
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 10974 Prima ediție Joi 1 decembrie 1977 6 PAGINI - 30 BANI

nEal! 'nt'mP'narea marelui eveniment
1| din viafa Partidului * a Poporului

SF W MESAJE ALE HĂRNICIEI
Au îndeplinit planul producției industriale 

pe primii doi ani ai cincinalului
INDUSTRIA JUDEȚULUI SIBIU
TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului N'icolae Ceaușescu 
de comitetul județean de partid, se 
arată :

în climatul însuflețitor de puterni
că efervescență patriotică din preaj
ma Conferinței Naționale a partidu
lui, deschizătoare de noi orizonturi 
în viața patriei noastre, oamenii 
muncii din industria județului Sibiu 
— români, germani, maghiari — ra
portează cu mindrie și satisfacție 
realizarea, la 30 noiembrie, a sarci
nilor de plan pe primii doi ani ai 
cincinalului la producția globală in
dustrială.

Realizarea cu 31 de zile mai de
vreme a planului pe primii doi ani 
din acest cincinal permite industriei 
județului obținerea peste prevederi, 
pină la finele anului, a unei pro
ducții industriale suplimentare in 
valoare de 2,5 miliarde lei, aceasta 
constituind o elocventă dovadă a ho- 
tărîrii organizațiilor noastre de 
partid, de masă și obștești, a tuturor 
oamenilor muncii de a-și îndeplini 
exemplar angajamentul pentru acest 
cincinal.

Vă raportăm că producția supli
mentară realizată se concretizează 
in 250 tone mașini și utilaje pentru 
diferite ramuri ale economiei națio
nale, 1 600 autobasculante, 2 600 mc 
prefabricate din beton armat, 740 000

mp geamuri trase, aproape 2,5 mi
lioane tricotaje, 270 000 mp țesături 
textile, aproape 1 200 tone preparate 
din carne, 400 tone unt, 600 tone 
brînzeturi. 425 tone produse zaha
roase și altele.

Acționînd consecvent pentru afir
marea puternică a cuceririlor teh- 
nico-științifice, s-au obținut succese 
de seamă in domeniul cercetării 
științifice și al ingineriei tehnolo
gice. al dezvoltării creativității ma
selor, al valorificării superioare a 
resurselor interne, umane și mate
riale. Chintesența acestor căutări 
creatoare o reprezintă, printre altele, 
faptul că aproape 25 la sută din 
produsele realizate in această peri
oadă sînt noi și reproiectate, iar 85 
la sută din sporul de producție s-a 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii.

Animați de dorința fierbinte de a 
munci mai mult și mai bine, în con
dițiile unei eficiente crescînde a în
tregii activități economico-sociale, 
se spune in încheierea telegramei, 
oamenii muncii din industria jude
țului Sibiu vă încredințează, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
în întreaga lor activitate nu există 
obiectiv mai de preț decît slujirea 
cu devotament a intereselor patriei, 
in scopul accelerării progresului nos
tru, al înaintării cu pași fermi .pe 
drumul luminos al comunismului.

Colectivul întreprinderii „Automatica" din Capitală a îndeplinit in avans 
planul pe 11 luni, in fotografie: un aspect de muncă din această unitate 

industrială Foto : E. Dichiseanu

întreprinderi din Capitală
Numeroase colective de oameni 

ai muncii din Capitală raportea
ză prestigioase succese în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului. 
Zece întreprinderi din sectorul 6, 
printre care „Tricodava", „Tinăra 
gardă**, Fabrica de stofe de mobilă, 
Fabrica de nasturi și mase plasti
ce, Uzinele chimice române, „INOX‘‘, 
au îndeplinit cu peste o lună îna
inte de termen sarcinile de plan 
pe primii doi ani ai actualului cin
cinal. Succesul lor va fi ma
terializat, la finele perioadei, in

tr-o producție suplimentară in va
loare de peste 600 milioane lei. Cu 
realizări prestigioase se prezintă, in 
această perioadă, și alte unități bucu- 
reștene, cum sînt I.M.M.R., „Grivița 
roșie**, U.M.M.R., „Triaj**, „Tehno- 
metal“, „Marmura**, I.D.E.B., Grupul 
de șantiere construcții-montaj și re
parații pentru industria chimică, din 
sectorul 8, „Medicamente**—Bucu
rești, întreprinderea chimică—Du- 
dești și „Miraj**, din sectorul 4, „Me
talica» și „Energo-reparații**, din 
sectorul 5, și altele.

• Industria orașului Făgăraș
Oamenii muncii din industria ora

șului Făgăraș, județul Brașov, au în
scris un nou și remarcabil succes în 
cronica întrecerii socialiste — îndepli
nirea cu 32 de zile mai devreme a 
prevederilor planului pe primii doi

ani ai actualului cincinal. Avansul 
înregistrat se va concretiza într-un 
spor de producție de circa patru sute 
milioane lei. Ei au depășit, totodată, 
cu șase milioane lei valută planul la 
export pe acest an.

• Șantierul naval Drobeta-Turnu Severin
Și oamenii muncii de la Șantierul 

naval Drobeta-Turnu Severin au a- 
nunțat, miercuri, îndeplinirea planu
lui pe primii doi ani ai cincinalu
lui. Pină la sfîrșitul lunii de
cembrie, aici va fi realizată o depă
șire la producția-marfă în valoare de 
circa 180 milioane lei. Vor fi predate

în plus beneficiarilor nouă nave, 
printre care un cargou de 2 400 tdw, 
o gabară de 1 000 tone și 5 de cite 
500 tone. Succesul are la bază o im
portantă creștere a productivității 
muncii, indicator ale cărui prevederi 
au fost depășite anul acesta cu a- 
proape 5 la sută.

Economii la cheltuielile de
Eforturile colectivelor de unități 

din județul Hunedoara pentru ma
terializarea programelor de creștere 
a productivității muncii — care au 
dus la îndeplinirea planului pe 11 
luni cu 9 zile mai înainte — sint 
însoțite de preocupări la fel de exi
gente și pe tărimul utilizării cu înal
tă eficiență a fondurilor de produc

producție
ție. Bilanțul încheiat recent la Di
recția județeană de statistică eviden
țiază faptul că, în 10 luni din acest 
an, pe ansamblul județului Hune
doara s-au înregistrat peste 108 mi
lioane lei economii la costul produ
selor. aproape 65 la sută din această 
valoare fiind realizată pe seama re
ducerii cheltuielilor materiale de 
producție. (Sabin Ionescu).

Obiectele care atrag cel 
mai mult, atenția în came
ra de lucru a tovarășului 
Ion Ciupercă, primarul o- 
rasuiui Videle — Teleor
man. sînt o sondă în mi
niatură si un buchețel de 
spice de grîu mari cit vra
bia. Ne-am uitat îndelung 
la ele. am numărat chiar 
boabele dintr-un spic, iar 
primarul, parcă pentru a ne 
risipi nedumerirea, a răs
puns la o Întrebare nepusă 
încă.

— Este simbolul muncii 
oamenilor din acest colt de 
cimoie română. Poate ni
căieri ca in orășelul nostru 
nu se împletește mai s-trins 
si mai armonios munca a- 
gricultorilor cu cea a mun
citorilor industriali. Sonde
le îmnînzesc ogoarele coo
perativelor agricole, astfel 
incit de multe ori poți ve
dea sondori amestecați ne 
cimn cu țărani care-si sea
mănă sau i.si culeg roadele 
hărniciei. Videle e un oraș 
agroindustrial dezvoltat, o 
creație a socialismului, nou 
si solid, așezat oe vatra 
unuia dintre cele mai să
race si mai înapoiate sate 
care existau cu cîteva de
cenii in urmă în Teleor
man.

Primarul e un bărbat tî-

Din noul peisaj al orașului Cîmpulung Moldovenesc Foto : Sandu Cristian

Legitimă, firească, necesară

UNIREA CEA MARE
- opera întregului popor român

Anul viitor se vor împlini șase de
cenii de cind- ziua de 1 decembrie 
este evocată, trăită și cinstită 
după cuviință de întreaga națiune 
română. Evocată, trăită și cinstită 
pentru însemnătatea sa istorică, pen
tru semnificația sa națională. Impor
tanță Și semnificație rămase neștir
bite, mereu actuale, azi ca și ieri, 
mîine ca și azi, întotdeauna. Fapt 
pe deplin firesc, deoarece acum 59 
de ani, prin hotăririle Marii Adu
nări Naționale de la Alba lulia, care 
exprimau voința unanimă a poporu
lui român, oriunde ar fi trăit fiii a- 
cestuia, se împlinea un vis secular, 
„de dorul cui au răposat și moșii și 
părinții** — unitatea națională a po
porului.

Operă legitimă. îndrituită de apar
tenența imensei majorități a locui
torilor de pe ambele versante ale 
Carpaților la unul și același neam, 
avind aceeași latină origine, vorbind 
aceeași romanică limbă, unit prin 
mii de legatuințe, aspirații și inte
rese politice, economice, culturale ; 
operă justificată de secolele de dir- 
ză lucrare și necontenită urzire a 
„ghidului îndrăzneț**, de marile sa
crificii și grelele jertfe cu care fu
sese din belșug presărat drumul 
spre împlinirea lui. O asemenea o- 
peră rămine veșnic vie in conștiința 
urmașilor urmașilor fericitelor gene
rații care au pregătit-o și înfăptuit-o 
și se cuvine mereu glorificată — 
demn și însuflețit, sincer și simțit, așa

cum s-au și desfășurat evenimentele 
din acea toamnă de acum 59 de ani.

S-a adeverit și de data aceasta a- 
devărul axiomatic, anume că o idee 
dreaptă și mare, legitimă istori
cește, odată pătrunsă in con-

59 de ani de la 
unirea Transilvaniei 

cu România
științele mulțimilor, stăpînă pe 
cugetele și inimile lor, nu poate fi 
nici innăbușită și nici zădărnicită de 
vreo forță potrivnică. Vicisitudinile 
vremilor și răutățile oamenilor o 
pot sili să-și ducă existența, pentru 
un timp, în stare latentă, pentru a 
se înfățișa apoi, cind condițiile ii 
sint favorabile, puternică, neînvinsă. 
Asemenea rîurilor silite de rezisten
ța rocilor să-și poarte un timp ape
le sub ascunzișul scoarței terestre, 
pentru ca atunci cind puterea aces-

tora e învinsă, să iasă 'a lumina 
soarelui pentru a-și implini desti
nul, poporul român din Transilvania 
— siiil timp de secole să în
dure opresiunile și nedreptățile 
ce au stat în calea vieții sale 
libere și unite, a ieșit pentru tot
deauna la lumina istoriei in toamna 
anului 1918. mîndru și matur, puter
nic și neînvins.

în împrejurările acelor vremuri, 
complexe și complicate, marcate de 
adinei contradicții, de războiul cu 
întreg cortegiul său de nenorociri, 
forțele progresiste naționale ale po
poarelor europene căutau și găseau 
calea ducătoare la scop : eliberarea 
socială și națională, scuturarea ju
gului impus de imperii și impărății 
clădite pe cotropiri și nedreptăți.

...Revoluții cu caracter burghezo- 
democratic au loc în centrul și răsă
ritul Europei in toamna anului 1918. 
Asemenea revoluții zdruncină din 
temelii și Imperiul habsburgic — și 
acesta o închisoare a popoarelor. 
Căci revoluție inseamnă răsturnarea 
din temelii a unor rinduieli invechi-

Siefan PASCU

Cresie spiritul de responsabilitate 
partinică, muncitorească in activitatea 

consiliilor oamenilor muncii
însemnări din două întreprinderi din Constanța și Focșani

C.<J.. al P.C.R. Ca atare, Ștefan Pa- 
nalt,'" secretarul comitetului de par
tid al marelui șantier naval, preia 
funcția de președinte al consiliului 
oamenilor muncii, iar directorul șan
tierului, ing. Dumitru Fuiorea, pe 
aceea de prim-vicepreședinte și de 
președinte al biroului executiv, în 
timp ce președintele comitetului sin
dicatului. Gheorghe Nedelcu, funcția 
de al doilea vicepreședinte. în cea
laltă funcție de vicepreședinte va fi 
ales un muncitor, la viitoarea aduna
re generală a oamenilor muncii, cind 
se vor analiza și rezultatele activită
ții șantierului din ultimul trimestru 
al acestui an. Tot atunci vor fi de-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Alba lulia — 1 decembrie 1918. Secvență de la adunarea populară
Potrivit hotăririlor Congresului al XI-Iea al P.C.R., ale primului 

Congres al consiliilor oamenilor muncii, in întreprinderile industriale 
și in alte unități economice se acționează stăruitor pentru creșterea 
rolului și răspunderii consiliilor oamenilor muncii in conducerea aces
tora. asigurarea unei mai bune reprezentări in consilii a secțiilor de 
producție, lărgirea participării muncitorilor și maiștrilor la activitatea 
organelor de conducere colectivă. Este vorba de creșterea numărului 
de membri ai consiliilor oamenilor .muncii, precum și al reprezentanți
lor oamenilor, muncii — cel puțin 75 la sută din numărul reprezentan
ților oamenilor muncii trebuind să fie muncitori și) maiștri care lu
crează nemijlocit in producție ; de desemnarea secretariuui organiza
ției de partid din intreprindcre ca președinte al consiliului oamenilor 
muncii, a directorului ca prim-vicepreședinte al consiliului. care va 
fi și președinte al biroului executiv; a președintelui comitetului sindi
catului și a unui reprezentant al oamenilor muncii — muncitor ce 
lucrează direct în producție — ca vicepreședinți ai consiliului oameni
lor munții ș.a. în fond, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aceste măsuri reprezintă o perfecționare a democrației noastre socia
liste. a sistemului de conducere colectivă, o intărire a controlului mun
citoresc și a participării maselor de oameni ai muncii la desfășurarea 
vieții economico-sociale. o creștere a răspunderii organizațiilor de 
partid in conducerea activității întreprinderilor, cit și in mai huna 
organizare a activității consiliilor oamenilor muncii. Cum s-a trecut 
la înfăptuirea acestor măsuri ?

Ședința consiliului oamenilor mun
cii de la ȘANTIERUL NAVAL CON
STANȚA. La primul punct al ordinii 
de zi : reorganizarea acestuia și pre

luarea funcțiilor de conducere, in 
conformitate . cu hotărîrea primului 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii, a Comitetului Politic Executiv al

a
năr (cel mai tînăr primar 
din județ), care vorbește 
despre fosta comună Vide
le mai mult din auzite, 
pentru că Videle — ne cu
prinsul căruia a luat naș
tere orășelul de azi — n-a 
avut nici măcar o biogra
fie. De fapt, ce se putea

ceau oamenii cămăși, „te
mute în casă**, școlile cu 
două si chiar trei (!) săli de 
clasă si intelectualitatea 
satului alcătuită din 2—3 
învățători, o moașă si. în 
cele mai bune cazuri, un 
agronom. Nu e de vină ni
meni pentru <;ă Videle nu

mărului si ai altora ca el. 
nu aveau dreptul nici mă
car să vorbească. Nu cre
deam că o să aoue timpul 
cind fiecare om este în
demnat. are libertatea si 
datoria să ia parte la con
ducerea si gospodărirea a-, 
sezărilor în care trăiește.

de azi. a fostei comune Vi
dele. cîteva propuneri pen
tru monografia noului oraș 
agroindustrial. „Ceea ce 
am dori noi. în numele ce
tățenilor — spunea prima
rul — e ca autorii viitoa
rei, monografii, să nu șe ,o- 
nrească doar la enumera-

VIDELE—monografie nescrisă
scrie despre el ? întimplă- 
tor. semnatarul acestor rin- 
duri e din partea locului 
si a înotat de prea multe 
sute de ori prin renumitele 
nămoale si băltoace (chiar 
in plină vară), care se fi
neau lanț ne firul închipui
tei sosele din Videle. Cu
noaște prea bine recoltele 
„record** de grîu si de po
rumb. care nu depășea de
cît arareori 1 000 kg la ha. 
Cunoaște casele pitice, mul
te învelite cu struieni de 
porumb, gazul care se ar
dea (cind se găsea) in lăm
pile chioare ale întregii su
flări. muza din care-si fă-

are încă o monografie. 
Practic, nu prea era ce să 
se scrie în ea. ..Asa e. tai
că. ne spunea mos Radu 
Tudor zis Coteanu. cind 
l-am vizitat, zilele trecute, 
înainte vreme era trist si 
greu oe la noi- Recoltele 
erau mici, veniturile la fel. 
numai dările erau mari. 
Oamenii de rînd nu erau 
luati in seamă de nimeni. 
Numai să trudească pentru 
alții erau buni. Zici că ești 
de pe la noi ? Atunci tre
buie să-ti aduci aminte de 
boieroaica Cosoi. Ea era 
tot Videle. Pe atunci, oa
meni ca mine. în fata pri-

Uitati-vă in iur si vedeți. 
Pe la 1907. cind am luat 
barda în mină n-as fi cre
zut. in runtul capului, că 
am să trăiesc să văd 
blocuri, o adevărată pădu
re de blocuri in Vida. N-as 
li crezut că am să văd li
ceu. spital, bancă. sonde, 
sosele asfaltate si oameni 
atît de bine îmbrăcati. Vă 
spun eu că sint bătrîn. 
chiar dacă n-am împlinit 
încă 100 de ani“...

Ne-am uitat in iur. asa 
cum ne-a îndemnat moș 
Țudor si am hotărit. îm
preună cu primarul, să fa
cem si noi intelectualității

rea așezămintelor economi
ce si sociale, la consemna
rea lor ca realizări ale re
gimului nostru, ci să caute 
să scoată la iveală. Paralel 
cu eforturile partidului si 
statului făcute în sluiba ri
dicării din starea de îna
poiere a comunei, partici
parea concretă, munca u- 
neori eroică, a. tuturor oa
menilor. pentru a-si reface 
din temelii localitatea unde 
muncesc si trăiesc**. Prima
rul ne spusese foarte clar : 
„Deși comuna era săracă, 
aveam bani : investițiile re
partizate de stat. Problema, 
tăioasă ca briciul, se pu

semnați și noii membri ai consiliului.
Ce a urmat la al doilea punct al 

ordinii de zi ? în mod firesc ■— a- 
naliza de fond a modului in care ac
tivitatea șantierului naval se înca
drează in graficele de producție pen
tru Îndeplinirea și depășirea planului 
și onorarea angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. Inginerul-șef 
al fabricii de construcții noi, Con-
stantin Buzatu, prezentînd succesele 
în producție înregistrate în ultima

(Continuare în pag. a Il-a)

nea însă altfel : dacă nu 
construim sosele. case, scoli 
ș.a.m.d. intr-un timp dat. 
riscăm să pierdem banii 
(duoă expirarea termenului 
de investiții). Iar noi eram 
pe punctul de a-i pierde, 
pentru că nu aveam forța 
de muncă necesară înălță
rii orașului, oe care de alt
fel n-o avem nici acum. 
Atunci, această problemă 
grea a fost discutată amă
nunțit de deputați,- de co
mitetele de cetățeni. de 
membrii comisiilor perma
nente in adunările oe care 
le-am avut si le au cu ce
tățenii. ..Uițe. au sous ei. 
avem bani să construim cî
teva sute de apartamente 
pentru noi. Nu avem insă 
tortă de muncă suficientă. 
Cu o sută, două sute de 
meseriași nu se pot face 
casele la timp, pierdem ba
nii". Ce credeți că s-a in- 
timolat ? Lingă cei 150 de 
meseriași ai primăriei au 
venit la lucru sistematic, 
dună orele de program, si 
vreo 600 de oameni, mese
riași. muncitori fie la son
de fie- la C.A.P.. fie la 
S M.A. Creștea inima in 
noi cind vedem că videnii

Gh. GRAURE
(Continuare in pag. a IH-a)

Tinerețea unei tradiții literare:

Eroul - călător pasionat 
în lumea marilor idei

Niciodată ca in vre
mea romantismului li
teratura nu a acredi
tat o imagine a tînă- 
rului mai nobilă și mai 
edificatoare pentru 
posteritate. Nu ne re
ferim desigur la auto
rii ori eroii de litera
tură palizi, singuratici, 
bintuiți de melancolii 
negre, suferind ca de 
o nevindecabilă boală 
de „răul secolului", 
deși și aceia, în multe 
cazuri, au atins un fel 
de faimă ori de exem
plaritate datorită opo
ziției implicate pe care 
o făceau unei lumi în
vechite, cu ruginite 
rânduieli, incapabilă de 
a mai făgădui aștep
tărilor și neliniștilor 
iuvenile binele. fru
mosul. adevărul, mult 
doritele țeluri ale unei 
existente vrednice.

Cei pe care-i ținem 
minte bine dintre ro
mantici însă, cei pe 
care-i numărăm cu 
pietate printre mode
lele noastre permanen
te sint aceia ale căror 
destine luptătoare s-au 
împletit cu drumurile 
mari ale momentului 
istoric. eu chemările 
strigate cu putere ale 
popoarelor lor încleș
tate in revoluții sau 
in bătălii innoitoare. 
De la 1821 la 1848 și 
mai departe, popoare
le Europei porniseră 
pe căile libertății lor 
și literatura a fost 
necontenit alături de 
ele. participind. prin 
artiști, la făurirea di
rectă a istoriei, păs- 
trind. prin creații, 
mărturia prețioasă a 
împrejurărilor, sinte
tizate in eroi si 
opere. Unii scriitori 
au murit pe cimpurile 
de bătaie, ca Byron 
ori Pet&fi : alții, ea 
Bălcescu. Mikewicz,

Heine, și-au sfirșit 
viața in țări străineț 
departe de patrie, în 
dureroase exiluri : al
ții au luptat impotri- 
va tiraniei de orice 
fel, ca Shelley, Pușkin, 
Hugo.

Operele lor au fixat, 
In general. imaginea 
tinărului generos, as- 
pirind spre idealuri 
înalte sociale, etice și 
estetice și dorind să 
edifice o lume a li
bertății și a plenitudi-

însemnări de 
Zoe DUMITRESCU-

BUȘULENGA

nii umane în care in
telectul, sensibilitatea, 
afectele să se poată 
desfășura în voie. Și 
ne gindim la romanul 
Genm pustiu al lui 
Eminescu, scris cind 
autorul avea cam 
optsprezece-nouăspre- 
zece ani. în eroul 
Toma Nour. partici
pant la revoluția din 
1848 in Transilvania, 
se. încheagă o natură 
morală profundă, o 
vocație de cugetător 
care visează, după ti
pare herderiene, o 
umanitate înfrățită și 
liberă. Cuvintele lui 
de adevărată viziune 
filozofică — social-po- 
lit.ică au o rezonanță 
ui mitoare. Ele dau 
măsura înaltă a unei 
conștiințe tinere an
gajate intr-un proces 
de cunoaștere totală 
care obligă, in chip 
firesc, la transfor
marea lumii. Spunind: 
.... aș vrea ca ome- 
ni”ea să fie ca pris
ma. "ta singură, stră
lucită. pătrunsă de

lumină, care are insă 
atîtea culori. O prismă 
cu mii de culori, un 
curcubeu cu mii de 
nuanțe...**, eroul (ex
presie a autorului său) 
se înscria printre 
punctele cele mai îna
intate ale gmdirii ro
mantice care încărca 
cu idei generoase o 
tinerime întreagă.

Sigur că in fluxul 
întins al literaturii, 
interacțiunea dintre 
istoria faptelor, ideilor 
și concepția scriitori
lor și profilul eroilor 
continuă, cristalizîn- 
du-se in imaginile 
memorabile ale artei. 
Și, fie că e vorba de 
literatură de inspira
ție istorică, fie că e 
vorba de literatură 
inspirată din cea mai 
strictă actualitate, vom 
regăsi mereu neliniș
tea. freamătul creator, 
vibrația specifică a 
personajului tînăr. 
Luptele. zbaterile, 
ciocnirile cu instituți
ile învechite, cu men
talitățile îmbătrînite, 
priveliștea relațiilor 
umane precare se răs- 
fring în tineri, și-i 
marchează, și le dau 
contururi dramatice, 
în eroii lui Sadovea- 
nu. ai lui Rebreanu, 
în căutătorii lumii idei
lor din opera lui Câ
inii Petrescu se reflec
tă. fără îndoială, lu
mea și vremea lor, dar 
și o fărimă dintr-un 
viitor, intuit în forme 
timide, mai mult sau 
mai puțin obscur, re- 
prezentînd însă o di
mensiune a devenirii, 
deci a nădejdii.

Astăzi, intr-o lume 
at’t de rapid schimbă
toare cum a devenit 
cea a globului teres-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

t



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 1 decembrie 1977

Craiova: Întreprinderea de autoturisme
se construiește in... plină viteză

LA ARATURI-NICI UN UĂGAZ 
M LA ULÎIMA BRAZDA!

Responsabilitate

In activitatea constructorilor de pe ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII 
DE AUTOTURISME DIN CRAIOVA există două momente de referință, 
deosebite net intre ele. Primul datează de la începutul lucrărilor, mai 
precis din luna aprilie a acestui an, cind amplasamentul viitoarei în
treprinderi nu era altceva decît un teren slab productiv, cu denivelări 
foarte pronunțate. Fără îndoială, era un teren impropriu în starea lui 
naturală pentru o investiție de o asemenea anvergură.' în urma unor 
vaste lucrări de sistematizare pe verticală, realizate pe o suprafață de 
cîteva zeci de hectare de către Stația de utilaj greu și transport Craiova, 
âu apărut trei rînduri de terase, betonate și perfect plane, pe care, 
acum, prind contur tot mai clar principalele hale de producție ale fa
bricii : de presaj și ambutisaj, montaj general, prelucrări mecanice 
și altele. Pretutindeni în jur, domnește o intensă activitate, construc
torii înalță in ritm susținut o „masivă pădure" de stîlpi și grinzi me
talice, care își sporește fără întrerupere dimensiunile.

suri organizatorice, completate, bine
înțeles, cu numeroase altele ? în 
primul rînd. s-a obținut un ritm de

lucru net superior indicilor tehnici 
de productivitate prevăzuți. Tabloul 
de mai jos este, de altfel, grăitor :

Productivitatea lunară planificată pen
tru un excavator cu cupa de 1 mc 14 550 mc 100%

Productivitate lunară realizată pe circa circa
șantier 27 000 mc 185%

Să mai menționăm două dintre 2. ASIGURAREA UNEI ASISTEN-

Folosind din plin timpul favorabil din această toamnă, coopera
tivele agricole din 19 județe au incheiat executarea arăturilor de 
toamnă, iar în alte 10 județe lucrările sînt pe terminate. Cu toate 
acestea, acum cînd calendarul arată că sintem în prima zi de iarnă, 
așa cum rezultă din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, in total mai sînt de făcut arături pe 303 000 
ha, din care 89 000 ha in întreprinderile agricole de stat și 214 000 ha 
in cooperativele agricole. Cu precădere, se impune intensificarea Ia 
maximum a ritmului de lucru în cooperativele agricole din județele 
Ilfov, Constanța, Ialomița, Arad, Timiș, Teleorman și Botoșani, care 
mai au de făcut arături pe suprafețe mari. Ce se întreprinde in acest 
sens ? lată ce relatează corespondenții noștri din județele Teleorman 
și Botoșani.

De trei ori mai repede...
Pentru a sugera cu exactitate am

ploarea și gradul de dificultate ale 
lucrărilor de nivelare și sistemati
zare riguroasă a terenului, să dăm 
glas cifrelor, 
avut de pus în mișcare 
2 000 000 mc de pămînt, au executat 
lucrări complexe de săpături, in me
die, pînă la o adîncime de 5 metri 
față de cota terenului natural, mur
gind în multe zone chiar pină la 10 
metri. Circa 1 000 000 mc din această 
imensă masă de pămînt au fost dis
locați și transportați în altă parte, în 
afara șantierului. S-au efectuat lu
crări ample de umplutură și nivelare 
pe mai bine de o treime din supra
fața noii întreprinderi. Au urmat, 
apoi, în succesiune firească, lucră
rile de bază : trasee kilometrice la 
canalizare, gospodării de apă, peste 
500 de fundații directe, cuve, diverse 
alte amenajări.

Mărimea acestui efort este și mai 
clar exprimată de ritmul cu adevă
rat neobișnuit în care s-a lucrat. To
tul a fost făcut, practic, in decurs de 
patru luni. Adică, INTR-UN TIMP 
DE DOUĂ ORI ȘI JUMĂTATE, 
CHIAR DE TREI ORI MAI SCURT 
DECIT CEL OBIȘNUIT.

Cum a fost posibilă această auten
tică performanță și în ce mod au 
acționat constructorii ? — iată între
bările firești pe care și le pune ori
cine. Să începem descifrarea metodic.

în etapa de ORGANIZARE A LU
CRĂRILOR, 
preocupărilor 
„comprimării 
hotărîte a duratelor de execuție. Ca
lea ce trebuia urmată era clară : me
canizarea completă a lucrărilor de 
nivelment.

— Pe baza volumelor strict deter
minate de lucrări, am stabilit nece
sarul de mijloace tehnice, ne preci
zează tovarășul Florea Chisăr, secre
tar adjunct al organizației de partid. 
Apoi, cu ele am alcătuit formații 
sau unități complexe de lucru, fie
care cuprinzînd un excavator, un 
buldozer, unul sau doi cilindri com
presori și cinci basculante de mare 
capacitate.

— Care a fost scopul acestei „for
mule organizatorice" ?

— în primul rînd, introducerea 
unei ordini și discipline desăvîrșite 
în munca oamenilor și in funcționa
rea utilajelor, deoarece toate unități
le au primit sarcini .precise,, In., al doi- 

■ lea rînd, cunoscînd^.cine și gîj anu
me are de făcut,’ arii "putui"‘"îhs'fitui 
un control permanent și riguros • asu
pra mersului întregii noastre activi
tăți și asigura o intervenție promptă 
și eficientă pentru înlăturarea vre
unui eventual neajuns. în sfîrșit, am 
creat condițiile aplicării cu rezul
tate maxime a acordului global.

Constructorii au
aproape

cea mai mare parte a 
a fost consacrată 
timpului", scurtării

Ce înseamnă ordine 
științifică de bătaie ?
— Momentul alcătuirii acestor 

unități complexe a coincis însă și 
cu prima dificultate întîmpinată, in
tervine în discuție ing. Leon Iftode, 
șeful stației. Pentru că nu totul a 
decurs simplu, fără obstacole. Po
trivit calculelor noastre, era ne
voie de 16 formații, dar nu s-au 
putut asigura mijloace tehnice decît 
pentru 9. Trebuia, deci, să adoptăm 
un plan mobilizator de acțiune, in 
care ritmul de lucru să fie hotărît 
nu de cantitatea de utilaje de care

dispunem, ci de calitatea muncii ob
ținute cu acestea.

Firesc, deci, pasul următor, la ca
pitolul organizare, a constat în pro
gramarea optimă a lucrărilor, în sta
bilirea „ordinii de bătaie" — cum 
spun oamenii de pe șantier — adică 
a succesiunii în care se vor efectua 
nivelarea și sistematizarea diferi
telor zone ale terenului. Scopul aces
tei măsuri ? Să se asigure cit mai 
rapid cu putință fronturile de lucru 
necesare începerii, in paralel, a lu
crărilor de construcții propriu-zise.

— Aveam de susținut cu toții un 
adevărat examen al capacității pro
fesionale, ne spune in continuare 
inginerul 
lucru : 
n-avea 
sura în 
puteau

, ne spune in
Iftode. Știam

timpul ciștigat 
importanță decît

care ceilalți constructori 
beneficia din plin de el".

însă 
de 
în

un 
noi 

mâ-

pîrghiile care au completat acest 
amplu efort organizatoric al con
structorilor, contribuind efectiv la 
reușita lui în condiții de înaltă efi
ciență :

1. APLICAREA INTEGRALĂ A 
ACORDULUI GLOBAL. Cunoaște
rea cu precizie a volumelor de lu
crări a permis încheierea unor con- 
tracte-angajamente clare și mobi
lizatoare privind atit termenele, cit 
și nivelul calitativ al lucrărilor. Oa
menii și-au făcut un riguros pro
gram de lucru, respectat întru to
tul : două schimburi a cite
Tot ei au fost aceia care 
cupat de asigurarea unei 
minări a punctelor de 
timpul nopții. Urmarea ? 
noapte, diferențele la realizări au 
fost practic insesizabile. Acest ritm 
aproape neîntrerupt de muncă este 
reflectat sugestiv de coeficientul de

10 ore. 
s-au preo- 
bune ilu- 
lucru pe 

între zi și

Si popularizăm, să încurajăm, să aplicăm
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

ȚE TEHNICE COMPETENTE ȘI 
PERMANENTE, prin intermediul li
nei echipe specializate de mecanici în 
ambele schimburi, completată in pe
rioadele de „vîrf" ale activității cu 
întregul personal muncitor al Secției 
de utilaj greu și transport, gata să 
intervină oricînd în caz de nevoie. 
De o importanță capitală în preveni
rea defecțiunilor s-a dovedit însă 
„ora dintre schimburi" — interval de 
timp in care, zilnic, utilajele erau 
verificate, grcsate, echipate și pre
date în stare de perfectă funcționare. 
Nu poate surprinde, în aceste condi
ții, faptul că deși s-a muncit în ritm 
susținut, fără menajamente, numai 
la basculante s-au economisit, pînă' 
în prezent, 41 581 litri de benzină. O 
altă măsură care reține atenția : asi
gurarea pieselor de schimb, în pri
mul rînd, prin forțe proprii, iar in 
situații care depășeau capacitatea de 
rezolvare a celor de pe șantier, prin 
sprijinul primit din partea furnizori
lor acestor mașini de construcții — 
în principal, întreprinderile „Tracto
rul" din Brașov și „Progresul" din 
Brăila.

Deci. în permanență și pretutindeni 
in perimetrul șantierului, s-a acțio
nat stăruitor și cu inaltă răspundere 
in virtutea aceluiași cuvint de or
dine : „nici un constructor și nici 
un utilaj de construcții să nu fie 
obligat să aștepte", iar cazul „prelu
crărilor mecanice" este elocvent. 
Pentru început, toate forțele au fost 
concentrate doar 
suprafața acestei 
ce s-a asigurat 
sibilitatea ca, la 
energic la lucru, 
și nivelată cealaltă jumătate.

N-am dezvăluit încă un important 
„secret" de organizare, care a permis 
practic dublarea productivității mun
cii oamenilor și a randamentului 
utilajelor. Este vorba de stabilirea 
celor mai adecvate puncte de lucru, 
in funcție de specificul fiecărui uti
laj, pentru a se obține maximum de 
randament pe seama lui. S-a hotărît, 
de pildă, ca buldozerele să fie folo
site și la lucrările de săpături și la 
cele de umplutură. Trebuia însă să 
11 se găsească un loc de acțiune co
respunzător, iar acesta a fost ales pe 
o fîșie de 100 m lățime, de o parte 
și de alta a „graniței" care delimita 
zona^ destinată săpăturilor de aceea 
care urmă să fie umplută cu pă
mînt? Rezumind această inițiativă, 
ce se desprinde : intr-un singur 
drum, un buldozer a executat am
bele categorii de lucrări.

De asemenea, toate excavatoarele 
au lucrat grupate compact, pe un 
front larg de circa 150 m. Iată un 
sistem avantajos din toate punctele 
de vedere și, înainte de orice, pen
tru că a stimulat întrecerea între 
oameni, fiecare avind posibilitatea 
să aprecieze cu destulă exactitate 
stadiul atins de către el, precum și 
de ceilalți. Iar această întrecere, di
namică și pasionantă uneori, a exis
tat realmente pe șantierul craiovean, 
dublată însă, în permanență, de spi
ritul de întrajutorare tovărășească.

— Dacă un excavatorist „pierdea" 
teren, rămînind în urmă, făcea un 
schimb de locuri cu cel mai avansat 
dintre tovarășii săi de muncă, care 
îl înlocuia automat pentru a recu
pera „handicapul" — ne explică 
muncitorul Ion Cruțan.

în ce constau efectele acestor mă-

pe jumătate din 
hale și, numai după 
constructorilor po- 
rîndul lor. să treacă 
a fost sistematizată

schimb atins în folosirea utilajelor : 
2,5. Adică, maximum posibil, A fost 
mult de muncă, e drept, dar și câș
tigurile au fost pe măsură. Aproape 
toți au primit o retribuție între 4 000 
și 4 500 lei pe lună, față de 2 000— 
2 500 lei, cit s-ar fi încasat, dacă nu 
s-ar fi aplicat acordul global.

Prin mecanizare 
la productivitate ridicată
Preocupările pentru mecanizarea 

lucrărilor nu se limitează însă nu
mai la atît. în continuare, construc
torii au mecanizat complet si alte ca
tegorii de activități : de betoane, de 
pregătire a armăturii și a carcase
lor pentru coloanele de forare etc. 
Avantajele ? Calitatea înaltă a lu
crărilor, economii de materiale și, 
mai ales, o reducere substanțială a 
efectivelor de muncitori. Să privim 
tabloul alăturat :

lucrări de be
toane (prepa
rare. transport, 
punere în o- 

peră)

lucrări de pre
gătire a armă
turii (tăiere, 
îndoire, faso

nare)

lucrări de pre
gătire a armă

turii pentru 
carcase 
forate

Efective necesare. în 
condiții de lucru 
„tradiționale"

250 200 190

Efective reale, în con
diții de mecanizare 
a lucrărilor

125 87 45

Economia reală de for
ță de muncă obținută 125 113 145

TELEORMAN
Pină marți, 29 noiembrie, în jude

țul Teleorman mai erau de arat 
15 000 hectare. La această dată uni
tățile agricole din 14 consilii inter- 
cooperatiste, printre care Buzescu, 
Ciolănești, Dobrotești, Găleteni, Gra
tia, Odobeasca, Orbească, Peretu ș.a., 
terminaseră această lucrare. Rămase 
in urmă se află cooperativele agri
cole din partea de sud a județului 
și din zona sistemelor de irigații. în 
această situație sînt unitățile servite 
de stațiunile de mecanizare Slobo- 
zia-Mindra, Traian/ Tr. Măgurele, 
Lunca, Salcia, Fintinele, care mai au 
încă de arat intre 800 și 2 000 hec
tare. Pentru a urgenta executarea a- 
răturilor și în aceste zone, trustul 
județean S.M.A. a deplasat aici o 
parte din tractoarele de la unitățile 
care au terminat această lucrare.

Cum se explică decalajul între 
cooperativele agricole din partea de 
nord — unde lucrarea a fost de mult 
încheiată — și cele din sudul jude
țului ? La C.A.P. Crîngu, încă de la 
orele 7,30, 12 tractoare se aflau in 
brazdă. Zilnic, mecanizatorii de aici 
ară intre 30 și 35 de hectare. „Dacă 
conducerea cooperativei — ne spu
nea Gică Dinu, șeful secției de me
canizare — ar lua măsuri să ne a- 
sigure un larg front de lucru, am 
putea să depășim cu mult ritmul ac
tual de lucru. Or, o bună parte din 
cele 160 hectare, care au mai rămas, 
sînt ocupate cu coceni de porumb". 
Situația este nesatisfăcătoare și la 
C.A.P. Dracea, unde mai sînt de a- 
rat peste 500 hectare. Aici, viteza 
zilnică planificată este de 60 hecta
re, dar se realizează numai 35 hec
tare. Explicația ne-o dă șeful sec
ției de mecanizare. Florea Rușanu : 
„Cooperativa agricolă nu ne asigură 
front de lucru. Azi, de pildă (marți, 
29 noiembrie — n.n.), tractoarele pe 
care le avem în cîmp au teren eli
berat doar pe 15 hectare. în alte zile, 
parcelele eliberate sint dispersate și 
la mare distanță intre ele, astfel că 
pierdem mult timp cu mutarea trac
toarelor". Aceeași situație și la C.A.P. 
Putineiu, unde tractoarele stăteau, 
pur și simplu, întrucît nu aveau nici 
un hectar eliberat de coceni. în mod 
firesc, 8 tractoare fuseseră deplasate 
la cooperativele vecine Băduleasa, 
unde se arau ultimele suprafețe, și 
zece la cooperativa din Dracea. Este 
însă ușor de înțeles cit s-a putut lu
cra aici, din moment ce unitatea din 
Dracea asigurase front de lucru doar 
pentru ... 15 hectare. Iată și explica
ția faptului că, așa cum ne spunea 
Dumitru Popescu, directorul S.M.A.

Putineiu. din cele 240 hectare planifi
cate a se ara zilnic în acest consiliu 
intercooperatist, se realizează numai 
80—90 hectare. (Ion loader).

BOTOȘANI
Din cele 131 000 ha planificate a 

se ara în această toamnă in județul 
Botoșani, pină marți seara s-au arat 
aproape 117 000 ha, ceea ce reprezin
tă peste 89 la sută din prevederi. 
Dacă avem în vedere viteza zilnică 
de lucru la arat, situația ar putea pă
rea mulțumitoare. Zilnic se ară in 
jur de 2 500 ha, ceea ce inseamnă 
că in cel mult 6 zile bune de lucru 
lucrările ar putea fi încheiate. Numai 
că executarea in cel mai scurt timp 
a arăturilor pe ultimele 15 000 hecta
re se află sub semnul întrebării, în
trucît organizarea lucrărilor este ne
corespunzătoare in unele consilii in- 
tercooperatiste. Ca urmare, și arătu
rile sint întîrziate : 69 la sută în con
siliul intercooperatist Albești, 70 la 
sută la Dragalina, 72 la sută la Ri- 

_ piceni, 75 la sută la Săveni etc.
Care este motivul rămînerii în 

urmă a unor consilii intercooperatis- 
te în privința arăturilor ? „Principa
la cauză — ne spune ing. Gh. Popa, 
directorul trustului S.M.A. Botoșani 
— a constituit-o nelivrarea ritmică a 
motorinei. în al doilea rînd, faptul 
că in numeroase secții de mecani
zare s-a făcut o mare risipă de com
bustibil, ceea ce ne-a determinat să 
adoptăm măsuri severe față de cei 
vinovați". Pe de altă parte, adău
găm noi, numeroși șefi ai secțiilor 
de mecanizare, sub privirile indul
gente ale consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole, au tărăgă
nat executarea arăturilor. Astfel se 
explică de ce executarea arătu
rilor de toamnă in județul Bo
toșani a întîrziat nepermis de 
mult. Prin măsurile adoptate în 
ultimele zile de comitetul județean 
de partid, in cel mult 5—6 zile bune 
de lucru, suprafața planificată va fi 
arată în întregime. Este un lucru po
sibil dacă se va asigura folosirea tu
turor tractoarelor disponibile, organi
zarea muncii în schimburi prelungite 
și în două schimburi, utilizarea din 
plin a timpului favorabil. Totodată, 
trebuie mobilizate toate forțele din 
cooperativele rămase in urmă la 
eliberatul terenului de coceni, ast
fel ca cei 200 de tractoriști so
siți din județul Suceava, pentru a 
da o mină de ajutor la arat, să aibă 
permanent front de lucru și să poată 
ara din plin. (Silvestri Ailenei).

Aproape că nu mai e nevoie de co
mentarii : numai prin mecanizarea 
acestor trei categorii de lucrări s-a 
înlocuit munca a 383 oameni, în timp 
ce duratele de execuție au fost sen
sibil scurtate. Nu putem trece, de 
asemenea, cu vederea activitatea des
fășurată pe acest șantier de un alt 
colectiv de constructori — cel al 
Trustului de izolații pentru lucrări 
industriale 
date din 
acordul 
ție de 
creștere 
depășită 
seamă, 
producție secundară, care să asigure 
premisa reală a mecanizării aproape 
integrale a lucrărilor, deci a redu
cerii substanțiale a duratei de exe
cuție. Un exemplu sugestiv : prin 
vopsirea elementelor de acoperiș in 
atelierul centralizat se micșorează cu 
două treimi timpul necesar acestei 
operații, față de situația cînd ar fi 
fost efectuată pe șantier.

în sfîrșit, un ultim aspect demn de 
menționat pe șantierul întreprinderii 
de autoturisme Craiova : măsurile

București.
de

partinică
(Urmare din pag. I)

perioadă prin lansarea, înainte 
de termen, cu 20 de zile, a celui 
de-al șaptelea mineralier de 55 000 
tdw, scoate in evidență, cu spirit de 
responsabilitate comunistă și în mod 
autocritic, lipsurile care se mai re
simt în activitatea diferitelor secții 
și formații de lucru. Datorită acestor 
lipsuri, nu se înfăptuiesc întocmai 
prevederile din graficele de produc
ție la executarea unor blocsecții afla
te în fabricație în succesiunea teh
nologică, in ordinea fazelor de pro
ducție, cu efect negativ asupra res
pectării termenelor ferme de con
strucție a celor patru mineraliere de 
mare tonaj aflate în lucru.

în cadrul unui asemenea climat de 
muncă, de înaltă exigență și răspun
dere, cei care au luat cuvîntul în 
ședința consiliului oamenilor muncii 
au fost incisivi, au spus lucrurilor 
pe nume, venind și cu soluții de în
dreptare a situației. De pildă, ing. 
Stan Mihail, șeful secției I navale, 
maistrul Costea Chivu de la secția 
a treia lemnoasă, Iulian Voineagu, 
șeful serviciului C.T.C., maistrul Va- 
sile Vatră de la secția navală, ing. 
Mitică Rusen de la atelierul de pro
iectări, participînd la discuții, au 
scos în evidență și alte neajunsuri, 
propunînd pe loc măsuri eficiente, 
care să ducă la înlăturarea lor in 
diferite compartimente ale produc
ției. Sugestiile și soluțiile prezentate 
de ei nu s-au născut, de fapt, „pe 
loc", in acel moment ; ele se datoresc 
consultării directe a unui mare nu
măr de muncitori și specialiști din 
cadrul secțiilor și atelierelor pe care 
le reprezintă. Sint propuneri serioa
se, rodul gîndirii colective. Pe baza 
celor propuse se hotărăște pe loc co
masarea unor forțe de lucru spre 
punctele rămase în urmă față de gra
fice și schimbarea succesiunii tehno
logice a unor faze de producție, de 
natură să ducă la recuperarea rămîne- 
rilor în urmă. De asemenea, se sta
bilește să se lucreze în paralel la 
realizarea unor instalații necesare 
diferitelor faze de construcție, se pre
cizează măsuri pentru asigurarea do
cumentației tehnice.

Spirit de exigență partinică, res
ponsabilitate muncitorească sporită 
— iată ce a caracterizat această 
ședință a consiliului oamenilor mun
cii de la Șantierul naval din Con
stanța.

★
— Noile îmbunătățiri organizatori

ce, menite să asigure o mai bună 
desfășurare a muncii de ansamblu 
în întreprindere, dar și in amănunt, 
la nivelul fiecărui loc de lucru — 
arăta tovarășa Alexandrina Mocanu, 
secretarul comitetului de partid și 
președinte, al consiliului oamenilor 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII FOCȘANI — au ve
nit să statueze funcționalitatea unui 
stil de muncă izvorît din însăși prac
tica activității noastre de-a lungul 
anilor. După cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să vedem în noile 
măsuri necesitatea creșterii continue 
a răspunderii directe a organizațiilor 
de partid și de masă în conducerea 
activității întreprinderii, față de pro
blemele producției, ale vieții oame
nilor muncii din unitatea noastră, o 
cerință a afirmării tot mai puternice 
a democrației și -responsabilității 
muncitorești.

Recent’, ședihța conWiului oame
nilor muncii din întreprindere a 
adus, prin modul de pregătire, des
fășurare și finalizare a acesteia, ar
gumente în acest sens. S-au analizat 
două probleme de mare importanță 
pentru activitatea unității ; mo
dul cum a fost asigurată forța 
de muncă în lunile ce au trecut din 
acest an și preocuparea privind cali
ficarea și perfecționarea profesională 
a oamenilor muncii din întreprinde
re. Elaborarea studiilor respective a 
fost încredințată unor colective în 
componența cărora au intrat mem
bri ai comitetului de partid și ai 
consiliului oamenilor muncii, cadre 
din conducerile secțiilor de produc
ție și ale serviciilor funcționale, 
muncitori cu o bogată experiență in 
muncă, dar și cadre tinere, cu inaltă 
pregătire, entuziaste, curajoase. încă 
pe parcursul analizei, datorită compo
nenței și competenței colectivelor 
însărcinate cu elaborarea studiilor, 
au fost rezolvate operativ o serie de 
probleme, altele — pentru soluțio
nare — fiind cuprinse in programul 
de măsuri supus atenției consiliului 
oamenilor muncii. Așa, de exemplu, 
chiar in timpul controlului s-a insis
tat pentru respectarea programului 
la cursurile de perfecționare a ve
rificatorilor C.T.C., a modelierilor și 
tehnologilor din cadrul comparti
mentului tehnic și a ajutorilor de 
maiștri și maiștrilor din serviciul 
producție. Totodată, s-a trecut la o 
mal bună repartizare a oamenilor pe 
operațiile din procesul tehnologic, in 
funcție de aptitudini șl pregătirea 
lor tehnico-profesională. în ședința 
consiliului, problemele vitale ale pla
nului și-au găsit reflectare și in ca
drul programului de măsuri adoptat, 
urmînd ca, spre șfîrșitul lunii de
cembrie, biroul executiv al consiliu
lui, președintele biroului care este, 
in același timp, și directorul între
prinderii, să prezinte o informare 
privind modul de realizare a măsu
rilor stabilite.

— Deși ne aflăm la început de 
drum, in sensul aplicării noilor per
fecționări aduse de conducerea par
tidului — arăta ing. Nicolae Lungoci, 
președintele biroului executiv al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de confecții Focșani 
— putem aprecia că măsurile luate 
au creat și în unitatea noastră pre
misele pentru un spirit de inaltă exi
gență și răspundere față de îndepli
nirea sarcinilor de plan din partea 
tuturor, de la muncitori pînă la ca
drele investite cu munci de răspun
dere. S-au lărgit posibilitățile de cu
noaștere mai temeinică de către 
toți a cerințelor producției, de or
ganizare rațională a muncii și, in 
același timp, s-a creat o bază mult 
mai largă pentru participarea activă 
și responsabilă a celor ce muncesc 
nemijlocit in producție la rezolvarea 
problemelor de ansamblu ale uni
tății.

Sint secvențe ale perfecționă
rii activității, stilului și metode
lor de muncă ale consiliilor oa
menilor muncii din întreprin
deri, pentru traducerea în viață 
a sarcinilor subliniate de condu
cerea partidului. Funcțiile au 
fost preluate, atribuțiile și exi
gențele sporite — stabilite 1 A- 
cum, de cea mai mare însemnă
tate este activitatea efectivă, 
eficientă, plină de responsabili
tate a consiliilor oamenilor mun
cii pentru încheierea cu succes 
a anului economic 1977 și pre
gătirea ireproșabilă a producției 
anului viitor.

Petre NEDELCU 
George MIHAESCU 
Dan DRAGULESCU

întreprinderea mecanică Timișoara : aspect din secția de montaj

pentru asigurarea condițiilor normale 
de lucru pe timp friguros. Dintre 

desprindem realizarea, in in- 
tid+oinl halelor, a unor pardoseli in 
grosime de 15—20 cm din beton, cu 
un conținut sărac în ciment, doar de 
5 la sută, care insă creează un cadru 
optim de lucru : aprovizionarea, de
pozitarea și manevrarea materiale
lor de construcții se efectuează in 
condiții de curățenie ridicată ; ran
damentul în muncă al oamenilor este 
sporit ; se evită suprasolicitarea și 
defectarea mașinilor ce circulă in in
teriorul șantierului ; totodată, consti
tuie elementul de bază pentru rea
lizarea unor rețele corespunzătoare 
de drumuri în șantier și, fapt deloc 
neglijabil, costul acestor amenajări 
este foarte apropiat de cel al balas
tului de sub pardoseala definitivă.

... Acestea ar fi elementele pozi
tive ale organizării lucrărilor și ale 
activității rodnice a constructorilor 
de pe șantierul întreprinderii de 
autoturisme din Craiova.
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sa

sarcina de 
"i muncii 

sută și, mai cu 
unei baze de

Ing. Cristian ANTONESCU

— La virsta de 34 de ani, in 
ianuarie 1976t ați fost numit di
rectorul Întreprinderii de ma
șini-unelte șt agregate — unita
te deosebit de importantă, dar 
și cu foarte multe probleme. 
Cu ce experiență de viață și-a 
inceput munca noul director ?

— Biografia mea face parte din 
categoria biografiilor „liniare". Am 
terminat liceul la .16 ani și faculta
tea de tehnologie a construcțiilor de 
mașini la vîrsta de 21 de ani. Apoi, 
am fost repartizat să lucrez, ca ingi
ner, aici, la I.M.U.A.B. Asta acum 
15 ani. Și aici am rămas.

— Ce credeți că v-a făcut să 
fiți atașat de acest colectiv 1

— Oamenii de aici. Oamenii aceș
tia pe care am învățat să-i cunosc. 
Sau poate că munca. Frumusețea 
muncii. $i de ce nu, greutatea și, 
uneori, duritatea muncii. Fabricăm 
mașini-unelte și agregate. Fiecare 
mașină are o „biografie" a ei. Fieca
re conține ceva inedit. Ca efort, ca 
reușită sau ca dificultate. Nu știu ce 
simte un sculptor cînd termină o lu
crare de artă, dar eu cind se naște 
un nou produs mă învirt in jurul 
Iui și mă bucur sau sufăr, alături 
de muncitori, după cum e mașina : 
reușită sau mai puțin reușită. Fac 
tot ce pot să ajut efectiv la izbinda 
tehnică...

— Și ce inseamnă pentru un 
director să facă „tot ce poate“ ?

— în primul rind, să cunoască bi
ne, foarte bine, problemele concrete 
ale producției. îndeosebi cele mai 
dificile. Apoi, să aibă clarviziunea 
soluției și, eventual, a deciziei. Și 
în sfîrșit, dar, bineînțeles, nu în ul
timul rînd. să aibă curajul confrun
tării opiniei sale cu cea a oameni
lor în mijlocul cărora lucrează — 
muncitori, ingineri, tehnicieni.

— Ce se întîmplă cind solu
ția dv. nu coincide cu cea a 
colaboratorilor ?

— Nimic deosebit. îi felicit pe cei 
care au avut o idee mai bună ca a 
mea, iar eu caut să sprijin cu toată 
priceperea finalizarea ei în practică,

— Este greu, este ușor să 
procedezi așa ? De ce este greu 
sau de' ce este ușor ?

— Este ușor dacă poți să-ți înfrîngi 
orgoliul. Și este greu, chiar foarte 
greu, dacă începi să te gîndești că 
printr-o asemenea confruntare ți-ar 
scădea prestigiul. Adevărata dăruire 
a unui cadru de conducere presupune 
să „arzi" pentru tot ce se întîmplă în 
jurul tău. Noi, directorii, nu purtăm
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„Programul meu de lucru începe și 
se încheie în mijlocul muncitorilor11

niște galoane pe care să nu ni le 
poată lua nimeni. Se știe bine că 
chiar colectivul, oamenii în mijlocul 
cărora lucrezi pot să ceară schim
barea din funcție dacă nu corespunzi 
exigențelor. Cert este că. după fie
care consultare a. colectivului, un 
conducător devine mai stăpih pe si
tuație. Aș spune, chiar ;nai capabil.

— Poate că un exemplu con
cret ne va face să înțelegem, 
mai bine atitudinea dv., ca di
rector in mecanismul deciziei 
colective.

— Cind am discutat într-un co
lectiv lărgit soluția pentru procura
rea elementelor hidraulice (necesare 
celei mai moderne mașini de ale
zat și frezat asimilată în acest an), 
eu am propus varianta aducerii din 
import. Am luat riguros in calcul 
atit dificultatea tehnică deosebită a 
realizării acestor elemente, cit și 
termenul foarte scurt ce se impunea 
pentru a reduce ciclul de asimilare. 
Și punctul meu de vedere „a prins" 
foarte repede. La un moment dat 
însă, un inginer, tînăr și foarte am
bițios, îmi spune : „Nu sînt de acord 
cu importul. Eu mă angajez ca, îm
preună cu oamenii de aici, să le fa
bricăm în uzină. Simt că putem". Și 
a reușit. Dar nu oricum. Aș îndrăz
ni să spun la nivelul celor mai bu
ne realizări ale firmelor cu presti
giu in lume.

— Cine este acel inginer ?
— îl cheamă Aurel Popescu, lu

crează doar de trei ani la proiec
tări, fiind specializat în elemente 
hidraulice. Este, cum spuneam, un 
tînăr foarte ambițios. Și tare îmi 
plac acești oameni inimoși și plini 
de curaj. Iar o fabrică cum este a 
noastră, care își înnoiește integral 
producția în acest cincinal, are ne
voie de asemenea oameni.

— Și îi aveți ?
— Da, poate acesta este încă un 

motiv care m-a făcut să mă simt 
bine aici, în uzină. Am început ca 
stagiar, apoi, după cinci ani, am fost 
numit adjunct de șef de secție la 
prelucrări ; pe urmă inginer-șef și 
director tehnic. Indiferent de răs
punderea pe care am avut-o, pro
gramul meu de lucru a inceput și 
începe în mijlocul muncitorilor, in 
secțiile de producție. Și tot așa se 
sfîrșește. Așa am ajuns să-i cunosc

depășim planul, după ce ani în șir 
nu l-am realizat integral la aproape 
nici un indicator.

— Care este explicația ?
— înainte erau o serie de greu

tăți, ajunse în faza cronică, în ceea 
ce privește colaborarea cu vecinii 
noștri de peste gard — întreprinde
rea „23 August". Nu ne livrau sub- 
ansamblele principale la timp, in 
cantitățile și la nivelul calitativ co
respunzător. începind cu anul tre
cut, am abandonat învinuirile reci-

Convorbire cu ing. Virgil STERE,
directorul întreprinderii de mașini-unelte și agregate București

bind pe aproape toți oamenii din fa
brică. Cred că pe mai bine de 3/4 
din ei îi cunosc și după nume. Nu 
mi s-a întîmplat, în cei 15 ani de 
cind lucrez în uzină, să li se ceară 
ceva pe linie de producție și să nu 
răspundă cu entuziasm. Și ceea ce 
mă bucură cel mai mult este că, de 
fiecare dată, in prima linie a bătă
liei pentru autodepășire se află co
muniștii.

— In cei doi ani de cind sin- 
teți director, care este cel mai 
important succes pe care l-a 
obținut colectivul I.M.U.A.B. ?

— Este greu să spun. Poate faptul 
că ne realizăm și chiar depășim pla
nul la absolut toți indicatorii ar pu
tea fi cea mai importantă realizare 
a noastră în ultimii doi ani.

— De ce simpla realizare a 
planului poate fi un succes im
portant și nu o simplă onorare 
a unei îndatoriri fundamentale ?

— Pentru noi constituie cu ade
vărat un succes. Deoarece realizăm și

proce. Cadrele de conducere ne-am 
întîlnit mai des, la ei sau la noi, am 
discutat pe îndelete cu muncitori și 
tehnicieni. Am văzut că lucrurile 
încep să intre pe un făgaș bun. 
Acum situația s-a îmbunătățit, aș 
spune, radical. Recent, vecinii noș
tri, cu care altădată „ne certam", au 
ajuns să ne realizeze un ansamblu, 
pentru strungul carusel de mare ca
pacitate, la un nivel tehnic și cali
tativ situat peste așteptările noastre. 
Totul este ca în relațiile dintre În
treprinderi, cind intervin probleme 
dificile, să fie pus pe primul plan 
contactul direct între cadrele de răs
pundere. Uneori, nici cu o mie de 
telexuri, note, reclamații și minute 
nu poți rezolva ceea ce rezolvi prin 
contactul direct, la fața locului, cu 
colectivul respectiv. Nu există la noi 
colective de întreprinderi răuvoitoa
re ; dar există colective care se con
fruntă cu greut’+i, unele destul de 
mari. în relațiile dintre întreprin
deri, pentru reușita lor, esențială

este înțelegerea rec nrocă în numele 
interesului general. Interesul ingust, 
departamental nu poate genera de
cît pagube.

— Sinteți, deci, partizanul 
ideii de colaborare, de conlu
crare in rezolvarea problemelor. 
Cum funcționează acest princi
piu în unitatea dv. ?

— Nu știu, dacă am lăsat să se în
țeleagă că, la noi, toate deciziile se 
iau in colectiv. în ședințele consi
liului oamenilor muncii. Știți cum se 
discută la noi ? Fiecare membru al 
consiliului vrea să-și spună părerea 
în legătură cu problemele1 discutate. 
Și reușește. Nu există ședință de 
consiliu în care fiecare membru să 
nu-și spună cuvîntul. Personal, simt 
o mare satisfacție cind particip la 
aceste ședințe, văzindu-i pe oameni 
cum luptă, cum caută cea mai bună 
soluție. Se discută deschis. intr-o 
atmosferă destinsă, colegială. Nu de 
puține ori se întîmplă să iă unul al
tuia vorba din gură, ducînd mai de
parte o idee pină la găsirea celei 
mai bune soluții.

— In continuare, important 
este ca soluțiile și măsurile sta
bilite să fie aplicate neîntârziat.

— în ce mă privește, mă declar 
un dușman hotărît al adepților așa- 
zisei teorii că.......orice minune ține
3 zile 1“ Ce vreau să spun ? Dacă 
un singur om în angrenajul produc
ției — de pildă, unul care lucrează 
la prelucrări — nu-și face conștiin
cios datoria și nu realizează la timp 
piese bune, el și alții ca el ne pot 
da peste cap întregul program de 
montaj, Oricit ar fi de științific fun
damentat. Iată de ce am luptat și 
lupt foarte mult. împreună cu orga
nizația de partid, cu toți factorii de 
răspundere, să inoculăm în conștiin
ța fiecăruia cultul seriozității și răs

punderii, al respectului față de sar
cinile ce-i revin. Al consecvenței in 
aplicarea măsurilor. Fie că este 
muncitor, maistru, șef de secție.

<— Sau director...
— Da, m-am gindit nu o dată ca 

înainte de a-i controla pe alții să 
„mă controlez pe mine". La fel ca 
toți inginerii uin fabrică, ca toate 
cadrele de conducere, am în răspun
dere directă — pe lingă problemele 
generale — și unele concrete, directe 
de producție. Sarcini a căror rezol
vare presupune să-ți sufleci mîne- 
cile și să pui umărul. In prezent, de 
exemplu, răspund de asigurarea bu
nei întrețineri și funcționări a ma
șinilor de bază, care sint foarte so
licitate la sfîrșit de an. Și zilnic, de 
două ori. sînt in secții și urmăresc 
această problemă, iau măsuri pe loc, 
în funcție de situația existentă. De 
asemenea, răspund de asimilarea 
unor subansamble de bază pentru 
mașinile noi.

— Dacă directorul se ocupă 
de asemenea sarcini, nu-și risi
pește prea mult timpul, nu ig
norează marile probleme, per
spectiva ?

— Fără îndoială că directorul tre
buie să răspundă — și să dea so
coteală in fața adunării generale a 
oamenilor muncii, precum și în fața 
forurilor superioare, a centralei, a 
ministerului — pentru toată activita
tea întreprinderii pe care o conduce. 
Dar nici problemele la care m-am 
referit mai înainte nu sint deloc pro
bleme mărunte. Ele privesc sectoare 
de bază în care se reflectă nemijlo
cit activitatea de ansamblu a uzinei, 
cu realizările și minusurile ei. Răs
punderea unui director nu poate fi 
— cred — tratată numai global, ci și 
mai „pe felii". Fiind zilnic în mij
locul oamenilor, discutind cu ei des
pre rezervele și posibilitățile din- 
tr-un sector sau altul, nu am decit 
de cîștigat. Și pentru activitatea cu
rentă și pentru perspectivă. De fapt, 
în munca noastră nu cred că se poate 
spune cită este activitate curentă și 
cită de perspectivă ; în mod firesc, 
ele se împletesc. Prin tot ce rea
lizăm zi de zi, în proiectare, în a- 
similare, in producție, nu facem 
decît să dăm contur perspectivei. Iar 
pentru noi, așa cum spuneam, atit 
prezentul, cît și perspectiva înseam
nă înnoirea completă a producției 
în acest cincinal.

Viorel SALĂGEAN
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3. Adincirea democrației 
socialiste

„Sîntem ferm hotărîți să asigurăm și în viilor cadrul organi
zatoric cel mai adecvat, condițiile cele mai propice pentru partici
parea amplă și efectivă a poporului la adoptarea hotărîrilor care 
privesc bunul mers al țării. Pornim neabătut de la principiul 
marxist-leninist că dezvoltarea democrației socialiste, făurirea con
știentă de către popor a propriei sale istorii constituie o necesi
tate obiectivă a edificării noii orînduiri“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la Congresul al Xl lea al P.C.R.)

Săli refiniia twwitai tote tasm tei si-a ffiwl toie 
cel isa rgprgzemaiiv Iran lewraiw sl dusei enastre msedtaare
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Dialogul permanent cu poporul
Devenit in ultimul deceniu o caracteristică esențială a vieții noastre politice, dialogul conducerii 

de partid și de stat cu poporul și-a găsit o expresie concludentă în frecventele vizite de lucru ale se
cretarului general al partidului in toate județele, țării, în numeroasele consfătuiri la nivel republican 
sau local, in dezbaterea publică a principalelor proiecte de legi.

Congresul consiliilor oamertiloi
muncii din industrie.

construcții și transporturi

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
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■ PR,MA ȘEDINȚA

Muncitorii dezbat, decid, 
acționează

In perioada care a trecut de la Congresul al Xl-lea au fost adop
tate un șir de măsuri privind creșterea rolului și îmbunătățirea acti
vității consiliilor oamenilor muncii, ca organe ale autoconducerii 
muncitorești :

♦ *■

tot ia tos» sU * 
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PRIMA ȘEDINȚA 
A CAMEREI legislative 
A CONSILIILOR POPULARE
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® a crescut numărlil membri
lor consulilor oamenilor muncii 
din întreprinderi de la 9—25 la 
15—35, precum și al reprezentan
ților oamenilor muncii în cadrul 
acestora de la 3—11, la 7—17;

® circa 75 la sută din numărul 
reprezentanților oamenilor muncii 
sint muncitori și maiștri care lu
crează nemijlocit in producție ;
• președintele consiliului oa

menilor muncii este secretarul or
ganizației de partid din întreprin
dere, prin aceasta urmărindu-se 
creșterea rolului conducător al or
ganizației în soluționarea proble

melor complexe cu care se con
fruntă fiecare unitate economică. 
Consiliul mai are : un prim-vicepre- 
ședinte — directorul întreprinderii; 
doi vicepreședinți — președintele 
comitetului sindicatului și un re
prezentant al oamenilor muncii, 
muncitor care lucrează nemijlocit 
în producție ;

• pentru conducerea activității 
curente, consiliul oamenilor muncii 
alege un birou executiv; numărul 
membrilor acestuia a crescut de la 
3—7 la 5—11. Președintele birou
lui executiv este directorul unității 
respective.

Numai de la Congresul al Xl-lea al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu alți 
conducători de partid și de stat,

— a participat la 22 congrese, confe
rințe, consfătuiri, întîlniri de lucru la nivelul 
național, cu care prilej a rostit importante 
cuvîntări ;

— a efectuat 52 vizite de lucru în Capitală 
și 91 în județele țării, analizînd la fața locului, 
împreună cu cadrele de conducere, cu oamenii 
muncii, aspecte majore ale vieții economico-
• Au fost puse în dezbatere pu

blică, spre o largă consultare popu
lară, importante legi și măsuri, oa
menii muncii avînd astfel posibili
tatea să-și spună cuvintul asupra 
lor — formă efectivă de participa-

rea la activitatea de conducere a 
societății. Dintre aceste legi, amin
tim cele privind rolul și atribuțiile 
maistrului in producție ; recruta
rea și repartizarea forței de mun
că ; incadrarea într-o activitate u-

sociale din 221 întreprinderi industriale, șan
tiere de construcții, unități agricole, 50 unități 
social-culturale, de învățămînt și cercetare și 42 
expoziții economice și de artă, cartiere de lo
cuințe, piețe etc. Cu acest prilej au fost solu
ționate numeroase probleme pe plan local și 
s-au dat indicații cu valabilitate generală, 
menite să asigure înfăptuirea în condiții opti
me a hotărîrilor Congresului al Xl-lea, accele
rarea progresului multilateral al societății 
noastre.

tilă a unor persoane apte de mun
că ; calitatea produselor și servicii
lor ; producția bunurilor alimenta
re ; retribuirea muncii în unitățile 
agricole cooperatiste etc.

•i' ■

ședința de constituire 
național 

AL OAMENILOR MUNCII
■- •>; " ■'

Facsimile ale unor titluri din ziare privind crearea noilor 
organisme de conducere ale activității economico-sociale

Expresie vie a participării maselor 
la conducerea statului, 

la rezolvarea treburilor obștești
O puternică afirmare a procesului de < 

mocrației noastre socialiste, a participării tc 
largi mase populare la conducerea societăți 
tivelor inalienabile ale poporului, ca definite 
deplin al destinelor sale, au prilejuit aleger.

Perfectionarea cadrului 
organizatoric al activității sociale oamenilor muncii

Orientarea preconizată de Congresul al Xl-lea spre adincirea 
democrației socialiste s-a aflat la baza măsurilor adoptate în ultimii 
ani de creare a unor noi organisme la scară națională, menite să 
asigure cadrul organizatoric tot mai adecvat pentru participarea 
activă a maselor, a reprezentanților lor la Conducerea societății.

Astfel, au avut loc și au fost 
instituționalizate, ca organisme ca 
se vor întruni periodic spre a 
dezbate și lua decizii în probleme
le majore ale activității în dome
niul respectiv de activitate .-

• Congresul consiliilor populare 
județene ;
• Congresul educației politice 

și al culturii socialiste ;
• Congresul consiliilor de condu

cere ale unităților agricole socia
liste, al întregii țârănimi;

• Congresul consiliilor oameni
lor muncii ;

• Consfătuirea pe țară a unită
ților de control al oamenilor muncii.

Totodată-, au fost create orga
nisme noi, cu caracter permanent, 
învestite cu largi atribuții:

® Camera legislativă a consili
ilor populare ;

• Consiliul Național al Agricul
turii ;

• Consiliul Național al Oameni
lor Muncii.

ln ultimul timp au fost inițiate importante măsuri privind spo
rirea eficienței controlului oamenilor muncii asupra activității econo
mico-sociale, latură importantă a democratismului socialist.

• S-a extins sfera de cuprindere 
a controlului oamenilor muncii, 
care include în prezent: unitățile 
de prestări de servicii, comerciale 
și de alimentație publică, unitățile 
cooperatiste producătoare de bu
nuri de consum, construcțiile de 
locuințe, instituțiile cultural-artisti- 
ce ; sanitare, casele de copii, că
minele instituțiilor de învățămînt și 
căminele de bătrîni, întreprinderile 
de transport în comun, de adminis
trație locativă, de gospodărie co
munală, oficiile de asigurări sociale

și pensii, de poștă, telefoane și ra- 
dioficare etc.

® îndrumarea și coordonarea u- 
nitară a activității de control al oa
menilor muncii se efectuează de 
către consiliile Frontului Unității 
Socialiste, în strînsă legătură cu 
consiliile de control muncitoresc al 
activității economice și sociale.

• Organele locale ale Frontului 
Unității Socialiste, împreună cu 
consiliile populare, stabilesc modul 
de conlucrare a echipelor de con
trol al oamenilor muncii cu depu

tății, comitetele de cetățeni, consi
liile cetățenești de părinți.

® Organele de conducere colec
tivă analizează — în prezența re
prezentanților consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste, ai con
siliilor de control muncitoresc al 
activității economice și sociale — 
constatările și propunerile echipe
lor de control al oamenilor muncii, 
stabilind măsuri pentru prevenirea 
și înlăturarea deficiențelor.

® Organele ierarhic superioare 
unităților controlate sînt obligate 
să verifice dacă conducătorii uni
tăților din subordine au luat mă
suri pentru soluționarea constată
rilor și propunerilor echipelor de 
control al oamenilor muncii.

în timpul CAMPANIEI ELECTO
RALE. peste 6 milioane de cetățeni 
au participat la intîlnirile dintre 
candidați și alegători, purtînd am
ple dezbateri și făcind nenumărate 
propuneri privind dezvoltarea și 
buna gospodărire a localităților.

LA ALEGERILE DE DEPUTAȚI 
ÎN CONSILIILE POPULARE

• s-au prezentat în fața urnelor 
aproape 16 milioane de cetățeni — 
99,93 la sută din numărul alegăto
rilor ;

• și-au dat votul pentru candi- 
dații Frontului Unității Socialiste 
peste 98 la sută dintre alegători;

® întrucît în 85 la sută din cir
cumscripțiile electorale au fost pro
puși cîte doi candidați, din numărul 
total de 107 239 candidați au fost 
aleși 56 855 deputați.

COMPONENȚA NOILOR CONSI
LII POPULARE reflectă deosebit de 
pregnant democratismul autentic 
al societății noastre :

• peste jumătate din numărul

deputaț 
lare mi 
proveni! 
citoare

• cir 
deputaț 
lare co

• P<
deputa
produc
• n< 

glindeș 
a pop 
90,09 I
mâni, 7,38 la sută sint maghiari, 
1,57 la sută sînt germani, 0,96 la 
sută aparțin altor naționalități;

• aproape 35 la sută din numă
rul deputaților sînt femei;
• peste 28 la sută din numă

rul deputaților au vîrsta pină la 35 
de ani, peste 50 la sută pînă la 
50 de ani, iar aproape 21 la sută 
peste 50 de ani.

• peste
tați sînt mi
munist Rom
nu sint men

UNIREA CEA MARE-------
(Urmare din pag. I)

te și desuete și înlocuirea lor cu al
tele, democratice, impuse de poporul 
majoritar. Revoluție înseamnă pre
facerile radicale in organizarea po- 
litico-administrativă, înlocuirea auto
rităților și instituțiilor, reprezentind 
interesele marilor moșieri și fabri
canți maghiari și austrieci — prin au
torități și instituții care să reprezinte 
interesele majorității populației.

Ca într-un film de mase se des
fășoară secvențele istoricului sfirșit 
de an 1918. Ceea ce-1 caracterizează 
înainte de toate este maturitatea și 
responsabilitatea tuturor actelor și 
acțiunilor unui popor hotărît să-și 
făurească viitorul potrivit cu intere
sele sale, după secole de nedreptăți 
și opresiuni.

începutul este proclamarea la 12 
octombrie — cel dintîi între po
poarele monarhiei austro-ungare — 
a dreptului de autodeterminare, în ca
drul Conferinței Partidului Național 
Român, la Oradea. Hotărîre sancțio
nată și de socialiștii români, repre
zentanții muncitorimii, a doua zi, cu 
prilejul Congresului Partidului Soci
al Democrat. Nerăbdarea cuprinde 
mulțimile, care exercită presiuni a- 
supra organizațiilor politice de ‘a ac
ționa cu și mai mult curaj, cu și 
mai multă grăbire. Soldați! români 
din diferite unități ale armatei aus
tro-ungare nu așteaptă nici ei pasivi 
desfășurarea evenimentelor ; întru
niri, agitații, răzvrătiri au loc cind 
într-o parte, cînd în alta. Grevele 
generale ale muncitorilor pentru 
condiții mai bune de viață, pentru 
un guvern democratic și pentru pa
ce, se adaugă celorlalte manifestații, 
completînd evantaiul.

Urmarea logică a fost constituirea, 
la 30/31 octombrie, a Consiliului Na
țional Român, alcătuit pe baze pa- 
ritare — 6 reprezentanți ai Partidu
lui Național Român și 6 ai Partidu
lui Social Democrat — cu atribuțiuni 
guvernamentale. Era îndreptățit, 
de aceea, ziarul socialiștilor ro
mâni, „Adevărul11, să publice ma
nifestul cu titlul : „Revoluția a în

vins. S-a constituit Consiliul Națio
nal Român”. Considerat ' pe bună 
dreptate „unicul for care reprezintă 
voința poporului român și se bazea
ză pe libera Itotărîre, asigurată de 
curentul vremii și de voința popoa
relor libere”, unitățile militare for
mate din soldați și ofițeri români i 
se alătură și-l sprijină. Concomitent, 
iau ființă sfaturi muncitorești în nu
meroase centre industriale ; se înfi
ințează consilii naționale și gărzi 
naționale locale, cu misiunea de a 
apăra cuceririle poporului, ordinea și 
liniștea, viața și bunurile oamenilor.

Gmdul cel mai stăruitor al celor 
investiți cu răspundere în acele vre
muri revoluționare era ca „tinăra și 
frumoasa națiune română” să se 
poată prezenta înaintea lumii „în de
plina ei curățenie, nepătată, in în
treaga ei splendoare”. Miile de ță
rani, meseriași, muncitori, „lumea 
mare și însuflețită”, în „ochii căreia 
strălucește bucuria și însuflețirea”, 
se lega prin jurămint a „apăra cu 
toată credința bunul comun, precum 
viața, averea oricărui om, fără deo
sebire de ce limbă și credință se 
ține” a „trăi in pace și bună înțele
gere unul cu altul, român, maghiar, 
sas și oricare altă națiune”.

Țărani, muncitori, soldați întorși 
de pe front, intelectuali, orășeni se 
înfrățesc pentru a realiza în fapt în
semnatele principii. La care se a- 
daugă, uneori, in unele locuri, încu
nunarea lor cuprinsă in ideea clar 
exprimată de „suveranitate a po
porului”, întruchipată în „republica 
democratică”, „cea mai desăvîrșită 
formă de guvernare”, „în care tot po
porul (nu numai cei puternici) are 
dreptul a-și alege din toate păturile 
societății adunarea de bărbați care să 
conducă afacerile statului”.

In această atmosferă, alte două ac
țiuni de incontestabilă însemnătate 
se înscriu in palmaresul Consiliului 
Național sau Marelui Sfat Român : 
la 18 noiembrie Proclamația îndrep
tată „către popoarele lumii”, care 
erau înștiințate cu privire la legă- 
mînlul națiunii române, „întruparea 
democrației celei mai desăvîrșite”, de

a nu asupri alte neamuri, de a asi
gura tuturor deplină libertate națio
nală, de a-și organiza statul liber și 
independent pe temeiurile democra
ției. Peste două zile este convocată 
Adunarea, la Alba Iulia, pentru 1 de
cembrie. cu scopul ca „in numele 
dreptății eterne și al liberei dispozi- 
țiuni a națiunilor să-și hotărască în
săși soarta sa de acum înainte”.

N-a fost nevoie nici de îndemnuri 
deosebite, nici de chemări repetate. 
Satele și orașele clocoteau de dorin
ța participării, în număr cit mai 
mare, din toate colțurile țării, la 
adunarea de la Alba Iulia. Generația 
de la 1918 era conștientă de „che
marea istoriei la lapte”. Și s-a do
vedit vrednică de această chemare.

Cercetările oferă mulțime de do
vezi de însemnătate incontestabilă 
au privire la adunările de alegere a 
„delegaților”, la entuziasmul impre
sionant ce domnea in milioanele de 
inimi. Sint. fără îndoială, temeiuri 
de granit pentru adeverirea hotărîrii 
neabătuta, a voinței neclintite, a do
rinței nestăvilite a unui întreg popor 
de a-și hotărî pentru întotdeauna 
soarta, de a și-o uni pentru totdeauna 
cu a fraților ce locuiau in celelalte 
teritorii ale vechii Dacii. Nici o 
amenințare, nici o piedică, nici o 
greutate, nici un sacrificiu nu era în 
stare a abate milioanele de voinți de 
pe calea împlinirii statornicei aspira
ții, a marelui ideal.

Aceleași cercetări au transmis isto
riei numele celor 1 228 delegați ofi
ciali, aleși și împuterniciți cu „cre- 
denționale” de organizațiile politice, 
de feluritele instituții și organizații 
economice, sociale, culturale, biseri
cești, militare, de femei, sportive etc.

A fost descrisă cu înțelegere și 
simțire, uneori mai sobru, alteori 
mai avintat, pornirea grupurilor din 
cătune și sate, comune și orașe, din 
cele mai îndepărtate colțuri ale pă- 
mîntului locuit de români. Asemenea 
șuvoaielor ce-și rostogolesc apele 
fără contenire și fără oprire, stîrni- 
te la viață de soarele primăverii 
care dezgheață zăpezile, se scurgeau 
grupurile nesfîrșite de oameni,

în căruțe și pe jos, în trenuri 
și călare, in haine de sărbătoa
re, cu steaguri tricolore in frunte. 
Asemenea șuvoaielor de apă ce se 
unesc și se întăresc prin împreunarea 
lcr la locuri de întîlnire, grupurile de 
oameni coborau de pe văi și dealuri, 
iar la încrucișarea drumurilor se 
uneau pentru a-și întări voința și 
puterea. Cu puteri sporite și voinți 
neabătute grupurile porneau mai de
parte, spre orașul celei dintîi uniri a 
tuturor românilor și al martiriului 
lui Horea, Cloșca și Crișan.

...O mare de oameni era cîmpul lui 
Horea în dimineața zilei de 1 decem
brie. îndurînd, cu răbdarea ances
trală, frigul și zloata, mulțimile, 
peste 100 000, țărani și muncitori, in
telectuali și meseriași, bărbați și fe
mei, tineri și virstnici, așteptau în
crezători marea hotărîre ce avea să 
fie luată în sala unirii. Tribunele 
improvizate confereau Marii Adunări 
aspectul unei imense demonstrații 
plebiscitare. Nu este nici ușor și mei 
simplu a încerca reînvierea impre
sionantului tablou, cu freamătul și 
frămîntarea, cu clocotul cugetelor și 
bătăile inimilor, care, toate la un 
loc. însemnau entuziasm sincer și 
curat, generat de ginduri înălțătoare 
și idealuri izbăvitoare. Nu este nici 
simplu și nici ușor, mai ales că mul
țimile care au hotărît mersul istoriei 
acelor vremuri istorice n-au lăsat 
înscrisuri, oglindă a ființei lor lăun
trice și intime, ci s-au mulțumit să 
facă istorie. Istoria a dovedit ro
lul maselor populare ca făuritoa
re ale istoriei, iar acest adevăr a 
fost demonstrat cu prisosință în acea 
toamnă a anului 1918, cînd masele 
și-au impus voința de unire necondi
ționată a tuturor teritoriilor româ
nești transilvănene cu România.

Cuprind, astfel, întregul adevăr 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele republicii 
noastre : „Unirea Transilvaniei cu 
România nu a fost actul cîtorva per
soane sau grupuri izolate, ei opera 
întregului popor, a întregii națiuni. 
Nimeni în afară de popor nu poale 
pretinde că a înfăptuit unirea”.

„HOTĂRlREA NOASTRĂ"
In cadrul unor însuflețite adunări populare, locuitorii satelor, co

munelor și orașelor din Transilvania și-au ales reprezentanții la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia, incredințîndu-le mandatul de 
a vota unirea cu România „pentru toate veacurile". Fiecare dintre 
aceste mandate purta sute sau mii de iscălituri, exprimând nestrămu
tata și generala voință de unire cu frații de peste Carpați.

„UNICA Șl NESTRĂMUTATA DORINȚĂ". „Atît sfatul na
țional român, cît și întreg poporul din comuna Albac, la adu
narea ținută în 14/27 noemvrie 1918, cu unanimitate s-au de
clarat că unica și nestrămutata lor dorință — nemaiputînd sufe
ri jugul străin este : unirea tuturor românilor. Regretă mult adu
narea că pe de o parte din lipsa de comunicație și depărtarea 
cea mare, pe de altă parte lipsa de îmbrăcăminte potrivită 
acestui timp, nu le permite a lua parte cu toții, însă și cele 
3 000 de suflete rămase acasă, a căror inimă bate după mult 
așteptata libertate, vor striga în 1 Decembrie acasă că : Să 
trăiască unirea tuturor românilor I"

„TOT CE AU DORIT STRĂMOȘII, TOT CE NE ÎNCĂLZEȘTE 
PE CEI DE FAȚĂ, TOT CE VA ÎNĂLȚA PE URMAȘII NOȘTRI *. 
„Obștea poporului român din comuna Rondela, din îndemn 
propriu și fără nici o silă sau ademenire din vreo parte, dă 
la iveală dorința fierbinte ce însuflețește inima fiecărui român 
și declară că voința sa nestrămutată este :

Voim să fim alăturați, împreună cu teritoriile românești 
din Ardeal, Bănat, Ungaria și Maramurăș, la Regatul Româ
niei. în această hotărîre a noastră aștemem tot ce au dorit 
strămoșii noștri, tot ce ne încălzește pe noi cei de față și tot ce 
va înălța pururea pe fiii și nepoții noștri".

„DECLARĂM SOLEMN Șl SFÎNT CĂ TOȚI VOIM UNIREA". 
„Adunarea națională din comuna Lesnic după constituire alege 
în unanimitate pe reprezentanții ei la Marea Adunare Națio
nală ce se va ține la Alba Iulia, împuternicindu-i ca în numele 
nostru, al tuturor, să ia parte la Marea Adunare Națională 
și acolo, în numele la toată suflarea românească din comuna 
Lesnic, să declare solemn și sfînt că noi toți vrem unirea tutu
ror românilor într-un stat național român".

VIDELE
(Urmare din pag. I)
singuri iși construiesc orașul. R( z.ul- 
tatuj a fost de-a dreptul spectacu
los : intr-un an s-a realizat cii pu
teau constructorii singuri să realizeze 
in trei. Așa s-a construit orașul Vi- 
dele. Desigur, și in alte localități ale 
țării se petrec asemenea fapte fru
moase, dar la noi amploarea muncii 
patriotice e deosebit de mare. Hai să 
facem o împărțire — ne-a mai zis 
primarul. împărțiți 30 de milioane 
lei (valoarea muncii voluntare) la 
14 000 — populația orașului. Aș;- e 
că ne dă peste 2 000 lei pe locuitor ? 
Știm, unii ar putea să spună ; Nu e 
chiar un lucru nemaipomenit. Oame
nii au ieșit cu toții la muncă, fără 
să-i mai cheme nimeni, pentru că 
avem neapărat nevoie de case.

— Și ce i-ați răspunde celui care 
ar afirm-'lucru? — l-am inț^. 
trebat pe

— I-aș 
iubesc v 
lioane le 
tică depi 
unui frv 
de milio 
flori, pe care tot cetățenii in frunte 
cu deputății au construit-o. Ca să 
nu vă mai spun că numai cetățenii, 
cu priceperea și forțe proprii, au 
construit, pentru copiii lor, un com
plex — creșă, grădiniță. Iată de ce 
consider că această conlucrare a pri
măriei cu cetățenii, faptele lor de 
muncă, nu pot lipsi din viitoarea 
monografie a orașului. Socotesc că 
acest lucru este bunul cel mai de 
preț ciștigat in ultimii ani la Vi
dele.

...Mergeam pe șoseaua care leagă 
orașul de un alt viitor oraș — Dra
gă nești Vlașca. Pe partea stingă a 
șoselei am zărit un poligon mare, 
experimental, iar printre sonde, 
printre unitățile de pompare, prin
tre depozitele de combustibil și mo
toarele de tracțiune — toate in mă
rime naturală și în funcțiune — tre- 
băluiau de zor o mulțime de elevi 
de la liceu. Făceau practică pe viu, 
în poligonul lor propriu, donat de 
„Schela—Videle”. Orașul iși pregă
tește temeinic noile cadre.
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O retrospectivă a vieții politice a 
țării in luna pe care am încheiat-o 
— perioadă deosebit de densă în e- 
venimente importante — înscrie in 
prim plan ALEGERILE DE DERU
TAȚI IN CONSILIILE POPULARE 
de la 20 noiembrie. Participarea ge
nerală la vot. faptul că peste 98 la 
sută dintre alegători și-au dat votul 
candidatilor Frontului Unității So
cialiste, a căror platformă politică 
a constituit-o Programul partidului, 
a exprimat deosebit de pregnant a- 
deziunea deplină a poporului la po
litica internă și externă a P.C.R., 
unitatea și coeziunea indestructibilă 
a întregii națiuni in jurul partidu
lui, a secretarului său general, to
varășul Nicoiae Ceaușescu.

Milioanele de voturi acordate can- 
didaților Frontului Unității Socia
liste reprezintă tot atitea milioane 
de angajamente de a munci fără 
preget pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor istorice ale Congresului al XI- 
lea al P.C.R., pentru realizarea 
exemplară a prevederilor actualului 
cincinal, ca și ale Programului su
plimentar de dezvoltare a economiei 
naționale pe care îl va dezbate și 
adopta Conferința Națională a 
partidului.

Alegerile au prilejuit totodată o 
puternică manifestare a democra
tismului real al societății noastre, 
in care poporul însuși asigură 
conducerea treburilor obștești, par
ticipă la elaborarea și infăptuirea 
politicii partidului, a programelor 
de dezvoltare a tuturor localităților 
țării. Este deosebit de concludent 
in acest sens faptul că mai bine de 
jumătate din deputății aleși in con
siliile populare municipale și orășe
nești provin din rîndurile clasei 
muncitoare, iar două treimi din de
putății consiliilor populare comuna
le sint țărani ; circa 70 la sută din 
totalul deputaților lucrează nemij
locit in producție ; aproape un sfert 
nu sint membri de partid ; cores
punzător structurii naționale a 
populației țării, alături de români, 
care formează 90,09 la sută, în rîn
durile deputaților sint reprezen- 
tați cetățeni aparținînd naționalită
ților conlocuitoare. Oameni înain
tați, caracterizați prin înaltă res
ponsabilitate civică, hărnicie, spirit 
gospodăresc, inițiativă, noii depu
tată impreună cu cetățenii care i-au 
ales, formează, umăr la umăr, o 
forță în măsură să asigure realiza
rea sarcinilor complexe ce revin 
consiliilor populare.

Aceste sarcini au fost clar preci
zate în ȘEDINȚA BIROULUI EXE
CUTIV AL CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE, desfășurată sub pre
ședinția tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. După cum se știe, în
treaga campanie electorală a fost 
caracterizată printr-un pronunțat 
caracter de lucru, peste 6 milioane 
de cetățeni participînd la ampla 

-dezbatere asupra problemelor dez
voltării localităților țării purtată 
între candidați și alegători. Se im
pune ca noile consilii populare să 
analizeze cu toată răspunderea pro
punerile făcute cu acest prilej, 
să-și întocmească programe concre
te de acțiune, cu termene precise, la 
a căror înfăptuire să antreneze ma
sele cele mai largi — aceasta re- 
irezentind calea sigură de valori- 

•are a priceperii, inițiativei și ex- 
■ienței celor ce mmacesc și, im- 
■it, principala condiție a îndepii-- 

cu succes a mandatului incre-
at.
lb semnul aceleiași adeziuni en- 
iste față de politica clarvăzâ- 

i,oui-o ă partidului, a voinței neș.o- 
ț văitoșre dp' a-și spori aportul la 
'traducerea bi în viață, s-a desfășu

rat VIZITA DE LUCRU A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA. In 
amplul și rodnicul dialog purtat eu 

rii din Petri la. Petroșani, Vul

can și Lupeni, care i-au acordat ti
tlul de „miner de onoare al Văii 
Jiului", cu șiderurgiștii hunedoreni, 
coborînd in galeriile minei Vulcan 
sau oprindu-se îndelung pe platoul 
laminoarelor din „cetatea de foc" 
hunedoreană, secretarul general al 
partidului a dat o dată mai mult 
exemplul viu al stilului său eficient 
de conducere, la fața locului, pe 
baza discuțiilor purtate cu cadrele 
de conducere, cu muncitorii, sfă- 
tuindu-se cu ei asupra celor mai 
potrivite mijloace de soluționare a 
problemelor legate de îmbunătăți
rea continuă a activității producti
ve. cit și a condițiilor de trai.

Asupra vieții politico-sociale a 
țării in luna care a trecut și-au pus 
o puternică amprentă PREGĂTI
RILE PENTRU EVENIMENTUL 
DEOSEBIT DE IMPORTANT PE 
CARE-L VA CONSTITUI CONFE
RINȚA NAȚIONALĂ A PARTI
DULUI, întâmpinată de întregul 
partid, de întregul popor intr-o at
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mosferă de vie efervescență politică 
și puternic elan in muncă.

Un moment de seamă în pregăti
rea Conferinței Naționale din de
cembrie 1977 l-au constituit CON
FERINȚELE EXTRAORDINARE 
ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚE
NE DE PARTID, în cadrul cărora 
a fost analizată activitatea organe
lor și organizațiilor de partid de 
la ultimele conferințe județene și 
au fost adoptate programe concrete 
de măsuri menite să asigure reali
zarea sarcinilor ce revin în conti
nuare județelor din planul cincinal, 
precum și din programul suplimen
tar de dezvoltare a economiei na
ționale pentru perioada 1976—1980. 
Nota caracteristică a acestor con
ferințe a constituit-o exigența par
tinică. spiritul critic și autocritic, 
preocuparea de a scoate la iveală și 
valorifica importantele rezerve care 
există pretutindeni pentru creșterea 
producției și productivității muncii, 
pentru sporirea eficienței întregii ac
tivități economice. S-a desprins clar 
concluzia că în toate județele există 
condițiile pentru îndeplinirea exem
plară și depășirea obiectivelor sta
bilite de partid în vederea accele
rării progresului economico-social al 
patriei, a creării unor condiții tot 
mai bune de viață. Acestei ferme 
hotărîri a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii i-au dat glas tele
gramele adresate de conferințele ju
dețene Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu.

în acest sens, cuvîntarea rostită 
de secretarul general al partidului 
la Conferința organizației de 
partid a Capitalei cuprinde indica
ții de cea mai mare importanță, cu 
valabilitate generală, privind in
tensificarea preocupărilor pentru 
afirmarea in toate domeniile a re
voluției tehnico-științifice, introdu
cerea rapidă în producție a rezul
tatelor cercetării științifice, situarea 
pe primul plan a problemelor cali
tative ale activității economice.

Consecvența cu care partidul 
urmărește înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea. a 
Programului suplimentar de dez

voltare economico-socială pe peri
oada 1976—1980, a orientărilor pri
vind accentuarea laturilor calitative 
ale dezvoltării economice, certitudi
nile perspectivelor de mîine și-au gă
sit o nouă concretizare în ADOPTA
REA DE CĂTRE MAREA ADUNA
RE NAȚIONALĂ ȘI CAMERA LE
GISLATIVA A CONSILIILOR 
POPULARE A PROIECTELOR DE 
LEGI PRIVIND PLANUL NA
ȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI BUGE
TUL DE STAT PE ANUL 1978. 
Reflectind dinamismul economiei 
noastre, fermitatea politicii parti
dului de dezvoltare in ritm rapid și 
repartizare teritorială rațională a 
forțelor de producție, planul și bu
getul asigură, prin ansamblul pre
vederilor lor, condițiile necesare 
pentru realizarea în anul viitor a 
unei părți importante din sporul de 
producție de peste 130 miliarde lei, 
prevăzut în programul suplimen
tar. Dezbaterile din cadrul forului 

suprem al puterii de stat au rele
vat că în realizarea planului pe 
1978 principalul accent va trebui 
pus pe creșterea rentabilității fie
cărei unități economice prin folo
sirea cu maximum de randament a 
utilajelor, ridicarea mai accentuată 
a productivității muncii, reducerea 
costurilor de producție ; lărgirea 
bazei de materii prime ; conti
nuarea procesului de dezvoltare in
tensivă a agriculturii ; promovarea 
progresului tehnic in toate ramurile 
economiei. în felul acesta vor fi 
asigurate condițiile necesare pen
tru creșterea avuției naționale, 
sporirea mai accentuată a venitu
rilor tuturor cetățenilor, amplifi
carea construcției de locuințe, ridi
carea bunăstării poporului.

Tocmai spre aceste direcții prio
ritare sînt axate acum eforturile 
pline de abnegație ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Dorind 
să intîmpine Conferința Națională 
a partidului cu succese cît mai im
portante- în producție, colectivele 
din întreprinderi și-au mobilizat și 
mai puternic energiile, cuvintul de 
ordine fiind realizarea și depășirea 
prevederilor planului la producția 
fizică, iar în unitățile care înregis
trează rămîneri in urmă — recupe
rarea restanțelor. Tot mai nu - 
meroase sint județele care in aceste 
zile anunță indeplinirea in avans 
a planului pe primii doi ani ai 
cincinalului. La sate s-a muncit cu 
spor pentru terminarea arăturilor 
de toamnă, livrarea porumbului 
contractat la bazele de recepție, 
transportul și depozitarea de urgen
ță a produselor agricole aflate pe 
cimp.

Totodată, recuperarea restanțelor 
care există încă in unele unități eco
nomice și pe anumite șantiere impu
ne eforturi susținute in răstimpul 
care a mai rămas pină la sfirșitu! a- 
nului, astfel incit realizarea pianului 
pe 1978 să demareze în cit mai bune 
condiții.

Cu sentimente de profundă sa
tisfacție a salutat opinia publică 
HOTĂRÎREA PLENAREI C.C. AL 
P.C.R. PRIVIND ANIVERSAREA 
A 2 050 DE ANI DE LA CREA

REA PRIMULUI STAT DAC 
CENTRALIZAT ȘI INDEPEN
DENT. Ansamblul măsurilor sta
bilite în acest sens, menite să 
pună în evidență legitimitatea exis
tenței pe aceste meleaguri a po
porului român, statornicia și con
tinuitatea sa pe teritoriul unde s-a 
plămădit, lupta sa de veacuri pen
tru eliberare națională și socială 
— la care se adaugă manifestările 
din cursul lunii legate de cen
tenarul Independenței — reflec
tă deopotrivă înalta prețuire a- 
cordată de partid bogatelor tradi
ții istorice ale poporului și. tot
odată. preocuparea de a desprinde 
învățăminte din momentele înălță
toare ale trecutului, in vederea so
luționării optime a sarcinilor pre
zentului și viitorului. în actuala 
etapă de dezvoltare a societății 
noastre, preluarea torței înaintașilor 
presupune consacrarea întregii 
energii, a hărniciei și elanului re
voluționar al poporului, înfăptuirii 

mărețului ideal al ridicării Româ
niei pe trepte tot mai inalte ale 
progresului și civilizației socialiste.

★
în largul evantai al evenimente

lor lunii noiembrie se detașează 
numeroase momente care aduc noi 
și elocvente confirmări ale prezen
ței active a' României socialiste în 
viața internațională, ale prestigiu
lui și prețuirii de care se bucură 
în lume politica ei principială, 
profund umanistă.

Cu vie satisfacție se poate con
semna, ca o strălucită ilustrare în 
acest sens, evenimentul de deose
bită amplitudine internațională pe 
care l-a constituit conferirea tova
rășului Nicoiae Ceaușescu a celei 
mai inalte distincții a Consiliului 
Mondial al Păcii — „Medalia de 
aur a păcii". Regăsim în argumen
tarea care a însoțit actul decernă
rii înaltei distincții evidențierea 
acelor trăsături definitorii pentru 
neobosita activitate pe plan intern 
și internațional a secretarului ge
neral al partidului nostru, președin
tele republicii. „Medalia de aur a 
păcii" pe pieptul președintelui 
României capătă astfel o puterni
că semnificație politică — aceea a 
unei grăitoare recunoașteri a me
ritelor sale excepționale atit in 
conducerea marii noastre opere de 
construcție socialistă, cit și în spri
jinirea cauzei popoarelor de a-și 
făuri o viață liberă și prosperă, in 
libertate și demnitate, in afirmarea 
unor relații de tip nou, de egalitate 
și respect reciproc între națiuni, in 
promovarea neabătută a cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale. Și 
deopotrivă descifrăm în aceasta o 
nouă dovadă a justeței orientărilor 
fundamentale ale politicii externe a 
țării noastre, a considerației de care 
se bucură pe plan mondial contri
buția ei constructivă la edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Satisfacția și mîndria patriotică 
ale întregului nostru popor gene
rate de acest eveniment și-au găsit 
expresivă reflectare în șuvoiul 
larg de telegrame, scrisori, mesa
je adresate tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu de comitetele județene, 

de alte organe și organizații de 
partid, de masă și obștești, de co
lectivele întreprinderilor și institu
țiilor. de luările de poziție a diferiți 
cetățeni, evidențiind angajarea și 
hotărîrea de a sprijini cu toate 
forțele traducerea în viață a po
liticii interne și externe a parti
dului și statului, politică ce asigu
ră înflorirea continuă a patriei, 
slujind totodată aspirațiilor de pa
ce și progres ale tuturor popoare
lor.

O componentă intrinsecă a aces
tei politici, reafirmate și amplu 
fundamentate .in documentele Con
gresului al XI-lea al P.C.R., o con
stituie, așa cum se știe, DEZVOL
TAREA PRIETENIEI ȘI COLABO
RĂRII FRĂȚEȘTI CU TOATE ȚĂ
RILE ȘI POPOARELE ALĂTURI 
DE CARE CONSTRUIM NOUA O- 
RlNDUIRE. în acest sens, partici
parea delegației de partid și guver
namentale a țării noastre, condu
să de tovarășul Nicoiae Ceaușescu,

Ia festivitățile organizate la Mos
cova cu prilejul celei de-a 60-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, s-a înscris ca 
o nouă expresie a relațiilor frățești 
dintre partidele și popoarele noas
tre, relații a căror continuă dezvol
tare corespunde intereselor comu
ne ale accelerării construcției so
cialismului și comunismului in cele 
două țări, cauzei generale a socia
lismului.

Statornicia cu care partidul și sta
tul nostru acționează în direcția am
plificării relațiilor cu țările socia
liste este ilustrată și de apropiata 
vizită de prietenie pe care, la invi
tația tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
o va face în România tovarășul 
losip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via. Opinia publică din țara noastră 
nutrește convingerea că, desfășu- 
rîndu-se în cadrul fertil generat de 
tradiționalele întilniri ■ la nivelul 
cel mai înalt româno-iugoslave, 
această vizită va marca un nou 
moment în dezvoltarea amplă a 
prieteniei și colaborării multilate
rale dintre popoarele celor două 
țări constructoare ale socialismului.

In același timp, schimburile de 
mesaje dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo- 
fen, președintele C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, precum și cu to
varășul Kim Ii- Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, prilejuite de vizitele delega
ției U.T.C. în aceste țări, ilustrează 
lărgirea și adîncirea relațiilor fră
țești cu toate celelalte țări socia
liste.

Multiple sînt exemplele care a- 
testă, de asemenea, PREOCUPA
REA ȚARII NOASTRE PENTRU 
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CU 
TOATE STATELE LUMII, fără 
deosebire de orînduire socială, în 
spiritul coexistenței pașnice. Rele
văm în acest sens schimbul de me
saje dintre președintele Nicoiae 
Ceaușescu și președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, prilejuit de vizita 
de lucru a ministrului român al 

afacerilor externe la Washington, 
președintele american exprimin- 
du-și în acest cadru dorința de a-1 
putea întîlni personal pe președin
tele României. Convorbirile româ- 
no-americane, precedate, la începu
tul lunii noiembrie, de sesiunea Co
misiei economice mixte, au pus in 
evidență dorința comună de a im
pulsiona colaborarea reciprocă, o- 
biectiv bare impune să se confere 
relațiilor economice dintre cele două 
țări, prin eliminarea barierelor ar
tificiale, condiții de stabilitate și de 
mai largă perspectivă.

Manifestînd o înaltă răspundere 
față de destinele umanității, Româ
nia s-a pronunțat și se pronunță 
cu consecvență PENTRU SOLU
TIONAREA PROBLEMELOR CARE 
CONFRUNTA POPOARELE, A 
PROBLEMELOR LITIGIOASE DIN
TRE STATE PE CALE POLITICA, 
PAȘNICA, PRIN TRATATIVE. In 
spiritul acestei poziții de princi
piu, țara noastră s-a pronunțat 

pentru o astfel de rezolvare a di
ferendelor, dintre unele state din 
Africa, a problemei Ciprului ; in 
același spirit, România a subliniat 
permanent necesitatea rezolvării 
politice a situației din Orientul 
Mijlociu, ceea ce impune retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967, 
soluționarea problemei poporului 
palestinian în conformitate cu inte
resele și aspirațiile sale legitime, 
inclusiv de a-și constitui un stat 
național propriu, asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din această regiune. Aceas
tă poziție realistă și constructivă a 
fost reafirmată cu prilejul convor
birilor dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și președintele Anwar 
Sadat, prilejuită de vizita în țara 
noastră, lă începutul lunii noiem
brie, a șefului statului egiptean.

Se știe că în tot cursul lunii la 
care ne referim a avut loc o inten
sificare a contactelor politice, a 
întilnirilor și convorbirilor bilate-r 
rale — practică la care se recurge 
în zilele noastre in mod obișnuit, 
uzual, în abordarea celor mai di
ferite și complexe . probleme inter
naționale — s-au înmulțit consul
tările cu privire la convocarea 
Conferinței de pace de la Geneva. 
In contextul acestor preocupări 
largi — care vin să aducă noi con
firmări faptului că metoda tratati
velor politice este singura raționa
lă și posibilă pentru o soluționare 
viabilă — și în condițiile in care 
perspectiva convocării Conferinței 
de la Geneva este încă acoperită 
de incertitudini, s-a impus atenției 
opiniei publice vizita întreprinsă de 
președintele Sadat la Ierusalim. Se 
știe că vizita a suscitat un viu in
teres internațional, a generat atit 
aprobări, cît și dezaprobări, mai 
ales in unele țări arabe. Desigur, ea 
nu a rezolvat — și nici nu putea 
rezolva — ansamblul problemelor 
acumulate de decenii in această 
zonă. Este incontestabil însă că în 
urma convorbirilor egipteano-israe- 
liene au apărut noi deschideri, care 

se impun a fi fructificate pentru a 
se putea trece la soluționarea globa
lă a problemelor Orientului Mijlo
ciu, a se asigura reconvocarea cît 
mai grabnică a Conferinței de la 
Geneva — obiectiv* ce necesită efor
turi perseverente, receptivitate, o 
înaltă responsabilitate. O condiție 
fundamentală pentru reușita con
ferinței este, desigur, participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinian. în 
aceste condiții o deosebită impor
tanță dobîndește întărirea solidari
tății și unității țărilor arabe. Cauza 
păcii cere să se facă totul, să se fo
losească orice posibilitate pentru 
a se ajunge la o soluționare justă 
și durabilă a situației din această 
regiune, a se realiza o pace traini
că, în consens cu interesele vitale 
ale popoarelor zonei și ale tuturor 
popoarelor lumii.

Pe plan european, evenimentul 
dominant al actualității l-a consti
tuit reuniunea de la Belgrad, 
de * la care se așteaptă adop
tarea de măsuri concrete menite 
să asigure aplicarea în viață a Ac
tului final de la Helsinki, să im
pulsioneze procesul de edificare a 
securității pe continent. In ciuda 
unor atitudini refractare, a tendin
ței unor state de a deturna dezba
terile de la aspectele esențiale ale 
securității europene și, implicit, de 
a minimaliza sau goli de conținut 
reuniunea, este de remarcat afir
marea precumpănitoare a preocu
părilor și străduinței de a se impri
ma lucrărilor un spirit constructiv, 
astfel îneît negocierile să se poată 
încheia cu succes. Pe această linie 
s-au înscris propunerile prezentate 
de o serie de țări, între ele fiind și 
România, în probleme fundamen
tale, de care depinde efectiv mer
sul înainte al procesului, de înfăp
tuire a securității europene. Este 
vorba de propunerile detaliate pri
vitoare la aspectele militare ale 
securității și al căror scop este să 
ducă la diminuarea tensiunii și în
tărirea încrederii, pentru pregătirea 
climatului necesar trecerii la mă
suri efective de dezarmare, ca și 
de cele privind extinderea cooperă
rii economice, tehnico-științifice, 
culturale.

Dezbaterile sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., ca și cele din ca
drul reuniunilor unor organizații 
din sistemul Națiunilor Unite au 
pus în evidență îngrijorarea cres- 
cindă a popoarelor față de conse
cințele cursei înarmărilor, ceea ce 
își găsește reflectare în adoptarea 
documentului pe această temă ini
țiat de România, preocuparea pen
tru soluționarea unor probleme 
grave care confruntă omenirea 
contemporană — foametea, decala
jele economice, asigurarea progre
sului tuturor națiunilor — pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

★
Din tumultul evenimentelor a- 

cestei luni se reliefează cu preg
nanță, o dată mai mult, sensul pro
gresist al marilor mutații ce au loc 
in viața internațională, care ol'eră 
astfel elocvente confirmări justeței 
și clarviziunii aprecierilor și con
cluziilor Congresului al XI-lea al 
partidului nostru. Și constituie un 
motiv de legitimă satisfacție con
statarea că politica externă, întrea
ga activitate pe tărîm internațio
nal desfășurată de România se 
află în deplin consens eirmersul 
înainte al omenirii, răspunzind 
aspirațiilor celor mai fierbinți de 
pace, progres și- bunăstare- ale tu
turor națiunilor.

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU

„ZILELE FILMULUI IUGOSLAV1
Nu este oare un act te

merar să scrii o carte de 
peste cinci sute de pagini 
despre o mare personali
tate istorică si epoca sa, 
cind izvoarele scrise ool fi 
cuprinse în trei-patru pa
gini ? — aceasta este între
zărea pe care si-o pune 
orice specialist în istoria 
antică, luind in mină mono
grafia lui I. H Crișan. 
IJuuă ce a citit cu atenție 
cartea, trebuie însă să afir
me răspicat că nu. deoare
ce autorul a reușit să dea 
o imagine veridică, bine 
conturată despre persona
litatea si epoca marelui 
rege dac. întemeietorul pri
mului stat centralizat al 
geto-dacilor. despre dezvol
tarea economică, socială, 
religioasă si culturală la 
care a ajuns acest popor 
pe la jumătatea secolului I 
î.e.n. si despre legăturile 
externe pe care le-au în
treținut geto-dacii cu po
poarele vecine, cu lumea 
greco-romană si cu cea 
„barbară".

Pentru reconstituirea unui 
interval de aproa-o o ju
mătate de secol (cît a dom
nit regele Burebista) din 
istoria veche a spațiului 
carpal o-dunărean, autorul 
folosește nu numai izvoa
rele literare — într-adevâr 
puține — ci si cele numis
matice. epigrafice. dar mai 
cu seamă se bazează pe in
formațiile scoase di-, iz
voarele arheologice, care 
sînt abundente si' aruncă 
lumină chiar -si acolo unde 
pină nu de mult era întu- 
nerit. -El. totodată, foloseș
te metoda comparativă 
pornind ’ de la date cunos
cute la alte popoare pen
tru a afla altele necunos
cute la geto-daci si anali- 
zind structura societății 
celtice, prezentată de Cae
sar cu multe detalii. în
cearcă să completeze datele 
păstrate în legătură cu 
geto-dacii. fără însă să le 
forțeze într-un model dat.

Cititorul s-ar aștepta ca

relatarea faptelor — res 
gestae — ale regelui dac 
să fie începută cu prezen
tarea poporului din care 
făcea parte, dar spre ma
rea lui mirare monografia 
începe cu analiza unui ter
men în aparentă abstract, 
al conceptului Latene, 
dună care urmează pre
zentarea celtilor pe terito
riul Daciei. Toate acestea 
datorită faptului că celtii 
au adus cu ej civilizația 
Latene. dînd un deosebit 
impuls dezvoltării econo
mice si sociale a populației

a ajuns la acel nivel eco
nomic si social la care a 
fost posibilă unificarea tri
burilor si apariția statului 
centralizat, autorul anali
zează premisele externe, si 
anume expansiunea roma
nă si lumea ..barbară" de 
la hotarele Daciei, in pri
ma jumătate a secolului 1 
î.e.n. Premisele interne și 
externe, deși erau condiții 
fără de care înființarea 
unui stat centralizat nu se 
putea realiza, autorul ara
tă în mod just că pentru 
transformarea posibil ităti-

concluzie deosebită de cea 
tradițională, și anume că 
pilleati formau înalta no
bilime din rindul cărora se 
alegeau regele si vîrfurile 
preotimii. iar capillati „ar 
fi cavalerii de la celti" din 
rinduriie . cărora provenea 
si o parte a preotimii. Po
porul de rînd nu aparține 
nici uneia dintre aceste 
categorii sociale Analizînd 
structura socială a societă
ții si linsa sclavilor, se a- 
iunge la concluzia că for
mațiunea socială a daco- 
getilor nu era sclavagistă,

I. H. CRIȘAN:

„Burebista și epoca sa"
autohtone, a geto-dacilor. 
Autorul prezintă de la bun 
început caracterul adevă
rat al civilizației geto- 
dacice, originalitatea și ca
pacitatea ei de a asimila 
influentele de dinafară, 
în special cele celtice, gre
cești si romane. într-un 
mod creativ, transformîn- 
du-le în elemente interi
oare. în caracteristici spe
cifice ale acestei civilizații. 
Dacă în trecut unii cerce
tători exagerau importan
ta influentelor celtice, alții 
în schimb negîndu-le, ac
centuau rolul înriuririlor 
venite dinspre lumea grea
că si cea romană, autorul 
analizează in mod just 
dinamita internă a dezvol
tării societății geto-dacice, 
si împrumuturile luate din 
afară, atit de la celti. cit 
si de la greci si romani, și 
arată că acestea se deose
besc nu numai sub raport 
cronologic, ci si de con
ținut.

Pentru o înțelegere mal 
adecvată a ambiantei in 
care societatea geto-dacică

Premiul 
„Vasiie Pârvan“

lor date în. realități era 
nevoie de o mare persona
litate istorică, de cea a lui 
Burebista. caracterizat încă 
în antichitate ca „cel din
ții și cel mai mare dintre 
regii din Tracia".

Se știe din izvoarele is
torice ,că marea acțiune de 
unificare a triburilor și a 
întemeierii statului a fost 
înfăptuită de Burebista. 
Pentru ilustrarea si con
cretizarea procesului, au
torul recurge la comenta
riile lui Caesar. care 
descrie unele astfel de în
cercări la celti si explică 
dificultățile care trebuiau 
să fie învinse de Burebista. 
Această metodă o folosește 
și cu alte ocazii, și anume 
atunci cind analizează struc
tura societății dacice. Toc
mai pe baza analogiilor în
tre societatea celtică si cea 
dacică, autorul ajunge la o

ci aparținea celei cunoscu
te sub numele de „asiati
că" sau „tributală". părere 
acceptabilă din toate punc
tele de vedere. Se simte 
însă lipsa prezentării mai 
nuanțate a acestei forma
țiuni sociale sub raportul 
maselor producătoare de 
bunuri materiale.

într-un capitol foarte va
loros, cu caracter informa
tiv. autorul se ocupă de 
cetățile si așezările fortifi
cate de tip dava, prezen- 
tînd toate așezările de 
acest tio de pe teritoriile 
locuite de daci, tn capito
lul intitulat Complexul din 
Munții Orăstiei prezintă 
așezările, fortificațiile si 
sanctuarele cele mai de 
seamă ale civilizației Da
ciei preromane si încearcă 
reconstituirea unor sanc
tuare după modelul tem
plelor grecești, o încercare 
meritorie, care însă nece
sită o argumentare si mai 
vastă.

Am prezentat doar cîteva 
aspecte din valoroasa mo
nografie despre Burebista

(Urmare din pag. I)
tru, pe care transformările so- 
cial-politice încearcă să țină pa
sul cu revoluția tehnico-științifică, 
tînărul, acela de care se leagă in 
mod esențial viitorul, este supus cel 
dinții șocului dimensiunii deschise a 
timpului. Și acomodarea nu este de
loc ușoară, căci, de fapt, nu mai re
prezintă o așezare înăuntrul unei 
stări de lucruri, ci o îndreptare pe o 
justă linie de zbor fără răgaz. E ade
vărat că lumea in care-și desfășoară 
modificarea structurală tinărul Româ
niei socialiste constituie nu un cadru 
ostil ca în orînduirile vechi, ci o 
matcă maternă in care tradițiile

Tinerețea unei
umaniste, populare și culte, se con
jugă armonios cu gesturile celor mai 
îndrăznețe înnoiri.

Procesul transformărilor de conști
ință juvenilă e lung, anevoios și 
deloc ferit de soluții eronate, iar în
fățișarea lui nu poate fi lineară, căci 
ar amputa adevărul psihologic, moral 
al unei deveniri, în curs, extrem de 
complexe.

Imperativul etic, acela care impu
ne mari purități, de atitudini, ca și 
acela politic, al angajării în problema
tica arzătoare a contemporaneității, al

tradiții literare
implicării în opera de edificare a noii 
orinduiri pe pămintul românesc, sint 
punctele de deosebită importanță pe 
coordonatele acestei deveniri. în a- 
ceeași măsură cu obligația lucrării 
intelectului care se cere special an
trenat pentru opera de sinteză ce
rută de nebănuit de rapidele noutăți 
ale prezentului neîndurător in ne- 
sfîrșitele lui solicitări. Această viziu
ne exigentă, dar firească, cu privire 
la profilul tînărului de azi, derutant 
de complex, ni se pare că trebuie să 
fie pusă înaintea tuturor celor in

și epoca sa. Se cuvin a- 
dăugate cîteva cuvinte 
despre forma lucrării: ea 
nu este o relatare simplă 
a evenimentelor, o descrie
re a monumentelor.' ci o 
vie discuție privind proble
ma respectivă, o confrun
tare a diferitelor păreri, o 
tratare dialectică, incit ci
titorul are posibilitatea de 
a cunoaște nu numai eve
nimentele. ck si discuțiile 
de multe ori înflăcărate 
legate de ele.

Expunînd diferite păreri 
exprimate în legătură cu 
subiectul tratat. autorul
trage concluzia necesară
pe baza 
care i se 
vmgătoare.

argumentelor 
par mai con- 

Astfel. mo
nografia constituie si o
prețioasă introducere în-
tr-o stiintă nouă, a traco- 
logiei, sau mai exact intr-o
ramură a acesteia oe care 
am putea-o numi daco- 
logie.

A doua ediție a cârtii 
recent apărută, pe de o 
parte, este îmbunătățită pe 
baza unor sugestii, obser
vații si obiectiuni critice 
făcute pe marginea primei 
ediții, pe de altă parte este 
completată cu rezultatele 
cercetărilor din ultimii 
cinci ani. Capitolul despre 
cultură a fost rescris. si el 
constituie unul dintre cele 
mai izbutite părți ale cărții 
Burebista si epoca sa a 
binecunoscutului istoric si 
arheolog clujean Ion Ho- 
ratiu Crișan. este deci o 
monografie istorică de mare 
valoare, in care sînt abor
date toate problemele de 
bază ale istoriei si civiliza
ției geto-dacice oină la 
sfîrșitul secolului I î.e.n.. o 
reală si prețioasă contribu
ție la îmbogățirea istorio
grafiei românești.

Proî. univ. dr. 
A. BODOR

♦) Editura științifică și 
enciclopedică. București. 
1977 Ediția a doua revăzută 
și adăugită, 530 p.

formație ca o sugerare a unor linii 
de dezvoltare inevitabilă intelectual 
— etic — estetică.

Și poate de aceea „modelul" tînă
rului contemporan se constituie cu 
oarecare întîrziere în literatura noas
tră, în trăsăturile lui esențiale, cu 
percutanta modelelor durabile, exem
plare. Dificultățile, dintre care, în 
primul rînd, pericolul de schemati
zare, sînt desigur foarte mari, dar 
tocmai ele ar trebui să dea scriitori
lor imboldul necesar de a urmări 
realizarea, la început fragmentară, a 
procesului în curs, de transformare 
a conștiințelor acelora care vor fi 
uimitorii oameni ai viitorului.

După spectacolul de gală cu filmul „Operațiunea Stadion", azi este programat filmul „Anul de grație 1573". 
„Zilele filmului iugoslav" vor mai avea loc la lași în zilele de 1—3 decembrie, precum și la Botoșani intre 

2 și 4 decembrie

Elisabeta Bostan este sin
gurul regizor din cinema
tografia noastră care și-a 
intuit vocația filmului 
adresat cu precădere co
piilor și, de la inceputul 
carierei. dialoghează, in 
plan artistic, cu tinerele ge
nerații. Se poate mîndri 
chiar cu lansarea unui 
personaj — Veronica -- ce 
stăruie, alături de alți eroi 
cu existență exemplară. în 
mintea spectatorilor ajunși 
la virsta cuvîntului scris.

Consecventă menirii sale 
artistice și dorind o conti
nuă înnoire a mijloacelor 
de expresie, regizoarea ne 
invită acum la primul film 
muzical modern : „Mama", 
realizat în cadrul Casei de 
film 3. Este vorba despre 
o coproducție româno-so- 
vieto-franceză, în care ul
timii parteneri au un aport 
— cu excepția muzicii — 
mai ales pe plan tehnic: pe
rucile eroilor principali 
(excelent realizate de cu
noscuta casă Alexandre 
din Paris), materiale pen
tru machiaj, peliculă.

Luînd drept pretext cu
noscuta poveste a marelui 
humuleștean. „Capra cu 
trei iezi", Vasiliea Istrate, 
autoarea scenariului, a ac- 
tualizat-o, cu imaginație, 
propunînd un alt story, în 
care lupul a devenit un 
răufăcător al timpului nos
tru, fapta sa reprobabilă 
fiind răpirea iedului cel 
mare, pentru răscumpăra
rea căruia pretinde o pun
gă cu bani. Solidaritatea

„umană" a tuturor viețui
toarelor pașnice îi va de
juca planul, pedepsindu-1 
pe cel „rău" — în limbajul 
copiilor — pe „negativ" — 
în limbajul adult — resta
bilind armonia colectivi
tății..

Astfel schimbată poves
tea, accentul moral a sufe
rit o translație, insistîn-

atenția felul în care copiii 
se achită de „obligațiile" 
lor, lipsind cabotinismul, 
rigiditatea, frazarea. cel 
mult logică din atitea alte 
filme, păstrîndu-și firescul 
și prin el farmecul spontan 
al vîrstei, cucerind prin 
naturalețea și credința cu 
care au intrat in acest 
„joc" al oamenilor mari.

CMMET CINEMATOGRAFIC
'. z s ' - . «

„MAMA"
du-se pe ideea prețioasă că 
mama este tot ce avem mai 
scump pe lume, o lungă 
secvență finală dedicind 
cea mai frumoasă melodie 
lirică ființei ei dragi. Sen- 
sibilizînd copiii pe această 
idee, fundamentală prin 
implicațiile ei morale, fil
mul își atinge scopul edu
cativ, justificînd efortul 
considerabil de forțe uma
ne și materiale antrenate 
la realizarea lui. Se cuvine 
a fi subliniate tactul, tena
citatea, imensa răbdare de 
care a dat dovadă regizoa
rea, cu atît mai mult cu cit, 
în acest film populat de 
vietățile pădurii, interpre
tarea actoricească este un 
succes meritoriu. Reține

înainte de a releva cîteva 
fericite interpretări actori
cești, la acest film cred că 
se cuvine să menționăm 
machiajul lui Victor Lvov 
și Eva Vajda. Prin costu
mele pline de fantezie, 
ocolind cu succes imitația 
plată, naturalistă, Tomina 
a împlinit fericit fiecare 
portret. Menționăm fru
moasa interpretare a acto
rilor Ludmila Gurcenko. 
Mihai Boiarski, George 
Mihăiță, Vera Ivleva și 
Evgheni Ghercikov, Florian 
Pittiș, Oleg Popov și Nata
lia Kracikovskaia, Violeta 
Andrei. Marina Poliak.

Toată această lume cîn- 
tă și dansează sub îndru
marea atentă a „rîsului"

Valentin Manohin care, în 
„particular", semnează co
regrafia filmului, susținînd 
atmosfera bucolică și opti
mistă din această comuni
tate fericită prin cunoaște
rea rolului natural al fie
căruia. prin munca plină 
de plăcere, prin relațiile de 
prietenie stabilite intre toți 
cei care coabitează acel loc 
cu atmosferă de basm, con
struită cu migală de regi
zoare, ajutată de decoruri
le pline de fantezie imagi
nate de David Vinițki, Zol- 
tan Szabo și Ioana Cantu- 
niari Marcu.

Autorii muzicii : Temis- 
tocle Popa și Gerard 
Bourgeois.

Filmul „Mama" confirmă 
maturitatea deplină a doi 
tineri creatori, stăpîni pe 
meșteșugul propriu-zis al 
artei lor : operatorul Ion 
Marinescu (semnînd imagi
nea împreună cu Konstan
tin Petricenko) și monteza 
Cristina Ionescu.

Montajul Cristinei Iones
cu este unul dintre cele 
mai bune văzute in filmele 
românești. Dacă amintim 
că la acest film și-au dat 
concursul cunoscuții pati
natori ai Circului pe gheață 
și Baletul pe gheață din 
Moscova, ca și virtuoși 
prim-soliști ai Teatrului 
Mare moscovit, dăm o ima
gine a forțelor artistice 
concentrate la realizarea 
lui.

Tudor POPESCU
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Sesiunile de constituire
a consiliilor populare

CĂLĂRAȘI
Bogat a fost bilanțul legislaturii 

trecute pentru consiliul popular, 
pentru toți cetățenii municipiului Că
lărași, perioadă în care s-au con
struit, între altele, 1 500 de aparta
mente, un spital, o policlinică, un 
cinematograf și 32 de săli de clasă, 
s-a extins rețeaua de apă și a dru
murilor asfaltate, s-au amenajat 
parcuri și baze sportive, toate aces
tea situînd municipiul Călărași pe 
locul I pe țară în întrecerea pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare a 
localităților. Dar și mai bogată se 
anunță noua legislatură pentru în
treaga dezvoltare economico-socială 
și edilitar-gospodărească a munici
piului. Tocmai de aceea, în prima 
lor sesiune de constituire a consiliu
lui popular municipal, deputății au 
dezbătut pe larg programul de lu
cru al primăriei, îmbunătățit cu pro
punerile făcute de alegători cu pri
lejul intilnirilor cu candidații lor in 
timpul campaniei electorale. în ac
tuala legislatură, în afară de con
strucția marelui combinat siderurgic, 
vor mai fi ridicate și alte întreprin
deri industriale, se vor da în folo
sință alte 7 000 de apartamente, 64 
săli de clasă, 304 locuri în internate, 
640 locuri in atelierele școlare, 1 300 
locuri în creșe și grădinițe, 2 cine
matografe, un nou spital și o policli
nică, o stație de salvare, 2 magazine 
universale însumînd 10 000 metri pă- 
trați și altele.

Sistematizate pe probleme, anali
zate cu grijă, selectate și organizate 
pe priorități, cele aproape 300 de 
propuneri făcute de alegători in în- 
tîlnirile cu candidații lor din timpul 
campaniei electorale au fost încre
dințate spre rezolvare, cu termene 
precise, membrilor comitetului exe
cutiv al consiliului popular munici
pal. Iată cîteva din acestea : con
struirea unui bazin de înot, amena
jarea lacului de agrement în parcul 
Dumbrava, amenajarea de noi baze 
sportive, terenuri de joacă pentru 
copii, îmbunătățirea transportului în 
comun, înființarea unei noi piețe, 
amplasarea de noi spații comerciale 
în zona de nord a orașului și în mi- 
croraionul nr. 6 etc. Deputății 
angajat ca la 
tor obiective 
ție tot mai 
cetățenii din 
participînd, împreună cu ei, la toate 
acțiunile de muncă voluntar-patrio- 
tică. în acest fel, valoarea marilor 
investiții alocate din fondurile statu
lui va spori și mai mult, ceea ce se 
va răsfrînge binefăcător în înfățișa
rea tot mai prosperă a municipiului, 
în nivelul de trai și civilizație al fie
cărui locuitor în parte.

s-au 
realizarea tuturor aces- 
să-și aducă o contribu- 
importantă, mobilizind 
circumscripțiile lor și

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

GOVORA
Sesiunea de constituire a Consiliu

lui popular al orașului Govora, ju
dețul Vîlcea, a constituit un bun pri
lej pentru deputății nou aleși de a 
sintetiza intr-un bogat program de 
lucru cele peste o sută de propu
neri făcute de cetățeni în întâlnirile 
cu candidații lor din timpul campa
niei electorale, și de a stabili măsu
rile cele mai potrivite pentru înde
plinirea întocmai a obiectivelor vi- 
zind dezvoltarea economico-socială și 
edilitar-gospodărească și mai puter
nică a localității in actuala legisla
tură.

— Recunoscut prin eficiența tera
peutică a izvoarelor sale de ape mi
nerale — spunea deputatul Dumitru 
Popa — orașul-stațiune Govora este 
solicitat în fiecare an de zeci de mii 
de oameni ai muncii din întreaga 
țară. Tocmai de aceea, consiliului 
popular și nouă, deputaților, ne re
vin răspunderi mari pentru a asi
gura cele mai bune condiții de o- 
dihnă și tratament balnear oaspeților 
noștri. în acest scop se va construi 
un nou și modern complex sanato
ria! cu o capacitate de 500 locuri, 
la ridicarea căruia va trebui să ne a- 
ducem și noi contribuția pentru a fi 
dat in folosință la termen, după cum 
va trebui să punem umărul la mai 
buna gospodărire și modernizare a 
capacităților de cazare și .tratament 
existente.

Răsfoind programul de lucru al 
primăriei, completat cu alte nume
roase propuneri făcute de deputați 
în cadrul sesiunii, am reținut cîteva

probleme și direcții de acțiune deo
sebit de importante în actuala legis
latură, între care construirea unei 
noi piețe, extinderea canalizării, a- 
menajarea unei pepiniere pentru ar
buști și a unej sere cu o capacitate 
de peste trei milioane de flori, în
ființarea unor noi unități meșteșugă
rești, urmărirea atentă a aprovizio
nării rețelei comerciale pe baza stu
dierii săptămînale a cererii de con
sum, amenajarea unei case de cul
tură a tineretului.

O atenție deosebită s-a acordat în 
cadrul sesiunii analizei posibilităților 
de valorificare superioară a tuturor 
resurselor locale. Au fost stabilite 
sarcini concrete privind extinderea 
culturilor de căpșuni, folosirea efi
cientă a terenurilor pentru finețe și 
a livezilor din zona marginală a o- 
rasului, creșterea unui număr mai 
mare de animale de către gospodarii 
din satele suburbane și livrarea unor 
cantități sporite de produse agricole 
la fondul de stat.

Pentru înfăptuirea acestor măsuri, 
noul consiliu popular și-a propus ca 
întreaga sa activitate să se desfă
șoare sub semnul unei largi parti
cipări a maselor de cetățeni la con
ducerea și organizarea treburilor 
obștii, să se consulte permanent 
cu ei, să se extindă conlucrarea de
mocratică fructuoasă din timpul cam
paniei electorale.

Ion STANCIU
corespondentul „Scânteii'

Primire Ia Consiliul de Miniștri
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit pe Mansour Mu
hammad Badr, ministrul transportu
rilor maritime din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, care 
face

în 
date

Socialistă, 
o vizită în țara noastră, 
timpul întrevederii au fost abor- 
aspecte privind cooperarea în

domenii de interes reciproc' dintre 
România și Libia.

★
în aceeași zi, Mansour Muhammad 

Badr a avut întrevederi cu Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

La întrevederi a luat parte Yahia 
Zakaria Mukadami, ambasadorul Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste la București. (Agerpres)

Premiile concursului internațional
de desene „Copiii lumii doresc pacea"
Miercuri a avut loc la Muzeul de 

istorie al Republicii Socialiste Româ
nia vernisajul expoziției organizate 
cu prilejul concursului internațional 
de desene ale copiilor pe tema „Co
piii lumii doresc pacea".

Această manifestare, organizată din 
inițiativa Comitetului Național 
Român UNICEF, se inscrie ca o 
nouă contribuție a României la adîn- 
cirea raporturilor de prietenie și 
cooperare multilaterală dintre țări și 
pppoare în folosul păcii și înțelege
rii în întreaga lume.

în cadrul expoziției sînt prezen
tate 155 lucrări ale copiilor din 9 țări. 
Alături de o prezență internațională 
valoroasă se remarcă o participare 
reprezentativă a pionierilor și școla
rilor români, care, prin creația lor 
puternic stimulată de Festivalul na
țional „Cintarea României", prezintă 
pe larg aspecte din munca întregului 
nostru popor, desfășurată sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, activitatea și 
viața fericită a copiilor din țara 
noastră.

Juriul internațional, constituit cu 
acest prilej, a atribuit următoarele 
premii : „Marele premiu" al con
cursului : Nicoletta Fortin — 12 ani — 
și Ciuzia Mengoni — 12 ani — Italia, 
care vor fi invitate să-și petreacă o 
parte a vacanței de vară din anul 
1978 în România.

Cele două premii I au fost obți
nute de : Posedaru Iliuță — 5 ani — 
România, Grădinița nr. 4 din Con
stanța, și Heike Dietz — 10 ani — 
R.D.G. Au mai fost atribuite trei 
premii II : Gudrun Kristmundsdottir 
— 14 ani — Islanda, Brigitte Ronn — 
7 ani — Danemarca, și Zarewski Ro- 
mec — 8 ani — Polonia, și patru pre
mii III : Carsten Moller Hansen — 
11 ani — Danemarca, Silvia Guandi, 
11 ani — Italia, Schuler Anelle — 10 
ani — R.D.G., și Kasuba Serghei — 
11 ani — U.R.S.S.

Uniunea artiștilor plastici din 
țara noastră a acordat, de aseme
nea, un premiu 
Maria Pop — 12 ani 
la Școala generală nr. 1 din 
județul Maramureș.

Tuturor participanților la 
li s-au acordat diplome și

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, ai Comitetului 
Național Român UNICEF, ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
ai Ministerului Educației și învăță- 
mîntului, ai Uniunii artiștilor plas
tici, cadre didactice, oameni de 
cultură și artă, pionieri și școlari, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri al corpu
lui diplomatic acreditați Ia București. 

(Agerpres)

special pionierei 
România, de 

Bîrsana,

concurs 
medalii.

DIN VIATA PARTIDELOR
1

♦

COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI
P. C. DIN MAREA BRITANIE

„Calea britanică spre
La Londra s-au desfășurat recent, după cum s-a mai relatat, lu

crările celui de-al 35-lea Congres al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, care a adoptat noul program al partidului 
spre socialism". Redăm, in cele 
Congres de secretarul general

„Calea britanică 
ce urmează, din raportul prezentat la 
al partidului, GORDON McLENNAN.

socialism11

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîști
gătoare Ia tragerea la sorți lunară din 

30 noiembrie 1977
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Cîștlg'urile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Tn valoarea câștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor ieșite cîștigătoare.

Plata eîștlgurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele șl agențiile C.E.C.

1 33957 111 50 000
1 09443 88 50 OOO
1 46713 39 40 000
1 38248 121 40 000
1 67100 69 40 000
1 16369 91 30 000
1 24072 19 30 000
1 04528 120 30 000
1 29788 116 30 000
1 30928 . 108 25 000
1 12969 80 25 000
1 27052 18 25 000
1 25352 60 25 000
1 19210 04 25 000
1 28568 111 20 000
1. 69778 88 20 000
1 53261 106 20 000
1 38231 43 20 000
1 74622 85 20 000
1 19195 <36 20 000
1 88005 50 15 000
1 66547 10 15 000
1 35980 105 15 000
1 80988 119 15 000
1 89723 108 15 000

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiunii

»

100 383 46 5 000
100 043 113 3 000
100 439 35 1 000
100 554 80 1 000
100 536 35 1 ooo
100 232 41 1 ooo
100 966 43 1 ooo
100 913 107 1 ooo

1 000 42 73 800
1 000 62 101 800
1 000 69 121 800
1 ooo OG 72 800
1 006 96 77 800
.1 000 73 66 800
1 000 54 99 800
1 000 47 112 800
1 000 05 101 800

9 825 TOTAL : 9 260 000

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele curente 
cuprinse intre 31—125, la confruntarea 
cu lista oficială, primul zero de la se
rie nu se ia in considerare.

De la ADĂS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR 

DE STAT ANUNȚA:

î.a tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață pentru luna no
iembrie 1977 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) Z.E.A. 2) P.E.L. 3) V.O.U. 4)
Y.C.W. 5) N.M.K. 6) L.C.S. 7) R.R.A.
8) Z.It.J.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

Cronica
Pentru contribuția științifică deo

sebită adusă in cercetarea bolilor in- 
fecțioase, Academia Franceză de Me
dicină a ales, recent, ca membru co
respondent, pe doctorul docent 
Gheorghe Marinescu Dinizvor, medic- 
șef al Spitalului de boli infecțioase 
„Victor Babeș" din București.

★
La Universitatea din Craiova a 

avut loc, miercuri, o seară culturală 
organizată de lectoratul de limbă 
macedoneană din cadrul Facultății de 
filologie și istorie cu prilejul Zilei 
naționale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

în cadrul manifestării, prof. dr. Ion 
Trăistaru, decanul facultății, și Pavle 
Fidancevski, secretar al Ambasadei 
R.S.F.I. la București, au vorbit des
pre semnificația evenimentului săr
bătorit.

zilei
Seara culturală s-a încheiat cu un 

film documentar consacrat vieții și 
activității tovarășului Ioslp Broz 
Tito.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 36 NOIEMBRIE

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

15 1.
EXTRAGEREA

2 22.
FOND TOTAL

919 994 lei, din care 421 795 lei re
port la categoria A.

I : 13 41 34 21 5.
a Il-a : 27 10 24

a IlI-a : 14 23 6

DE CÎȘTIGURI :

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

• în grupa a lll-a : România, Spania, Iugoslavia, Cipru
ROMA 30 (Agerpres). — La Roma 

a avut loc tragerea la sorți a grupe
lor preliminare ale campionatului 
european de fotbal — ediția 1980.

Echipa României face parte din 
grupa a 3-a, alături de formațiile Iu
goslaviei, Spaniei și Ciprului.

Iată componența celorlalte grupe : 
grupa 1 : Anglia, Danemarca, Irlan
da. Bulgaria, Irlanda de Nord : grupa 
a 2-a : Austria, Belgia, Norvegia, 
Scoția, Portugalia : grupa a 4-a : 
Olanda, Islanda, Polonia. R. D. Ger
mană, Elveția ; grupa a 5-a : Ceho-

, slovacia, Luxemburg, Suedia. Franța; 
grupa a 6-a : U.R.S.S., Finlanda, Un
garia, Grecia ; grupa a 7-a : R. F. 
Germania, Malta, Țara Galilor, Tur
cia.

Primele jocuri din cadrul grupelor 
preliminare se vor desfășura cu înce
pere de la 1 ianuarie 1978.

Ciștigătoarele celor șapte grupe 
preliminare și echipa Italiei, califi
cată direct ca țară organizatoare, își 
vor disputa turneul final al campio
natului european, programat în Ita
lia intre 5 și 20 iunie 1980.

RUGBI: Formația Franței 
pentru meciul 

cu echipa României
PARIS 30 (Agerpres). — In vede

rea meciului de rugbi Franța — 
România, ce se va disputa la 10 de
cembrie la Clermont-Ferrand, fede
rația franceză de specialitate a se
lecționat următoarea echipă : Aguir
re — Noves, Sangalli, Bertanne, A- 
veroux — Romeu — Fouroux (căpi
tan al formației) — Rives, Guilbert, 
Skrela — Imbernon, Palmie — 
Cholley, Paco, D’Hospital.

Rezerve vor fi : Perche, Vaquerin, 
Joinel, Lafforgues, Belasquin și 
Droitecourt.

Marea Britanie se află într-o adîn- 
că criză economică, socială și politi
că. De aceea, se resimte nevoia ur
gentă să arătăm cum este posibil să 
se găsească o ieșire din criză, in in
teresul poporului, și să se deschidă 
în fața Angliei perspectiva trecerii de 
la capitalism la socialism. Tocmai 
acest lucru îl demonstrează progra
mul nostru „Calea britanică spre 
socialism". în el se explică faptul că 
actuala criză în care se găsește An
glia este un produs al capitalismului, 
o criză a capitalismului mondial și a 
politicii imperialiste, promovată de 
guvernele care s-au succedat la cir- 
ma țării în perioada postbelică. A- 
ceastă politică răspunzătoare pentru 
stagnarea și distorsionarea econo
miei a subordonat necesitățile po
porului și ale societății goanei după 
profitul maxim.

Paralel 
puterii, a 
gățiilor în 
tru popor 
sacrificii, 
dîncirea crizei și încercările clasei 
conducătoare de a o.: soluționa în in
teresul său se reflectă și în atacu
rile susținute împotriva drepturilor 
cetățenești și instituțiilor democra
tice.

Partidul comunist subliniază nece
sitatea unor măsuri eficiente în ve
derea creșterii economiei britanice, 
stabilirii controlului asupra investi
țiilor de capital în străinătate, ex
tinderii naționalizărilor, reducerii 
drastice a cheltuielilor militare, su
punerii la impozite mai substanțiale 
a marilor afaceriști și a^ bogătașilor, 
înlăturării greutăților crizei capi
taliste de pe spinarea oamenilor 
muncii, reducerii șomajului.

Pentru schimbarea' actualului curs 
politic este necesară realizarea uni
tății forțelor de stingă. Programul 
partidului are în vedere clasa munci
toare intr-o accepțiune largă, inclu- 
zînd imensa majoritate a populației, 
pe toți cei care muncesc fie cu bra
țele, fie cu mintea, vînzîndu-și unui 
patron sau unui agent al său forța 
și capacitatea lor de muncă în schim
bul unui salariu. Firește, sectoarele 
de bază ale clasei muncitoare cu
prind, datorită experienței, organi
zării și conștiinței de clasă, pe cel 
din ramurile principale ale 
triei. Este necesară unirea 
păturilor clasei muncitoare, 
și conducerea unei largi alianțe de
mocratice, care să reprezinte forța in 
stare să transforme societatea.

Este clar că etapa imediat urmă
toare va fi aceea a creării unui 
guvern laburist care, sub presiunea 
mișcării de; măăâ, să promoveze o 
politică de stingă. Dar, ulterior, este 
nevoie să se meargă mai departe 
spre guverne de stingă care, odată cu 
creșterea luptei, să includă pe comu
niști, și care vor fi rezultatul unei

cu întărirea monopolului 
continuat concentrarea bo- 
tot mai puține mîini. Pen- 
însă criza a însemnat noi 
poveri tot mai mari. A-

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
10,05 Teleșcoală
16,35-Curs de limba rusă
17,05 _

17.20
17,40
18,00
18.20

FOTBAL
Cîteva dintre meciurile penultimei 

etape din turul acestui campionat 
s-au încheiat cu rezultate destul de 
surprinzătoare : victorii ale unor 
echipe din ultima parte a clasamen
tului, în dauna unor formații frun
tașe, chiar pe terenul acestora din 
urmă. In momentul de față, ele n-au 
determinat modificări importante in 
poziții : totuși, punctele cucerite ieri 
în deplasare de Corvinul și Jiul pot 
avea o anumită influență în desfă
șurarea ulterioară a intrecerii pen
tru evitarea locurilor de pe care se 
va produce retrogradarea in divizia 
secundă.

Deci, victoria echipei hunedorene 
in meciul de la Tîrgu Mureș, A.S.A. — 
F.C. Corvinul 0—1 (prin golul mar
cat de Lucescu in min. 43) este pri
ma și cea mai mare surpriză a eta
pei, cu efect nu numai în privința 
unei oarecari îmbunătățiri a situației 
învingătorilor, ei și a poziției echipei 
A.S.A., căreia i s-au micșorat simți- . 
tor șansele de a incheia pe primul 
loc turul competiției. La Crâiova, 
Universitatea — Jiul 0—1 (prin golul 
marcat de Bueurescu in min. 77).

' se înscrie ca al doilea rezultat mai 
puțin așteptat din această penultimă 
etapă. înaintea meciului, Jiul se afla 
pe locul 16. la zece trepte distanță 
de craioveni și la trei puncte dife
rență ; acum, Jiul a urcat cinei trep
te, Universitatea a coborît trei, iar 
diferența s-a redus la up singur 
punct ! -

La București, împotriva echipelor

Etapa cu surprize care
Steaua și Sportul studențesc au ju
cat două formații în rîndurile cărora 
au fost promovați de la Începutul 
acestui campionat numeroși fotbaliști 
tineri. Dacă F.C. Constanța n-a mai 
repetat rezultatul bun pe care îl ob
ținuse la Pitești.
Stelei cu 5—0 (Zahiu — 3, Iordănescu 
și Năstase), in schimb, S.C. Bacău, 
probabil alarmată și de scorul cu 
care pierduse la Petroșani, a jucat 
foarte prudent in apărare, cu un 
marcaj destul de strict, și a cîștigat 
un punct. Rezultatul meciului Sportul 
studențesc — S.C. Bacău, 1—-1 (0—1), 
autorii golurilor Chitaru și Râdu- 
lescu, constituie, de altfel, cea de-a 
treia surpriză a etapei nr. 16.

în rest, gazdele s-au impus la di
ferențe de unul sau două goluri in 
fața echipelor oaspete : F.C. Argeș — 
F.C. Bihor 3—1 (Bărbulescu — min. 
10. Leșeanu — min. 21, Iovănescu — 
min. 73, respectiv, Gergely — min. 
70) și Politehnica Timișoara — Dinamo 
1—0 (Petrescu — min. 34), aceste re
zultate urcind echipele învingătoare 
pe locurile doi și trei, la un singur 
punct distantă față de liderul clasa
mentului : F.C. Petrolul — U.T.A. 
4—3 (2—1), F.C. Olimpia — F.C.M. 
Reșița 2—1 (1—0) și Politehnica 
Iași — C'.S. Tirgoviște 3—1 (1—0).

înaintea ultimei etape din tur, cla
samentul general este următorul : 
A.S.A. — 21 p, F.C. Argeș — 20 p 
(golaveraj +7), Politehnica Timișoa
ra — 20 p (+6). Steaua — 18 p (+14), 
Olimpia — 18 p (+3), Dinamo —

cedînd in fața

mai de care...
17 p (+4), Sportul) studențesc — 17 p 
(—2), F.C. Petrolul — 16 p (+2), Uni
versitatea Craiova — 16 p (+2), Po
litehnica Iași — 15 p (+3), Jiul — 
15 p (—1), U.T.A. — 15 p (—4), S.C. 
Bacău — 15 p (—8), F.C. Constanța 
— 14 p (—4), F.C. Bihor — 14 p (—8), 
C.S. Tirgoviște — 14 p (—8), Corvi
nul — 13 p, F.C.M. Reșița — 10 p. 
Meciurile etapei a XVII-a se vor 
jtica duminică, 4 decembrie.

V. M.

Ieri, Ia Belgrad, in ultima partida 
din grupa a VIII-a a preliminariilor 
campionatului mondial, echipa Spa
niei a învins pe cea a Iugoslaviei cu 
1—0, prin golul marcat în min. 70 de 
Ruben Cano, echipa spaniolă calili- 
cindu-se pentru turneul final din Ar
gentina.

HANDBAL
• A început turneul internațional 

masculin de handbal de la Tbilisi, tn 
primul meci, o selecționată a Româ
niei a învins cit 25—18 (12—9) echi
pa R. D. Germane. Iugoslavia a ter
minat la egalitate, 23—23 (11—15), cu 
reprezentativa R.S.S. Gruzine, iar 
prima echipă a U.R.S.S. a întrecut 
cu 24—23 (13—13) selecționata se
cundă a U.R.S.S.

indus- 
tuturor 
crearea

largi alianțe democratice. Durata 
acestui proces în vederea cuceririi 
puterii politice de către clasa munci
toare și aliații săi va depinde de efi
ciența și forța mișcării de masă. Pro
blema constă în aceea ca de fiecare 
dată să fie mobilizate în luptă forțe 
tot mai mari ale mișcării de masă 
pentru a depăși astfel rezistența 
opusă de forțele adverse.

Noul Comitet Executiv va avea 
sarcina să acționeze în direcția 
strîngerii legăturilor partidului cu 
mișcarea muncitorească, cu alte forțe 
social-politice, depășind acele frîne 
din activitatea noastră care împie
dică lărgirea numărului de membri 
ai partidului nostru. înarmați cu 
noul program, trebuie să des
fășurăm o amplă campanie publică 
pentru întărirea partidului, pentru 
creșterea rindurilor Ligii tineretului 
comunist. întărirea partidului comu
nist, extinderea activității sale, in
tensificarea luptei forțelor de stingă 
impun difuzarea mult mai largă a 
ziarului „Morning Star".

în continuare, secretarul general al 
P.C. din Marea Britanie a arătat : Noi 
salutăm cu căldură avansul comu
niștilor, socialiștilor și al altor forțe 
democratice din țările vest-europene, 
precum și întărirea unității lor; in 
ceea ce . ............................
în mod independent 
politică, viabilă in condițiile Angliei. 
Dacă aceasta coincide în unele do
menii cu cea a altor partide comu
niste din Europa sau din alte părți, 
aceasta se datorește faptului că multe 
din condițiile obiective in care își 
desfășoară activitatea partidele res
pective sînt similare cu ale noastre 
și, prin aplicarea creatoare a marxis
mului la aceste condiții, s-a ajuns la 
concluzii similare. Noi nu conside
răm termenul de „eurocomunism" ca 
fiind folositor și adecvat pentru 
descrierea acestor realități.

Problema centrală a trecerii de la 
capitalism la socialism este cucerirea 
și exercitarea puterii politice de că
tre clasa muncitoare și 
Punctul nostru de vedere se 
pe învățătura lui Marx și 
formulată prima dată cu 
sută de ani în urmă. Ei au 
acest concept ca „i 
letariatului", lăsînd să se vadă 
cu claritate că prin aceasta înțeleg 
înlocuirea de către marea majoritate 
a poporului a dominației minorității 
capitaliste. în declarația sa din no
iembrie 1976. Comitetul nostru Exe
cutiv a explicat de ce termenul de 
„dictatură a proletariatului" nu a 
fost folosit in prima ediție, cea din 
1951, a „Căii britanice spre socia
lism". nici în edițiile următoare și 
nici acum. Dar noi am arătat, tot
odată, că programul nostru, inclusiv 
proiectul care se află acum în fata 
congresului, exprimă esența acestui 
concept prin aceea că preconizează 
cucerirea și exercitarea puterii poli-

ne privește însă, decidem
linia noastră

aliații săi. 
bazează 
Engels, 
peste o 
descris 

.dictatură a pro- 
| să

tice de către clasa muncitoare și a- 
liații săi in vederea construirii socie
tății socialiste.

Internaționalismul este în firea 
comuniștilor britanici, ca și aerul pe 
care-1 respiră. El își găsește expresie 
în lupta dusă de noi în comun, cu 
celelalte forțe progresiste, împotriva 
imperialismului, în activitatea noas
tră in direcția ieșirii Angliei din 
Piața comună și N.A.T.O., in efor
turile pe care le depunem pentru 
dezvoltarea prieteniei între Marea 
Britanie și țările socialiste, în acțiu
nile noastre ca parte integrantă a 
mișcării mondiale pentru pace și 
dezarmare.

Mișcarea comunistă mondială — în 
care fiecare partid comunist este in
dependent și suveran, avîndu-și 
propria sa politică și strategie, de
cise de congresul său — reprezintă 
o forță hotăritoare în lupta împotri
va imperialismului, pentru pace, de
mocrație, eliberare națională, pentru 
socialism.

Este rolul și responsabilitatea spe
cifică a partidului nostru să stabi-' 
lească cum vedem noi trecerea, in 
Anglia, de la capitalism la socialism 
și cum să ne situăm în fruntea 
luptei pentru realizarea acestui o- 
biectiv. „Calea britanică spre socia
lism", program pe care îl prezentăm 
congresului spre aprobare, reprezintă 
strategia noastră. în acest moment 
de adinei re a crizei capitalismului, 
cînd perspectivele pentru milioane 
de oameni ai muncii sint întunecate, 
noi oferim o alternativă pentru 
ieșirea din criză și înaintarea spre 
socialism, societate în care proble
mele vor fi soluționate în interesul 
imensei majorități a poporului.

Noi urmărim să construim o Mare 
Britanie socialistă în care poporul 
să fie stăpîn pe destinele sale. In 
acest context, democrația se va 
extinde. Capitalismul zdrobește indi
vidualitatea omului, subordonează pe 
bărbați și femei profitului, îi asmute 
pe oameni unii împotriva altora. Co
muniștii doresc o societate în care 
marile și diversele capacități crea
toare ale bărbaților și femeilor să se 
poată dezvolta plenar; o societate în 
care ființele omenești vor fi în 
măsură să-și pună în valoare pe de
plin posibilitățile lor și să mun
cească împreună pentru binele co- 
mun, în loc să fie divizați în clase, 
sexe sau rase; o societate socialistă 
în care se va pune capăt exploată
rii și sărăciei, în care cuceririle 
științei și tehnologiei vor putea fi 
folosite integral pentru om, pentru 
o muncă 
care va 
menilor.

Anglia este o țară foarte bogată 
prin resursele sale naturale, prin 
puternica sa industrie, prin talentul 
și hărnicia locuitorilor săi. A elibera 
aceste forțe și a le uni este imposibil 
în condițiile capitalismului. Tocmai 
de aceea Anglia este in criză și va 
rămîne in criză cită vreme monopo
lurile vor domina in țară- Iată de ce 
Anglia are nevoie de socialism I 
Programul nostru arată cum poate 
fi înfăptuit acesta — se spune în în
cheierea raportului.

creatoare, o societate in 
înflori personalitatea oa-

cinema

18.50
19,00
19,20
19,30
19.50

20,10
21,10

Pentru timpul dv. liber, vâ reco
mandăm...
Partidul e lumina
Reportaj pe glob : Ghana 
Consultații juridice 
IN 1NT1MPINAREA 
TEI NAȚIONALE A 
melii de țară nouă". 
Iugoslavia — prezent 
„Cintarea României" 
1001 de seri 
Telejurnal
1 Decembrie 1918. „Noi vrem să 
ne unim cu țara". Documentar TV 
Ora tineretului
Recital de poezie și muzică româ
nească
Stelele cîntecului și dansului 
Telejurnal

CONFERIN-
P.C.R. „Te- 
Documenlar 
și viitor

19,50
20,00

22,00

PROGRAMUL

Covorul persan. Film documentar 
Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotele viziunii
Mai aveți o întrebare ? Viața ra
țională = sănătate. Mișcarea — 
medicament ideal

vre e a
Timpul probabil pentru zilele de

3 și 4 decembrie. în țară : ” 
va încălzi treptat in toate 
țârii. Cerul va 1'1 variabil, 
noros în jumâtatea de est a 
vor cădea precipitații slabe 
ales sub formă de lapoviță și ploaie. 
Vînt moderat cu intensificări în zona 
de munte, unde va depăși 80 km pe 
oră. Minimele voi' ti cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, pe alocuri 
mai coborîte în depresiuni. Iar maxi
mele între 3 și 13 grade, local mai ri
dicate. Ceață dimineața și seara. La 
începutul intervalului, condiții de polei, 
în București : Vreme in curs de încăl
zire. Cerul va fi temporar noros. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

Vre'mea se 
regiunile 

mal mult 
țării, unde 
locale, mai

• Fair play s CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• f loarea de cîmp : FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ură : VICTORIA — 9,30; 11,30; 
ld,30; 16; 18; 20.
• Perla : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Insula egretelor argintii : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 
20.
• Mama : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aripioară sau picior : SCALA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. MODERN — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30. '
• Călugărul misterios : 
NOI — 9; 11,15; 13,30;
20.15.
• Noi aventuri cu Tom
DOINA — 9,30;................
• Regăsire î
ARTA — 9 *
18; 20.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, GLORIA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sonată pe malul lacului : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Recompensă pentru șerif : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.30.
• Mark polițistul î EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
AURORA - 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Lumea animalelor : FLAMURA
— 9.
• Buzduganul cu trei peceți : 
PROGRESUL — 15,30; 19.
• Anul de grație 1573 : CINEMA 
STUDIO (CASA FILMULUI) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Făgăduiala : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Comoara din lacul de argint î 
LIRA — 10; 12; 16: 18; 20.
• Noaptea artificiilor — 9,45, Mi
racol la Milano — 11,45; 14, 9 zile 
dintr-un an — 16,15, Trenul fan-

tomă — 18,30, Umbre albe — 20,30: 
CINEMATECA.
• Ținutul uitat de timp : GIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Chirurgii : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Iarna bobocilor : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20, FLACĂRA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Surîsul mamei : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Danka : COTROCENI — 10; 12; 
14; 16; 18: 20.
• Program de desene animate —
16, Marele singuratic — 18; 20 ;
PACEA.
• Suferințele tînărului Werther : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA
— 9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul negru : POPULAR — 
16; 19.

TIMPURI 
15,45; 18;

și Jerry :
11; 12,30; 14; 15,30. 

DOINA — 18; 20. 
11,15; 13,30; 15,45;

teatre

cu

20.15, 
15.45; 
13,30; 
11,15;

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : îni- 
blinzirea scorpiei — 19,30.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul 
Magheru) : 
19,30.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
maj fără rasă — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30. (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu“ : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10,
• Teatru) „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București : Vedetele 
circului din Sofia (premieră) — 
19,30.

„C. I. Nottara" (sala 
Patima fără sfîrșit —

Giulești : Kegele loan

evreiesc de stat : șo-

• SPORTUL Șl INIMA. 
Practicarea de sporturi care so
licită un mare consum de ener
gie reduce considerabil riscul a- 
fecțiunilor cardiace — confirmă 
un nou studiu realizat de dr. 
Ralph Paffenbarger de la Uni
versitatea din California. Potri
vit cercetătorului american, cele 
mai indicate sporturi pentru să
nătatea inimii sint natația, bas
chetul, atletismul, handbalul și 
tenisul ; de asemenea, este să
nătos să se urce scările pe jos. 
Aceste constatări se bazează pe 
observațiile efectuate asupra a 
17 000 de persoane, între 35 și 
74 de ani. Potrivit specialistului, 
se pare că sportul își menține 
efectul de pavăză împotriva 
maladiilor cardiace chiar dacă 
subiectul este amenințat de alți 
„inamici" ai cordului, cum ar fi 
fumatul, obezitatea sau tensiu
nea.

• FARMECUL PĂ
DURII. Fontainebleau, fru
moasa pădure din preajma Pa
risului, este considerată a fi pri
ma rezervație naturală din 
lume : cu peste o sută de ani 
in urmă, pictorul Theodore 
Rousseau a solicitat și a obținut, 
de la Napoleon al III-lea, un 
decret de protejare a acestei 
veritabile bijuterii a naturii. 
Părăsind atelierele, artiștii pari
zieni din secolul trecut desco
pereau pictura în aer liber, far
mecul deosebit al pădurii amin
tite. in jocul subtil de lumini 
și umbre. Pornind de Ia desti
nul „artistic" al pădurii Fon
tainebleau, Muzeul de artă din 
Bremen (R.F.G.) și-a propus să 
ilustreze, cu ajutorul a 500 de 
pinze, istoria peisagismului eu
ropean. prin intermediul unor 
pictori celebri, de Ia Diirer 
(1471—1528) și pină la Emil Nol
de (1867—1956).

• BULETIN DE IDEN
TITATE PENTRU ANTI
CHITĂȚI. Virsta relicvelor is
torice poate fi aflată prin de
terminarea conținutului lor de 
cărbune radioactiv. în ultimul 
timp, perfecționarea metodelor 
de analiză chimică permite să 
se stabilească și originea mate
rialelor din care sint realizate 
obiectele de proveniență antică. 
Pentru aceasta specialiștii iden
tifică raportul cantitativ între 
izotopii descoperiți in aceste 
obiecte, comparindu-1 apoi cu 
același raport depistat în foste
le cariere de marmură, in mi
nele de metale etc. Astfel, s-a 
aflat că sculptorii elini au fo
losit succesiv marmură din in
sula Naxos, de pe muntele Pen- 
telikon (peninsula Atica), din 
insula Paros și, în cele din 
urmă, de pe muntele Hymettos 
(Atica). Praxiteles, de pildă, a

sculptat numai in marmură fină 
de Paros. Procedeul se aplică 
și pentru determinarea sursei 
metalelor din care au fost tur
nate monezile. Se crede că me
toda va da rezultate interesante 
și in studiul mumiilor.

• „ROMANȚĂ CAPI
TALISTĂ". La peste o sută de 
ani de la moartea „regelui ma
șinilor de cusut". Singer, o car
te apărută in S.U.A., sub sem
nătura publicistei britanice Ruth 
Brandon, ii reconstituie cariera, 
întemeiată pe o incontestabilă 
ingeniozitate, dar și pe o și 
mai mare lipsă de scrupule. Ac
tor mediocru in tinerețe. Singer 
începe să se preocupe de tehni
că, devenind mai tîrziu autorul

unor invenții fără căutare. In- 
timplarea ii aduce la un mo
ment dat în cale pe Orson 
Phelps, creatorul unei mașini 
de cusut. Singer, intuind valoa
rea acestei mașini, ii ajută să o 
pună în funcțiune și devine i- 
mediat asociatul lui. Dar, peste 
puțină vreme, se descotorosește 
de Phelps, aruncindu-1 
simplu pe drumuri. La 
crunt a procedat cu alt 
Zieber, deși acesta îl 
eindva în momente grele. A fost 
urît de concurenți și de parteneri 
și cu atît mai mult de muncito
rii din întreprinderile sale. Pină 
și pentru familia sa a fost un 
zbir... Autoarea biografiei sale 
a avut toate motivele să-și inti
tuleze lucrarea : „Romanță ca
pitalistă".

• RETROSPECTIVĂ 
HENRIK IBSEN. în Norve
gia au început pregătirile în

pur și 
fel de 
asociat, 
ajutase

vederea manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 150-a aniversare a 
nașterii dramaturgului Henrik 
Ibsen, care va fi celebrată la 20 
martie 1978. Teatrul Național 
norvegian care, pe parcursul is
toriei sale, a prezentat 21 de 
piese ale lui Ibsen, va pune in 
scenă, in vederea jubileului, 
șapte piese ale celui mai mare 
dramaturg al Norvegiei. Ample 
pregătiri fac și teatrele din pro
vincie. în 
figurează, 
tămină a 
subiecte 
programe 
școlile din țară.

cadrul manifestărilor 
de asemenea, o săp- 
filmului inspirat de 
ibseniene, precum și 
speciale pentru toate

• PLUTA ÎN TEHNI 
CA SPAJIALĂ. 
unui procedeu pus la 
laboratoarele Sandia din Albu
querque (S.U.A.), pluta și-a gă
sit întrebuințare in tehnica spa
țială, ca material termoizolant.

Datorită
punct la

Ea este mai întîi transformată 
într-o pulbere, și amestecată cu 
un liant. Materialul astfel obți
nut este supus unei temperaturi 
nu prea mari, pentru a se întări, 
apoi unei temperaturi de 3 000 
grade Celsius, la care carbonul 
conținut în plută se transformă 
in grafit. în urma acestei tra
tări, produsul capătă excelente 
proprietăți termoizolante in vi
dul cosmic.

• CIMENT DIN DE
ȘEURI MENAJERE 
brica de 
britanică 
materie primă neobișnuită : re
ziduuri menajere. Zilnic sint 
livrate 40 de incărcături de ca
mion care, intr-o primă etapă, 
sint pulverizate. Un magnet 
puternic separă din această 
masă deșeurile metalice, apoi 
restul de pulbere este trecut 
intr-un cuptor unde se obține 
cimentul.

Fa-
ciment din localitatea 
Westbury folosește o
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La Națiunile Unite, România subliniază:

Este necesară statornicirea unui 
sistem de securitate care să excludă 

definitiv folosirea forței
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

După încheierea dezbaterilor privind 
dezarmarea, in Comitetul nr. 1 al 
Adunării Generale pentru probleme
le politice și de securitate au înce
put discuțiile privind destinderea in
ternațională și statornicirea unui sis- 
tem de securitate care să excludă 
definitiv folosirea forței.

In intervenția sa, reprezentantul 
țării noastre, Romulus Neagu, a re
levat ' factorii pozitivi înregistrați în 
sfera relațiilor internaționale, cursul 
tot mai puternic spre destindere și 
instaurare a unui sistem trainic de 
securitate.

Subliniind contribuția concretă pe 
care țara noastră o aduce la întări
rea securității internaționale, vorbi
torul a arătat că întîlnirile și con
vorbirile președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
cu șefi de state din Europa, Africa, 
Asia, America Latină și America de 
Nord, precum și vizitele efectuate in 
România de un mare număr de șefi 
de stat și de guvern dau o imagine 
clară asupra eforturilor pe care le 
depune România — alături de alte 
țări — pentru adîncirea și consoli
darea destinderii, pentru întărirea 
păcii și securității în lume.

Tratatele de prietenie, declarațiile 
și comunicatele comune, precum și 
alte instrumente politice și juridice, 
incheiate cu ocazia acestor intilniri, 
se înscriu în cadrul preocupărilor 
României pentru edificarea unei ba
ze durabile, principiale, a păcii și

Consiliul de Securitate a aprobat prelungirea 
mandatului Forțelor 0. N. U. pe înălțimile Golan

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— întrunit miercuri, Consiliul de 
Securitate a aprobat prelungirea, pe 
o perioadă de încă fi luni, a man
datului Forțelor Națiunilor Unite 
însărcinate cu supravegherea dezan
gajării militare între forțele siriene 
și israeliene pe înălțimile Golan.

în cadrul dezbaterilor consacrate 
acestei probleme, reprezentantul 
României, ambasadorul Ion Datcu. a 
prezentat poziția țării noastre, rele- 
vind că activitatea F.N.U.S.D. re
prezintă o contribuție a O.N.U. la 
menținerea unor condiții favorabile 
pentru reglementarea pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu.

Prezența, în continuare, în această 
zonă a Forțelor O.N.U. nu este un 
scop in sine, ci o măsură provizorie, 
de natură să permită țărilor intere
sate să inițieze negocieri, care să 
ducă la rezolvarea definitivă a con
flictului.

Decizia guvernului sirian de a 
accepta prelungirea mandatului For
țelor O.N.U. vădește hotărirea sa de 
a se acționa în favoarea păcii in re
giune.

Reprezentantul român a apreciat 
eforturile depuse de secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, in 
vederea stabilirii cadrului politic 
pentru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu și a exprimat spe
ranța că eforturile intense,' depuse 
pe diferite planuri, vor permite re
luarea Conferinței de pace de la Ge
neva, cu participarea tuturor părți
lor interesate, în vederea reglemen
tării globale a conflictului din Orien
tul MijlQciu.

Ambasadorul țării noastre a opinat 
că este de datoria O.N.U., a Consi
liului de Securitate, să stimuleze ex
plorarea asiduă și continuă a căilor 
care ar putea duce la pace, asumîn- 
du-și un rol mai activ și mai eficace 
în această direcție.

România se pronunță pentru o re
glementare globală a conflictului, 

securității în lume. Vorbitorul a sub
liniat că valoarea acestor instrumen
te depășește cadrul relațiilor bilate
rale, dobindind valențe generale. 
Prin aceste instrumente se reafirmă 
atașamentul politicii externe româ
nești față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, realizîndu- 
se, totodată, o codificare și o dezvol
tare progresivă a principiilor și nor
melor dreptului internațional, în lu
mina noilor realități existente in lu
me.

După încheierea cu succes a Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, România și-a mani
festat hotărîrea de a-și aduce con
tribuția la punerea in aplicare a 
principiilor și angajamentelor în
scrise în documentele semnate, care 
constituie un tot unitar.

România acționează cu consecven
ță pentru instaurarea unor relații de 
bună vecinătate și de cooperare 
strînsă între țările balcanice, pentru 
transformarea acestei regiuni intr-o 
zonă denuclearizată. România acțio
nează, de asemenea, împreună cu 
țările în curs de dezvoltare, pentru 
eliminarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru abolirea defini
tivă a colonialismului și neocolonia- 
lismului, a politicii de apartheid, 
pentru trecerea la măsuri eficiente 
de dezarmare, fără de care nu se 
poate vorbi de destindere reală și 
cu atît mai puțin de securitate.

considerînd că o pace justă și trai
nică trebuie să se bazeze pe retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în timpul războiului 
din 1967, pe soluționarea problemei 
poporului palestinian, potrivit aspi
rațiilor sale legitime, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian liber și 
independent și pe garantarea suve
ranității, integrității teritoriale și a 
dreptului la dezvoltare liberă și in
dependentă a tuturor statelor din 
zonă.

★
Comitetul politic special al Adu

nării Generale a adoptat trei rezo
luții condamnind politica guvernului 
israelian în teritoriile ocupate în 
urma războiului din 1967 și cerind 
cu fermitate să se pună capăt prac
ticilor de modificare a caracterului 
demografic și geografic al acestor te
ritorii. Unul dintre aceste documente 
afirmă că Convenția de la Geneva 
asupra protecției acordate persoane
lor civile în timp de război* se aplică 
tuturor teritoriilor arabe ocupate in 
urma războiului din 1967.

Scăderea producției 
siderurgice în R.F.G.

Criza înregistrată pe piața interna
țională a oțelului are severe re
percusiuni în Republica Federală 
Germania — scrie agenția France 
Presse. Se menționează că in cursul 
ultimilor ani numărul salariăților din 
această ramură a industriei a scăzut 
de la 415 000 persoane la 315 000 și că 
alți 50 000 de muncitori sînt amenin
țați să fie concediați din cauza crizei. 
Numai în cursul primelor zece luni 
ale anului 1977 — se arată la Bonn 
— producția de oțel brut s-a redus 
la 32,7 milioane de tone, comparativ 
cu 36,3 milioane tone — cît s-a rea
lizat în perioada corespunzătoare a 
anului precedent.

Declarație comuna polono-italiană
ROMA 30 (Agerpres). — Declarația 

comună polono-italiană semnată de 
primul ministru al Italiei, Giulio 
Andreotti, și primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Gierek, exprimă 
hotărîrea părților de a colabora pe 
baza principiilor Cartei O.N.U., res- 
pectind și înfăptuind toate prevede
rile Actului final de la Helsinki. Do
cumentul subliniază necesitatea dez
voltării unui dialog direct, liber și 
sincer între statele europene, pe baza 
egalității tuturor, a respectării suve
ranității și independenței, a neames
tecului in treburile interne ale altor 
state. Părțile s-au pronunțat pentru 
adincirea destinderii, pentru măsuri 
concrete în domeniul dezarmării.

Polonia și Italia au subliniat în
semnătatea prioritară a dezvoltării 
accelerate și cît mai echilibrate a 
relațiilor lor economice, îndeosebi a 
colaborării industriale și tehnice. 
Părțile au hotărit să faciliteze și să 
susțină contactele dintre întreprinde

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-sirie-

Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit pe Abdel Halim 
Khaddam, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Siriene, a- 
flat în Uniunea Sovietică intr-o vi
zită de prietenie. în cadrul întreve
derii, la care a participat și Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., au fost discutate 
probleme referitoare la situația din 
Orientul Mijlociu și la dezvoltarea 
relațiilor sovieto-siriene.

Dezvoltarea relațiilor 
kampuchiano-birmaneze. u 
Ne Win, președintele Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, președin
te al Consiliului de Stat, și-a înche
iat vizita oficială efectuată timp de 
patru zile la Pnom Penh, la invitația 
președintelui Prezidiului de Stat al 
Kampuchiei Democrate, Khieu Sam- 
phan. Potrivit relatărilor postului 
de radio al Kampuchiei Democrate, 
șeful statului birman a avut convor
biri cu șeful statului, cu primul mi
nistru și cu alte oficialități ale țării- 
gazdă, în cursul cărora au fost discu
tate aspecte ale întăririi relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări.

Comunicat comun zam
în cadrul viziteibiano-bulgar.

pe care o face în Zambia, Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a fost pri
mit de președintele Zambiei, Kenneth 
David Kaunda, cu care a avut o con
vorbire privind relațiile dintre cele 
două țări și situația din continentul 
african. Stanko Todorov a conferit, 
de asemenea, cu primul ministru al 
Zambiei, Mainza Chona. La încheie
rea convorbirilor, cei doi prim-mi- 
niștri au semnat comunicatul comun 
și acordul privind colaborarea eco
nomică, tchnico-științifică și cultura
lă bilaterală. S-a hotărît să se con
stituie o comisie mixtă de colaborare 
economică. La Lusaka, Stanko Todo
rov a avut, de asemenea, o intreve- 
dere cu conducători ai mișcărilor de 
eliberare națională din Zimbabwe, 
Namibia și din Africa de Sud.

Prima reuniune a noului 
cabinet grec, alcătuit în urma 
alegerilor desfășurate la 20 noiem
brie, a avut loc la Atena. Premierul 
Constantin Karamanlis a cerut mem
brilor guvernului său să-și concen
treze atenția asupra problemelor pri

rile și organizațiile economice din 
cele două țări.

In timpul vizitei au fost semnate 
mai multe acorduri referitoare la 
dezvoltarea colaborării bilaterale, in
clusiv in domeniile economic și co
mercial.

★
Edward Gierek, prim-secretar al 

C.C. al P.M.U.P., și-a încheiat con
vorbirile cu primul ministru al Ita
liei, Giulio Andreotti. Au fost sem
nate declarația comună polono-ita
liană. comunicatul comun și alte do
cumente. Edward Gierek a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu președin
tele Italiei. Giovanni Leone, cu care 
a conferit în probleme referitoare Ia 
dezvoltarea relațiilor polono-italiene. 
Cu prilejul vizitei la Roma, Edward 
Gierek s-a întîlnit cu Enrico Berlin- 
guer, secretar general al P.C.I., și cu 
alți membri ai conducerii P.C.I.

vind situația economică a țării, refe- 
rindu-se, în context, la perspectivele 
de aderare a Greciei la Piața co
mună. El a abordat, de asemenea, o 
serie de aspecte aie problemei ci
priote și ale relațiilor greco-turce.

In vederea extinderii coo
perării economice între 
Franța și R.D.G. La Paris au 
avut loc convorbiri între o delegație 
economică a Republicii Democrate 
Germane, condusă de Gerhard Beii, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior al R D.G., și membri ai 
guvernului francez și reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri din Franța 
cu privire la extinderea cooperării 
dintre cele*două țări. în cursul între
vederii cu Andre Rossi, ministrul 
francez al comerțului exterior — re
levă agenția A.D.N. — a fost expri
mată dorința celor două părți de a 
accelera dezvoltarea cooperării pe tă- 
rîm economic.

Arestări Ia Pretoria. Poli- 
ția rasistă sud-africană a arestat 
miercuri peste 30 de ziariști de cu
loare în orașul Johannesburg, în 
timp ce aceștia participau la o de
monstrație pașnică în favoarea elibe
rării deținuților politici, în special a 
colegilor lor aflați în detenție fără 
proces. Participanții la demonstrație 
— majoritatea dintre ei angajați la 
„Rand Daily Mail" și» la cotidianul 
„Post", care scriu pentru populația 
de culoare — au ales ca moment al 
acțiunii lor de protest ziua alegerilor 
legislative pentru albii din R.S.A.

Apel la grevă generală în 
Franța. Principalele centrale sin
dicale din Franța — C.G.T., C.F.D.T. 
și F.E.N. — au lansat ieri un apel 
comun către toți membrii lor pen
tru a participa joi la o grevă gene
rală de 24 de ore în sprijinul reven
dicărilor oamenilor muncii privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață. Totodată, vor avea loc de
monstrații în marile centre indus
triale ale Franței.

Ministrul de externe al 
Israelului, Moshe Dayan, și-a în
cheiat vizita oficială întreprinsă în 
R.F.G., plecînd miercuri spre Tel 
Aviv. în cursul vizitei, Moshe Da
yan a avut convorbiri cu cancelarul 
Helmut Schmidt și cu alți membri 
ai cabinetului vest-german. El s-a 
întîlnit, de asemenea, cu liderii prin
cipalelor partide politice din R.F.G.

Program de stabilizare 
a economiei portugheze

LISABONA 30 (Agerpres). — Gu
vernul portughez a prezentat în Adu
narea Republicii liniile generale ale 
planului pe anul 1978. El se axează 
in special pe „un program de stabi
lizare economică" avind ca obiective 
prioritare reducerea cu o treime a 
deficitului balanței de plăți ; scăde
rea ratei inflației cu 20 la sută ; o 
creștere moderată a produsului in
tern brut ; menținerea tendinței de 
ameliorare a pieței muncii și reduce
rea cheltuielilor sociale aferente șo
majului.

Planul prevede, de asemenea, pu
nerea în aplicare a unei „politici se
lective de investiții", sporirea cu opt 
la sută a exporturilor și o reducere 
cu șase la sută a importurilor în ra
port cu 1977.

Tratative între R.D.G. si
R.F.G. Agenția A.D.N. informează 
că la Bonn a avut loc. marți, o nouă 
rundă a tratativelor dintre delegația 
Republicii Democrate Germane și 
delegația Republicii Federale Ger
mania cu privire la reglementarea 
contractuală a problemelor juridice.

Tailanda a reluat furni
zarea petrolului către Laos, 
după o întrerupere de două luni — 
s-a anunțat la Bangkok, potrivit 
agenției Reuter.

Tribunalul militar supe
rior egiptean a condamnat
miercuri la moarte un grup de cinci
extremiști care au asasinat, în luna 
iulie, anul acesta, De Mohamed Hus
sein El Zahabi, fost ministru pentru 
bunurile religioase.

Frămîntările persistente 
în rindul conducerii Partidului 
laburist, determinate de problema 
controversată a implicațiilor parti
cipării Angliei la Piața comună, au 
determinat o reuniune specială a ca
binetului de miniștri și a Comitetu
lui Executiv Național al partidului 
de guvernămînt. Reuniunea s-a în
cheiat fără a se ajunge la o slăbire 
a divergențelor existente.

Un salon internațional al 
inventatorilor s a deschis la 
Geneva. Printre cele mai atrăgătoa
re și interesante exponate se numă
ră filtrul italian care asigură sepa
rarea petrolului de apă după dega- 
zarea petrolierelor, pasta antisulfa- 
toare, realizată de cercetători spa
nioli, care permite utilizarea un timp 
mai îndelungat a bateriilor pentru 
acumulatori. Există, desigur, și nu
meroase curiozități, cum ar fi, de 
pildă, un dispozitiv belgian care per
mite lectura unei cărți in orice pozi
ție sau un Sistem, pus la punct de 
un inventator francez, care, printr-o 
irigare subterană, aprovizionează 
plantele de casă cu apa necesară, la 
momentul indicat. Alte invenții fac, 
dimpotrivă, apel la unele cuceriri ale 
științei și tehnicii, cum este, de pil
dă, un așa-numit „somnifer" electro
nic. Dispozitivul emite unde care sti
mulează și reglementează ritmul 
cardiac și cel pulmonar, determinînd 
instalarea somnului. Malițioșii afir
mă că -acest aparat provoacă somnul 
mai repede decit... o emisiune de 
televiziune.

Să se pună capăt actelor de agresiune 
ale rasiștilor rhodesieni 
împotriva Mozambicului!

Cu profundă indignare, opinia pu
blică din țara noastră, alături de o- 
pinia publică internațională, a luat 
cunoștință despre noile incursiuni 
agresive comise de regimul rasist 
rhodesian pe teritoriul și impotriva 
Republicii Populare Mozambic, stat 
independent și suveran. Antrenind o 
amplă desfășurare de forțe militare 
și tehnică de luptă — incluzind ar
mament greu, avioane, elicoptere — 
atacurile regimului de la Salisbury 
s-au transformat într-o veritabilă o- 
perațiune de război, soldată, potrivit 
agențiilor de presă occidentale, cu 
peste 1 00(1 de victime, în marea 
lor majoritate tineri, femei și 
copii. în decurs de două zile, 
trupele invadatoare s-au dedat la 
acte de o deosebită cruzime, între 
care asasinarea răniților, mitralierea 
a numeroase grupuri de persoane 
fără apărare, torturarea prizonierilor 
— in legătură cu toate acestea cores
pondenții de presă culegînd nu
meroase mărturii la fața locului.

Noile operațiuni agresive împotriva 
Mozambicului arată la ce acte tero
riste, de încălcare brutală a celor 
mai elementare norme de relații in
ternaționale, recurge regimul de la 
Salisbury. Se știe că în ultima vre
me, ca urmare a intensificării luptei 
forțelor patriotice, pozițiile regimu
lui rasist au devenit tot mai șubre
de. în același timp, opinia publică 
internațională a condamnat cu o ve
hemență fără precedent încercările 
guvernanților rhodesieni de a menți
ne sub jugul robiei poporul Zim
babwe. La Națiunile Unite, în alte 
foruri internaționale, regimul rasist 
rhodesian a fost dezaprobat și înfie
rat cu fermitate. Pînă și o serie de 
state care în mod tradițional au spri
jinit . autoritățile rhodesiene au fost 
nevoite să se dezică de regimul de 
la Salisbury — in jurul căruia s-a 
strîns puternic cercul izolării.

Provoacă o profundă îngrijorare 
faptul că, pe lingă intensificarea re
presiunilor pe plan intern, impotriva 
poporului Zimbabwe, regimul rasist 
se dovedește tot mai mult o sursă 
de grave pericole pentru pacea și 
securitatea internațională, în primul 
rînd a continentului african, așa cum 
ilustrează șirul de agresiuni împotriva 
statelor independente vecine. Expri- 
mîndu-și profunda neliniște în legă
tură cu „cea mai recentă violare 
gravă a integrității teritoriale a Mo- 
zambicului — stat membru al 
O.N.U." — pe care a condamnat-o 
în mod energic, secretarul general al 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
arătat că „această acțiune militară 
agravează în mod serios eforturile

Persistența recesiunii în țările capitaliste dezvoltate
„Cartea albă" asupra economiei mondiale în 1977 elaborată 

de specialiștii japonezi
TOKIO 30 (Agerpres).

— Economia principale
lor țări ale lumii capi
taliste continuă să se 
afle într-o stare de re
cesiune, iar speranțele 
privind ameliorarea în 
acest an a conjuncturii 
s-au dovedit a fi ne- 
realiste. La această con
cluzie ajunge „-Cartea 
albă» asupra economiei 
mondiale in 1977", elabo
rată de Agenția de pla
nificare economică do 
la Tokio și prezentată 
spre examinare guver
nului nipon.

încercările de a ame
liora situația, întreprin

se de guvernele mai 
multor state occidentale, 
apreciază autorii „Cărții 
albe", nu au adus suc
cesele scontate. Dimpo
trivă, situația s-a înrău
tățit. Continuă să se re
ducă gradul de folosire 
a capacităților de pro
ducție, fiind afectate tot 
mai multe ramuri. In a- 
ceastă situație, șomajul 
crește, devenind una 
din cele mai grave pro
bleme sociale. Documen
tul relevă că 40 la sută 
din totalul șomerilor în
registrați in țările ca
pitaliste dezvoltate sint 
tineri.

în curs pentru găsirea unei soluții 
pașnice în problema Rhodesiei". Pe 
bună dreptate, Joshua Nkomo, lider 
al Frontului Patriotic Zimbabwe, de
clara : „Smith are îndrăzneala să 
vorbească despre o reglementare in
ternă, în timp ce își trimite soldații 
să masacreze sute de tineri din Zim
babwe și din țările vecine. Ce credit 
i se poate acorda unui guvern care 
propovăduiește reglementarea pașni
că și în același timp atacă statele 
vecine ?“.

România socialistă, poporul român, 
care au susținut din primul mo
ment lupta dreaptă a popoarelor 
africane, ca și a popoarelor de pre
tutindeni. pentru libertate și neatâr
nare, condamnă cu hotărâre acțiunile 
criminale întreprinse de regimul de 
la Salisbury împotriva Mozambicu
lui. „Profund atașată idealurilor de 
libertate și independentă ale națiuni
lor — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în expunerea la Con
gresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transpor
turi, din iulie 1977 — România spriji
nă din toate puterile lupta pentru 
eliberare națională a popoarelor asu
prite, militează ferm pentru lichida
rea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii rasiste 
și de apartheid, a oricărei forme de 
dominație străină asupra altor po
poare. Condamnăm energic acțiunile 
agresive ale rasiștilor rhodesieni și 
ne manifestăm întreaga solidaritate 
cu lupta poporului niozambican pen
tru apărarea libertății și independen
ței patriei".

Așa cum este cunoscut, sentimen
tele de solidaritate militantă ale ță
rii noastre față de poporul mozam- 
bican și-au găsit expresie, de-a lun
gul anilor, în sprijinul larg — politic, 
diplomatic, moral și material — a- 
cordat acestui popor in timpul lup
tei sale pentru dobindirea neatîrnă- 
rii. în același spirit, poporul român 
sprijină eforturile poporului mozam- 
bican pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru făurirea 
unei vieți noi, libere și prospere.

Condamnînd și înfierînd cu toată 
fermitatea noile acte agresive ale ra
siștilor rhodesieni, poporul nostru 
cere respectarea cu strictețe a inde
pendenței, suveranității și integrită
ții teritoriale a Mozambicului și iși 
exprimă încrederea în victoria finală 
a luptei pentru eradicarea acestui 
focar de Încordare pe care îl con
stituie regimul actual de la Salis
bury. lichidarea definitivă a colo
nialismului și rasismului, pentru 
triumful libertății pe pămintul 
Africii.

Agenția de planificare 
economică menționează 
că datorită acestor se
rioase dificultăți se ac
centuează mereu con
tradicțiile eeonomico- 
comerciale dintre Japo
nia. S.U.A. și țările 
Pieței comune. Partene
rii occidentali ai Japo
niei exercită presiuni, 
reclami nd reducerea de 
către partea niponă a 
soldului activ obținut in 
schimburile comerciale, 
anularea restricțiilor la 
importuri și a altor ba
riere ridicate de Tokio 
în calea comerțului cu 
S.U.A. și Piața comună.

Viața confirmi justețea concluziilor Congresului al Xl-lea
7. Recunoașterea largă a necesității

Este necesar să se acționeze pentru înfăptuirea unei 
noi ordini economice internaționale, bazate pe princi
pii de egalitate și echitate, care- să asigure dezvoltarea 
armonioasă a tuturor popoarelor. Este un imperativ 
major al viitorului lichidarea împărțirii lumii în țări 
bogate și sărace.

(Din Programul P.C.R. adoptat de Congresul al Xl-lea)
Congresul al Xl-lea al Partidului 

Comunist Român, prin raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin prevederile Progra
mului partidului, a adus o contribu
ție substanțială la elaborarea con
ceptului noii ordini economice și po
litice internaționale, la cristalizarea 
cerințelor și principalelor direcții de 
acțiune pentru transpunerea in viață 
a acestui deziderat, de care depind 
în mod nemijlocit pacea și progresul 
omenirii. Constituie un motiv de 
adincă satisfacție a putea constata 
acum. în preajma Conferinței Na
ționale, că, cei trei ani care au 
trecut de la congres au confirmat pe 
deplin justețea aprecierilor și con
cluziilor conținute în documentele 
sale, că ele au fertilizat și dinamizat 
activitatea României pe acest tărim, 
bucurîndu-se de o înaltă apreciere 
internațională.

Pornind de la una din realitățile 
dramatice ale lumii de azi, și anume 
existența pe uriașe întinderi ale 
planetei a subdezvoltării, împărțirea 
lumii in țări bogate și sărace — 
consecință directă a politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, a 
vechilor relații de inegalitate, domi
nație și asuprire — congresul con
chidea că abolirea definitivă a aces
tei situații profund nedrepte și care 
exercită o înrîurire din cele mai ne
gative asupra evoluției întregii ome
niri a devenit o necesitate obiectivă 
a progresului, destinderii și păcii 
generale.

Ce-au arătat faptele, evenimentele 
perioadei care s-a scurs de la con
gres? în pofida eforturilor întreprin
se de multe dintre țările in curs 
de dezvoltare, creșterile economice 
realizate de ele in ultimii ani au 

fost, în ansamblu, cu mult sub ceea 
ce scontau, cu mult sub nivelurile 
prevăzute de programele O.N.U. 
pentru „cel de-al doilea deceniu al 
dezvoltării". Mai mult, decalajele nu 
numai că nu s-au micșorat, ci, dim
potrivă, s-au accentuat, prăpastia 
dintre țările bo
gate și sărace s-a 
adincit, ajungîn- 
du-se pină acolo 
îneît intr-un șir 
de cazuri rapor
tul dintre ele în 
ce privește venitul mediu pe locui
tor să fie de 100 : 1.
' Cu atît mai mult a devenit necesar 
să se acționeze pentru lichidarea 
acestei situații cu cit ea este incom
patibilă cu spiritul de dreptate și jus
tiție, cu cursul nou al evenimentelor 
spre destindere și securitate interna
țională. Dezvoltînd și îmbogățind te
zele Congresului al Xl-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat, intr-un 
șir de expuneri, cuvîntări și inter
viuri. din această perioadă, că noua 
ordine economică internațională este 
o expresie a înfruntării dintre bogați 
și săraci, dintre asupritori și asupriți, 
pe arena mondială, în fond o oglin
dire a luptei de clasă pe plan inter
național și, ca atare, un obiectiv mo
bilizator pentru forțele revoluționare, 
progresiste din lume. în același timp, 
în contextul existenței țărilor cu orîn- 
duiri sociale diferite, ea este ex
presia Însăși a realizării în viață a 
principiilor coexistenței pașnicei

în aceste condiții, imperativul noii 
ordini internaționale, relevat dc Con
gresul al Xl-lea, a ciștigat tot mai 
mult teren, s-a ancorat tot mai trai
nic în conștiința popoarelor. Dacă in 
urmă cu trei ani ideea noii ordini 

apărea ca o noțiune încă incertă, ca 
un deziderat general, astăzi ea nu 
mai poate fi ignorată de nimeni ; 
chiar dacă termenii folosiți nu sînt 
întotdeauna aceiași, s-a conturat un 
larg consens cu privire Ia faptul că 
problemele economice ce decurg din

persistența subdezvoltării sînt deose
bit de acute, că se impune a se acțio
na neîntîrziat pentru soluționarea lor.

Popularitatea excepțională pe care 
a dobindit-o ideea edificării noii or
dini economice șl politice internațio
nale, curentul de opinie, larga mișca
re internațională pe care le-a generat 
sint concludent ilustrate de faptul că 
această problematică formează obiec
tul programelor politice ale guver
nelor din numeroase țări, al unui 
mare număr de conferințe și re
uniuni naționale și internaționale.

Așa cum este cunoscut, in proce
sul de afirmare a dezideratului noii 
ordini economice și politice, o în
semnătate deosebită au avut în pe
rioada la care ne referim cea de-a 
șaptea sesiune specială, precum și 
ultimele sesiuni ordinare ale Adună
rii Generale a O.N.U., sesiunea 
U.N.C.T.A.D.—IV de la Nairobi, re
uniunile de la Manila. Ciudad de Me
xico, ale „Grupului celor 77", precum 
și Conferința de la Colombo a state
lor nealiniate ; acestea au pus in evi
dență preocupările și hotărîrea țări
lor în curs de dezvoltare de a acțio
na, in spirit unitar, pentru edifica
rea noii ordini internaționale, au

unei noi ordini economice și polit ice internaționale
consacrat principiile fundamenta
le pe care ea se poate clădi, au ela
borat programe concrete de acțiune 
care să conducă spre atingerea a- 
cestui obiectiv fundamental. Se poa
te constata cu satisfacție că în toa
te aceste documente se regăsesc 
multe din punctele de vedere și so
luțiile preconizate de țara noastră, 
potrivit orientărilor Congresului al 
Xl-lea.

Preocuparea intensă ce se mani
festă pe plan internațional pentru 
crearea noii ordini s-a vădit și in 
ecoul favorabil pe care l-a avut pro
punerea prezentată în actuala sesiune 
a O.N.U., din inițiativa „Grupului ce
lor 77", din care fac parte peste 110 
țări în curs de dezvoltare, de a se 
convoca pentru 1980 o sesiune spe
cială a Adunării Generale consacrată 
acestei probleme cardinale — pro
punere prezentată printr-o impor

tantă declarație de principii, la ela
borarea căreia România a luat parte 
activă.

Potrivit concepției partidului nos
tru, consacrată în documentele Con
gresului al Xl-lea, noua ordine eco
nomică și politică internațională nu 
poale însemna doar schimbări su
perficiale, de înlocuire a vechiu
lui ambalaj cu altul nou. Ea 
comportă prefaceri radicale; pe 
plan politic: eradicarea comple
tă și definitivă a politicii de do
minație și dictat ; generalizarea 
unor relații internaționale noi, de
mocratice, bazate pe egalitate și e- 
chitate, pe stricta respectare a drep
tului fiecărui popor de a fi stăpin 
pe destinele sale, pe avuțiile sale 
naționale, de a Ie folosi in interesul 
propriei dezvoltări ; promovarea 
destinderii, soluționarea pașnică a 
conflictelor, dezarmarea.

în domeniul economic, Congresul 
al Xl-lea a apreciat ca cerințe 
primordiale ale noii ordini lichi
darea decalajelor, apropierea trep
tată și egalizarea relativă a ni
velurilor de dezvoltare a tuturor 
țărilor ; stabilirea unui raport just 
între prețurile materiilor prime și 

ale produselor industriale de natură 
să favorizeze progresul mai rapid al 
țărilor slab dezvoltate și, totodată, 
să stimuleze activitatea productivă a 
tuturor popoarelor ; accesul tuturor 
statelor la cuceririle științei , și teh
nicii moderne, asigurarea asistenței 
tehnice și ajutorul pentru formarea 
de cadre, soluționarea problemelor 
alimentației pe scară mondială. A- 
ceste principii și cerințe . și-au găsit 
concretizare în cunoscutul docu
ment : „Poziția României cu privire 
Ia instaurarea unei noi ordini inter
naționale", prezentat, la puțin timp 
de la congres, Organizației Națiuni
lor Unite — document de referință, 
cu amplă rezonanță internațională. 
Caracterul fertil și constructiv al po
zițiilor susținute de România în a- 
ceste probleme a ieșit în evidență in 
cursul unor reuniuni și negocieri in
ternaționale, cum au fost reuniunile

F.M.I. și B.I.R.D., actualele negocieri 
de la Geneva privind materiile 
prime etc.

Congresul a subliniat că probleme- 
lfe legate de instaurarea noii ordini 
economice internaționale, ca de altfel 
toate marile probleme care afectea
ză interesele generale ale popoare
lor, se cer rezolvate cu participarea 
activă a tuturor statelor intr-un spi
rit de echitate și dreptate, asigurin- 
du-se respectarea riguroasă a inte
reselor fiecărei națiuni. Cît de justă 
este aprecierea o arată și experien
ța. negativă, a Conferinței de la Pa
ris asupra cooperării economice in
ternaționale, cunoscută sub denumi
rea de „dialogul Nord-Sud". Insuc
cesul acestor negocieri s-a datorat 
profundelor contradicții care s-au 
manifestat, determinate, în primul 
rînd, de opoziția țărilor dezvoltate 
de a consimți la statornicirea unor 
relații noi, echitabile. Totodată, cu 
acest prilej s-a dovedit lipsa de 
perspectivă a unui dialog la care nu 
participă decit un număr restrins de 
state și grupuri de state. Cu deplin 
temei, negocierile au fost transfera
te la O.N.U., care — așa cum relevă 
in permanență partidul nostru — 

oferă cadrul cel mai adecvat pentru 
găsirea unor soluții unanim accep
tate, viabile, eficiente.

în concordanță cu orientările Con
gresului al Xl-lea, partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au Împletit acti
vitatea teoretică pentru elucidarea și 
cristalizarea conceptului noii ordini, 
cu o intensă activitate politico-diplo- 
matică pentru transpunerea sa in 
viață. în cadrul întîlnirilor la nivel 
inalt care au avut loc peste hotare 
sau în țara noastră, în contactele cu 
personalități politice, culturale, din 
diferite țări în curs de dezvoltare, 
socialiste sau cu altă orînduire, a fost 
afirmat cu tărie imperativul noii or
dini economice, documentele comune 
semnate de țara noastră cu alte state 
subliniind pregnant însemnătatea 
hotărîtoare a problemei și căile re
zolvării ei. Pe plan practic, amplifi

carea continuă, 
potrivit orientă
rilor congresului, 
a legăturilor de 
prietenie și so
lidaritate cu toa
te statele care

au pășit pe calea dezvoltării de
sine stătătoare a demonstrat, concret,
modul activ și constructiv în care 
România — țară socialistă și, în a- 
celași timp, țară in curs de dezvol
tare — înțelege să sprijine eforturile 
de dezvoltare economico-socială a 
acestor state și să conlucreze cu ele 
în lupta ptentru promovarea noii or
dini. In această privință admiterea 
României in „Grupul celor 77", pre
cum și invitarea ei de a participa la 
toate activitățile statelor nealiniate 
au deschis noi și largi posibilități, 
care au fost fructificate din ce în ce 
mai mult — așa cum s-a văzut, de 
pildă, in cadrul ultimei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. — unde 
România a participat intens în ca
drul „Grupului celor 77“ la toate ac

Identificîndu-se trup și suflet cu aspirațiile de dezvoltare și pro
gres ale tuturor popoarelor, România va milita și de aci înainte, în con
cordanță eu hotăririle Congresului al Xl-lea, pentru unirea și inten
sificarea eforturilor statelor, ale forțelor democratice progresiste, ale 
popoarelor lumii în vederea edificării unei noi ordini internaționale, 
făuririi unei lumi mai drepte și mai bune, a prosperității, păcii și 
colaborării internaționale.

Ion FÎNTÎNARU

tivitățile destinate promovării țeluri
lor noii ordini. în același spirit, 
țara noastră a hotărît să participe 
la formarea fondului comun de fi
nanțare a constituirii unor rezerve 
de materii prime in vederea întări
rii stabilității prețurilor mondiale. 
Un ecou favorabil are propunerea 
României de a se întocmi un cod de 
conduită în relațiile economice inter
statale.

Congresul al Xl-lea a subliniat 
cerința ca, in practica colaborării in
ternaționale, să fie eliminate barie
rele artificiale și discriminatorii, să 
se creeze toate condițiile pentru des
fășurarea cit mai largă a comerțului 
internațional, pe baze echitabile și 
reciproc avantajoase. în acest scop, 
România socialistă, dezvoltind rela
țiile cu toate țările, fără deosebire de 
orânduire socială, acționează sistema
tic pentru înlăturarea oricăror obsta
cole din calea cooperări) economice 
internaționale, pe baze reciproc a- 
vantajoase. Țara noastră se situează 
ferm pe poziția că noua ordine, ur
mărind să favorizeze dezvoltarea ac
celerată a țărilor rămase in urmă, 
poate și trebuie să contribuie la 
înflorirea tuturor națiunilor, la pro
gresul întregii omeniri.

Poziția partidului și statului nos
tru, contribuția personală, teoretică 
și practică, a tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu în domeniul făuririi noii 
ordini economice și politice se bucu
ră de o înaltă apreciere internațio
nală, fiind concludente în acest sens 
declarațiile a numeroase personali
tăți politice din diferite state, acti
vitatea „Institutului pentru proble
mele noii ordini economice interna
ționale", care a organizat colocviile 
de la Paris și București cu tema: 
„Modul în care este concepută noua 
ordine de președintele României", 
însăși recenta distincție acordată de 
Consiliul Mondial al Păcii.
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