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ÎN SPIRITUL PROGRAMULUI PARTIDULUI DE CREȘTERE

MAI ACCENTUATĂ A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI

Trebuie să facem în a,șa fel încît întregul tineret studios să fie 
pătruns de o înaltă răspundere față de societate, ca și față de pro
pria sa conștiință, să lupte din toate puterile pentru a-și însuși în 
cele mai bune condiții tot ce este mai înaintat în domeniul său de 
specialitate, în toate domeniile științei și cunoașterii umane. Nu
mai așa tineretul intelectual de mîine va fi la înălțimea cerințelor 
pe care le pun dezvoltarea societății, construcția socialismului și 
comunismului în RomâniaI

Începînd de la 1 martie

9 INDUSTRIA CELULOZEI Șl
® INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE 9 INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 

HlRTIEI 9 INDUSTRIA POLIGRAFICĂ

NICOLAE CEAUȘESCU
de pregătire multilaterală și înflori
re a personalității umane — prin- 
tr-o activitate depusă în folosul în
tregii societăți, solul cel mai fertil 
de împlinire a fiecăruia; a fi student, 
tînăr revoluționar, înseamnă a milita 
cu tinerească neîmpăcare pentru În4 
lăturarea neajunsurilor care mai 
există, pentru îmbunătățirea gene
rală a activității politico-educative, 
pentru a așeza la bpza educării tine
retului universitar însușirea temei
nică a concepției despre lume și 
viață a clasei muncitoare, prețuirea 
glorioaselor ei tradiții de luptă, for- 
mîndu-se astfel ca intelectual comu
nist temeinic și multilateral pregătiț, 
capabil să descifreze nu numai se
cretele științei și tehnicii, ci și legile 
dezvoltării economico-sociale, tendin
țele generale ale evoluției societății 
contemporahe, participant activ la 
lupta, pentru progresul țării, pentru 
transformarea revoluționară a lumii. 
Acesta este spiritul în care tineretul 
nostru universitar, animat de un 
inepuizabil patos revoluționar, de 
nesecată energie și receptivitate la 
nou, de hotărîrea participării mai 
active la ridicarea calității întregului 
învățămînt, înțelege să răspundă 
căldurii cu care este înconjurat de 
partid și popor, încrederii pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o are 
in tînăra generație a patriei — o ge
nerație crescută în cultul dragostei 
de țară, al dăruirii pentru interesele 
ei supreme. Este răspunsul unanim, 
pornit din adîncul conștiinței și plin 
de căldura inimii tinere, legămîntul 
de credință, angajamentul întregii 
studențimi a Romăniei socialiste de 
a da viață neabătut îndemnurilor 
pline de dragoste, de înaltă responsa
bilitate 
țării,
general al partidului. He‘ a urma 
strălucitul său exemplu de abnegație 
comunistă și dăruire patriotică pen
tru înălțarea patriei pe culmile ci
vilizației și ale progresului.

Desfășurată sub semnul importan
telor sarcini și orientări cuprinse in 
cuvintarea secretarului general al 
partidului — amplu și mobilizator 
program de lucru pentru întreaga 
studențime a patriei — ■ conferința 
U.A.S.C.R. a dezbătut într-un climat 
de inaltă responsabilitate comunistă 
modul in care se înfăptuiesc hotărî- 
rile Congresului al XI-lea. ale Con
ferinței Naționale a partidului cu 
privire la perfecționarea invățămîn- 
tului. la legarea lui mai strînsă de 
cercetare și producție, pentru for
marea prin muncă și pentru muncă 
a viitorilor specialiști de care au 
nevoie economia socialistă, știința si 
cultura patriei noastre. Intr-o atmo
sferă de puternic entuziasta, foru
mul democratic al tineretului uni
versitar a dat o vibrantă expresie 
sentimentelor de dragoste și recu
noștință pe care studențimea le nu
trește față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. hotăririi de a munci și. în
văța cu abnegație si dăruire, răs
punzind prin fapte grijii și atenției 
pe care partidul si statul nostru le 
acordă asigurării minunatelor condi
ții de creștere armonioasă a tinerei 
generații. Sint sentimentele de dra
goste și prețuire ale studentimii. ale 
tineretului întreg, 
spre conducătorul 
noastre, secretarul _____  ______
dului. a cărui concepție științifică, 
profund originală, a revoluționat din 
temelii învățămintul românesc, fău- 
rindu-i o structură modernă, cores
punzătoare cerințelor de cadre. înar
mate cu cele mai noi cuceriri ale 
științei si tehnicii de care are nevoie 
impetuoasa dezvoltare a economiei 
contemporane. înaintarea mai rapidă 
a țârii pe noi trepte de civilizație si 
progres : sint. dragostea și prețuirea, 
profunda gratitudine a tineretului 
nostru studios ce urmează exem
plul neobosit., mobilizator, de ac
țiune și- gîndire revoluționară al 
secretarului general al partidului, 
care, pornind de la permanenta si 
profunda analiză a realităților de

azi ale patriei, ne cheamă la făurirea 
zilei sale de miine, a mărețului ei 
viitor, îndeamnă tînăra generație, 
puternică forță socială, viitorul în
suși al națiunii, să-și desfacă larg 
aripile imaginației, cutezanței revo
luționare, să dea frîu liber gîndirii 
creatoare, să nu-și precupețească 
eforturile în însușirea tezaurului cu
noașterii umane, în mersul său avîn- 
tat spre comunism : „Nu trebuie să 
uitați nici un moment, dragi prieteni 
tineri, că numai însușindu-vă fără 
preget tot ceea ce este mai înaintat 
in știință, in tehnică, în cunoașterea 
umană veți putea deveni specialiști 
cu o inaltă calificare, capabili să vă 
îndepliniți in cele mai bune condiții 
orice misiune încredințată, să serviți 
in orice împrejurare patria, poporul! 
Numai așa veți putea fi militanți 
fermi pentru socialism și comunism, 
pentru măreția României socialiste, 
pentru bunăstarea poporului, pentru 
independenta și suveranitatea patriei 
noastre !“.

Participanții la înaltul forum de
mocratic al studențimii, răspunzind 
acestei vibrante chemări la muncă 
neobosită, la întărirea spiritului re
voluționar ce trebuie să caracterize
ze formarea unor militanți adevărați 
pentru cauza înfloririi patriei. însufle
țiți de adincă dragoste față de po
porul ai cărui fii sînt, s-au angajat 
să aplice neabătut în viață orientă
rile și indicațiile secretarului general 
al partidului, să învețe și să mun
cească fără preget, în institute de 
învățămînt, în laboratoare și atelie
re școlare, in fabrici 'și uzine, pe 
marile platforme industriale. în uni
tăți agricole, în școli și instituții 
social-culturale, în cercetarea știin
țifică. să fie mereu prezenți acolo 
unde patria are nevoie de 
pună fără șovăire umărul acolo unde 
este mai greu, să facă totul pentru 
a fi la înălțimea . atenției statului 
nostru față de tînăra generație.

A fi student, tînăr revoluționar, 
azi, înseamnă a răspunde minunate
lor condiții de muncă și învățătură,

Olt,' 
ter-

bele de hidrocentrale de pe 
Argeș și Bistrița, puternicele 
mocentrale de la Rovinari, Craiova, 
Deva, Brăila sînt rodul intensu
lui proces de industrializare a țării 
care solicită dezvoltarea prioritară 
a energeticii. Produceam în 1950 
doar 2,1 tailiarde kWh ; astăzi pro
ducem circa 60 miliarde kWh, de 
aproape treizeci de ori mai mult.

Construind mult, am avut și avem 
în permanență nevoie de tot mai 
multe materiale de construcții. De 
altfel, nici nu ar fi fost posibilă 
înfăptuirea amplului program de 
investiții, realizarea noijor fabrici 
și uzine, a noilor blocuri și așeză- 

. minte. social-culturale care împin- 
zesc astăzi toată țara, fără crearea 
și dezvoltarea unei puternice in
dustrii a materialelor de construc
ții. Așa au apărut noile fabrici de 
ciment de la Birsești (Tg. Jiu) și 
Hoghiz (Brașov), de la Bicaz și 
Deva, noile întreprinderi de pre
fabricate de la Craiova și Călărași, 
de la București și Oradea etc. Ca o 
dovadă a prețuirii deosebite de care 
se bucură oamenii muncii din in
dustria cimentului, aceștia vor 

,j .trepe,„.de ,1a. 1 mprtie, de la xAteana . 
materiale de construcții la o rețea 

___________________ ___ __ superioară, corespunzătoare side- 
prinse între 205—393 lei în indus- rurgiei B. Totodată, maiștrii din fa- 
tria energiei electrice (pentru taun- J- -* «•
citorii calificați), 217—334 lei îrt 
industria materialelor de construc
ții, 217—366 lei în industria celulo
zei și hîrtiei, 211—449 lei în indus
tria poligrafică. Sumele respective 
se acordă — conform Decretului 
Consiliului de Stat de reeșalonare 
pe ramuri și activități a majorării 
retribuției din prima etapă — cu o 
lună în avans oamenilor muncii din 
industria materialelor de construc
ții, cu două luni în avans celor din 
industriile energiei electrice și po
ligrafiei, cu patru luni in avans ce
lor din industria celulozei și hîr
tiei.

Noile măsuri — a căror aplicare 
a fost posibilă datorită bunelor re
zultate obținute în economie, in 
sporirea producției și productivită
ții muncii, a venitului național — 
constituie încă o dovadă grăitoare 
a pojiticii consecvente a partidului 
și statului nostru de creștere con
tinuă a nivelului de trai, material 
și spiritual, al maselor, al fiecărei 
familii de oameni ai muncii. Cei 
ce lucrează în sectorul energe
tic'— și nu numai ei — știu că 

I Bi cazul, Lotrul, Porțile de Fier, sal-

Pe baza hotăririi Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
decembrie anul trecut, privind re- 
eșalonarea graficului' de majorare 
a retribuțiilor în prima etapă — 
hotărîre adoptată din inițiativa se
cretarului general al. partidului,^to
varășul Nicolae Ceaușescu — în
cepînd de la 1 martie va benefi
cia de sporirea retribuțiilor perso
nalul muncitor din alte patru ra
muri economice (față de numai o 
singură ramură cum fusese sta
bilit inițial) : industriile energiei 
electrice, materialelor de construc
ții, celulozei și hîrtiei, poligrafiei. 
In acest fel, numărul total al celor 
care primesc retribuții mărite — 
acțiunea de majorare a început, 
cum se știe, în vara anului trecut 
— a ajuns în prezent la aproape 
4,7 milioane persoane, adică mai 
bine de două treimi din întregul 
personal muncitor, din economie.

Majorările medii de retribuții, 
care se aplică începînd de la .1 
martie, sînt substanțiale : 16,5 la 
sută în industria energiei electrice, 
16,1 la sută în industria materiale
lor de construcții, 17,4 la sută în 

ț.fs.industria celulozei- țit hîrtiei, 16,5.1a 
sută în industria poligrafică. în su
me valorice, aceste creșteri sînt cu-

bricile de ciment, ca și cei din in-, 
treprinderile de prefabricate bene
ficiază. în plus la majorare și de o 
clasă de retribuire. Subinginerii din 
fabricile de ciment, prefabricate, 
celuloză și hîrtie primesc de ase
menea o clasă de retribuire în plus.

Importante înnoiri au înregistrat 
în anii noștri și industria celulo
zei și hîrtiei, industria poligrafică. 
Au apărut combinatele moderne de 
prelucrare superioară a materiei 
prime de la Călărași, Dej și Su
ceava, iar în județele tării funcțio
nează în prezent unităti poligrafice 
dotate cu rotative și utilaje de inalt 
randament.

Gîndurile tuturor celor care be
neficiază acum de majorarea re
tribuției înainte de termenul pre
văzut 
dură 
către 
rășul 
mind pentru noile sporuri de ve
nituri care le revin, oamenii mun
cii din cele patru ramuri economi
ce. sînt pe deplin hotărîți să-și spo-

128,9%
Pe ansamblul cincinalului

CRAIOVA

Prima etapa jQȚg

ce se îndreaptă 
iubit al națiunii 
general al parti-

ei, să comunistă față de viitorul 
adresate ei de secretarul

g®;
so

ÎN
ZIARUL 
DE AZI

© Primirea în partid — moment de viață unic, de înaltă angajare politică 
și socială © Două mari șantiere de irigații în fața probelor finale © RUBRI
CILE NOASTRE : Din viața partidelor comuniste și muncitorești ; Sport ; 

Faptul divers ; De pretutindeni

Pe fluxul de fabricație 
tractorul cu numărul 4000

Hotărîți să îndeplinească exemplar 
sarcinile subliniate de Conferința Na
țională a partidului privind' realiza
rea ritmică a planului și moderni
zarea producției, oamenii muncii de 
la întreprinderea de tractoare și ma
șini grele din Craiova depun eforturi 
susținute pentru obținerea de noi 
succese in aceste domenii. Așa cum 
se știe, in prezent, întreprinderea 
craioveană produce două tipuri de 
tractoare : TIH-445 și A-1800 A, iar 
in stadiu de pregătire a fabricației 
se află alte tipuri de tractoare. în 
acest an, ponderea tractoarelor in 
totalul producției unității este de 70 
la sută. Pe fluxul tehnologic a! în
treprinderii șe lucrează acum Ia trac
torul cu numărul de fabricație 4000. 
(Nicolae Băbălău).

LIVRĂRILOR

absolut ni- 
din obliga- 
ferm asu- 
pentru a- 

i lună prin

inițial se îndreaptă cu căl- 
și recunoștință către partid, 
secretarul său general, tova- 
Nicolae Ceaușescu. Mulțu- faptul că de munca lor, de rezul

tatele obținute în creșterea produc
ției și a eficienței economice de
pinde bunăstarea lor, a întregului 
popor.

Cifra pe ansamblul cincinalului va fi imbunâtățltâ corespunzător 
majorării stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului.

în pagina a ll-a : calcule privind 
1 martie a.c.

rească în continuare contribuția 
la înflorirea patriei, la traducerea 
in viață a hotăririlor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului, conștienți de

sporirea cîștigurilor lunare, de la

ciclului de fabricație

CUM SlNT ASIGURATE UTILAJELE TEHNOLOGICE

PENTRU NOILE INSTALAȚII ALE CHIMIEI

roșie" din Bucu-

depinde mult și de punctualitatea

Discutăm la „Grivița roșie" în le
gătură cu livrarea utilajelor tehnolo
gice pentru șantierele industriei chi
mice

— Cu toate că. in ianuarie, colec
tivul nostru a produs și expediat in 
avans șantierelor noilor capacități 
din industria chimică o cantitate de 
587 de tone de utilaje tehnologice, 
ce erau prevăzute în planul lunilor 
viitoare, totuși n-am reușit să reali
zăm . ' 
mic i 
țiile 
mate 
ceasta 
programul de li- ■ 
vrări — ne spu
ne tovarășul Ste- 
lian Necula, di
rectorul între
prinderii de uti
laj, chimic „Grivița 
rești.

Situația este cit- se poate de se
rioasă. deoarece nici în luna februa
rie lucrurile nu s-au schimbat cu 
mult în bine. Aproape 40 la sută din 
utilajele tehnologice așteptate pe 
șantiere și planificate, să „iasă" pe 
poarta întreprinderii, pină la sfirși- 
tul acestei luni, nu au asigurate 
condiții pentru a fi executate. Na 
există oare capacități de producție ? 
Dimpotrivă, acestea sînt create dacă 
ținem seama de faptul că, în între
prinderea bucureșteană, 25 piuă la 
30 la sută din capacitățile de pio- 
ducție destinate realizării de echipa
mente și instalații tehnologice pen
tru industria chimică nu sint folo
site în mod corespunzător. Și aceas
tă stare de lucruri se menține de la 
începutul anului, cu toate că s-au 
aplicat numeroase măsuri pe plan 
tehnic, organizatoric și politic in ve-

derea scurtării
la toate utilajele tehnologice restan
te : organizarea lucrului în trei 
schimburi, ahaliza zilnică a grafice
lor, de producție, constituirea unor 
brigăzi de producție și educație for
mate din cei mai buni muncitori, 
care lucrează la comenzile întirzjate.

— Cauza principală a apariției 
restanțelor în realizarea și livrarea 
unor importante cantități de utilaje

constă în asigurarea neritmică, la 
întîmplare, uneori, de către o serie 
de furnizori din industria metalur
gică. a materialelor necesare con
strucției acestor mașini și echipa
mente. intervine în discuție tovară
șul Mihai Popa, secretar adjunct al 
comitetului de partid. întimpinâm 
greutăți și la achiziționarea unor 
materiale din import, problemă ne- 
solutionată la nivelul cantităților 
programate, și aprobate prin faianțe, 

într-adevăr. au rămas datoare cu 
livrări de materiale prevăzute pen
tru anul trecut, față de „Grivița 
roșie", următoarele unități furni
zoare :

O întreprinderea „Republica" din 
Capitală — 231 tone de țeavă ; © 
întreprinderea de prelucrare a alu
miniului din Slatina — 114 tone de 
bandă din aluminiu ; © Combinatul 
siderurgic Galati — 85 tone de tablă.

— Solicităm in modul cel mai

ferm, prin intermediul ziarului „Scin- 
teia", sprijinul tovărășesc al tuturor 
furnizorilor amintiți, in vederea de
pășirii grabnice a greutăților, apă
rute în aprovizionarea cu unele ma
teriale de primă necesitate, ne-a 

. spus tovarășul Iiie Bologa, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii și președinte al consiliului 
oamenilor muncii. Noi. împreună cu 
■furnizorii, aven? o mare răspundere : 

să asigurăm pro- 
---------------------- ducerea de utilaje 

pentru, noile ca
pacități și insta
lații productive 
ale industriei chi
mice, in scopul 
punerii lor in 
funcțiune cu ma
ximă rapiditate. 
Personalul mun

citor de la „Grivița roșie" este ho- 
tărît să nu precupețească nici un 
efort pentru fabricarea și livrarea 
de urgență pe șantiere a tuturor 
utilajelor tehnologice restante. Dar 
realizarea marii I lor majorități, prin
tre care două schimbătoare de căl
dură necesare combinatelor chimice 

Teleajen și Arad, o serie de 
din componenta unor 

sinteză și răcitoare cp

nmi D r®TLIIIII

din 
subansamble 
coloane de 
aer. depinde, în ultimă instanță, de 
primirea in cel mai scurt timp a 
materialelor atit de mult solicitate.

Subscriind întru totul la acest apel 
tovărășesc, nu putem ignora faptul 
că aceste dereglări ale mecanismu
lui de aprovizionare tehhico-mate- 
rială nu au apărut de ieri, de azi, 
în ziarul nostru din 23 noiembrie

Inq. Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a Ill-a)

electrică economisit este in interesul
fiecăruia dintre noi

Arta poartă in ima
ginea 
chipul 
speranțelor și idealuri
lor omenești și conține 
o vastă experiență 
umană legată de tra
diția și limitele istori
ce ale unei sensibili
tăți, deschideri cizelate 
în raport cu natura, 
cu vicisitudinile, cu 
puterea poporului de 
a dăinui și a se afirma 
ca entitate distinctă, 
făuritoare de valori. 
Artistul conștient de a- 
cest adevăr, care a în
țeles misiunea de a 
purta peste timp spi
ritul viu al unei cul
turi, se simte un inves
tit și un trezorier care 
găsește în viața și 
munca, în sensibilita
tea și concepția despre 
viață a poporului său 
izvorul celor mai du
rabile opere.

Epoca noastră socia
listă a ridicat de la 
nivelul răspunderii in
dividuale la răspunde
rea colectivă grija față 
de toate valorile ma
teriale și spirituale 
aie națiunii. Aceasta 
deschide perspectiva 
unei angajări culturale 
deosebite. Nici o pro
fesiune, nici un act de 
creație nu poate ră- 
mine izolat, ci se în
globează ca energie 
umană1 — mesaj și 
destinație — unui folos 
social vast care tinde 
să devină uriașă pu
tere în funcție de ar
monia și coerența a- 
cestui organism social.

Diversitatea moda
lităților de expresie, 
varietatea formelor de 
contact cu oamenii tac 
astăzi din arta plasti
că dovada unei nece
sități artistice înțelese 
și favorizate. în zeci 
de expoziții ample 
stilul și mobilul ima
ginii artistice comple
tează chipul multico
lor al artei socialiste 
puternic ancorate în 
realitatea noastră con
temporană. în necon
tenitul proces al di
versificării dialogului 
cu publicul apar noi 
forme, noi modalități 
care îmbogățesc viața, 
ambianța cotidiană. 
Ansamblul de sculpturi 
in piatră de la Mă
gura. de ceramică mo
numentală de la Med
gidia, de sculptură

ei concretă 
întrebărilor.

spațială în metal de la 
Galați, suita de’ vaste 
tapiserii moderne ș.a. 
vădesc interesul deose
bit pentru monumente, 
pentru arta de for. 
Totodată, aceste mani
festări de artă vădesc 
interesul, preocuparea 
pentru colaborarea cu 

. artistul in cele mai di
verse activități umane; 
o colaborare in cursul 
căreia 
tistică, 
creație 
ratorul 
pune i 
confruntare cu opinia 
oamenilor, tine seamă 
de sugestiile lor fruc
tuoase. Putem vorbi,

activitatea ar- 
procesul de 

iese din labo- 
I intim, se su- 
unui proces de

însemnări 
de Ion 

SĂL1STEANU

așadar, de germeni ai 
unei relații de tip 
nou întrq creator și 
beneficiar, de crește
rea rolului colectivită
ții avizate, tot mai 
competente, în produ
cerea și receptarea 
operei de artă.

Libertatea de creație 
este condiția interioară 
a unei angajări și pu
teri de a-ți irnpune li
mite și rigori. Cu cit 
o artă este mai con
trolată prin logica unui 
proces care are in ve
dere un larg interes 
social, cu cit ea este mai 
preluată și dedusă din 
experiența istoriei, a 

muncii po- 
i atit este ea 
, ferită de a 
i slogane ori 

parazitare, 
noi forma 
inseparabil, 
artei care 

forma

vieții și t 
porului, cu 
mai liberă, 
se îneca in 
influențe 
Există la 
unui binom 
coerent, al 
include viața 
a descoperirii și oglin
dirii in imagine a chi
pului insolit al naturii, 
al realității sociale și 
umane, chip gîndit în
delung de artistul au
tentic, care adaugă 
formei artistice o no
blețe, un aer nu de in
venție ostentativă și 
complexantă, ci de lu
cru firesc, plin de căl
dura unei reîntîlniri 
cu noi înșine și cu via
ța pe care o include 
arta — ca modalitate

de ridicare pe o treap
tă inaltă a civilizației 
și culturii tuturor prin 
utilizarea sopială, lar
gă, a măiestriei și 
competenței artistice.

Societatea noastră 
creează condițiile ne
cesare unor manifes
tări și creații de ne
conceput altădată, asi
gură întregul sprijin 
de care arta și artiștii, 
români, maghiari, ger
mani și de alte națio
nalități, au nevoie in 
misiunea lor de a 
educa, de a modela 
conștiințe și a forma 
omul de miine al so
cietății comuniste. Ne 
reamintim de o întil- 
nire a . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu 
creatorii de artă — că
rora li se adresa prin 
cuvintele : „Sint con
vins că poeții și ar
tiștii plastici, toți crea
torii dc artă vor merge 
și în viitor in același 
pas cu creatorii bunu
rilor materiale, punind 
la baza operelor lor 
nu numai talentul și 
imaginația, ci și con
cepția noastră științi
fică despre lume -- 
ideologia umanistă. în 
felul acesta se va dez
volta și infloiT arta 
noastră nouă, revolu
ționară, arta demnă de 
epoca pe care o trăim, 
de ceea ce a realizat 
poporul nostru sub 
conducerea partidului, 
de ceea ce ne propu
nem să realizăm".

Din conștiință unei 
asemenea misiuni în
credințate de partid 
izvorăște încrederea în 
puterea artei contem
porane. în valoarea ar
tistică și umană a ce
lor ce o slujesc, in ca
pacitatea artei de a 
capta izvoarele inepui
zabile ale societății 
socialiste, ale vieții și 
muncii tuturor 
patriei.

Arta și cultura i 
tră promovează 
spiritul socialist 
încredere în om, 
demnitatea lui, in va
lorile etice și morale, 
in forța de afirmare a 
orînduirii noastre ea 
cea mai înaltă formă 
de organizare socială 
pe care a cunoscut-o 
istoria, societatea al 
cărei arhitect este 
Partidul Comunist Ro
mân.

fiilor

noas- 
larg 

t de 
in
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Mărturii
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inedite
Colecția de documente a Mu

zeului de istorie și etnografie 
din Focșani s-a îmbogățit cu 
noi piese de mare valoare. De 
curînd s-a prezentat la muzeu 
o cetățeancă din Focșani, Feli
cia Crișan, care a donat institu
ției mai multe fotografii reali
zate la sfîrșitul secolului trecut 
și începutul secolului nostru — 
tot atîtea mărturii despre chipul 
de epocă al orașului de pe Mll- 
cov. Pe adresa muzeului a sosit 
și o scrisoare de la Mircea A- 
postol, din Roman, care anunță 
că a expediat spre Focșani un 
plan al orașului realizat în anii 
1896-1898.

O faptă de 
14 carate

In timp ce se întorcea spre 
casă, de la Școala generală nr. 4 
din Bistrița, pionierul Adrian 

. Varga a fost atras de o 
^licărire care parcă „izvora" de 
'pe trotuar. Pe moment, a crezut 
că e vorba de sclipirea zăpezii. 
Uitindu-se însă mai atent, a ob
servat că razele de lumină sint 
reflectate de o mică piesă din 
aur. A ridicat-o, s-a abătut din 
drum si a predat-o imediat la 
miliție. După vreo trei zile, in 
preajma locului cu 'pricina un 
cetățean căuta, scormonind in 
zăpadă, un obiect pierdut. Coin
cidența a făcut ca același pio
nier, Adrian Varga, să-l vadă si 
să-l întrebe ca anume a pierdut, 
la care omul a răspuns că era 
vorba de o verighetă.

Au 
După 
care, 
sesia 
După ... 
se poate evalua în caratele ine
stimabile ale cinstei.
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Iplecat împreună la miliție, 

formalitățile de identifl- 
păgubașul a intrat in po- 
bunului său, de 14 carate, 
cum si fapta pionierului

I

Tamponare 
cu justi
ficări ?

Pe una din străzile Bîrladului 
s-au tamponat două autovehi
cule. Din fericire, un accident 
care nu s-a soldat cu răniți sau 
pierderi de vieți omenești. La 
prima vedere, o tamponare oa
recare... Dacă nu ne-ar fi atras 
atenția „ceva" la autorii eve
nimentului. Cine sint ei 7 Unul 
este Ion Pădure (de pe autobu
zul 31-VS-1950). și celalalt e Ful- . 
ger Blanaru (de pe autobuzul- 
31-VS-1766). Așadar, amindoi 
șoferi pe autobuze de călători. 
Amindoi de la aceeași autobază 
din Birlad. Amindoi colegi de 
muncă. Dar. față în față cu is
prava săvîrșită, flecare a căutat 
să aducă fel de fel de justificări. 
Cauza tamponării — stabilită de 
anchetă — a fost una singură : 
viteza excesivă. $i concluzia tot 
una : mai multă atenție nu stri
că.

„Colega 
în flagrant

Măriei Sipos din comuna Băi- 
șoara (Cluj) ii plăcea foarte 
mult anturajul studențesc. Ea 
însăși se lăuda că e stu
dentă.- Și căminele studen
țești îi erau familiare. Le 
vizita foarte des, sub pretext că 
iși caută „colegele" de grupă, de 
an, de facultate... De fapt, 
căuta dulapurile 
care dădea iama . 
ce găsea mai de valoare. Apoi, 
cu geamantanele doldora, pleca 
la Oradea pentru, a le „valorifi
ca". Azi așa, miine așa. pină 
cînd a fost prinsă in flagrant, 
drept care i 'se întocmește acum 
dosarul de cercetare penală.

i

I

I
I
I

î

I
I

II

I
i
I
>

I
I
l

I
l
l
lCC

I
i
!
îea 

acestora, prin 
și înșfăca tot

I
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IBraconaj 

la miezul I
apro-

nopții
La miez de noapte, in 

pierea Cheilor Dlmbovicioarei, 
subofițerul de miliție Mihai Me- 
ranu a zărit un autoturism cu 
nr. l-Ag-4874, parcat intr-un 
loc ferit, dar tocmai prin aceas
ta dădea de bănuit. Nu departe 
de autoturism, pe malul Dîm
boviței, l-a intilnit și pe proprie
tarul acestuia, Sorin Olteana. 
Dar nu singur, ci împreună cu 
consăteanul său Vasile Găleșea- 
nu, amindoi din comuna Rucăr- 
Argeș. Li se făcuse poftă de 
păstrăvi in... februarie. Pe scurt; 
braconaj. Cei doi nu sint insă 
la prima lor ispravă de acest fel. 
Sint „cunoștințe" vechi ale ru
bricii noastre, despre care am 
mai scris acum trei ani o notă 
cu titlul „Pescari... pescuiți". A- 
tunci au fost condamnați la 
cite trei luni închisoare, cu sus
pendarea pedepsei, dar se vede 
treaba că năravul din fire n-a 
avut lecuire.
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Ioan Cojan, Iosif Dorin Hirțe 
și Ioan Luca Bălteanu — toți 
trei din comuna Bîrzava, jude
țul Arad — se priveau cu coa
da ochiului, în timp ce mor- 
măian:

— Cip.
— Pas parol.
— Plus o sută...
în aceeași „limbă păsărească" 

s-au apucat să grăiască cei trei, 
zilele trecute, și în trenul care-i 
ducea spre casă. Dar tocmai 
cînd unul dintre ei voia să răs
pundă la „plus o sută" s-a auzit 
replica unui milițian :

— Plus o mie...
Amenda pe care fiecare a tre

buit s-o achite.
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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PRIMIREA ÎN PARTID
moment de viată unic. de înaltă angajare politică si socială

După cum se știe, pretutindeni în tară, organele și organizațiile de 
partid sînt permanent preocupate să desfășoare, in vederea realizării în
tocmai a sarcinilor izvorîte din hotăririle Congresului al XI-lea, o largă 
muncă politico-organizatorică pentru primirea de membri, pentru 
pregătirea temeinică, formarea și educarea noilor contingente de 
comuniști. Este un proces continuu, de necontenită reîmprospătare 
a forțelor și rîndurilor partidului. Am solicitat, de această dată, părerea 
unor secretari ai organizațiilor de partid despre modul cum se manifestă 
această preocupare majoră, statornică a comuniștilor în unele întreprin
deri tinere, unde, evident, constituirea și consolidarea colectivelor de 
muncă depinde nemijlocit de însăși 
lltativă a organizațiilor de partid.

RED. Ce metode folosiți 
pentru temeinica pregătire a 
celor care își manifestă dorința 
de a deveni membri ai partidu
lui nostru ? Cum asigurați pri
mirea celor mai activi oameni 
ai muncii, care se disting prin 
calitățile moral-politice și prin 
întreaga lor activitate, dovedin- 
du-se demni de înaltul titlu de 
comunist ?

ION CIOCA, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare din Cluj- 
Napoca :

Unitatea noastră patronează con
strucția combinatului de utilaj greu, 
dlr. codrul căruia va face parte 

organi- 
un stu- 
primire 

căutat 
din ac-

din cadrul căruia 
și ea. Cu sprijinul birourilor 
zațiilor de bază am întocmit 
diu asupra posibilităților de 
de noi membri. Firește, am 
să-i cunoaștem îndeaproape. __ ...
tivitatea de zi cu zi, pe cei mai buni 
dintre cei buni. Aceștia au fost an
trenați prin sarcini concrete la dife
rite activități politice și obștești, în 
învățămîntul de partid, fiind frecvent 
invitați la adunări de partid, la ma
nifestări cultural-educative. Accen
tul in formarea lor s-a pus pe în
sușirea documentelor Congresului al 
XI-lea, a Programului partidului, pe 
cunoașterea Codului etic. In anul 
precedent, organizațiile de bază din 
întreprinderea noastră au primit 
în rîndurile partidului 61 de noi 
membri, dintre care 59 sînt mun
citori, iar doi ingineri. Aș menționa 
și faptul — grăitor pentru tinerețea 
organizațiilor noastre — că 54 din
tre ei provin din organizația revo
luționară a tineretului. Pot să spun 
că fiecare a crescut sub ochii noș
tri. Corespunzător pregătirii lor, li 
s-au încredințat sarcini de produc
ție și politice care le-au pus la în
cercare aptitudinile, spiritul de răs
pundere. La vîrsta de numai 20 de 
ani, Mihai Brehar, șef de echipă la 
montaj, se află mereu în fruntea în
trecerii, iar echipa lui Iosif Molnar, 
de la atelierul 1 cazangerle, for
mată numai din tineri, nu este între
cută de vîrstnici. încredințîndu-li-se 
sarcini concrete, mobilizatoare în pro
cesul muncii, oamenii au dobîndit în
credere în propriile forțe, au început 
să se afirme, să aibă nume — cum se 
spune — și, cred, că nu peste mult 
timp unii vor avea și renume. Iată. 
Maria Oltean, mașinistă pe podul 
rulant, la început era timidă, re
trasă, nu scotea o 
dunări. Ajutată de 
de cunoștințele pe
însușește la liceul 
ia cuvîntul, își spune 
rea, face propuneri judicioase, fiind 
o tovarășă în plină afirmare. ,

ION CIOROIANU, secretarul comi
tetului de partid de Ia întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb 
din Suceava:

Pentru cei 40 de comuniști pri
miți de curînd în partid s-a or
ganizat un cerc de învățămînt. s-au 
ținut expuneri și dezbateri pentru 
aprofundarea problemelor funda
mentale, economice și politice de 
actualitate, ale prevederilor Statutu
lui partidului. I-am îndrumat să ur
meze cursurile de ridicare a califi
cării profesionale, 10 dintre ei fiind 
sprijiniți să-și îmbogățească cunoștin
țele la cursurile serale ale liceului in
dustrial. Procedînd în acest fel, o- 
bișnuindu-i din timp pe viitorii mem
bri de partid 
de partid, cu 
cini concrete, 
cererilor lor, 
înaltei calități

vorbă în a- 
comuniști și 
care și le 
seral, acum 
deschis păre-

cu rigorile disciplinei 
îndeplinirea unor sar- 

momentul discutării 
în vederea acordării 

de membru al Parti-

Două mari șantiere de irigații
în fața probelor finale

Două sint motivele principale care ne determină să aducem acum 
in discuție modul in care se desfășoară activitatea pe două mari șan
tiere de irigații: Izvoru — Cujmir și Crivina — Vinju Mare, situate, 
in cea mai mare parte, pe raza județului Mehedinți. Primul: ambele 
sisteme au ca ultim termen de predare sfîrșitul lunii mai. Al doilea: 
de finalizarea acestor obiective depinde de fapt realizarea producției 
sporite de porumb stabilite în acest an județului Mehedinți. Care 
este stadiul lucrărilor pe aceste șantiere și ce garanții prezintă con
structorul — T.C.I.F. Craiova — că iși va respecta angajamentul de 
a asigura, pină în vară, apă pe toată suprafața de aproape 80 000 ha?

Facem abstracție de restanțele mari 
acumulate pe parcursul execuției a- 
cestor obiective, de cauzele care au 
determinat rămînerile în urmă și ne 
propunem să prezentăm realizările 
față in față cu prevederile ultimu
lui grafic propus de către construc
tor in luna noiembrie anul trecut și 
acceptat de către factorii interesați.

Orice specialist în construcții hi
drotehnice cunoaște cită competență 
profesională și cită muncă cere 
execuția unei stații centrale de pom 
pare la un sistem de irigații, chiar 
in condiții normale de lucru. La sis
temul de la Izvoru — Cujmir, a- 
ceastă lucrare dificilă se execută în 
condiții de iarnă, după un program 
de muncă de 24 de ore din 24. Con
centrarea de forțe , de aici, ca șl 
mai buna cointeresare a munci
torilor prin introducerea acordului 
global sînt de natură să rezolve — 
ce-i drept doar parțial — unul din 
marile semne de întrebare legate de 
funcționarea sistemului în vara aces
tui an. La aceasta ar mai fi de a- 
dăugat finalizarea unor lucrări cum 
sint stațiile de punere sub presiune 
nr. 3, 12, 13. 15 și 19, stația electri
că de la Pristol, dar mai ales fap
tul că, in condiții climatice mai pu
țin favorabile, în cîmp se transportă 
și se montează conductele, se fac lu
crări de desecări etc. Optimiști, cei 
doi șefi de șantiere — Nicolae Calan- 
giu și Stelian Nițu — apreciază că 
sistemul Izvoru — Cujmir va putea 
funcționa cu întreaga capacitate încă 
de la începutul lunii iunie.

Nu este în intenția noastră să ca
lificăm optimismul fără acoperire ma
nifestat de cei doi specialiști, deși, 
așa după cum se va vedea, unele 
fapte, chiar de dată mai recentă, 
sînt de natură să ridice semne de în
trebare și mai îngrijorătoare asupra 
perspectivei punerii în funcțiune, la 
termenul stabilit, a acestui obiectiv.. 
Iată numai cîteva dintre ele. în cele 

procesul de întărire numerică și ca- 

dului Comunist Român — acest mo
ment al confruntării lor cu exigențele 
impuse vieții și activității comuniș
tilor — a fost trecut cu bine de toti. 
Este cazul lăcătușului loan Aghi- 
niței, om temeinic pregătit pro-

® Cum se manifestă exigența în pregă
tirea și formarea viitorilor comuniști? 
® Opinii ale unor secretari ai comite
telor de partid din întreprinderi tinere

fesional și din punct de vedere po
litico-ideologic, cu o conduită ire
proșabilă în relațiile cu colegii de 
muncă și în societate. Am acordat 
încrederea noastră și electricianului 
Vasile Buliga, strungarului Ion 
Ciurlă, de la prelucrări mecanice, 
bobinatoarei Ilena Socoliuc si altora 
care au dovedit prin fapte că răspund 
tuturor criteriilor pentru a deveni 
membri ai partidului nostru.

RED. : Cu prilejul primirii în 
partid a unor noi tovarăși, co
muniștii simt satisfacția firească 
a reușitei în- educarea acestora. 
Ați simțit insă și amărăciunea 
insatisfacției ? Sau in ceea ce 
privește cunoașterea oamenilor 
n-ați greșit niciodată...

ION CIOROIANU : Cunoașterea 
oamenilor, cu părțile lor pozitive sau 
negative, este una dintre cele mai 
importante preocupări. Nu întîmplă- 
tor în statut se precizează că acela 
ce solicită primirea în partid tre
buie 
cei 
rea 
cel 
acest răstimp — mai 
rău — reiese limpede, 
cererea de primire în 
tricianului V. P., de 
— bun meseriaș, 
multe din calitățile lui 
ganizației de bază a constatat (des
tul de tîrziu, e adevărat) unele la
cune în pregătirea sa politică. A fost 
nevoie ca o perioadă de timp un 
membru al biroului să se ocupe în
deaproape de educarea și formarea 
lui ; numai după ce a reușit să-și 
însușească temeinic o seamă de cu
noștințe politico-ideologice, comu- 

să fie cunoscut de către 
care îi acordă recomanda- 
dintr-o activitate comună de 
puțin un an. Cum folosim 

bine sau mai 
Iată, analizînd 
partid a elec- 
la întreținere 

apreciat pentru 
biroul or-

miercurea ciuc: O nouă și modernă policlinică
7

trei luni de la reactualizarea ultimu
lui grafic, față de propriile, angaja
mente. constructorul înregistrează o 
restantă de 150 000 mc la terasamen- 
te. 45 000 mc la săpat șanțuri și 45 000 

niștii au fost de acord cu primirea 
lui în partid. Este firesc și absolut 
necesar să manifestăm o asemenea 
exigență sporită și datorită faptului 
că uzina se află în plină dezvoltare, 
iar sarcinile ce ne revin din docu
mentele Conferinței Naționale sint 
deosebit de mari ; ele vor putea fi 
îndeplinite numai avînd în cadrul 
tuturor compartimentelor de activi
tate comuniști bine pregătiți din 
toate punctele de vedere, a căror 
viață și muncă reprezintă exemple 
de urmat pentru toți ceilalți.

ION CIOCA : Sint cazuri și cazuri. 
Comitetul nostru de partid a fost ne
voit să infirme o hotărîre de primire 
în partid, adoptată de adunarea ge
nerală a organizației de bază nr. 2 

cazangerie. La puțin timp după ce 
a fost primit de adunarea generală, 
Z.S, a și lipsit de cîteva ori nemoti
vat, a devenit arogant cu tovarășii 
de muncă, socotind pesemne că lui 
i-au sporit... drepturile de a încălca 
disciplina și etica comunistă. Cazul 
acesta nedorit a fost dezbătut cu toți 
comuniștii, subliniindu-se încă o dată 
că în rîndul partidului nu pot fi 
primiți decît oameni integri, care, 
prin activitatea lor. prezintă garan
ții depline, că se vor comporta ca 
adevărați comuniști din toate puncte
le de vedere, oameni care au dovedit 
și dovedesc prin faptele lor că și-au 
însușit și aplică neabătut hotărîrile 
de partid și de stat, nu urmăresc 
interese personale, ci își consacră 
toate eforturile servirii intereselor 
colectivității — unicul cadru de rea
lizare a năzuințelor fiecărui membru 
al societății noastre.

RED. : Cum se asigură repar
tizarea comuniștilor la locurile- 
cheie ale producției și, implicit, 
sporirea influenței mobilizatoare 
a exemplului lor de muncă și 
cIg viață 7

KONCSE iOZSEF, secretarul comi
tetului de partid de la întreprinde
rea de tractoare pe șenile din Miercu
rea Ciuc:
' De la întîiul tractor . realizat de 

colectivul nostru și pînă la tractorul 
nr. 2 200, ieșit recent pe poarta în
treprinderii, nu au trecut nici doi 
ani. Evident, o asemenea performan
tă nu ar fi fost posibilă fără un mare 
efort creator depus de cea mai tî- 
nără organizație de partid din oraș. Pe 
agenda de lucru a organizației de 
partid se află mereu problema repar
tizării judicioase a comuniștilor la 

dițiile materiale pentru a-și putea 
realiza obiectivele stabilite.

După cum se vede, sint încă mul
te stavile in drumul apei spre plan
te în sistemul Izvoru —Cujmir, dar 
chiar și in cel din Crivina — Vinju 
Mare. în marea lor majoritate, a- ș 
ceste stavile vizează spiritul organi
zatoric al celor chemați să le înlătu
re. Considerăm că optimismul celor 
doi șefi de șantiere, și nu numai al 
lor, trebuie condiționat de soluționa
rea grabnică a următoarelor proble
me: 1) O nouă reeșalonare a graficu
lui de execuție, pornindu-se de la si
tuația existentă de fapt, și care să 
cuprindă obiective realiste, și' nu in
tenții, dar mai ales o corelare justă 
între diferitele etape de lucrări și 
termenul de punere în funcțiune. 2) 
Concentrarea imediată pe șantiere a 
unui număr suficient de mijloace de 
transport care să asigure in cimp în
treg necesarul de materiale și uti
laje pînă la reînceperea propriu-zisă 
a lucrului. 3) Pentru realizarea in
tegrală a tuturor canalelor de aduc- 
țiune de pe raza șantierului Cujmir 
— după cum preciza șeful șantie
rului — trebuie suplimentate ime
diat utilajele terasiere cu 5 buldo
zere, 6 dragline și 20 de autoscre- 
pere.'4) Asigurarea celor 100 000 bu
căți dale. (Soluția executării dalelor 
cu forțe proprii ar fi bună dată în
ghețurile nu se vor prelungi pînă 
la mijlocul lunii martie). 5) Este 
apoi în interesul beneficiarilor să în
treprindă, incă din aceste zile, dar 
mai ales după terminarea probelor 
tehnologice, ample acțiuni de masă 
în vederea sprijinirii constructorilor 
în finalizarea unor lucrări — astu
parea unor șanțuri, nivelări — ce 
nu necesită o pregătire specială.

Sînt deci încă multe probleme de 
rezolvat, toate la fel de stringente 
și dificile. Nu puține din ele cer in
tervenția promptă a departamentului 
de resort, care este dator. să asigure 
condițiile materiale necesare impri
mării unui ritm de lucru viu, astfel 
incit aceste obiective să fie finali
zate la termenul stabilit, 
pentru aceasta nu numai obligațiile 
ce-i revin în calitate de titular al 
investiției, ci, mai ales, interesul ge
neral al societății ca pe aceste a- 
proape 80 000 
în anul 1978 
scontat. 

Pledează

hectare să se obțină 
sporul de producție

Iosii POP

locurile-cheie ale producției. La în
ființarea ei. organizația noastră nu
măra 153 de membri ; acum în cele 
patru organizații de bază activează 
226 de comuniști. Această creștere 
numerică s-a realizat ținindu-se 
seama că exigența comunistă este 
însăși esența climatului politic, 
moral și ' profesional. Pentru că 
nu ajunge să fii bine pregătit 
profesional, să îndeplinești riguros 
obligațiile pe care le ai la locul de 
muncă, să ai o comportare corespun
zătoare în societate și în familie. 
Aceasta este — aș zice — o obliga
ție profesională, civică a fiecărui 
om. Calitatea de membru al partidu
lui implică convingeri lăuntrice su
perioare, asumarea datoriei de a răs
punde nu numai de propriile 
fapte, ci și de ale celor din jur, 
care trebuie ajutați să înțeleagă și 
să acționeze pentru întărirea unită
ții colectivului, consolidarea senti
mentului că membrii săi alcătuiesc 
o unică și mare familie a clasei 
muncitoare, care trebuie să în
făptuiască Programul partidului nos
tru. Un singur exemplu. Tînărul Fa- 
luvegi Kălmăn era conștiincios și 
bine pregătit profesional. își realiza 
și depășea lună de lună sarcinile de 
producție. Prin urmare, era bine re
tribuit și acest lucru il interesa in 
primul rînd. Comuniștii din secția 
prelucrări mecanice, secretarul orga
nizației s-au ocupat de lărgirea ori
zontului său de înțelegere, de pregă
tirea lui politică, iar, atunci cînd 
sprijinul lor s-a soldat cu efec
te durabile pe plan politic și moral, 
tînărul a fost primit în rîndul mem
brilor de partid. La rindul său. el 
modelează azi caracterele altor tineri 
muncitori din secția în care lucrează. 
O face cu aceeași exigență și intran
sigență,cu care nu de mult el însuși 
a fost educat.

★
Am consemnat, din trei tinere în

treprinderi, citeva opinii despre pre
ocupările de deosebită răspundere ale 
organizațiilor de părtid pentru a 
primi în rîndurile lor noi membri. 
Programul partidului stabilește sarci
nile actuale și orientările de pers
pectivă ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intării României spre comunism, ale 
modelării conștiinței socialiste, ridi
cării nivelului de trai al poporului. 
Pentru 
vin și 
muncă, 
meinic
care se. identifică cu idealurile parti
dului și le înfăptuiesc neabătut.

îndeplinirea sarcinilor ce rc- 
vor reveni la fiecare loc de 
evident, trebuie pregătite te- 
de pe acum cadrele, oamenii

Prin majorarea retribuției 
în noi ramuri economice 

VOR CÎȘTIGÂ W PLUS 
începînd de la 1 martie

CREȘTEREA MEDIE A RETRIBUȚIEI TARIFARE
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Prima etapă 1978
Cifra pe ansamblul cincinalului va fi îmbunătățită corespunzător ma|orârll 

stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului

Al. POPESCU
cu sprijinul corespondenților 
,.Scînteii" din județele Cluj. 
Suceava și Harghita

UN ELECTRICIAN DE EXPLOATARE 
ÎN CENTRALE SAU STAȚII ELECTRICE 
— energie electrică nivel A, categoria 6, treapta II —

:.l: • 'S s ■.
:v.* lîtocepln®'.din" aceste : Zile', ce*’.-', 

tăț'enii orașului Miercurea Ciuc 
și din împrejurimi beneficiază 
de serviciile unui nou și mo
dern edificiu de sănătate, în
zestrat cu aparatură de înaltă 
tehnicitate.

mp impermeabilizări de canale. La 
stațiile de repompare nr. 2 și 3, pre
cum și la aceea de punere sub pre
siune 8 A, în trei luni de lucru s-au 
acumulat restanțe de cîte o lună sau 
două, în timp ce la stația de re
pompare nr. 4 nici nu au inceput 
lucrările. Ba mai mult. Pentru sta
ția de punere sub presiune nr. 8 B 
se caută incă soluții. Sub grafic sînt 
și lucrările la stațiile electrice de la 
Cujmir și Gruiu, precum și unele 
construcții hidrotehnice. Există apoi 
un volum foarte mare de materia
le — conducte, plăci azbociment, pro
duse de balastieră etc. — care acum 
ar trebui transportate în cimp, dar 
în cea mai mare parte lipsesc chiar 
din depozitele șantierelor. Balastie
ra de la Calafat nu poate acoperi de- 

. cit o treime din necesarul de. dale.
Este de neînțeles cum a putut ac
cepta beneficiarul o asemenea eșa
lonare în care volumul cel mai mare 
de lucrări .este repartizat tocmai în 
lunile aprilie și mai, cînd de fapt, 
ar trebui să înceapă probele tehno
logice. Tot de neînțeles este cum 
conducerea T.C.I.F. Craiova neglijea
ză tocmai șantierul cu cele mai mari 
restanțe — Cujmir — lipsit de con-

— în noua policlinică — ne 
spune tovarășul Martonos Zsig- 
mond, medicul șef al acesteia 
— lucrează peste 120 de cadre 
medicale. Impozanta clădire a 
noii policlinici este prevăzută 
cu peste 200 de încăperi. 55 de 
cabinete medicale de speciali
tate, laboratoare și un dispen
sar medical pentru servirea ce
tățenilor din zona Jigodinului 
și din cartierele Tudor Vladi- 
mirescu și 7 Noiembrie. De a- 
semenea, tot in incinta policli
nicii funcționează centrul sani
tar antiepidemic, comisia de 
expertiză medicală și cabinetul 
de medicină a muncii. Situată în 
imediata apropiere a noului 
spital județean, construit doar 
cu cițiva ani în urmă, policlini
ca din Miercurea Ciuc dispune 
de toate condițiile pentru ca 
pacienții să beneficieze de o 
asistență sanitară ireproșabilă.

în prezent, în județul Har
ghita se află în construcție și 
alte edificii de sănătate. Astfel, 
in municipiul Odorheiu Secu
iesc se înalță un nou spi.tal și 
o policlinică, iar spitalul din 
Vlăhița se extinde și se mo
dernizează. Noi edificii de să
nătate vor fi înălțate în orașul 
Gheorghieni și în alte localități 
ale județului, Oamenii muncii 
români și maghiari din județul 
Harghita văd în aceasta o nouă 
și grăitoare dovadă a politicii 
profund umaniste a partidului 
și statului nostru, menită să 
asigure tuturor fiilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, con
diții egale și tot mai bune de 
muncă, de viață și de îngrijire 
a sănătății.

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii"

UN OPERATOR LA INSTALAȚIILE DE CAZANE 
DIN CENTRALE ELECTRICE

electrică nivel B, categoria 5, treapta III — 

Ciștigul inainte

Ciștigul inainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul
de ciștig

Retribuția tarifară 1 980 lei 2 305 lei 325 lei
Sporul de vechime 

(10 la suta) ‘o <198Mei i “ ' 231 lei ‘ 33 lei-

TOTAL 2178 lei 4 2 536 lei . 358 let

Cîștigul după Sporul
— energie

de majorare majorare de ciștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechim

1 789 lei
e

2 081 lei 292 iei

(10 la sută) 179 lei 208 lei 29 Iei

TOTAL 1 968 lei 2 289 lei 321 lei

UN OPERATOR LA CUPTOARELE DE CIMENT
— categoria 5, treapta III —

Ciștigul inainte 
de majorare

Ciștigul după 
maiorare

Sporul
de ciștig

Retribuția tarifară 1 931 lei 2 305 lei • 374 lei
Sporul de vechime 

(10 la sută) 193 lei 231 lei 38 lei
Sporul de acord 

(11 la sută) 212 lei 254 lei 42 lei

TOTAL 2 336 lei 2 790 lei 454 lei

UN OPERATOR LA FABRICAREA CELULOZEI 
Șl HÎRTIEI

— specialist, treapta II —
Ciștigul inainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul
de ciștig

Retribuția tarifară 2 004 lei 2 346 lei 342 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 200 lei 235 lei 35 lei
Sporul de acord

(5 la sută) 100 lei 117 lei 17 lei

TOTAL 2 304 lei 2 698 lei 394 lei

UN MAISTRU DE LA ÎNTREPRINDERILE 
DE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT 

2 —
Ciștigul după

Tragerea 
extraordinară LOTO

Organizată la 7 martie de 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport — după aceeași a- 
tractivă formulă tehnică a tra
gerii extraordinare Loto a Re
velionului care a acordat zeci 
de mii de ciștiguri în bani și 
numeroase autoturisme — a- 
ceastă nouă tragere atribuie 
participanților autoturisme „Da
cia 1 300", excursii în R. S. 
Cehoslovacă — R.F. Germania— 
Elveția — Austria — R.P. Un
gară sau R. P. Bulgaria — 
R.S.F. Iugoslavia sau R.D. Ger
mană, precum și ciștiguri in 
bani de valoare fixă și varia
bilă. .

La cele 12 extrageri reparti
zate in 4 faze se extrag în to
tal 120 de numere.

Ciștigurile se acordă pe 28 de 
categorii.

Ciștigurile atribuite la faza a 
IlI-a — suplimentară — se su
portă din fondul special al sis
temului Loto.

Se participă cu bilete de 5, 
15 și 25 lei varianta simplă ; 
biletele de 25 lei participă la 
toate extragerile. Se poate juca 
integral sau sfert, 
combinate sau „cap 
pot obține sulte de

Pe biletele 
de pod" se 
ciștiguri.

— gradația 
Cîștigul inainte Sporul
de ma|orare maiorare de ciștig

Retribuția tarifară 2 001 lei 2 415 lei 414 lei
Sporul de vechime 

(10 la sută) 200 lei 242 lei 42 lei
Sporul de acord 

(5 la sută) 100 lei 121 lei 21 lei

TOTAL 2 301 lei 2 778 lei 477 lei

UN LINOTIPIST
— poligrafie nivel A(), categoria 5, treapta iii —

Ciștigul inainte Ciștigul după. Sporul
de ma|orare majorare de ciștig

Retribuția tarifară 2 029 lei 2 377 lei 348 lei
Sporul de vechime 

(10 la sută) 203 lei 238 lei 35 iei

TOTAL 2 232 lei 2 615 lei 383 lei

UN PAGINATOR
— poligrafie nivel A,» categoria 4, treapta I —

Ciștigul înainte 
de maiorare

Ciștigul după 
maiorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 1 706 lei 1 989 lei 283 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 171 lei 199 lei 28 lei

TOTAL 1 877 iei 2188 lei 311 lei

Notă: llnotlplștii, paginatorii și alte categorii de lucrători din poligrafie 
primesc, in plus, unele drepturi bănești și materiale specifice activității ce 
o desfășoară.

Ca și în alte sectoare de activitate, maiștrii din poligrafie vor primi de 
la 1 martie, odată cu majorarea retribuției, și o clasă de retribuire in plus
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu recunoștință mesajul de compasiune pe care Excelența 
Voastră mi l-a trimis în legătură cu accidentul de cale ferată. Familiile 
îndoliate și poporul Ghanei sint profund mișcate de atenția manifestată 
de Excelența Voastră. Fie ca în anii ce vor veni să fim martorii consolidării 
legăturilor de prietenie dintre țările noastre.

Primiți, domnule președinte, expresia înaltei mele considerații și stime.
General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Șeful statului și președinte 
al Consiliului Militar Suprem 

al Republicii Ghana

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

4
Doresc să exprim mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 

felicitare, transmis cu prilejul aniversării Zilei naționale a Kuweitului.
împărtășesc convingerea Excelenței Voastre că bunele relații de prietenie 

care leagă țările noastre vor continua să se adîncească
Vă adresez cele mai bune urări de fericire personală 

continuă pentru poporul prieten al României.
Cu cele mai cordiale salutări,

JABER AL-AHMAD
Emirul .Kuweitului

Cronica
în perioada 24—28 februarie a.c. 

sir Michael Palliser, subsecretar de 
stat permanent la Ministerul Aface
rilor Externe al Marii Britanii, a 
efectuat o vizită îri țara noastră. Cu 
această ocazie a fost primit de to
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execur 
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele britanic a avut convor
biri la M.A.E. cu tovarășul Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului, privind 
relațiile bilaterale, precum și unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

★
Luni a sosit în Capitală o delega

ție economică, condusă de Aage 
Lommer. președintele Consiliului 
nez de cooperare economică și 
dustrială, pentru a participa la 
crările celei de-a Vll-a sesiuni a

da-
in-

Cursuri • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
postuniversitare de comerț 

exterior și cooperare 
economică internațională 
Luni după-amiază, la Academia 

„Ștefan Gheorghiu", a avut loc inau
gurarea cursurilor postuniversitare 
de comerț exterior și cooperare e- 
conomică internațională, organizate 
de Academia „Ștefan Gheorghiu" și 
Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
pe baza hotăririi Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Scopul principal al funcționării a- 
ceștui curs, cu durata de un an șl 
destinat inginerilor, economiștilor și 
juriștilor cu experiepță în activita
tea practică, este de a forma cadre 
de lucrători operativi în domeniul 
relațiilor economice externe, capabi- 
l£,,t aplice cu fermitate in viață 
linia politică a partidului, să pose
de. temeinice cunoștmte.,.privind de
rularea operațiunilor' de ' comerț ex
terior și cooperare economică inter
națională.

La ședința de deschidere, a cursu
rilor au participat tovarășii Lebnte 
Răutu, președintele Consiliului de 
conducere și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu". Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, membri 
ai corpului didactic.

în cadrul festivității inaugurale, 
Cursantli au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai vil mul
țumiri pentru condițiile ce le-au fost 
create in vederea pregătirii lor po- 
litico-ideologice și profesionale, pen
tru a transpune în fapte obiectivele 
politicii partidului și statului nostru 
de dezvoltare continuă a comerțului 
exterior și a cooperării economice in
ternaționale.

TIMPUL PROBABIL PENTRU LUNA MARTIE

Vor

în martie, potrivit prognozei In
stitutului meteorologic, temperaturile 
medii lunare vor fi puțin sub valorile 
normale. Regimul pluviometric va 11 
in general normal, iar pe alocuri pes
te normă, îndeosebi în estul tării. Zi
lele cu precipitații vor fi mai nume
roase în prima și ultima decadă a 
lunii.

între 1 și 5 martie, vremea va fi in 
general umedă, cu cer variabil, mai 
mult acoperit in primele zile, 
cădea precipitații la început sub for
mă de ploaie și burniță, apoi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare, Vîntul 
va sufla moderat, cu viteze de 25—35 
km pe oră, mai întii din sectorul 
vestic, apoi din nord. Temperatura 
va scădea treptat. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 6 și 4 grade, 
local mai coborite, iar maximele în
tre minus 1 și 9 grade.

în zilele de 6—10 martie, vremea 
va fi relativ rece, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații atit sub 
formă de ploaie, cît și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări locale la în
ceputul intervalului de pină la 40—50 
km pe oră. Temperaturile, minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și 
2 grade, izolat mal coborite, iar ma
ximele intre minus 2 și 8 grade, local 
mai ridicate. -

între 12 și 15 martie, vremea se va 
ameliora, cerul va fi variabil și vor 
cădea precipitații slabe și de scurtă 
durată, semnalîndu-se îndeosebi la
poviță și ninsoare. Temperaturile 
minime vor fi,.cuprinse intre minus 
9 și 1 grad, iar cele maxime între 2 
și 12 grade.

în perioada 16—20 martie, vremea 
va fi în curs de încălzire. Cerul va 
fi temporar noros și vor cădea bur
niță și ploi slabe. Temperaturile mi
nime vor oscila între 0 și 6 grade, 
izolat mai coborite în depresiunile 
dm estul Transilvaniei, iar cele ma
xime intre 5 și 15 grade, local mal 

t v

9.00 Teleșcoală 
10,00 - • ■ •

11.25
12,15
16.00
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16.35
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17,20
17.30
17,55

și să se dezvolte 
și de prosperitate

zilei
misiei mixte româno-daneze de 
colaborare economică, industrială, 
tehnologică și științifică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului agricultu
rii și industriei alimentare, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Axe] Serup, amba
sadorul Danemarcei la București.

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
SI SOCIALISMULUI" 

nr. 12/1977

REVISTA COMPETIȚIILOR
urmă echipă încearcă să ordoneze 
jocul său, principalul jucător — mij
locașul Rădulescu — punindu-și ap
titudinile in serviciul organizării ac
țiunilor întregii formații. în primul 
meci din retur. Sportul studențesc a 
făcut un pas înainte pe calea aleasă 
— mijlocașul Rădulescu strălucind 
tocmai prin felul în care s-a integrat 
ansamblului și și-a servit partenerii. 
Să reținem, deocamdată cu titlu de 
promisiune, realizările echipei Spor
tul studențesc ; să sperăm că, odată 
cu etapa viitoare, alte cluburi și 
echipe din divizia A vor arăta ama
torilor de fotbal semne ale înnoirii 
în domeniul ordonării

★
Dintre numeroasele 

ternaționale la care 
sportivii români ne vom opri asupra 
concursului de sabie de la Varșovia, 
unde sabremi nostru Alexandru 
Nilca s-a distins intr-o companie 
deosebit de valoroasă. La întrecerile 
preliminare erau înscriși 87 de spor
tivi din nouă țări, printre care cam
pionul mondial Gerevici (Ungaria), 
Michele Maffei (Italia) și Krovopus- 
kov (U.R.S.S.), campion olimpic în 
1976. După o suită de asalturi vic
torioase, Alexandru Nilca a izbutit 
să intre în finala turneului, unde s-a 
clasat pe primul loc, după ce-1 în
vinsese și pe Viktor Krovopuskov !

Completind succesele din scrimă, 
floretistul Petru Kuki a cîștigat 
concursul de specialitate din cadrul 
campionatelor internaționale ale țării 
noastre, invingîndu-i, printre alții, pe 
Mihai Țiu (România) și pe Rozsavari 
Nandor (Ungaria).

Cit privește competiția de atletism 
în sala „Cupa de cristal", ea ne-a 
adus și mai puține satisfacții decit 
la precedentele ediții. Sâ-i remar
căm totuși pe Caro! Corbu, Mihaela 
Loghin, Tudorel Vasile si Adrian 
Preoteasa, care s-au ridicat deasupra 
nivelului mediu.

Rezultatele meciurilor de fotbal 
din prima etapă a returului se în
scriu în perimetrul considerat de 
multă lume drept normal : echipele 
gazde au cîștigat in . șapte dintre 
partidele etapei. Iar In virtutea 
aceleiași obișnuințe, vom spune 
despre celelalte două meciuri (in 
care gazdele au pierdut puncte) că 
ele s-au încheiat cu rezultate sur
prinzătoare. Să socotim deci scorul 
final din partida Steaua — F.C. Bi
hor 0—1 drept cel mai neașteptat 
dintre rezultatele etapei, cu atit mai 
mult cu cît unele date statistice des
pre desfășurarea jocului confirmă 
dominarea categorică a bucureșteni- 
lor, după cum cele din meciul 
F.C. Corvinul — C.S. Tîrgoviște 0—0 
vorbesc despre insistența cu care au 
ataciit hunedorenii poarta ‘adversa
rilor. Și modificările din clasamen
tul ?.-general trebuie judecate' mai 
ales în raport cu punctele cîștlgate 
sau pierdute de aceste patru echipe 
— cîștlgate „în deplasare" sau pier
dute „acasă". Pentru aprecierea, po
ziției reale în clasament a celorlalte 
14 echipe e preferabil să așteptăm 
rezultatele etapei viitoare, o etapă 
„pereche", în care toate echipele 
Învingătoare duminica trecută vor 
juca pe terenurile adversarilor.

Dincolo de scoruri normale sau 
neobișnuite, dincolo de înfățișarea 
clasamentului, să încercăm să des
prindem cite ceva din ceea ce este 
mai important în fotbal, și anume 
calitatea jocului. încă din etapa de 
miercuri pentru „Cupa României", în 
comentariul nostru se criticau cîteva 
neajunsuri din jocul pe 
tică Steaua, o formație 
fotbaliști buni, deseori 
listele lotului național.

care-1 prac- 
cu multi 
înscriși pe 
în prima

ridicate. Dimineața și seara se va 
produce ceață, mai ales in estul țării.

între 22 și 25 martie, vremea va fi 
caldă la început, apoi se va. răci. Ce
rul va fi mai mult noros în a doua 
parte a intervalului. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, iar in 
nordul țării și la munte, sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări locale, 
la început din sud-vest. apoi din sec
torul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și;7 
grade, iar maximele între 6 și 16 
grade.

în ultimele zile ale lunii, vremea 
va fi în general umedă, mai ales in 
sudul și estul țării. Vor cădea ploi 
temporare, iar la munte și izolat în 
zona deluroasă precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 2 și 8 grade, iar ma
ximele intre 7 și 17 grade.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 martie. în țară : Vreme in ge
neral umedă, cu cerul mai mult aco
perit.. Vor cădea precipitații locale 
mai ales sub formă de burniță și 
ploaie. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura in scădere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse intre mi
nus 6 și plus 4 grade, izolat mai cobo
rite în estul Transilvaniei, iar maxi
mele între zero și 10 grade. Ceată sla
bă locală. în București: Vreme in ge
neral umedă cu cerul mai mult aco
perit. Va ploua mai ales in primele 
zile. Vint slab pină la moderat. Tem
peratura in scădere ușoară in a doua 
parte a intervalului.

19,00
19.20
19.30
20,00

întrebări șl răspunsuri 
1001 de seri
Telejurnal
Roadele politicii partidului i 
voltare economtco-socială i 
Azi, județul Teleorman 

20,25 Seară de teatru : „Doctor 
lozofle"

22,00 Valsul nemuritor
22,20 Telejurnal

de dez- 
a țării.

• in fi-
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20,00 Film serial pentru copil : 
Ierul Niegel"
Viața economică
Studio T ’78
Telex
Muzică de cameră 

„Cava-

20.30
21,00
21.30
21,35
21,55 Inscripții pe celuloid

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei din februarie a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
luni a avut loc la Întreprinderea 
„Laminorul de tablă" din Galati o 
adunare festivă la care au participat 
numeroși muncitori, maiștri, ingineri 
și tehnicieni.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit ing. Victor Scor- 
țeanu. directorul întreprinderii, șl 
Vladimir Vagner, consilier al Amba
sadei R. S. Cehoslovace la București. 
Vorbitorii au relevat tradiționalele le
gături de prietenie și colaborare din
tre România și Cehoslovacia, dintre 
partidele și popoarele noastre, cimen
tate in timpul luptelor purtate de os
tașii celor două țări pentru eiibera-

AL-SABAH PE ȘANTIERUL HIDROTEHNIC SIRIU

Rîul Buzău a fost deviat
Colectivul de constructori hidroteh

nicieni de la acumularea „Siriu", ju
dețul Buzău, a terminat, în ziua de 
27 februarie, lucrările de deviere a 
apelor riului Buzău în zona barajului.

Realizarea galeriei de deviere, lu
crare tehnică de mare complexitate și 
care a fost executată intr-un timp re
cord, creează condiții ca prima etapă 
a lucrărilor de la acumularea „Siriu" 
— obiectiv de excepțională Însemnă
tate pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a județului Buzău — să se poa
tă înfăptui cu trei luni mai devreme. 
Oamenii muncii de aici au reușit, tot
odată, să îndeplinească planul de in
vestiții pe primii doi ani ai actualu
lui cincinal în proporție de 108,5 la 
sută, realizind suplimentar lucrări in 
valoare de peste 14 milioane lei, 
rezultate care au fost amplificate in 
perioada care a trecut din acest an.

Constructorii acestui baraj au trimis 
o telegramă Comitetului Central al 

partidă din returul campionatului 
s-au văzut și mai limpede insuficien
țele echipei steliste. După părerea 
noastră, ele au cam același punct de 
plecare : lipsa unei ordini tactice 
precise, ceea ce favorizează acțiunile 
intîmplătoare. Aceasta este de fapt 
marea surpriză, neplăcută, pe care 
ne-a provocat-o Steaua la începutul 
sezonului. Cam la fel stau lucrurile 
în jocul pe care ni l-a arătat Uni
versitatea Craiova. Degeaba s-au în
trecut in realizări strict individuale 
cîțiva dintre valoroșii fotbaliști era- 
ioveni dacă jocul întregii echipe a 
păcătuit prin lipsa ordinii colective 
și prin sărăcie de idei tactice. Oare 
momentele de apărare „prin ofsaid" 
să însemne singura „noutate" pe care 
au exersat-o craiovenii in perioada, 
destul de îndelungată, de ..pregătire 
pentru returul campionatului ? De 
altfel, asemenea- aspecte- -.negative, 
îcareji după părerea nqastră, reflectă 
neajunsuri ale conducerilor tehnice 
în perioada pregătitoare, s-au obser
vat și in jocul altor echipe fruntașe. 
Deși a învins pe terenul din Tg. Mu
reș, echipa A.S.A. a acționat iarăși 
nesatisfăcător, cam la nivelul de 
slabă calitate din etapa pentru „Cupa 
României". Dinamo, așa cum au pu
tut constata telespectatorii, s-a com
portat cit se poate de cenușiu, Cit 
privește pe F.C. Argeș, formație cu 
mai mulți fotbaliști valoroși, aceas
ta s-a cam făcut de ris prin pro
porțiile scorului cu care a pierdut 
la Iași. Firește, în formația Politeh
nicii sînt de asemenea mulți fotbaliști 
buni, formația ieșeană e deci redu
tabilă, mai ales pe terenul propriu : 
totuși aceste elemente nu pot scuza 
dezorientarea, chiar lipsa de ambiție, 
a piteștenilor. care au primit nu mai 
puțin de cinci goluri intr-o singură 
repriză !

Să spunem și citeva cuvinte despre 
o singură floare, cu care însă nu 
se face primăvară nici în fotbal. încă 
de la meciul Steaua — Sportul stu
dențesc se observase că această din Valeriu MIRONESCU

O VASLUI. La Negrești-Vaslui 
s-a deschis stagiunea permanentă 
a Teatrului dramatic „Bacovia" din 
Bacău. Primele spectacole au fost 
cu „Sentință pentru martori" de 
Viorel Cacoveanu, in regia lui Vic
tor Tudor Popa de la Teatrul Na
țional din Clui-Napoca, spectacole 
urmate de dezbateri cu publicul. 
(Crăciun Lăluci). O SALAJ. „De
cada cintecului, jocului și portului 
popular românesc" organizată in 
orașul Zalău, inscrisă în manifes
tările Festivalului național „Cînta- 
rea României", antrenează un în
semnat număr de participant!. Pină 
în prezent s-au întrecut formațiile 
corale și orchestrale de muzică 
populară, ușoara și folk, formațiile 
coregrafice din școli, grădinițe și 
întreprinderile industriale ale orașu
lui. (Ion Mureșan). 0 BOTOȘANI, 
în toate localitățile județului conți -

rea Cehoslovaciei de sub dominația 
hitleristă, pentru victoria finală asu
pra fascismului, în continuare, ei au 
subliniat importanta intilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, care au 
dat un nou impuls relațiilor frățești 
dintre popoarele român și cehoslo
vac, în toate domeniile de activitate. 
A fost evidențiată, de asemenea, im
portanța Tratatului de colaborare și 
asistență mutuală dintre România și 
Cehoslovacia in extinderea și Întări
rea raporturilor bilaterale.

Participanții la adunarea 
au asistat, in continuare, la 
tacol de cîntece șl dansuri 
prezentat de Ansamblul „T - ~ - ---- - ~ ‘

festivă 
un spec- 
populare 

______ _ ............. folcloric 
.Rapsodia Dunării" din Galați.

Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune : însuflețiți de chemarea pe 
care dumneavoastră ați adresat-o de 
la înalta tribună a Conferinței Națio
nale a partidului intregului popor de 
a transforma cantitatea intr-o nouă 
calitate, aplicînd neabătut in viață 
prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat cil prilejul vizitelor de lucru în 
județul Buzău, noi, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe șantierul acu
mularea „Siriu" vă asigurăm de 
profundul atașament față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, angajindu-ne, totodată, 
să înfăptuim intr-un spirit de inaltă 
răspundere muncitorească sarcinile 
de plan și angajamentele asumate in 
întrecere, conștient! că astfel ne spo
rim contribuția la realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul al XI*lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui.

jocului.

competitii in- 
au participat

nuă să se organizeze sesiuni științi
fice, simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri, expuneri etc pe tema 
„2050 ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent". La 
Dorohoi s-a deschis o expoziție ds 
măști populare specifice zonei. în 
același oraș, între 27 februarie — 
1 martie a.c. are loc cea de-a III-a 
ediție a Festivalului concurs de 
interpretare și creație în domeniul 
muzicii ușoare, sub genericul 
„Mărțișor ’78".. (Silvestri Ailenei). 
• DOLJ. Concursuri gen „Cine 
știe ciștigă" cu tema „2050 de ani 
de la făurirea primului stat dac 
centralizat" ; expuneri și dezbateri 
despre „Politica internațională a 
Partidului Comunist Român de 
pace, prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii" ; consultații 
și consfătuiri juridice ; un ciclu de 
filme „Viața nouă a satului roma-

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE
ȘI MUNCITOREȘTI

PARTIDUL DE STÎNGA - COMUNIȘTII DIN SUEDIA

Posibilități crescinde de înfăptuire a unei largi
cooperări a forțelor de stingă in Suedia

La Stockholm au avut loc nu de mult lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres al Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia, 
in cadrul căruia tovarășul C- H. Hermansson, membru al Comitetului 
Executiv, a prezentat Programul partidului și propunerile comuniș
tilor suedezi pentru ieșirea tării din criza economică.

în începutul raportului său. tova
rășul C. H. Hermansson, referin- 
du-se la situația de criză economică 
in care se află Suedia, ca și nume
roase alte state capitaliste, a arătat 
că 1977 a fost al treilea an consecu
tiv cind producția industrială a 
țării a scăzut Chiar și produsul so
cial global a fost mai mic anul tre
cut decit în anul precedent.

Pentru anul 1978 se așteaptă o nouă 
stagnare a producției, ca și încetinirea 
activității in domeniul serviciilor pu
blice. Pe piața muncii nn se preve
de nici o îmbunătățire ; dimpotrivă, 
este posibilă o înrăutățire. în indus
trie, numărul salariaților va scădea 
în același ritm ca in 1977 — ceea ce 
Înseamnă că rindurile șomerilor se 
vor ingroșa cu 40—50 de mii.

Este neindoielnic că actuala criză 
este un fenomen internațional, dova
dă cei peste 16 milioane de șomeri din 
țările O.E.C.D, Ea este determinată 
de modul în care funcționează in 
prezent sistemul capitalist. Desigur, 
pentru a evita pericolul unilatera- 
lismului — continuă raportul - tre
buie spus că este vorba de o împletire 
a crizei economice cu schimbări struc
turale de creștere, produse in ca
drul sistemului capitalist, ca urmare 
a revoluției tehnico-știlnțlflce con
temporane. în legătură cu aceasta 
trebuie insă evidențiate agravarea 
tuturor contradicțiilor, schimbările 
in tehnologie, concentrarea continuă 
a capitalului și procesul de monopo
lizare, schimbările in diviziunea in
ternațională a muncii, acumularea de 
forță de către trusturile internațio
nale, intensificarea exportului de ca
pital, creșterea intervenției puterii 
de 'stat în economie și diferite sem
ne de regres. Importante ramuri tra
diționale în Suedia, cum sînt con
strucțiile navale, industria oțelului și 
a lemnului, parțial industria mecani
că și transporturile navale, au de fă
cut față unor probleme serioase.

în aprecierea amplorii actuale 
a crizei, trebuie spus că aceasta 
este cea mai gravă criză economică 
din anii ’30. în unele țări occidentale, 
capitalismul se află și într-o stare de 
gravă criză politică. Deocamdată, 
acest fenomen nu este încă valabil și

-ș.'doiuț?

Ritmicitatea livrărilor
(Urmare <Jin pag. I)

1977 am mai publicat un articol pe 
această temă — și tot pornind de la 
întreprinderea „Grivița roșie". Se 
vorbea atunci de unele neajunsuri 
in asigurarea utilajelor tehnologice 
pentru șantierele chimiei, determi
nate de restantele in livrarea anu
mitor materiale. Printre furnizorii 
restanțleri se numărau, in primul 
rind. Combinatul siderurgic din Ga
lați și întreprinderea „Republica", 
în aceste condiții, concluzia se des
prinde de la sine : in răstimpul ce
lor trei luni care au trecut de la 
publicarea articolului „Scînteii" nu 
s-a acționat cu hotărîre pentru îm
bunătățirea substanțială a relațiilor 
contractuale dintre acești furnizori 
și întreprinderea „Grivița roșie". O 
dovadă în plus pentru această apre
ciere ne-a oferit-o tovarășul Mihai 
Popa : „Deși în luna decembrie a 
anului trecut am analizat, împreună, 
situația livrărilor și am primit asi- 

nesc“ și o suită de spectacole sub 
genericul „Doljule, mîndră grădină“ 
— iată acțiunile politico-educative 
ce au avut loc, în ultimele zile, 
in peste 35 de localități- doliene. 
(Nicolae Băbălău). © IAȘI. Mem-

brii cercurilor și cenaclurilor de 
creație și interpretare artistică din 
județul Iași s-au întrunit recent 
într-o consfătuire, la casa de cul
tură a tineretului și studenților, cu 
care prilej s-a dezbătut rolul aces
tor formații în stimularea și orien
tarea creației artistice, in educarea 
comunistă a oamenilor muncii. La 
librăria „Junimea" din Iași a fost 
lansat volumul „Momente din is
toria teatrului românesc", apărut

criză 
surpriză, 

lntotdeau- 
„teorille" 
nevoilor 

și goana 
ca-

pentru Suedia, deși crizele economice 
și sociale constituie prin ele insele pu
ternice acte de acuzare la adresa sis
temului politic și a partidelor poli
tice care sint răspunzătoare de si
tuația creată. Dar chiar de pe acum 
se poate spune că au fost infirmate 
de viață aprecierile potrivit cărora 
Suedia ar fi o societate a „bunăstă
rii", în măsură să soluționeze con
tradicțiile capitaliste și să prevină 
șomajul.

Pentru comuniști, actuala 
economică n-a fost o 
Comuniștii au susținut 
na că sînt iluzorii 
după care satisfacerea
crescinde ale maselor 
după profit a monopolurilor 
pitaliste ar putea fi reconcilia
te. Pentru viitor, este de așteptat 
nu o diminuare a dificultăților capi
talismului, ci, dimpotrivă, creșterea 
lor, nu o, atenuare a antagonismelor, 
ci ascuțirea acestora. în cadrul sis
temului capitalist nu există o so
luție radicală pentru crizele econo
mice. Atit timp cit există capitalism, 
crizp economică este inevitabilă.

în Suedia ciștigă teren opinia 
potrivit căreia statul 
intervină în situațiile 
in pericol forța de 
profiturile capitaliștilor, 
este însă ce fel de

trebuie să 
cind sint 
muncă si 

Problema 
intervenție 

va fi aceasta și, mai presus de orice, 
in favoarea intereselor cărei clase ? 
Tendințele de intervenție ale guver
nelor burgheze in economie au in ve
dere întărirea poziției capitaliștilor 
suedezi. Doar caracterul de clasă al 
aparatului de stat este bine cunoscut. 
Tocmai de aceea programul de per
spectivă al 
pune capăt 
ghez și a o 
tie care să 
și față de

Majoritatea poporului suedez este 
confruntată zi de zi cu probleme ma
jore — șomaj, amenințarea cu con
cedierea, inflația, scăderea standar
dului de viață, poluarea mediului în
conjurător. După părerea comu
niștilor, toate aceste probleme își 
pot găsi soluții numai prin prelua
rea de către clasa muncitoare a pu-

comuniștilor constă în a 
birocrației statului bur- 
înlocui cu o administra- 
răspundă fată de popor 
organele sale alese.

gurări ferme că lucrurile vor intra 
neîntirziat pe un făgaș normal, iată 
că ne aflăm în februarie 1978 și, din 
păqate, n-au intervenit decît foarte 
puține elemente noi". Să nu-și mai 
amintească oare acești furnizori 
acum, la sfîrșitul lunii februarie, de 
cuvîntul dat in decembrie ?

Ministerul Industriei Metalurgice 
are datoria să ia măsuri ferme pentru 
a introduce mai multă ordine și dis
ciplină în activitatea unităților din 
subordine, determinîndu-le să-și res
pecte cu strictețe obligațiile asumate. 
Dar anumite măsuri trebuie să vi
zeze direct activitatea unor compar
timente din minister.

în primul rind, este vorba de 
stabilirea unei strînse și permanente 
conlucrări intre cele patru servicii 
ale direcției generale de aprovizio- 
nare-desfacere din acest minister, 
care concură la asigurarea materia
lelor necesare fabricării utilajelor 
tehnologice. La ora actuală, așa cum 
arată analizele întocmite, fiecare 
serviciu își organizează activitatea 
și își stabilește prioritățile după fel 
de fel de criterii și. deseori, se in- 
timplă ca. pentru fabricarea unui 
utilaj sau a altuia, să fie asigurată 
numai tabla, dar să lipsească țevile 
și profilele ș.a.m.d.

în al doilea rind, tot această direc
ție generală de aprovlzionare-desfa- 
cere a renunțat, din considerente 
inexplicabile, la bunul obicei de a 
informa beneficiarii din industria 
construcțiilor de mașini asupra sta
diului asigurării unor materiale, mai 
ales a celor din import. Ca urmare, 
unitățile producătoare de utilaje teh
nologice nu mai cunosc termenele 
cind pot trece la pregătirea progra
mului de fabricație a anumitor utila
je, pentru a folosi cit mai judicios 
capacitățile de producție, a asigura 
un flux normal de fabricație.

O altă problemă privește activita
tea titularului de investiții — Mi
nisterul Industriei Chimice. Să expli
căm lucrurile. Interesîndu-ne asupra 
eforturilor depuse de, către colecti
vul de oameni ai muncii de la în
treprinderea „Grivița roșie" pentru 
recuperarea restanțelor din anul tre
cut la producția de utilaje tehno
logice, aici ni s-a spus : „Nu 
există nici o restanță". Inexact ! 
Dacă 
două 
miei 
noile 
„Danubiana" din Capitală 
zierile în livrarea unor utilaje însu
mau, la începutul lunii februarie, 
peste 1 500 tone. Cum au apărut ? 
Au apărut datorită practicii curenle 
intervenite in relațiile dintre titula- 

aici 
nici 

ar fi să ne referim numai la 
din marile investiții ale chi- 
— rafinăria din Teleajen și 
capacități de_ la întreprinderea

Intîr-

în Editura „Eminescu" sub semnă
tura scriitorului ieșean Nicolae 
Barbu. Pe tema cărții apărute, au
torul a avut și un dialog cu locui
torii comunei Popricani. (Manole 
Corcaci). • VRANCEA. „Activita
tea căminului cultural în colabo
rare cu ceilalți factori educaționali ' 
pentru stimularea ‘mișcării artistice 
interpretative și de creație locală" 
a fost tema unui schimb de expe
riență, organizat de Comitetul ju
dețean de cultură și educație so
cialistă in comuna Paltin. (Dan Dră- 
gulescu). 0 BISTRIȚA-NASAUD. 
în localitățile Dumitra, Galații Bis
triței, Matei și Zagra s-a desfășurat 
concursul gen „Cine știe cîștigă" — 
„La trecutu-ți mare, mare viitor", 
organizat de comitetul județean 
U.T.C. și consiliul județean al or
ganizației pionierilor. Concursul de 
creație muzicală, literară și de 

terii și asumarea responsabilității 
pentru dezvoltarea societății. Iar in 
această responsabilitate rolul ei nu 
se poate reduce la administrarea so
cietății capitaliste ori la cooperarea 
eu marile grupuri financiare. în acest 
fel, problemele nu vor fi rezolvate. 
Soluționarea înseamnă luptă împo
triva capitalismului, luptă pentru 
o nouă creștere a producției, luptă 
pentru schimbări esențiale în socie
tate, pentru construirea unei societăți 
noi, care să răspundă necesităților și 
aspirațiilor poporului.

Partidul nostru — se subliniază 
în raport — este înarmat cu o 
analiză realistă a cauzelor care de
termină actualele dificultăți ; avem 
soluții pentru problemele care-i con
fruntă pe oamenii muncii.

Firește, este necesar ca noi să sta
bilim o largă conlucrare cu alte părți 
ale clasei muncitoare organizate, cu 
celelalte forțe de stingă pentru a fi 
în măsură să soluționăm problemele 
privind ieșirea din criză. Noi credem 

■ că în actuala situație cresc continuu 
posibilitățile de înfăptuire a unei 
cooperări a forțelor de stingă. Con
semnăm cu deosebită satisfacție fap
tul că sindicatele suedeze ale oame
nilor muncii (L.O.) — cea mal mare 
organizație muncitorească din țară, 
avind peste 2 milioane de membri — 
■inițiază o campanie împotriva puterii 
unei minorități privilegiate din punct 
de vedere economic. Unii au’ în
doieli in legătură cu declarațiile 
cercurilor conducătoare social-demo- 
crate în sprijinul luptei împotriva ca
pitalismului monopolist, cu care, 
atunci cînd au fost la putere, au coo
perat și căruia, de fapt, i-au prote
jat pozițiile. Dar să începem prin a 
crede în sinceritatea acestor cercuri 
atunci cînd declară că acum este mo
mentul să se înfrîngă puterea mino
rității privilegiate din Suedia. Aceas
ta este o declarație importantă.

în ce ne privește — se arată în 
încheierea raportului — noi, comuniș
tii, sîntem intru totul angajați în lupta 
pentru înfringerea puterii marelui 
capital. Acest obiectiv, ca și celelalte 
obiective stabilite de partidul nostru 
pot fi înfăptuite numai printr-o in
tensă luptă de clasă, printr-o largă 
mișcare de masă. Principala sarcină 
a partidului este de a contri
bui la dezvoltarea mișcării de masă, 
care să deschidă căile spre un curs 
nou in politică. Numai împreună cu 
masele putem fi victorioși.

obiective produc-

rul de investiții și diverșii săi furni
zori de a... reprograma recuperarea 
restanțelor in livrări, de a admite 
derogări de termene, fără să se țină 
seama de contractele incheiate. de 
necesitățile montajului, iar. uncari, 
chiar de termenele de punere in 
funcțiune a noilor 
tive. Cauza 1

— în numeroase 
cui de eșalonare 
documentul fundamental, pe baza 
căruia se aprobă construirea unui 
nou obiectiv economic și care stabi
lește cu precizie eșalonarea sarcini
lor ce revin fiecărui factor respon
sabil in parte — nu rămine valabil 
decit termenul de punere în func
țiune, ne-a spus tovarășul Panait 
Ionescu, director tehnic al Trustului 
de montaj pentru utilaje chimice din 
București, Or, acest act are rolul de 
instrument pentru corelarea cu exac
titate a termenelor de livrare a uti
lajelor din tară și import, atit între 
ele. cît și cu termenele de execuție 
a lucrărilor de constructii-montaj. 
Derogările de la datele de expediere 
a utilajelor tehnologice — practicate 
de titularul investiției și de furni
zori — influențează serios activitatea 
pe șantiere.

Poate fi considerată această prac
tică a titularului de Investiții drept o 
măsură de natură să mobilizeze fur
nizorii de utilaje si montorli pentru 
Îndeplinirea, cu maximă răspundere 
și punctualitate, a sarcinilor încre
dințate ? Evident, nu. iar înlăturarea 
ei cu hotărîre, stabilirea unei strîn- 
se conlucrări cu toți factorii respon
sabili, a unor criterii unitare de 
apreciere și urmărire a modului cum 
se desfășoară lucrările de investiții 
reprezintă o cerință de cea mai mare 
importantă pentru introducerea or
dinii in livrările de utilaje tehnolo
gice. Această posibilitate există, este 
oferită chiar de constructori. Este 
cazul să spunem că. la nivelul Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
și al unităților sale, se elaborează 
cu regularitate, pe calculator, pro
gramul „Simont". Scopul său este 
clar : să asigure o organizare limpede 
și riguroasă a livrărilor și monta
jului de utilaje tehnologice, să ofe
re în permanență o imagine exactă 
asupra stadiului lucrărilor, asupra 
gradului de îndeplinire a sarcinilor 
de către constructori, montori. bene- 

. ficiari și furnizori de utilaje. Din 
păcate, pină acum, nici Ministerul 
Industriei Chimice și nici Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
nu au acordat interesul cuvenit 
acestor metode științifice de organi
zare a activității de investiții, motiv 
pentru care „Simontul" nu-și atinge 
decit partial scopul.

cazuri, din grafi- 
a investițiilor —

artă plastică, aflat la cea de-a 
doua ediție, intitulat „Te slăvim, 
pămint străbun", inițiat de Casa 
corpului didactic și Centrul de în
drumare a creației populare șl 
mișcării artistice de masă, polari • 
zează atenția creatorilor de pe 
meleagurile Bistriței și Nâsăudului. 
(Gh. Crișan). O IALOMIȚA. Co
mitetul U.T.C. . din Călărași, în 
colaborare cu redacția revistei 
„Știință și tehnică", a organizat, la 
casa de cultură din localitate, o 
seară de știință și tehnică cu tema 
„Siderurgia românească la cotele 
cincinalului revoluției, tehnico-ști- 
ințifice". în acest cadru a avut loc 
concursul „File, din istoria. siderur
giei românești", precum și specta
colul „Cu tot ce am aparțin aces
tui pămint", susținut de formații 
artistice ale tinerilor. (Lucian Ciu
botarul.

PROGRAMUL 1

Antologia filmului pentru copii și 
tineret : „Stan și Bran“
In alb șl negru
Telex
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă engleză
La volan
Tragerea de amortizare ADAS 
Mult e dulce...
Reportaj T

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
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„NAMIBIA TREBUIE 
SĂ OBȚINĂ FĂRĂ 

iNTlRZIERE LIBERTATEA
Șl INDEPENDENTA"
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a fost dat publicității un 
raport privind situația din Namibia, 
întocmit de Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare, în care se subliniază că 
Namibia trebuie să-și obțină fără 
intîfziere libertatea și independența, 
în Cvasiunanimitate, popoarele lumii 
se pronunță pentru lichidarea deplină 
și definitivă a colonialismului și ra
sismului în Sudul Africii — se arată 
în raport, menționîndu-se că Na
țiunile Unite vor acorda și în viitor 
un sprijin multilateral luptei poporu
lui namibian pentru independență 
națională, libertate și egalitate în 
drepturi.

Comitetul pentru decolonizare con
damnă politica de teroare și repre
siuni în, masă față de patrioții din 
Namibia, arătînd că autoritățile ra
siste din R.S.A., care ocupă in mod 
ilegal teritoriul namibian, „continuă 
să persecute pe africanii care luptă 
pentru eliberarea națională a Nami
biei, inVocînd legea din 1867 cu pri
vire la terorism". în raportul comite
tului .se menționează că, in baza aces
tei. legi represive, autoritățile din 
R.S.A. încearcă să împiedice partici
parea .populației africane la activi
tatea Organizației Poporului, din A- 
frica de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), care 
conduce lupta armată a poporului 
Namibiei împotrivă rasismului.

Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare cere retragerea trupelor R.S.A. 
din Namibia și transmiterea întregii 
puteri reprezentanților poporului' na- 
mibian, ■

ORIENTUL MIJLOCIU
• Guvernul israelian a ho- 
tărît menținerea și întărirea 
implantărilor în teritoriile a- 
rabe ocupate ’• Declarațiile 
ministrului de externe egip
tean • Condițiile în care 
Iordania este dispusă să 
participe Ia negocierile egip- 

teano-israeliene
TEL ÂVIV. — Agențiile interna

ționale de presă informează’ că gu
vernul ‘ israelian a hotărît,. la 26 fe
bruarie, .. continuarea politicii . de 
menținere și întărire a implantărilor 
de . așezări . israeliene existente în 
Sinai și trimiterea de civili in ta
berele militare implantate pe malul 
vestic al iordanului.

CAIRO. — într-un comunicat 
oficial reluat de agențiile France 
Presse și U.P.I., Mohamed Ibra
him Kamel, ministrul afacerilor 
externe, al Egiptului, a declarat că 
,;hotărîrea guvernului de la Tel Aviv 
de a menține și întări implantările is
raeliene în teritoriile arabe ocupate 
constituie o nouă dovadă a persis
tenței Israelului în violarea princi
piilor dreptului internațional și a 
rezoluțiilor -O.N.U.". ...

David Owen, ministrul afacerilor 
externe al Marii.Britanii, aflat .în vi
zită in Israel, ' a fost primit de pri
mul ministru Menahem Begin. Au 
fost .abordate probleme privind situa
ția din Orientul Mijlociu.

KUWEIT 27 (Agerpres). — „Iorda
nia este dispusă să participe la ne
gocierile egipteano—israeliene dacă 
sînt întrunite două condiții principa
le Israelul să se angajeze în mod 
public că se retrage din toate 
teritoriile arabe ocupate, iar drep
turile naționale ale poporului pa
lestinian să fie garantate" — a de
clarat1 intr-un interviu primul minis
tru al Iordaniei, ■ Mudar Badran.
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CAIRO 27 (Agerpres). — Aduna
rea Poporului a R.A. Egipt s-a reu
nit- luni intr-o sesiune consacrată 
recentelor, incidente petrecute pe ae
roportul Larnaca din apropierea ca
pitalei cipriote. în cadrul sesiunii 
au prezentat rapoarte primul minis
tru, Mamdouh Salem, vicepremierul 
și ministrul de război, Muhamad Ab
dul Ghani, al Gamassi, și ministrul 
justiției, Samih Talaat.

Raportul prezentat de tovarășul Hua Kuo-fen 
la sesiunea Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
PEKIN 27 (Agerpres). — Hua Kuo- 

fen, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a prezentat, la prima 
sesiune a celei de-a V-a Adunări Na
ționale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze, un raport cu privire 
la activitatea guvernului, intitulat 
„Să ne unim și să luptăm pentru a 
construi o țară socialistă modernă și 
puternică !“.

Raportul se referă pe larg la lupta 
din ultimii trei ani și sarcinile gene
rale pentru noua perioadă, la sarci
nile pentru accelerarea ■ construcției 
econohrice socialiste, dezvoltarea ști
inței, educației și culturii socialiste, 
consolidarea puterii politice și întă
rirea marii unități a poporului de 
toate naționalitățile. Raportul a făcut, 
de asemenea, o analiză a ' situației 
internaționale și a relevat obiectivele 
politicii externe a Chinei.

în raport, premierul Hua Kuo-fen, 
după ce a subliniat că, de la cea de-a 
IV-a Adunare Națională a Reprezen
tanților Populari, China a trecut prin 
încercări și lupte dure, a declarat că, 
în anul care a trecut, C.C. al P.C.C. 
a adoptat numeroase măsuri eficien
te și a soluționat un număr mare de 
probleme acute; Chemarea Comitetu
lui Central al partidului pentru reali
zarea primelor succese în decurs de 
un an în ce privește aplicarea hotă- 
r'îrii strategice a fost pe deplin ur
mată și situația se prezintă mai bine 
decît șe aștepta.

Premierul Hua Kuo-fen a subliniat 
că în noua perioadă a revoluției și 
construcției socialiste sarcina gene
rală aflată. în fața poporului chinez 
este de a înfăptui cu fermitate linia 
Congresului al XI-lea al partidului, 
de a persevera în continuarea revo
luției, in condițiile dictaturii proleta
riatului, de a aprofunda cele trei 
mari mișcări revoluționare ale luptei 
de clasă, luptei pentru producție și 
experimentul științific și de a trans
forma China, pînă la sfîrșitul seco
lului, intr-o mare și puternică țară 
socialistă, cu agricultură, industrie, 
apărare națională, știință și tehnolo
gie moderne.

Raportul subliniază necesitatea de 
a face să progreseze stilul bun de 
muncă al partidului, îndeplinind sar
cina de consolidare a dictaturii pro
letariatului pînă la unitățile de bază, 
astfel incît să se poată promova sta
bilitatea și unitatea la nivel național 
și să se realizeze o deplină ordine 
în întreaga țară. Astfel se obține o 
dezvoltare amplă în toate domeniile 
construcției socialiste.

în raportul său, premierul Hua 
Kuo-fen a prezentat, de asemenea, 
în detaliu, conceptul modernizării cu
prinzătoare a agriculturii, industriei, 
apărării naționale, științei și tehno
logiei, pînă la sfîrșitul secolului, ast
fel incît economia chineză să se si
tueze în primele rînduri în lume.

Prezentînd deputaților spre exami
nare și aprobare proiedttil planului pe 
zece ani (1976—1985) de dezvoltare 
a economicii naționale, elaborat de 
Consiliul de Stat în 1975. suplimentat 
și. revizuit ulterior, vorbitorul a...ac
centuat importanta dezvoltării eco
nomiei socialiste într-un ritm accele
rat și a subliniat că există toate con
dițiile necesare pentru aceasta.

Pentru a transforma planul în rea
litate — a spus el — sînt de cea mai 
mare importanță aderarea la linia 
de bază a partidului, și urmareâ căii 
de construire a socialismului indi
cată de președintele Mao. Totodată 
— a subliniat vorbitorul — trebuie 
să fie adoptate măsuri. concrete și 
depuse cele mai intense eforturi 
pentru soluționarea unui număr de 
probleme care au pondere deosebită 
în economia națională : mobilizarea 
întregii națiuni și înaintarea spre 
o agricultură de mare anvergură ; 
accelerarea dezvoltării industriilor de 
bază, lăsîndu-se cimp liber de mani
festare rolului conducător al indus
triei ; desfășurarea unei bune acti
vități în domeniul comerțului și dez
voltarea comerțului exterior : încu

rajarea întrecerii socialiste, depu- 
nindu-se eforturi energice in dome
niul inovației tehnice și revoluției 
tehnice ; consolidarea planificării 
unitare, dîndu-se cîmp liber iniția
tivei atît din partea autorităților 
centrale, cit și a celor locale ; men
ținerea principiului „de la fiecare 
după capacitățile sale. fiecăruia 
după munca sa" și îmbunătățirea 
continuă a nivelului de viață al po
porului.

în contextul noului avînt al con
strucției economice — a continuat 
premierul — va avea loc un nou 
avînt în edificarea culturii. Trebuie 
să ridicăm foarte mult nivelul știin
țific și cultural al întregii națiuni 
chineze; astfel incît poporul nostru- 
muncitor să fie stăpîn pe tehnica 
modernă în producție și pe cunoștin
țele științifice. Totodată, trebuie să 
constituim o mare armată, de inte
lectuali ai clasei muncitoare. Trebuie 
să ajungem rapid — a spus Hua 
Kuo-fen. — la schimbările accele
rate care au loc in știința și tehnolo
gia modernă și să eliminăm fără în- 
tirziere înapoierea noastră în aceste 
domenii, să aplicăm corect politica 
potrivit căreia educația trebuie să 
servească politicii proletariatului și 
să fie îmbinată cu munca productivă, 
să asigurăm succesul revoluției în 
domeniul educației. Actuala sarcină 
importantă pe frontul literaturii și 
artei este de a consolida în mod 
conștient activitatea în acest dome
niu și de a lărgi repertoriile artisti
ce. astfel incit să fie îmbogățită 
viața culturală a poporului. El a 
subliniat necesitatea aplicării corec
te și complete a politicii partidului 
față de intelectualitate, astfel incît 
să se lărgească continuu pozițiile 
marxismului în domeniul ideologiei 
și să fie promovate știința și cultura.

Premierul Hua Kuo-fen a subliniat 
în raportul său că pentru a trans
forma China într-o țară socialistă 
mare, modernă și puternică trebuie 
întărit și mai mult aparatul de stat 
al dictaturii proletariatului, să se 
dea cîmp larg de manifestare demo
crației poporului, să se dezvolte 
marea unitate a poporului de toate 
naționalitățile, să se dezvolte Frontul 
Unit Revoluționar și să se mobilizeze 
toți factorii pozitivi ; să se depună 
eforturi susținute pentru a ridica pe 
o nouă treaptă calitățile militare și 
politice ale armatei, pregătirile ei 
împotriva războiului, gradul ei de 
revoluționalizare și modernizare. 
Armata Populară de Eliberare tre
buie să facă toate pregătirile nece
sare pentru eliberarea Taivanului. 
în raportul său, premierul a pus. de 
asemenea, accentul pe importanța 
dezvoltării Frontului Unit Revoluțio
nar, condus de clasa muncitoare, 
bazat pe alianța dintre muncitori și 
țărănime și reunind un mare număr 
de intelectuali și de alți oameni ai 
muncii, partide democratice patrio
tice, personalități patriotice, com
patriot!; din Taivan, Hong Kong și 
Macao și compatfioți rezidenți in 
străinătate.

Vorbind despre situația internațio
nală, el s-a pronunțat pentru conso
lidarea unității cu proletariatul mon
dial, cu cei asupriți și cu națiunile 
oprimate din lume, cu țările socialis
te. și cu țările lumii a treia, pentru 
unirea cu toate țările care sînt su
puse agresiunii, subversiunii, imixtiu
nii, controlului și presiunilor. Nici 
o țară nu trebuie să caute să-si 
impună hegemonia în vreo regiune 
sau să-și impună voința asupra alto
ra. O țară socialistă trebuie să con
stituie un exemplu în ce privește 
tratarea altora ca egali; China — a 
spus vorbitorul — nu va căuta nici
odată să-și impună hegemonia sau 
să încerce- să fie o superputere nici 
astăzi, nici in viitor, cînd va fi de
venit o țară socialistă modernă și 
puternică.

Convorbiri româno-americane
WASHINGTON 27 (Agerpres); — 

In perioada 14—25 februarie, tovară
șul Vasile Pungan. șeful grupului de 
consilieri ai președintelui Republicii 
Socialiste România, s-a aflat in Sta
tele Unite, unde a avut intrevederi 
cu secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, cu consilierul pentru proble
mele securității naționale al pre
ședintelui' S.U.A., Zbigniew Brze
zinski, cu demnitari din conducerea 
Departamentului de Stat, ministerelor

comerțului și energiei; cu președinți 
ai unor comisii parlamentare și alți 
membri ai Congresului, cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, ai vie
ții științifice și academice din S.U.A.-

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor româno-americane in lumina 
înțelegerilor bilaterale realizate la 
cel mai înalt nivel, precum și alte 
probleme internaționale de interes 
comun.

CAIRO

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-egiptene de cooperare economică și tehnică

CAIRO 27 (Agerpres). — La Cairo 
au inceput ducrările celei de-a X-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna-, 
mentale româno-egiptene de coope
rare economică și tehnică.

Sesiunea analizează stadiul acțiu
nilor de cooperare economică și al 
schimburilor comerciale dintre Româ
nia și Egipt, convenite între cele 
două părți cu prilejul intîlnirilor lâ 
nivel înalt. Ambele părți au exprimat 
satisfacția față de rezultatele înregis
trate pînă în prezent în aplicarea. a- 
cordurilor și înțelegerilor încheiate, 
precum și hotărirea de a acționa ferm 
și în continuare pentru traducerea în 
viață a indicațiilor președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mohammed An
war El Sadat privind dezvoltarea

multilaterală a raporturilor româno- 
egiptene.

Delegația română la lucrările se
siunii este condusă de Angelo Mi- 
culescu. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, iar cea egipteană 
de Hamed Abdul Latif El-Șayeh, mi
nistrul economiei și cooperării eco
nomice.

★

Conducătorul delegației române a 
avut convorbiri cu Ahmed Sultan, 
vicepremier și ministru pentru pro
ducție și energie, și. Ibrahim Chou- 
cri, ministru al agriculturii, cu care 
prilej au fost trecute in revistă și 
s-au convenit măsuri privind dez
voltarea cooperării in domeniile e- 
nergiei electrice și al agriculturii.

Obiective ale dezvoltării economiei 
iugoslave

subliniate de președintele I. 8. Tito
BELGRAD 27 (Agerpres). — Cu 

prilejul unei întîlniri cu conducătorii 
R. S. Muntenegru. în timpul căreia 
a fost informat asupra unor proble
me privind dezvoltarea economică si 
social-culturală a acestei republici, 
președintele Iosip Broz Tito a apre
ciat pozitiv rezultatele de ansamblu 
obținute de R. S. F. Iugoslavia pe 
plan economic — transmite agenția 
Taniug. în același timp, el a subli
niat necesitatea folosirii mai intense 
a rezervelor interne ale economici

tării, a marilor posibilități de care 
dispune Iugoslavia. ..în centrul acti
vității noastre — a spus președintele 
Tito — trebuie să stea lupta pentru 
creșterea continuă a productivității 
muncii, pentru buna organizare a e- 
conomiei, reducerea consumurilor, 
perfecționarea sistemului de remune
rare. De succesele pe care le vom 
obține pe plan economic va depinde 
în mare măsură consolidarea stabi
lității interne, a poziției internațio
nale a tării noastre".

Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste si muncitorești din unele tari socialiste

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 
Luni dimineața a început la Buda
pesta Consfătuirea secretarilor cu 
probleme ideologice și internaționale 
ai Comitetelor Centrale ale • partide
lor comuniste și muncitorești din 10 
țări socialiste.

La consfătuire iau parte delegații 
ale Partidului Comunist Bulgar. Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din Cuba. Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
Partidului Popular Revoluționar'Mon- 
gol. Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Partidului Comunist Român, 
Partidului Muncitoresc Socialist Un-

gar, Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidului Comunist din 
Vietnam.

Din partea Partidului Comunist Ro
mân participă tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan. Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La deschiderea consfătuirii, tova
rășul Ovar! Miklos, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a adresat un salut către 
delegațiile partidelor participante.

P. C. italian reafirmă 
necesitatea unui guvern 

de urgență
ROMA 27 (Agerpres). — Intrarea 

comuniștilor in majoritatea parla
mentară constituie „o condiție mi
nimă" pentru reglementarea crizei 
politice italiene — a reafirmat, du
minică. secretarul general al P.C. 
Italian. Enrico Berlinguer. Subliniind 
că ..soluția cea mai adecvată pentru 
depășirea crizei este formarea unui 
guvern de urgență", Berlinguer a 
declarat că „propunerea uijei majo
rități de urgență (cuprinzînd și co
muniști) este condiția minimă în 
vederea scoaterii țării din criză".

MANIFESTAȚIE DE PROTEST 
ÎN SPANIA

MADRID 27 (Agerpres). — Peste 
100 000 de persoane au manifestat du
minică pe străzile orașului Aviles, 
din Asturia. pentru a protesta împo
triva intenției guvernului de a închi
de patru uzine siderurgice ale celei 
mai mari companii siderurgice spa
niole, „Ensidesa". Printre participan
ta la manifestație, organizată la ape
lul Partidului Comunist, al Partidu
lui Socialist Muncitoresc, al Comisii
lor Muncitorești și al Uniunii Gene
rale a Oamenilor Muncii, s-a numă
rat și Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania.

Mil". Fundația franceză de

DE PRETUTINDENI
• „ PARCURSUL INI-

agențiile de presa transmit:
La reumimaa Consiliului 

ministerial ai 0.0. (organi
zația Unității Africane), care își 
desfășoară lucrările la Tripoli.. s-a 
hotărit crearea, in capitala libiană, 
a unui centru permanent de cerce
tări africane, care- va studia proble
mele dezvoltării, social-economice. a 
țărilor de pe continent. între 18 și 
21 iulie, in capitala Sudanului ur
mează să aibă loc reuniunea la nivel 
înalt a O.U.A. A

Ședința Consiliului Revo
luționar din Angola 8 avut loc 
la Luanda. La această reuniune a or
ganului suprem al puterii de stat a 
participat președintele Agosținho 
Neto. Au fost discutate aspecte ale 
situației politice, militare, economice 
și sociale din Angola, fiind aprobate, 
totodată, legile privind bugetul de 
stat, introducerea monopolului de 
Stat asupra activității bancare și re
forma legislației penale.

împotriva regimului de 
Ia S®U1. La un mitinS desfășurat 
la Seul, participanții — muncitori. 
Reprezentanți ai tineretului, ai vieții 
politice, ai clerului, oameni de artă 
si cultură — au adoptat O declara
ției care denunță politica regimului 
Pak Cijan Hi, arătînd că acesta „a 
transformat Coreea de. Sud într-un 
mare lagăr de concentrare".

Din inițiativa Camerei de co
merț, industrie, artizanat și 
agricultură din Udine (Italia), a 
fost organizată „Ziua Româ
niei", manifestare la care au 
participat economiști și oameni 
de afaceri, Președintele Camerei 
de comerț, deputatul socialist 

. Vittorio Marangone, și deputa
tul-socialist-democratic Martino. 
,. .Scpvacricchi .s-au referit in, cu- . 
,-vintul lor la tradiționalele legă

turi de prietenie dintre Italia și 
România, elogiind politica ex
ternă a țării noastre, promovată 
In mod strălucit de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Au fost evi
dențiate, totodată, marile reali
zări ale României pe plan eco- 

. nomic.

Societatea de limbă și litera
tură română de la Bochum 
(R. F. Germania) a organizat 
o seară românească la Univer
sitatea Ruhr-ului. Au participat 
studenția cadre didactice și oa
meni de cultură.

Fienara C.C. al P.C. Fin
landez, desfășurată la Helsinki, 
a examinat problemele legate de 
pregătirea celui de-al XVIII-lea 
Congres al partidului, precum si 
situația politică internă din Fin
landa.

Sărbătoarea ziarului 
„Morning Star". La Londra 8 
avut loc duminică un miting orga
nizat cu prilejul sărbătorii ziarului 
P.C. din Marea Britanie, ..Morning 
Star". Manifestările s-au desfășurat 
în acest an sub deviza luptei împo
triva rasismului. Luînd cuvîntul la 
miting, Gordon McLennan, secretar 
general al P.C. din Marea Britanie, 
a reliefat (necesitatea asigurării uni
tății forțelor, de stingă in lupta im? 
potriva manifestărilor de rasism în 
țară.

Reuniunea specială con
sacrată zonei Antarcticii, 
a1 cărei scop îl reprezintă examina
rea unui sistem propice de conser
vare a resurselor marine ale conti
nentului. s-a deschis la Canberra. Par
ticipă aproximativ 70 delegați, repre
zentînd 13 țări.

Inundații în Peninsula
Iberică. Ca urmare 8 ploilor to
rențiale. riul Jarama din Spania , s-a 
revărsat. inundind cartierul San 
Fernando al Madridului. Ploi dilu
viene au căzut în ultimele zile și. in 
Portugalia, provocind inundații în
deosebi in zona de sud a tării, unde 
instalațiile portuare au fost avariate, 
tn regiunea Oveiro, la Costa Nova, 
marea s-a revărsat peste diguri, dis- 
trugînd numeroase case si lăsind 
sute de persoane fără adăpost.

cardiologie a organizat în ul
tima duminică un „parcurs al 
inimii" in 120 de orașe ale 
Franței, o manifestație sportivă 
de masă care urmărește atra
gerea pe stadioane a cî-ț -mai 
mulți citadini.- Scopul manifes
tării : ieșirea din sedentarismul 
care caracterizează viața mo
dernă. Cardiologii consideră că 
sportul practicat în mod siste
matic este absolut necesar pen
tru buna funcționare a inimii. 
„Cordul citadinilor a devenit 
fragil : lipsa de exercițiu fizic 
mărește de două sau chiar de 
trei ori riscul de infarct ; ea 
constituie — împreună cu fu
matul, excesul de greutate și 
tensiunea — unul din princi
palii factori de risc ai mala
diilor cardiovasculare, care pro
voacă în prezent în Franța 40 
la sută din totalul deceselor", 
se arată în.tr-o broșură de 
popularizare a amintitei fun
dații.

® BIBLIOTECĂ SO
NORĂ. Vocile a peste 2 000 
de poeți și scriitori, înregistrate 
pe discuri și benzi de magne
tofon, pot fi ascultate la Mu
zeul literaturii din Moscova. 
Este o adevărată desfătare 
pentru iubitorii de literatură 
să-l audă pe Tolstoi citind din 
operele sale, pe Esenin sau 
Maiakovski declamind versuri 
nemuritoare. La arhiva muzeu
lui amintit se găsesc aproape 
150 mii de „documente" sonore.

® UN FILM DEMAS
CATOR. Periodic, in presa 
internațională își fac loc știri 
care confirmă existența, unde
va in America Latină, a faimo
sului doctor nazist Josef Meri- 
gele. care a dobîndit o tristă 
celebritate, ca urmare a expe
riențelor criminale făcute pe 
ființe umane in lagărul de la 

. Apschwi.tz,:,Aceste relatări fora 
tpează suportul faptic al unul 

. romap ,,demascator „The. Boyș 
from Brazil" al scriitorului â- 
mericăn Ira Levin, care și-1 
imaginează pe sadicul doctor 
continuîndu-și experiențele, de 
data aceasta pentru a crea o 
rasă de supraucigași. Succesul , 
deosebit de care se bucură ro
manul a determinat studiourile 
de la Hollywood să treacă la 
realizarea unei versiuni filmate 
— contrapondere binevenită la 
valul de. producții cinematogra
fice din ultima vreme care iși 
propun să glorifice trecutul na
zist.

© „SERVICIU AR
HEOLOGIC DE UR
GENTĂ". La W roclaw (Po
lonia) funcționează un original 
serviciu arheologic de urgență, 
în cursul ultimilor doi ani, a- 
cest serviciu a făcut în Silezia 
inferioară lin număr de 150 de 
descoperiri arheologice, ca ur
mare a intervenției operative 
la sesizările făcute de locuitorii 
din regiune.

După cum s-a relatat, la sfîrșitul săptămânii trecute, la sediul Na
țiunilor Unite din New York, s-a ipeheiat o nouă etapă, penultima, a 
lucrărilor Comitetului pregătitor al ' sesiunii speciale din mai—iunie a 
Adu/nării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării. Semnificația 
deosebită a acestei reuniuni — rod al unei-initiative a. României, îm
preună cu numeroase alte state in curs de dezvoltare și nealiniate — 
cbnstă ih faptul că ea este chemată să. stabilească principii, să adopte 

fdficiiiifși piăsuri de importanță crucială pentru, pacea și. securitatea 
mondială, ceea ce Justifică atenția și interesul cu care, au fost urmă
rite .dezbaterile comitetului, asigurarea unei pregătiri cit- mai aprofun
date și multilaterale constituind condiția hotărâtoare, premisa indispen
sabila a succesului viitoarei sesiuni. ■

îh conformitate- cu această cerință 
esențială, sarcina Comitetului pregă
titor este potrivit mandatului în
credințat—t elaborarea proiectului de 
dopumeiiț final ce .urmează să fie 
înaintat spre dezbatere și aprobare 
sesiunii și care cuprinde, ih . afara 
preambulului, trei secțiuni distincte : 
Declarația cu privire la dezarmare ; 
Programul de acțiune ; Structurile de 
negociferi. Dincolo de deosebirile de 
poziție față de multiplele aspecte* 
ale • uriei problematici atit de com
plexe și complicate cum' este cea a 
dezarmării, unde, așa cum a dove
dit-o experiența,- se ciocnesc optici 
și interese diferite, adesea contra
dictorii, deliberările, atît din plenul 
comitetului’--- alcătuit din 54 de state, 
intre care și România — cit și din 
grupurile și subgrupUrile de redac
tare s-au desfășurat, în linii gene
rale, într-o atmosferă constructivă,’de 
lucru, concretizată prin numărul im
portant de proiecte de documente 
avansate.. Multitudinea propunerilor, 
ideilor și sugestiilor formulate ates
tă, în «nod indiscutabil, îngrijorarea 
națiunilor de pretutindeni față de 
proporțiile fără precedent ale com
petiției armamentelor. cu toate con
secințele și primejdiile pe care 
aceasta le implică, preocuparea fată 
de ineficienta si sterilitatea tratati
velor de . dezarmare de pînă acum, 
dorința ca aceste tratative să se În
scrie pe 6’ traiectorie nouă, care să 
marcheze un riunct de cotitură.

Pe baza propunerilor și ideilor 
prezentate de diferite state și gru
puri de state s-au elaborat. într-o 
formă preliminară, la capătul unui 
proces laborios de negocieri. din 
care nu au lipsit dificultățile, punc- 

' tele spinoase — inerente dacă se 
tine seama de complexitatea sarcinii 
încredințate — proiecte asunra tutu
ror secțiunilor documentului final, 
ceea ce, fără îndoială, se înscrie ca 
un aspect pozitiv, dovedind posibili- > 
tatea de a se ajunge la rezultate

utile, printr-o atitudine de recepti
vitate și bunăvoință reciprocă, prin 
luarea in considerare a intereselor 
tuturor participanților. Nu este insă 
mai puțin adevărat că aceste pro

EIABORAKA UNOR DOCUMENT! MHHTE, fflCEffi- 
pretiisă a milei se»» speciale a H H l consacrate tanării
iecte nu au ajuns încă într-un stadiu 
avansat de finalizare, pe măsura do
rinței popoarelor, că pe lingă punc
tele asupra cărora s-a căzut de acord, 
ele evidențiază un număr apreciabil 
de paranteze, incluzînd formulările 
ce nu au putut intruni consensul 
participanților. Aceasta se explică 
prin faptul că, paralel și concomi
tent cu pozițiile prevalente - în fa
voarea realizării unei cotituri în 
procesul negocierilor de dezarmare, 
și-au făcut loc și tendințe de supra
apreciere a măsurilor în domeniul 
controlului înarmărilor și limitării 
armamentelor, care în nici un caz, 
după cum au . arătat marea ma
joritate a delegaților, nu se pot 
substitui < măsurilor autentice de 
dezarmare, o asemenea optică 

'rlscind să cantoneze tratativele în 
cerc restrîns, să impieteze serios 
asupra eficienței negocierilor, așa 
cum s-a întimplat, din păcate, în ca
drul Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva. Este o realitate ce 
impune ca in următoarea etapă a lu
crărilor pregătitoare să se acționeze 
cu maximum de responsabilitate pen
tru dezvoltarea amplă a începutului 

realizat, convenindu-se, în spirit de
mocratic, asupra unor formulări care 
să corespundă intereselor popoarelor, 
intereselor păcii, astfel incit să se 
poată prezenta participanților la se
siunea specială proiectele unor docu
mente de o autentică eficacitate, pe 
linia unei dezarmări reale, menite să 
ofere dezbaterilor viitoarei reuniuni 
premise optime de succes.

Animată de dorința de a imprima 
un conținut cit mai concret, mai efi
cient lucrărilor Comitetului pregă
titor, România s-a manifestat ca 
unul din participanții cei mai activi, 
inițiativele și propunerile sale întru
nind o largă apreciere. Țara noastră 
a prezentat,, după cum se știe, încă 

in cursul anului trecut, proiecte, pro
prii asupra tuturor compartimentelor 
documentului final, pornind de la 
programul amplu de măsuri cuprihse 
in Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XI-lea al P.C.R. și reafirmate cu 
prilejul Conferinței Naționale, ca 
și de la cunoscutul document difuzat 
la O.N.U. în 1975 privind „Poziția 
României în problemele dezarmării, 
în primul rînd ale dezarmării nu
cleare și în instaurarea unei păci 
trainice în lume". Se cuvine a con
semna cu satisfacție că ideile și pro
punerile românești își găsesc o re
flectare corespunzătoare în toate pro
iectele de documente, în forma pre
liminară în care au fost elaborate de 
Comitetul pregătitor.

Astfel, în. proiectul de Declarație 
asupra dezarmării, menit să desprin
dă liniile de forță după care trebuie 
să se ghideze negocierile de dezar
mare, scopurile și prioritățile aces
tora, se evidențiază incompatibilita
tea dintre cursa înarmărilor și destin
dere, dintre acumularea de mijloace 
militare tot mai distrugătoare și cris
talizarea unor relații internaționale 
noi, bazate pe încredere și cooperare; 

este reliefată, totodată,, relația ne- 
’ mijlocită dezarmare-dezvoltare, subli- 
niindu-se consecințele profund nega
tive ale cursei înarmărilor, distorsiu
nile pe care le provoacă in dezvol
tarea economică și socială a popoa
relor, ca principal factor de irosire a 
unor uriașe resurse materiale și uma
ne (chiar în zilele cind (se desfășurau 
lucrările comitetului, un raport al 
Institutului internațional de cercetări 
asupra păcii de la Stockholm arăta 
că anual sînt consumate îri’scopuri 
militare materii prime și semifabri
cate in valoare medie de 250 miliarde 
dolari) și, totodată, de alimentare â 
inflației și dezechilibrelor in balan
țele de plăți ; în fine, apreciin- 

du-se ca nesatisfăcător, stadiul nego
cierilor care au Ioc în diferite fo
ruri de dezarmare, se relevă■ necesi
tatea orientării eforturilor spre 
măsuri reale de dezarmare, și in 
primul rînd de dezarmare nu
cleară — toate acestea constituind 
aspecte fundamentale asupra cărora 
România a insistat și insistă1 -cu 
neabătută consecventă.

Punctele de vedere ale României 
se regăsesc, de asemenea, in pro-1 
iectul Programului de acțiune, o în
semnătate deosebită prezentînd pre
vederile cu privire la înghețarea și 
apoi reducerea bugetelor militare 
(țara noastră a propus, .așa cum este 
cunoscut, ca această reducere să''fie 
de ordinul a 5—10 la ; sută. . trecin- 
du-se, în mod treptat, lă o dimi
nuare și mai substanțială) ; dimi
nuarea efectivelor armatelor națio
nale ; interzicerea armei atomice și 
altor arme de distrugere în masă ; 
crearea de zone denuclearizate : 
adoptarea de măsuri de dezangajare 
militară și dezarmare in Europa ; 
lichidarea bazelor militare străine, 
retragerea trupelor și armamentelor 
în granițele naționale.

In ce privește structurile de nego

cieri, proiectul respectiv include 
ideile țării noastre referitoare la 
așezarea acestor structuri pe temelia 
principiilor și normelor democratice, 
pentru a se da posibilitate tuturor 
statelor să participe și să-și spună 
cuvintul în mod egal, evidențiin- 
du-se in mod deosebit necesitatea 
concentrării tuturor negocierilor in 
acest domeniu, sub egida O.N.U., ca 
forul cel mai larg și mai reprezen
tativ în materie.

Desigur, în proiectele de docu
mente își găsesc reflectare și ideile 
și ,sugestiile altor țări și grupuri de 
țări,. unele din aceste propuneri, 
cum ar fi. de pildă., cele ale grupu
lui țărilor nealiniate; care sublinia-

, ză, între altele, primatul dezarmării 
nucleare, prezentînd o certă însem
nătate. Nu trebuie însă uitat că, in 
forma lor actuală, proiectele pe di
ferite compartimente sint departe de 
a fi definitivate, reprezentînd mai 
mult un inventar de ’idei decît docu
mente închegate, riguros structurate, 
care să constituie o bază fermă pro
pusă atenției sesiunii speciale.

Iată de ce viitoarea etapă, ultima, 
a lucrărilor Comitetului pregătitor 
dobindește, în aceste condiții, o în
semnătate deosebită, de rezultatele 

. ei depinzind, în bună măsură. înseși 
perspectivele de succes ale forului 
din primăvară consacrat dezarmării. 
Fără îndoială, aceasta impune o răs
pundere deosebită tuturor delegații
lor participante, impune eforturi sus
ținute, voință politică din partea sta
telor. Totodată, un rol de cea mai 
mare importanță revine opiniei pu
blice, popoarelor înseși, care sint 
cele mai afectate de cursa înarmă
rilor și care sînt îndreptățite să fie 
ținute la curent cu mersul negocie
rilor. fiind chemate să-și ridice cu 
hotărîre glasul pentru a determina 
orientarea acestora pe făgașul unor 
rezultate cît mai concrete.

Interesele supreme ale păcii recla
mă stăruitor ca, în răstimpul pînă la 
ultima etapă a lucrărilor Comitetu
lui pregătitor, proiectele, in forma 
lor preliminară actuală, să fie stu
diate cu cea mai mare atenție și in
tr-un spirit cu adevărat constructiv 
de statele participante, pentru a se 
identifica toate posibilitățile de eli
minare a „parantezelor", a puncte
lor in suspensie, de realizare a unui 
acord larg asupra unor documente 
de substanță, clare, concrete, anga- 
jante, de natură să dea un impuls 
hotăritor negocierilor de dezarmare, 
pe măsura așteptării popoarelor.

Așa cum a ținut să sublinieze, în 
repetate rînduri, secretarul general 
ai partidului, președintele țării. 
România socialistă este ferm ho- 
tărită să-și aducă, cu principia
litate și consecvență, contribuția 
la buna desfășurare a viitoarei reu
niuni de dezarmare, la pregătirea ei 
cit mai temeinică. Reafirmind aceas
tă poziție. în cuvintarea rostită zi
lele trecute, cu prilejul Conferinței 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
declara : „Luăm parte activă la pre
gătirea sesiunii extraordinare a Or
ganizației Națiunilor Unite din pri
măvara acestui an si sîntem hotăriți 
să acționăm din toate puterile, îm
preună cu toate statele și forțele 
progresiste, pentru ca această sesiu
ne să ducă la măsuri efective in- 
drepiate spre dezarmare, spre elibe
rarea omenirii de coșmarul unui nou 
război nimicitor, să creeze condiții 
pentru realizarea unei păci trainice, 
a unui climat în care fiecare națiune 
să se simtă in deplină siguranță".

Pe calea care ■duce spre • înfăptui
rea unei asemenea aspirații arzătoa
re, sesiunea specială a O.N.U. este 
chemată să realizeze o cotitură isto
rică. asigurînd acestei probleme de 
însemnătate vitală pentru omenire 
cadrul cel mai propice de dezbatere, 
cu participarea tuturor statelor. Sta
bilirea unei strategii noi, cu adevărat 
eficiente a dezarmării — ca parte 
integrantă a unei noi ordini econo
mice și politice mondiale — adop
tarea unor măsuri și hotăriri cît mai 
concrete in acest sens constituie 
teluri esențiale ale lumii în care 
trăim si este de datoria tuturor sta
telor și popoarelor să fâcă totul pen
tru a asigura reușita reuniunii pe a 
cărei ordine de zi sînt înscrise toc
mai aceste obiective.

Romulus CĂPLESCU

® ÎNGRĂSĂMÎNT 
GAZOS. în 1969, petroliștii 
iugoslavi au forat o sondă in 
Voivodina, din care a erupt un 
jet puternic de gaze. Ulterior 
s-a constatat că in împrejuri
mile sondei s-a accelerat în 
mod vădit creșterea porumbu
lui, griului, trifoiului. Acest fe
nomen ciudat a suscitat intere
sul oamenilor de știință, care 
au descoperit că de sub pă- 
mînt a țîșnit, în timpul forării, 
bioxid de carbon, care, împreu
nă cu praful și pămîntul arun
cate afară din gaura forată, a 
constituit un original ingrășă- 
mînt, Descoperind în subsol 
cantități mari de bioxid de 
carbon, specialiștii studiază a- 
cum posibilitatea de a valorifi
ca acest îngrășămînt ieșit din 
'comun.

® FORAJ ÎN BAN
CHIZĂ. Banchiza din preaj
ma Mării Ross. din Antarctica, 
a fost străpunsă pentru prima 
oara : cu ajutorul unui dispo
zitiv asemănător cu o rachetă 
a fost forată o gaură cu dia
metrul de 25 cm prin stratul de 
gheață gros de 410 m. Prin a- 
cest îngust tunel, o echipă in
ternațională de savanți va in
troduce camere de televiziune 
și aparate științifice diverse 
spre a examina pentru pri
ma oară fauna și flora capabile 
să trăiască în acest mediu rece 
și, practic, lipsit de lumină.

© APELE FREATICE 
Șl SEISMOLOGIA. Con~ 
ținutul sporit de heliu și alte 
gaze in apele freatice consti
tuie un indiciu prevestitor al 
apropierii unui seism, consideră 
un hidrogeolog din Turkmenia. 
Studiind conținutul apei obți
nute din sonde adinei, el a 
ajuns la concluzia că. înainte 
de pn seism puternic, apa. in- 
călzindu-se. înglobează pină la 
saturație gazele provenind din 
interiorul Pămîntului. Oamenii 
de știință lucrează acum la 
stabilirea unor criterii clare de 
previziune a eventualelor cu
tremure pe baza analizării a- 
pelor freatice.
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