaze 
sau miros.
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i pregătirea nri speciale a ttnn 
tart a IM. BKwaio itaraira

Propunerile României reflectate în proiectele 
de documente preliminare

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— La New York s-au încheiat lucră
rile celei de-a patra sesiuni a Comi
tetului pregătitor al sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării. Desfășurate pe 
parcursul a patru săptămîni, nego
cierile au pus în mod- pregnant în 
evidență necesitatea pregătirii cît 
mai temeinice a sesiunii speciale, ale 
cărei rezultate vor depinde in bună 
măsură de acest proces preliminar. 
Aceasta a fost, de fapt, prima re
uniune a comitetului consacrată 
examinării problemelor de fond ale 
sesiunii speciale.

Activitatea s-a desfășurat atît în 
ședințe plenare, cît și, mai ales, în 
grupuri sau subgrupuri de redac
tare, organizate pe baza unor pro
ceduri democratice, cu participarea 
tuturor statelor interesate. Procesul 
de negocigri a fost deosebit de^com-, 
plex și anevoios, deoarece obiectul 
dezbaterilor l-a constituit o proble
mă de primă importanță pentru toate 
statele și în care se confruntă poziții 
și interese diferite. încă de la în
ceputul lucrărilor, delegația română 
a insistat pentru imprimarea unui 
ritm accelerat lucrărilor, în vederea 
abordării simultane a tuturor secțiu
nilor din documentele ce urmează 
să fie adoptate la sesiunea specială, 
asigurîndu-se, în acest fel, o viziune 
clară, unitară procesului de re
dactare.

în timpul sesiunii comitetului, 
subgrupurile de lucru au elaborat, 
într-o formă preliminară, cu paran
teze numeroase, în care sînt in
cluse formulările asupra cărora nu 
există consens, următoarele proiecte 
de documente destinate sesiunii spe
ciale : Preambulul, Declarația, Pro
gramul de acțiune, Mecanismele de 
negociere. Ele sînt destinate, pen
tru observații, analiză și propuneri 
de îmbunătățire,, forurilor competen
te din cele 54 de state membre ale 
Comitetului pregătitor.

Atît în Preambul, cît șl In Declara
ție, concepția principială a țării noas
tre •— în legătură cu evaluarea o- 
biectivă a situației existente pe pla
nul înarmărilor și rezultatelor nego

cierilor de dezarmare și necesitatea 
orientării eforturilor spre măsuri 
reale de oprire a cursei înarmărilor 
și de dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară — este amplu 
'reflectată. Sînt cuprinse, de aseme
nea, principiile susținute de Româ
nia pentru a guverna toate negocie
rile de dezarmare, scopurile și prio
ritățile acestora.

Programul de măsuri conține pe 
larg măsurile .concrete ce trebuie în
treprinse in domeniul dezarmării nu
cleare și conventionale, precum și 
pentru întărirea încrederii și coope
rării între state, reflectînd și poziția 
României.

Astfel, propunerile țării noastre pri
vind înghețarea și reducerea bugete
lor militare, interzicerea, reducerea 
treptată și eliminarea in perspectwă 
din arsenalele statelor a armelor nu
cleare și a altor arme de distrugere 
în masă, crearea de zone de pace 
și colaborare lipsite de arme nuclea
re, adoptarea unor măsuri de dezan
gajare și dezarmare în Europa, spo
rirea rolului O.N.U. in domeniul dez
armării se regăsesc amplu in proiec
tul Programului de măsuri.

în ceea ce privește structurile de 
negociere, delegația română a insistat 
pentru ca acestea să reflecte muta
țiile care au avut loc în lumea con
temporană, să corespundă cerințelor 
și eforturilor popoarelor pentru în
făptuirea unor măsuri reale de dez
armare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, în acest subcapitol 
este subliniat rolul ce trebuie să re
vină O.N.U. în toate tratativele de 
dezarmare ca organul cel mai larg și 
reprezentativ în măsură să dezbată 
problematica dezarmării și să mate
rializeze voința tuturor popoarelor de 
realizare a unor măsuri concrete, 
substanțiale în acest domeniu.

în scopul asigurării condițiilor pen
tru o cît mai bună și completă ela
borare a documentelor. Comitetul 
pregătitor și-a însușit propunerea de
legației române ca viitoarea sa se
siune să înceapă cu o săptămină mai 
înainte decît era programată. Astfel, 
lucrările sesiunii următoare se , vor 
desfășura în perioada 4—21 aprilie 
1978.

ITALIA

Poziții privind soluționarea crizei de guvern
O P.C.I. se pronunță pentru inițiative clare, conforme 
cu interesele tării • Rezervele exprimate de sindicate 

iafă de propunerile premierului desemnat
ROMA 25 (Agerpres). — „Dacă 

democrația-creștină va insista în a 
propune soluții neclare și nepotrivi
te, nu se va ajunge la rezolvarea si
tuației create de criza de guvern" — 
a declarat, într-un interviu acordat 
ziarului „II Messaggero", Giorgio 
Amendola, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian. El a 
arătat că dacă liderii democrat- 
creștini continuă să amîne această 
clarificare, nu fac decît jocul acelor 
grupări ale P.D.C. „care nu doresc 
un acord și acționează de așa ma
nieră încît să facă inevitabila 
recurgerea la alegeri generale anti
cipate". Comuniștii — a precizat 
Amendola — nu au urmărit și nu 
urmăresc organizarea, de alegeri 
anticipate, dar nimeni nu va putea 
obliga P.C.I. „să accepte, sub ame
nințarea recurgerii la vot, soluții care 
să nu fie conforme cu ceea ce con
sideră partidul că reprezintă interesul 
țării".

La rîndul său. liderul socialist 
Francesco de Martino, fost secretar

general al P.S.I., a menționat, într-un 
interviu acordat ziarului „La Stam
pa", că în cazul unei eșuări a tenta
tivei premierului desemnat, Giulio 
Andreotti, în ce privește formarea 
noului guvern, partidul socialist va 
cere ca această însărcinare să fie 
încredințată unei personalități care 
să nu aparțină P.D.C.

într-un interviu acordat radiodifu
ziunii italiene, secretarul general al 
Confederației Generale a Muncii din 
Italia (C.G.I.L.), Luciano Lama, re- 
ferindu-se la propunerile privind 
programul guvernului, avansate de 
premierul desemnat. Giulio An
dreotti, a declarat : Dacă propune
rile Partidului Democrat-Creștin „voi 
rămîne aceleași, respectiv cele avan
sate anterior, noi vom exprima o po
ziție foarte critică. întrucît nu sîntem 
de acord cu multe puncte din acel 
proiect".

Liderul sindical a subliniat apoi 
necesitatea ca și capitalurile italiene 
să fie supuse unor reglementări care 
să tină seama de interesul general 
al țării.

Azi se deschide prima sesiune 
a celei de-a V-a Adunări Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
* PEKIN 25 (Agerpres), — La Pekin 

a avut loc, simbătă, o reuniune pre
gătitoare a primei sesiuni a celei 
de-a V-a Adunări Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze. care își va începe lucrările du
minică. în cadrul reuniunii au fost 
aleși membrii .prezidiului și secreta
rul general al sesiunii, informează 
agenția China Nouă. A fost adopta
tă, de asemenea, agenda sesiunii, care 
cuprinde : Raportul cu privire la ac
tivitatea guvernului, prezentat de 
tovarășul Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con-

siliului de Stat ; Revizuirea Consti
tuției R. P. Chineze și raportul cu 
privire la revizuirea Constituției, pre
zentat de Ie Cien-in, vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez ; alegeri în 
funcții de conducere a statului.

Sesiunea va examina și aproba 
„Directivele planului de zece ani 
(1976—1985) pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale" (proiect) și va dis
cuta Imnul național al R.P. Chineze, 
relevă agenția China Nouă.

La sesiune vor participa 3 497 depu
tat! ale .căror mandate au fost vali
date.

Remanierea guvernului spaniol
MADRID 25 (Agerpres), — La Ma

drid s-.a anuntat oficial remanierea 
guvernului spaniol condus de către 
premierul Adolfo Suarez. Un comu
nicat al Serviciului de informații al 
Președinției guvernului declară că 
premierul Suarez a acceptat demisia 
vicepreședintelui guvernului. însărci
nat cu problemele economiei. Enrique 
Fuentes Quintana, și a hotărit, tot
odată, să numească patru noi mi
niștri „pentru a asigura executarea 
Acordului de la Moncloa" (încheiat 
între guvern, și partidele opoziției 
parlamentare în octombrie 1977).

Comunicatul anunță, de asemenea, 
desființarea funcției de Vicepreședin
te al guvernului însărcinat cu pro
bleme economice, precizînd că por
tofoliul la Departamentul economiei 
a fost preluat de către Fernando 
Abril Martorell, vicepreședinte al 
guvernului, însărcinat cu problemele 
politice.

E9 El @ ®
Congresul Uniunii ziariș

tilor polonezi, care «*-a desfă- 
șurat lucrările la Varșovia, a stabilit 
sarcinile lucrătorilor din presă in lu
mina hotărîrilor recentei Conferințe 
naționale a P.M.U.J?. La. ședința de 
deschidere a luat parte Edward Gie- 
rek, prim-seepetar al C.C. al P.M.U.P. 
Președinte al prezidiului uniunii a 
fost reales Jan Metkowski.

Expoziție internațională 
(le turism Deschisă la Palatul 
Tîrgurilor din Viena, expoziția in
clude și un stand al României. Cu 
prilejul festivității de inaugurare a 
expoziției, standul românesc a fost 
vizitat de dr. Josef Staribacher, mi
nistrul federal al economiei.

Protest împotriva expe
riențelor nucleare. Yoshitake 
Morotani. primarul orașului Naga
saki, a protestat împotriva experien
ței nucleare subterane de săptămîna 
aceasta din Nevada (S.U./\.). Aceas
tă poziție, la care s-a raliat și pre
ședintele Consiliului municipal din 
Nagasaki, Hideo Yokoo. a fosț ex
primată ambasadorului S.U.A. la To
kio. Mike Mansfield.

Creșterea șomajului în 
Finlanda. Datele Oficiale publi
cate la Helsinki de Ministerul Mun
cii arată că la mijlocul lunii februa
rie 197 000 de persoane nu aveau în 
Finlanda locuri de muncă, ceea ce 
reprezintă 9,1 la sută din forța de 
muncă a țării. Se menționează că. 
în raport cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, numărul șomerilor a cres
cut cu 67 000.

Vicepreședintele Prezidiului

Purtătorul de cuvînt guverna
mental. Jose Onega, a subliniat că 
„de această dată este vorba de un 
guvern ai cărui membri aparțin U- 
niunii Centrului Democratic", parti
dul premierului Adolfo Suarez.

Referindu-se la substratul rema
nierii, Marcelino Camacho, secretar 
general al Comisiilor muncitorești 
spaniole, sindicate apropiate de P.C.S. 
— a declarat că „plecarea lui Fuen
tes Quintana din guvern poate afec
ta aplicarea Pactului de la Moncloa, 
la elaborarea căruia el a colaborat în 
mare măsură".

Pe de altă .parte, liderul sindical a 
apreciat că preluarea portofoliului 
industriei și energiei de către Rodri- 
guez Sahagun „nu este de bun 
augur", avind în vedere că acesta 
este unul din vicepreședinții Confe
derației șefilor de întreprinderi — 
cea mai importantă organizație pa
tronală din Spania.

R.S.F. Iugoslavia l-a primit 
pe ambasadorul României

BELGRAD 25 (Agerpres). — Ste- 
van Doronski, vicepreședintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., l-a primit, 
sîmbătă, pe ambasadorul României, 
Virgil Cazacu,. cu ocazia încheierii 
misiunii sale la Belgrad.

Vicepreședintele Stevan Doronski a 
rugat pe ambasadorul româh să trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele. Republicii 
Socialiste România, salutări cordiale 
și cele mai bune urări din partea 
tovarășului Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F, Iugoslavia, președintele 
U.C.I. .

La rîndul său, ambasadorul român 
a rugat pe vicepreședintele Stevan 
Doronski să transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu
tări prietenești, cordiale, împreună 
cu urări de sănătate și fericire to
varășului Iosip Broz Tito, iar Uniu
nii Comuniștilor și popoarelor iugo
slave, urări de prosperitate și de noi 
succese in - construirea socialismului.

în cadrul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej s-a relevat că rapor
turile dintre România și Iugoslavia 
se dezvoltă constant șl multilateral, 
constituind, un model de relații între 
două țări vecine, la al căror curs as
cendent o contribuție determinantă 
au avut întilnirile, devenite tradițio
nale, dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito,

★
în numele președintelui R.S.F. Iu

goslavia, Iosip Broz Tito, ambasado
rului român- i-a fost înmînat ordinul 
„Drapelul iugoslav cu panglică" pen
tru contribuția la dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare dintre

ORIENTUL MIJLOCIU
© Propuneri egiptene privind declarația de principii • Aprecieri 

asupra desfășurării negocierilor de pace
CAIRO 25 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. relevă că oficialitățile egip
tene au remis asistentului secretaru
lui de stat al S.U.A., Alfred Atherton, 
înainte de plecarea sa în Israel, pro
puneri concrete privind declarația de 
principii . asupra Orientului Mijlociu. 
Propunerile, precizează M.E.N., con
stau în principal din următoarele 
puncte : retragerea completă a Israe
lului din toate teritoriile arabe ocu
pate în 1967, inclusiv Gaza și malul 
vestic al Iordanului, reîntoarcerea 
Israelului la granițele din 1967, recu
noașterea drepturilor depline ale po
porului palestinian și asigurarea 
securității pentru toate statele regi
unii, atit securitatea Israelului, cit și 
a statelor arabe.

Cotidianul cairot „Al Gumhuria", 
citat de agenția M.E.N., aduce preci
zarea că nota egipteană înmînată lui 
Atherton conține un răspuns la do
cumentul de lucru prezentat de secre
tarul de stat american Cyrus Vance 
după întreruperea negocierilor de la 
Ierusalim. Israelul adusese amenda
mente acestui document, adaugă zia
rul cairot, relevind că nota egipteană 
conține contrapropuneri la amenda
mentele israeliene.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat postului de 
radio israelian și reluat de agenția 
U.P.I.. ministrul afacerilor externe a) 
Israelului. Moshe Dayan, a declarat 
că negocierile cu Egiptul „se află a- 
cum într-o fază avansată", dar ar tre
bui „să se ajungă la esența lucrurilor". 
EI a spus, totodată, că Israelul „trebuie 
să fie mai receptiv fată de concep
țiile noi asupra lucrurilor și nu le
gat de poziții depășite". „Trebuie să 
fim capabili să vedem situația așa

cum este ea, în mod realist" — a sub
liniat Moshe Dayan, adăugind însă 
că guvernul israelian trebuie să fie 
ferm in legătură cu ceea ce consi
deră vital pentru existența sa.

★
Intr-un interviu acordat, postului 

de radio israelian, fostul . premier 
Yitzhak Rabin a criticat guvernul 
Israelului în legătură cu unele as
pecte ale poziției sale la negocierile 
de pace cu Egiptul și a apreciat câ 
actualul cabinet este, în parte, vi
novat de eșecul de pînă acum al 
convorbirilor, informează agențiile 
A.P. și U.P.I. El a criticat atît me
todele folosite in cadrul negocieri
lor, cît și recurgerea la tactica fap
tului împlinit concomitent cu des
fășurarea convorbirilor. în legătură 
cu acest ultim aspect., Yitzhak Ra
bin a arătat, după cum informează a- 
genția Reuter, că are In vedere 
„așezările fantomă din Sinai și 
așezările deghizate în expediții ar
heologice și tabere' militare de pe 
malul de vest al Iordanului. Acest 
lucru a pus prea multe semne de. 
întrebare asupra credibilității Is
raelului în încercările sale de a 
ajunge la pace", a spus fostul prim- 
ministru.

ANKARA 25 (Agerpres). — Comu
nicatul dat publicității, la încheierea 
vizitei efectuate în Turcia de către 
Abdei Salam Jalloud, membra al Se
cretariatului general al Congresului 
general popular al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste,’ subli
niază că cele două țări se pronunță 
pentru retragerea israeliană din teri
toriile arabe ocupate și pentru recu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare, în spiritul 
Cartei și rezoluțiilor O.N.U.
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agențiile de presă transmit:
Conferință O.N.U. La Ham* 

burg (R.F.G.) se va desfășura în pe
rioada 6—31 martie o conferință a- 
supra transportului maritim de 
mărfuri. Reuniunea va fi consacrată 
examinării propunerilor de modifica
re a prevederilor convențiilor de la 
Ilaga din 1924 privind responsabili - 
tățile' companiilor care asigură 
transportul mărfurilor și altor as
pecte specifice acestei activități.

Congres sindical. In cap1’ 
tala Tunisiei au început lucrările 
Congresului extraordinar al Uniunii 
Generale Tunisiene a Muncii 
(U.G.T.T.). Pe ordinea de zi figu
rează cu precădere probleme de or
din organizatoric. Vor fi analizate și 
unele aspecte ale evenimentelor de 
la 26 ianuarie, cînd, ca urmare a gre
vei generale declanșate de U.G.T.T., 
au avut loc grave tulburări și acte 
de violentă „care nu s-au întemeiat 
pe revendicărj profesionale precise și 
nu vizau realizarea unor obiective le
gitime". relatează agenția de presă 
T.A.P. Incidentele s-au soldat cu 
morti și răniți. Au fost, de. aseme
nea. operate numeroase arestări. în
tre care cea a secretarului general 
al U.G.T.T.. Habib Achour. In Tuni
sia a fost ridicată starea de urgen
tă, decretată la 26 ianuarie.

Incendiu devastator. Tea- 
trul ..Steinbeck", mai multe restau
rante și magazine din Cannery Row, 
imortalizate într-un roman de mare
le scriitor american John Steinbeck, 
au fost distruse de un incendiu.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
TOKIO ;

„Shunto ’78“ Ofensiva 
de primăvară a oamenilor muncii

sociale, organizatorii campaniei 
„SHUNTO ’78“ își propun să atragă 
peste 10 milioane de oameni ai mun
cii din Japonia.

Desfășurarea acțiunilor muncito
rești din Japonia pune în evidență 
accentuarea contradicțiilor sociale în 
țările capitaliste dezvoltate ca una

din caracteristicile evoluției vieții 
internaționale din ultimii ani ; ea 
ilustrează, totodată, creșterea com
bativității clasei muncitoare, a altor 
forțe sociale. în lupta pentru apă
rarea intereselor lor vitale, pentru 
bunăstare și pace.

N. PLOPEAA’U

Negocieri între Iugosla
via Și C.E.E. Președintele R.S.F.I., 
Iosip Broz Tito, l-a primit pe Emi
lio Colombo, președintele Parlamen
tului vest-european. Colombo s-a 
întîlnit, de asemenea, cu Kiro Gligo- 
rov, președintele Adunării R.S.F.I.. 
și cu Veselin Giuranovici, președin
tele ’Consiliului Executiv Federal. în 
legătură cu noul acord, în curs de 
negociere între R.S.F.I. și C.E.E., 
Veselin Giuranovici a arătat că Iugo
slavia este interesată în realizarea 
unui asemenea instrument care să 
dea un impuls corespunzător coope
rării industriale prin asigurarea ac
cesului liber pe piețele C.E.E. al bu
nurilor produse pe această bază.

Convorbiri indiano-viot- 
namOZO. Da Delhi au Început 
convorbirile între primul ministru al 
Indiei, Morarji Desai, și Fam Van 
Dong. premier al Guvernului R. S. 
Vietnam. După cum relatează agen
ția indiană de știri, Samachar. au 
fost abordate aspecte ale cooperării 
bilaterale, în principal probleme le
gate de asistența acordată de India 
în activitatea de reconstrucție a eco
nomiei naționale vietnameze.

Inaugurarea primei linii 
de metrou la Viena,cu 0 lun- 
gime de 3,1 kilometri, a avut loc la 
25 februarie. Primul tronson este 
menit să asigure legătura între Cen
trul orașului și unul din cartierele 
muncitorești din partea sudică a capi
talei austriece, pentru a desconges
tiona astfel una din rutele cele mai 
aglomerate. Șe prevede ca. în cursul 
acestui an să fie date în folosință 
alte două linii subterane, iar în anii 
următori rețeaua metroului vienez 
să se extindă.

0 nouă publicație. Sediul 
european al Națiunilor Unite de ,1a 
Geneva’a lansat o publicație in care 
se dau informații indispensabile în
treprinderilor interesate de oferte ale 
unor proiecte cu participare a 
O.N.U., ce se ridică anual la mai 
multe miliarde de dolari. Revista 
„Development Forum — Business 
Edition" va apărea de două ori pe 
lună. Primul număr al publicației o- 
feră informații privind proiectele hi
droelectrice din Honduras, aprovizio
narea cu apă în Iordania, construi
rea de șosele în Tailanda și construc
ții școlare în Mali, pentru care ofer
tele urmează a fi lansate în martie 
sau aprilie.

Apel Ia grevă generală 
în Islanda Sin<licatele islandeze 
au lansat un apel la o grevă gene
rală de două zile pentru săptămi- 
na viitoare. Este prima acțiune din 
cadrul unei campanii organizate de 
către sindicate împotriva legii antiin- 
flationiste adoptate de guvern, prin 
care salariile oamenilor muncii sînt 
reduse de facto cu 10 la sută, înce- 
pînd cu luna martie. Aproximativ 
65 000 de muncitori și funcționari vor 
participa la grevă.

Accident de mină. Cincl 
mineri africani au fost uciși și alți 
zece au fost dați dispăruți, ca ur
mare a prăbușirii unei galerii, la o 
adîncime de 2 000 de metri,' în mina 
de aur de la Doornfontein. lă 50 kilo
metri sud-vest de Johannesburg. Nu
mărul răniților se ridică la 38. arată 
un comunicat publicat de compania 
minieră „Gold Fields", proprietară 
a minei. Mai multe echipe de salvare 
încearcă, începînd din cursul nopții, 
să foreze o galerie de acces în lo
cul prăbușirii pentru a degaja pe 
minerii rămași în interior.

Catastrofă feroviară. Tre* 
nul expres „Northern Star", care 
circula pe ruta San Miguel de Tu- 
cuman — Buenos Aires, s-a ciocnit, 
în dreptul localității San Pereira, cu 
un camion care traversa un pasaj de 
nivel. In urma coliziunii. 11[ vagoane 
au deraiat. Accidentul s-a soldat cu 
moartea a 30 de pasageri si rănirea 
a aproximativ 100.

Poliția italiană 8 confiscat 
120 kilograme de heroină nu depar
te de Otranto, în sudul țării. în mo
mentul interceptării ambarcațiunii, 
contrabandiștii au aruncat marfa, 
ambalată în saci, pe o plajă din 
apropiere.

Printr-o veche tradiție, In Japonia 
se desfășoară, în fiecare primăvară, 
acțiuni de masă, în cadrul cărora 
oamenii muncii își prezintă și își 
susțin revendicările. Aceste ma
nifestări muncitorești, denumite 
„Shunto", reflectă amploarea și acui
tatea problemelor care preocupă 
clasa muncitoare, alte categorii de 
oameni ai muncii, revendicările lor 
în fața patronatului.

Campania din primăvara acestui 
an a oamenilor muncii din Japonia 
— „SHUNTO ’78“ — a început săp- 
tămîna aceasta printr-un mare mi
ting desfășurat în parcul Yoyogi din 
Tokio, la care au participat peste 
120 000 persoane. După ce au ascul
tat cuvîntările rostite de liderii sin
dicali, în care a fost subliniată ne
cesitatea intensificării luptei oame
nilor muncii pentru condiții mai 
bune de viață și muncă, participanții 
au demonstrat pe străzile . centrale 
ale capitalei cu pancarte, cu lo
zinci scrise — potrivit tradiției loca
le — pe eșarfe purtate ca niște tur
bane în jurul capului, conținînd re
vendicări adresate guvernului și pa
tronatului.

Obiectivele ofensivei din această 
primăvară au fost stabilite la lucră
rile Convenției extraordinare a Con
siliului General al Sindicatelor din 
Japonia (SOHYO) - cea mai pu
ternică centrală sindicală din Japo
nia, cu 4 570 000 de membri. Ținînd 
seama de efectele crizei economice 
și de implicațiile ei sociale, conven
ția a preconizat ca în acțiunile re
vendicative accentul să cadă pe asi
gurarea locurilor de muncă.

într-adevăr, pe plan economic în
ceputul acestui an se caracterizează 
printr-o recrudescență a fenomene
lor de recesiune în Japonia, care se 
manifestă pe fundalul general al 
crizei economice în care se zbat prin
cipalele țări capitaliste. Economia ni
ponă n-a reușit să atingă ritmul de 
dezvoltare prevăzut, ceea ce ar 
fi fost de natură să estompeze — așa 
cum s-a întimplat în trecut — unele 
fenomene negative cum sînt șoma
jul, inflația și creșterea prețurilor. 
Lipsa de comenzi a determinat. în 
multe cazuri, închiderea unor uzine

și fabrici. In rîndul întreprinderilor 
mici și mijlocii, numărul falimente
lor a sporit mult în ultimele luni, 
ceea ce a avut ca rezultat zvîrlirea 
pe drumuri a mii și' mii de sala- 
riați. „Cea mai serioasă problemă 
care ne confruntă — a declarat pre
ședintele .SOHYO, •Motofumi Ma- 
kiedo — este aceea a apărării locu
rilor de muncă și a eliminării insta
bilității în utilizarea forței de muncă", 
în âceSt scop SOHYO urmează să 
prezinte guvernului un proiect de 
măsuri econdmice de natură să sti
muleze economia, să împiedice con
cedierile abuzive și să asigure com
pensarea celor rămași fată lucru.

Vorbitorii la Convenția extraordi
nară a SOHYO au condamnat po
litica promovată de „cabinetul , de 
criză", instituit nu de mult, care 
— așa cum sublinia Motofumi Ma- 
kiedo — „și-a dovedit neputința in 
rezolvarea problemelor serioase care 
confruntă țara". Tocmai de aceea re
vendicările economice se împletesc 
tot mai mult cu cele de ordin poli
tic și social.

Potrivit aprecierilor presei nipone, 
„SHUNTO ’78“ se anunță a fi una 
din cele mai puternice campanii des
fășurate de sindicatele din Japonia. 
Printre obiectivele sale figurează 
apărarea dreptului la muncă, spori
rea salariilor în ritm cu creșterea 
preturilor și a tarifelor, îmbunătăți
rea condițiilor de lucru, reforma sis
temului inechitabil al impozitelor 
care apasă pe umerii celor mulți, 
ameliorarea situației sociale a per
soanelor în vîrstă.

In desfășurarea acțiunilor de luptă 
prevăzute in cadrul ofensivei din 
această primăvară un accent deose
bit se pune pe întărirea unității de 
acțiune a oamenilor muncii. „Confe
rința pentru lupta unită a poporului 
în cadrul ofensivei de primăvară" 
grupează pe lîngă SOHYO și alte 
organizații sindicale cu un număr to
tal de peste 8,8 milioane de membri, 
în lupta împotriva concedierilor, pen
tru garantarea dreptului la muncă, 
îmbunătățirea sistemului de angajare, 
instituirea salariului minim național 
și revizuirea sistemului de asigurări

DAKAR :

Alegeri generale in Senegal
La capătul unei campanii electo

rale deosebit de vii și intense, ale
gătorii senegalezi se prezintă astăzi 
în fața urnelor pentru a desemna pe 
președintele republicii, precum și pe 
deputății Adunării Naționale. Acest 
scrutin este considerat un test pen
tru politica actualei administrații.. în 
fruntea căreia se află, de 18 ani, pre
ședintele Leopold. Sedar Senghor, care 
este, în același timp, lider al Parti
dului Socialist Senegalez (P.S.S.).

După cum se știe, ca urmare a re
formei constituționale din 1974, legea 
fundamentală a țării a permis altor 
două partide — Partidul Democratic 
(P.D.S.), creat în 1974, și Partidul A- 
frican al Independenței (P.A.I.), con
stituit in 1956 — să-și desfășoare ac
tivitatea in mod legal și să propu
nă candidați proprii în alegeri. Drept 
urmare, acum alături de candidatu
ra președintelui Senghor pentru re
înnoirea mandatului există încă un 
candidat — cel propus de P.D.S., in 
persoana liderului acestui partid, 
A. Wade. P.A.I. s-a mărginit numai 
la a propune candidați pentru Adu
narea Națională.

în timpul campaniei, electorale, 
Partidul Socialist s-a prezentat în 
fata alegătorilor cu o serie de reali
zări remarcabile obținute în Se
negal în perioada de după scu
turarea jugului colonial, în a- 
ceastă perioadă s-au construit un 
șir de fabrici și uzine care pun în 
valoare resursele naturale ale tării. 
In domeniul agriculturii — ramură 
de bază a economiei — s-au făcut 
eforturi pentru înlăturarea profilului 
de monocultură (produs exclusiv — 
arahidele) și pentru diversificarea 
producției agricole. O atenție deose
bită s-a acordat ridicării nivelului 
cultural al populației; în școlile și la 
Universitatea din Dakar — una dintre 
cele mai vechi și prestigioase de pe 
continent — au fost pregătite cadre 
de valoare de specialiști, in nu
meroase domenii.

Partidul de guvemămînt a obținut 
aceste realizări în condițiile înfrun
tării a numeroase greutăți, inerente 
oricărui început de drum Si. de
sigur. in activitatea sa s-au manifes
tat și unele carențe, asupra’ cărora 
au insistat partidele de opoziție în 
timpul campaniei electorale.

Pentru a marca o etapă nouă în 
activitatea sa; în 1976. Uniunea Pro
gresistă Sețiegaleză s-a transformat 
in Partidul Socialist. La ultimul con
gres al P.S.S.. desfășurat în decem
brie anul trecut, s-au stabilit liniile 
directoare ale politicii partidului, re- 
levîndu-se. pe. plan intern, necesita
tea consolidării independentei, a dez
voltării economiei pe baza valorifi
cării resurselor naturale ale țării. în 
rezoluția privind politica externă s-a 
subliniat că P.S.S. va promova o po
litică de pace și colaborare cu alte 
state, pe baza principiilor respectu
lui independentei naționale si suve
ranității, - integrității teritoriale și’ 
securității fiecărui stat, neamestecu
lui în treburile interne. Partidul s-a 
angajat să acționeze pentru consoli
darea mișcării de nealiniere, mili- 
tînd, în același timp, pentru lichida
rea definitivă a colonialismului pe 
continentul african.

Urmărind desfășurarea campaniei 
electorale, publicația .,Jeune A- 
frique". relevă că liniile politice ale 
celor trei partide sînt sensibil apro
piate. Reprezentînd In special pe 
muncitori, o parte a țărănimii și in
telectualității de ștînga, P.A.I. a pus 
accentul. în timpul campaniei elec
torale. pe o serie de probleme spe
cifice acestor categorii sociale.

Momentul electoral a marcat o di
namizare a vieții politice senegaleze, 
candidatii formulînd numeroase pro
puneri în vederea accelerării proce
sului de dezvoltare economico-socia- 
lă a tării.

A. BUMBAC

RHODESIA

Frontul Patriotic respinge 
așa-zisa reglementare 

internă
MAPUTO 25 (Agerpres). — într-un 

comunicat comun, dat publicității la 
încheierea unei reuniuni desfășurate 
timp de două zile la Maputo, liderii 
Frontului Patriotic Zimbabwe, Joshua 
Nkomo și Robert Mugabe, resping 
oriefe compromis cu proiectul așa- 
zisei reglementări interne puse la 
punct la Salisbury de șeful regimu
lui rasist minoritar rhodesian și li
deri de culoare așa-numiți moderați.

Comunicatul menționează că liderii 
Frontului nu vor accepta de acum 
înainte discutarea viitorului constitu-' 
țional al Rhodesiei decît cu Marea 
Britanie, continuîndu-se, în același 
timp, lupta armată de eliberare cu 
vigoare sporită. „Poziția noastră fer
mă a fost întotdeauna aceea că sin
gurele convorbiri serioase și substan
țiale, capabile să producă ' un acord 
valabil, sînt cele între Marea Brita
nic, ca putere colonială, și Frontul 
Patriotic, ca reprezentant al poporu
lui Zimbabwe".

Apel al președintelui S.U.A. 
la încetarea grevei 

minerilor
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

După o nouă rundă de negocieri, re
prezentanții sindicatului minerilor și 
cei ai proprietarilor de mine au 
ajuns la un acord, a anunțat pre
ședintele Jimmy Carter. Există ast
fel perspectiva de a se pune capăt 
celei mai îndelungate greve din in
dustria extractivă americana, declan
șată in urmă cu 81 de zile. Șeful 
executivului american a adresat ce
lor 166 000 mineri — care au încetat 
lucrul în sprijinul cererilor de inclu
dere în noile contracte colective de 
muncă a unor clauze privind îmbu
nătățirea condițiilor lor de viață — 
apelul de a aproba acordul amintit, 
în eventualitatea Câ acesta nu va fi 
totuși ratificat de majoritatea mine
rilor, președintele Carter a anunțat 
că va adopta măsuri ferme pentru în
cetarea grevei.

Un apel similar la aprobarea acor
dului încheiat în cadrul negocierilor 
cu patronatul a lansat și președintele 
Sindicatului național al minerilor, 
Arnold Miller.

*Se numește organizație centrală — dar de fapt este mult mai 
cunoscută prin inițialele sale. Care evocă începutul cuvîntului cianură.

A debutat ca instrument al statului — și devenise stat în stat. 
Cu mii și zecî de mii de supuși ai săi, împrăștiați prin toată lumea 
— supuși pe viață și, mai ales, pe moarte. Cu legile ei de viață șl, 
mai ales, de moarte. Cu aparatura ei — pistolul cu amortizor, mi
crofilmul și minireceptorul, cerneala albă și, bineînțeles, pastila de 
cianură.

...Și anii treceau. Prim-minlstrul unei țări care avusese Ideea de 
a transforma intr-un bun al propriei țări principala avuție națională 
a fost înlăturat de la putere printr-o „lovitură de stat". Prea era in
cendiară ideea și prea era Inflamabilă respectiva avuție 
S-a vorbit, Insistent, despre amestecul respectivei agenții.

— Aș, de unde, propagandă comunistă !
...Intr-un stat mic, în curtea din dos a continentului, s-a 

steag nou. incit miliardarii turiști de peste drum au trebuit 
geamantanele și să-șl părăsească plățile și cazinourlle. barurile și 
lupanarele'. Dar prea era roșie culoarea de pe steag, și prea era In
flamabilă curtea din dos a continentului. Așa că s-au făcut pregătiri 
minuțioase pentru otrăvirea șefului statului. Amestecul agenției ?

— Aș, de unde, propagandă comunistă !
...Era un început de primăvară, cînd într-o noapte neagră șl ho

țească au pornit spre același stat insular nave înțesate cu mercenari. 
Busola navelor se orientase nu după magnetismul terestru, ci după 
principiul «oamenii potriviți la locul potrivit», așa că au acostat 
într-un golf cu nume porcin. Au fost cîteva zile de lupte și sînge. Și 
s-a arătat rolul organizator al respectivei agenții. Răspunsul ?

— Aș, de unde, e propagandă comunistă !
...Și anii treceau. Prin diferite țări veneau corespondenți de presă 

cu misiuni aparte — experți în scrierea notelor de călătorie cu cer
neală albă. Sau veneau, întru blnecuvîntări, „preoți" cu pistol sub 
sutană și microaparat fotografic în cădelniță.

Oamenii agenției?
— Fiți serioși, e propagandă comunistă!>

...La antipozi, un popor șl-a ales, după cele mal sfinte reguli chiar 
ale democrației burgheze, un altfel de guvern și a vrut să înteme
ieze o altfel de societate. I s-au înfipt cuțite — in pîntece, pentru 
înflămînzire; în piept, pentru asfixiere; în spate, pentru paralizie. Și 
cînd destabilirea a fost gata, s-a organizat șl lovitura de stat; alesul 
poporului a căzut sub gloanțe opărind ca un ostaș palatul prezi
dențial. Iar peste țară s-a pogorît o liniște adîncă. Liniștea cimiti
relor.

S-a spus că a fost opera agenției. Răspunsul?
— Aș, de unde, e propagandă comunistă I /
...Așa au trecut anii.
Anii aceștia.

P. S. Transcriem telegrama transmisă zilele trecute de agenția 
Associated Press: „Washington (A. P.) — Comitetul pentru informa
ții al Senatului S.U.A. a propus o nouă cartă pentru C I A. prin care 
se vor Interzice asasinatele sau participarea agenției la înlăturarea 
prin ml|loace violente a unul guvern democratic Se vor interzico 
activitățile ce au ca rezultat distrugerea în masă a proprietății, râs- 
pîndirea de epidemii și se Interzice folosirea remunerată a ziariștilor 
Și misionarilor".

națională.

ridicat un 
să-și facă

Recunoaștere tardivă?
— Aș, de unde, e propag......................................................................

Ssst I Vă rugăm, mal multă curtoazie I E vorba doar de o comisie 
senatorială.

N. CORBU
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