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O idee fundamentală evidențiată și concretizată
de Conferința Națională a partidului:

PARTKIPARU DIRECTĂfl CLASEI MUNCITOARE 
LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII 

realitate istorică și temelie de nezdruncinat 
a dezvoltării României pe calea socialismului 

și comunismului
„întreaga practică a construcției socialiste și comuniste demonstrează că 

pîrghia hotărîtoare, condiția principală a făuririi noii orînduiri o constituie 
asigurarea rolului conducător în societate al clasei muncitoare, aliată cu țără
nimea, cu intelectualitatea, cu celelalte mase muncitoare, conducerea luptei în
tregului popor de către partidul comunist“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivul întreprinderii ..Automatica" din Capitală a trecut cu hotărîre la transpunerea în practică a pre
vederilor din documentele Conferinței Naționale a partidului. Muncitorul Mihai Stan, șef de echipă la secția con
fecții metalice, care a fost delegat la conferință, discută cu colegul său de la secția echipare electrică, șeful de echipă 
Hristache Velicu, despre măsurile care trebuip adoptate pentru grăbirea fabricației echipamentelor electrice pentru 
noile tipuri de utilaje ce vor fi realizate în țară. Concluzia dialogului : încă în această lună, asemenea echipamente 
vor fi livrate beneficiarilor.

JUDEȚUL ALBA A ÎNDEPLINIT PIANUL PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE PE PRIMII DOI ANI AI CINCINALULUI

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu
In telegrama Comitetului județean 

de partid Alba adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
se scrie :

Oamenii muncii din industria ju
dețului Alba, în frunte cu comuniș
tii, ferm angajați în marea întrecere 
socialistă pentru înfăptuirea exem
plară a mărețelor obiective stabilite 
de cel de-al XI-lea Congres al parti
dului, a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, puternic 
însuflețiți de hotăririle adoptate de 
recenta Conferință Națională a par
tidului, adaugă astăzi la bilanțul re
marcabilelor realizări de pînă acum 
un nou și important succes : înde
plinirea cu 20 de zile mai devreme 
a planului la producția globală in
dustrială pe primii doi ani ai actu
alului cincinal, creindu-se condiții 
ca, pînă la sfîrșitul anului, să se ob
țină o producție suplimentară în

valoare de peste 650 milioane lei, 
concretizată în 1 000 tone oțel, 963 
tone mașini și utilaje pentru lucrări 
miniere, 4 900 tone sodă caustică, 
1 400 tone cărămizi refractare, 2 900 
tone plăci fibrolemnoase, porțelan 
de menaj în valoare de 16 milioane 
lei, 32 100 mașini electrice de spălat 
rufe și alte produse necesare eco
nomiei naționale. De asemenea, sar
cinile la export pe cei doi ani au 
fost realizate integral, preliminîn- 
du-se livrarea suplimentară către be
neficiarii externi de mărfuri în va
loare de peste 36 milioane lei-valută.

Aceste rezultate de prestigiu ale 
colectivelor de oameni ai muncii din 
unitățile industriale ale județului Al
ba sînt o garanție sigură că angaja
mentul luat de a depăși sarcinile de 
plan la producția globală industria
lă pe acest cincinal cu 1,8 miliarde 
lei va fi îndeplinit în mod exemplar.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că muncitorii, 
tehnicienii, inginerii din industria 
județului, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, vor ac
ționa și în continuare cu pricepere 
și dăruire — așa cum ne-ați indicat 
la marele forum al comuniștilor — 
pentru folosirea integrală a capaci
tăților de producție, introducerea pe 
scară tot mai largă a tehnologiilor 
noi, pentru economisirea de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
nergie electrică, organizarea mai 
bună a producției și a muncii, ast
fel ca întreaga activitate să se des
fășoare cu o eficiență tot mai ridi
cată, contribuind prin aceasta la spo
rirea potențialului economic al pa
triei, la ridicarea ei pe noi culmi ale 
progresului și civilizației contempo
rane.

Așa cum este bine cunoscut. Raportul prezentat de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, precum și ansamblul lu
crărilor Conferinței au abordat o gamă vastă de probleme, vizînd efectiv 
totalitatea laturilor esențiale ale dezvoltării noastre sociale. Pe bună drep
tate se poate aprecia că această problematică vastă și cuprinzătoare este 
în întregime străbătută de o idee cu caracter fundamental, o idee-forță, ge
neral dominantă : importanța rolului conducător direct al clasei muncitoare 
în toate sferele și în tocte domeniile vieții sociale, ca o realitate istorică 
în România socialistă și, în același timp, o necesitate vitală, legică a dez-7 
voltării spre stadiile superioare ale socialismului șl trecerii spre comunism.

Raportul secretarului general al partidului a asigurat o puternică fun
damentare științifică acestei idei și, totodată, prin tezele noi, prin dez
voltările teoretice creatoare, cristalizează o concepție nouă, care deschide 
calea înlăturării unor tipare învechite, îmbogățește gîndirea și practica revo
luționară a făuririi societății socialiste, definește cerințe cu caracter legic 
ale înaintării mai departe, victorioase spre comunism..

„Munca și realizările noastre 
sînt chezășia înfăptuirii hotâririlor 
Conferinței Naționale a partidului"

In ambianța de puternică însufle
țire specifică lucrărilor Conferinței 
Naționale, cu vii manifestări de a- 
probare a fost subliniată aprecierea 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu care 
releva o realitate fundamentală a 
țării noastre: „Putem spune că in toți 
acești ani clasa noastră muncitoare a 
demonstrat prin fapte că știe să con
ducă mai bine decit clasele exploa
tatoare, că iși îndeplinește in mod 
minunat misiunea de răspundere pe 
care și-a asumat-o în fața întregu
lui popor. Iată de ce doresc ca de la 
tribuna Conferinței Naționale să a- 
dresez minunatei noastre clase mun
citoare chemarea de a fi și in viitor 
in primele rînduri în uriașa activi
tate revoluționară ce se desfășoară in 
țara noastră, de a participa direct, in 
calitate de proprietară, de beneficia
ră și de producătoare, la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială, la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, a întregii 
țări".

Intr-adevăr, întreaga dezvoltare a 
României moderne a demonstrat și 
demonstrează capacitatea clasei mun
citoare de a-și îndeplini misiunea de 
clasă conducătoare in transformarea 
revoluționară a societății, in făurirea 
noii orinduiri. Așa cum se știe, clasa 
muncitoare, fiind legată de cea mai 
înaintată formă a producției materia
le, marea industrie, este, totodată, cla
sa cea mai consecvent revoluționară 
— care, eliberîndu-se pe sine, asi

gură eliberarea întregii societăți de 
cătușele asupririi și exploatării, reali
zarea celor mai înaintate interese și 
aspirații de libertate națională și so
cială ale întregului popor, progresul 
multilateral economico-social, înfăp
tuirea celei mai înaintate și mal 
drepte orînduiri sociale — socialismul 
și comunismul.

Rolul conducător al clasei munci
toare în societatea românească este 
rezultatul obiectiv, istoricește legi
tim, al întregii evoluții economice, 
sociale și politice a țării. In toate 
momentele decisive ale istoriei mo
derne a României, în marile bătălii 
sociale împotriva exploatării burghe- 
zo-moșierești, în înfăptuirea victo
rioasă a revoluției socialiste și în 
desfășurarea largă a operei de con
strucție, clasa muncitoare s-a afir
mat drept clasa socială cea mai 
avansată a națiunii, exponentă și 
apărătoare fermă a intereselor vi
tale ale tuturor celor ce muncesc, 
capabilă să unească în jurul său ma
sele cele mai largi, să le conducă la 
împlinirea aspirațiilor de libertate- 
socială și națională, de înflorire ma
terială și spirituală. Dacă astăzi in 
România poporul muncitor este deți
nătorul întregii puteri, stăpîn pe pro
priul său destin, făurindu-și, li
ber și demn, o viață din ce în ce 
mai bună, dacă în numai cîteva de
cenii România a realizat progrese in
tr-adevăr uriașe pe tărim economic și 
social, aceasta se datorește înainte

da toate clasei muncitoare, care a 
piîrtat pe umerii săi puternici prin
cipala răspundere, greul eforturilor și 
al luptei, îndeplinindu-și cu cinste 
menirea de principală forță socială 
a progresului, de călăuză a întregu
lui popor în opera de înălțare a edi
ficiului socialismului.

In tara noastră, rolul conducător al 
clasei muncitoare este o realitate fap
tică, o realitate de nezdruncinat. 
Cucerind întreaga putere politică și 
economică, clasa .muncitoare,
alianță cu țărănimea, cu intelectuali
tatea iși făurește orînduirea nouă, 
socialistă, în interesul său propriu, al 
maselor celor mai largi ale poporu
lui. Este firesc, așadar, ca ea să par
ticipe direct la conducerea statului, la 
gospodărirea avuției naționale, să se 
îngrijească și să asigure ca întreaga 
operă de guvernare să se desfășoare 
corespunzător cu concepțiile sale, cu 
programul stabilit de partidul său re
voluționar.

Clasa muncitoare își exercită rolul 
său conducător înainte de toate prin 
Partidul Comunist Român, care con
stituie forța politică conducătoare a 
societății. Partidul nostru are un net 
și clar caracter de clasă, atît prin 
ideologia sa, prin politica pe care o 
înfăptuiește, cît și prin compoziția sa 
socială. In acest sens se cuvine evo
cat faptul că partidului nostru îi este 
caracteristică, în componența sa, ma
joritatea muncitorească. In prezent, 
peste 51 la sută din membrii parti
dului — practic, mai bine de 1,4 mi
lioane din cei peste 2.7 milioane de 
membri cit numără astăzi partidul — 
sînt muncitori.

Realitățile vieții atestă că toate 
funcțiile de conducere socială din 
țara noastră se află în mîinile oame
nilor muncii ; într-o covîrșitoare ma
joritate din rîndurile clasei munci
toare provin ori s-au format cadrele 
din organele de conducere ale statu
lui, pe plan central și local, în toate 
domeniile vieții economico-sociale și 
la toate nivelurile. Ca o expresie 
directă a acestor realități se inscrie, 
de pildă, faptul că din cei 349 depu- 
tați aleși in Marea Adunare Națio
nală, circa o treime lucrează nemij
locit în producție. In același sens

se înscrie și faptul că, la re
centele alegeri de la 20 noiem
brie, 52,65 la sută din numărul de- 
putaților aleși în. consiliile populare 
municipale provin din rîndurile cla
sei muncitoare — sînt muncitori, teh
nicieni, maiștri ; în consiliile popu
lare orășenești muncitorii reprezintă 
53,62 la sută.

Pe plan economic, rolul clasei 
muncitoare ca clasa cea mai înain
tată, își găsește expresia în succesele

în . . remarcabile ‘ obțimau: în . infăptuirea 
politicii partidului de industrializare 
— care, așa cum se știe, formează 
temelia dezvoltării și modernizării 
întregii economii naționale, a ridică
rii nivelului general de trai, a pro
gresului multilateral al țării. Clasa 
muncitoare se află în fruntea bătă
liei pentru progresul rapid al econo
miei naționale, fiind principala făuri
toare de venit național. Un grăitor 
exemplu in acest sens îl constituie 
însuși faptul că pe baza identificării 
și valorificării a noi și noi rezerve 
ale economiei, a angajamentelor asu
mate de colectivele din întreprinderi, 
a fost posibilă elaborarea și adoptarea 
de către Conferința Națională a 
partidului a Programului suplimentar 
de dezvoltare a economiei naționale 
în cincinalul 1976—198(1, care prevede 
realizarea unei producții industriale 
suplimentare de 100—130 miliarde lei.

Propria experiență a României so
cialiste dovedește că asigurarea ro
lului conducător al clasei muncitoare 
în societate se impune ca o necesi
tate de-a lungul întregului proces al 
edificării noii orînduiri. Și se poate 
aprecia că este un merit deosebit al 
partidului nostru, o contribuție teo
retică de excepțională însemnătate a 
secretarului general al partidului so
luționarea creatoare a problemelor 
concrete ale întăririi acestui rol, 
exercitării sale efective în condiții 
calitativ superioare.

Precum se știe, construirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
impune întărirea rolului statului, 
afirmarea tot mai puternică a laturii 
sale organizatorice, pentru conducerea 
unitară a activității economico-so-

(Continuare în pag. a IV-a)

Raportul prezentat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului, documentele 
adoptate de marele forum al comuniștilor au găsit un 
puternic ecou in conștiința oamenilor muncii, a între
gului popor. Odată cu adeziunea deplină la documen
tele adoptate, oamenii muncii din întreprinderi, de pe 
șantiere, din agricultură, din toate sectoarele de acti
vitate, își afirmă angajamentul ferm, revoluționar de 
a face totul pentru infăptuirea neabătută in viață a 
sarcinilor și orientărilor cuprinse în Raportul prezentat 
de secretarul general al partidului, a mărețelor obiec
tive ale accelerării dezvoltării economico-sociale a 
patriei.

După cum se știe, Conferința Națională a adoptat 
Programul suplimentar de dezvoltare economico-so- 
cială a țării in cincinalul 1976—1980, care — așa cum 
a subliniat tovarășul Nicoiae Ceaușescu — prevede spo
rirea producției industriale cu 100—430 miliarde lei, ca 
urmare a dotării cu mașini șl utilaje a suprafețelor 
disponibile, utilizării mai bune a capacităților de pro
ducție și construirii de noi obiective, asigură dezvol
tarea mai armonioasă, mai echilibrată a diferitelor

O producție superioară 
prin folosirea superioară 

a dotării tehnice
O problemă esențială a economiei 

noastre în anul viitor, ca și în per
spectivă o constituie — așa cum a- 
răta tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
— creșterea rapidă a eficienței 
fondurilor fixe, astfel incit să obți
nem producții din ce in oe mai 
•.nari cu mijloacele pe care le a- 
vem în dotare, să creștem în per
manență rentabilitatea fiecărei uni
tăți.

— Se impune, așadar, așa cum 
s-a subliniat la Conferința Na-

țională — ne spunea ing. Ma
rin Irimia, secretarul comitetu
lui de partid și președinte
le consiliului oamenilor muncii 
de Ia întreprinderea de autocami
oane din Brașov — să acționăm 
ferm pentru folosirea cu înalt ran
dament a mașinilor și utilajelor. 
Pentru colectivul nostru, aceasta 
este o sarcină de importanță vita
lă. întrucît, in principal, tocmai pe 
această bază sigură trebuie să du
blăm în 1980, față de 1975, produc
ția industrială a întreprinderii.

— Cunoaștem că, anul acesta, la 
1 000 de lei fonduri fixe, întreprin
derea de autocamioane realizează 
o producție globală industrială în 
valoare de 2 400 lei.

ramuri economice. Rezultatele din primii doi ani ai cin
cinalului — perioadă in care s-a realizat o producție 
industrială peste plan în valoare de circa 38 miliarde 
lei — rezervele mari de care dispune economia con
stituie o bază sigură pentru infăptuirea programului 
suplimentar.

Concomitent cu realizarea unor ritmuri mai înalte de 
creștere a producției industriale, în spiritul orientări
lor cuprinse în Raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, eforturile oamenilor muncii trebuie 
concentrate asupra accentuării puternice a laturilor 
calitative ale activității economice, pentru transfor
marea cantității într-o nouă calitate — cerință priori
tară de care depinde viitorul industriei românești. A- 
ceastă orientare reafirmă și reflectă, cu putere, concep
ția nouă, dinamică a tovarășului Nicoiae Ceaușescu asu
pra dezvoltării economice, in cadrul căreia factorilor 
calitativi, de eficiență le revine rolul primordial.

Cum s-a trecut la îndeplinirea acestor sarcini cali
tative de mare însemnătate ale programului suplimen
tar, ce-și propune să întreprindă cei chemați să le tra
ducă în viață ?

— Acesta este nivelul, dar nu ne 
putem declara mulțumiți. De ce ? 
— o să întrebați. în primul rînd, 
datorită faptului că în calculul 
producției globale intră, cu o pon
dere însemnată, valoarea unor re
pere și semifabricate primite de 
la colaboratorii interni și din 
import. Or, acestea costă destul de 
mult, au o valoare ridicată și cu
prinderea lor în volumul producți
ei globale a întreprinderii nu este 
urmarea efortului propriu al co
lectivului. In al doilea rînd, deși

Petre NEDEECU
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

CHEMĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE PR0CRAMUL MUNCII NOASTRE DE FIECARE ZI
Avem un îndreptar 
de acțiune realist 

și mobilizator
împreună cu tovarășii mei de muncă, topitorii de fontă, 

am urmărit cu cel mai viu interes lucrările Conferinței 
Naționale a partidului, care s-au caracterizat printr-un inalt 
spirit de răspundere comunistă. Noi considerăm că Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu. hotăririle adop
tate constituie un program deosebit, clar, de acțiune, pentru 
dezvoltarea mai accelerată a economiei noastre naționale, a 
nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

Am citit cu mult interes și cu deosebită atenție atît Rapor
tul, cit și cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor Con
ferinței de secretarul general al partidului. Sînt documen
te programatice care au dat strălucire marelui forum 
al comuniștilor români. Analiza cuprinzătoare, profund știin
țifică a modului in care partidul. întreaga noastră națiune 
acționează si trebuie să acționeze pentru transpunerea în 
viață a Programului partidului, a hotâririlor Congresului al 
XI-lea este pe deplin concordantă cu realitățile din țară, cu 
interesele reale ale clasei muncitoare, clasă conducătoare în 
societatea românească, clasă de proprietari și beneficiari, 
care dorește din toată inima să înfăptuiască Programul parti
dului nostru, pentru a ridica România în rîndul țărilor avan
sate și a ridica nivelul de trai al poporului.

Doresc să reafirm hotărîrea unanimă a celor ce muncesc 
în cea mai veche vatră a siderurgiei țării, de a face totul 
pentru aplicarea în viață a insuflețitoarelor sarcini conținute 
in aceste istorice documente.

Programul concret de acțiune elaborat de Conferință este 
programul clasei muncitoare, al întregii națiuni, pentru că 
ea dorește din toată inima să făurească civilizația socialistă 
și comunistă pe pămintul nostru străbun.

Petru SFERCOCEA
Erou al Muncii Socialiste, 
prim-maistru furnalist, Reșița

Pirghiile prosperității 
sînt în propriile 

noastre mîini
Ascultînd și apoi citind cu cel mai viu interes Raportul 

prezentat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, în inima și in 
conștiința mea s-a conturat o nouă imagine care înfățișează 
cu putere realismul gindirii secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, asupra căilor pe 
care sîntem chemați să acționăm în anii ce vor urma pen
tru dezvoltarea mai accelerată a economiei naționale, pen
tru ridicarea nivelului de trai.

Necesitatea de a trece de la faza acumulărilor cantitative 
la o fază nouă, superioară, aceea a luptei pentru calitate, 
cum indica tovarășul Nicoiae Ceaușescu, o consider o orien
tare fundamentată. Noțiunea de calitate. în întreaga ei com
plexitate, în felurite manifestări, în toate domeniile și sec
toarele activității, trebuie să devină, pentru fiecare dintre 
noi, dominanta gîndirii și acțiunii. în întreprinderea noastră, 
am hotărît să acționăm cu și mai multă fermitate pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor de prelucrare, pentru creșterea 
gradului de finisare a produselor. Vrem, și vom reuși, să 
eliminăm astfel în și mai mare măsură pierderile și să rea
lizăm în cadrul cantității planificate de masă lemnoasă eco
nomii însemnate. Rezultatele de pînă acum dorim să le îm
bunătățim în primul rind sub aspectul calitativ, conștienți 
fiind că de calitatea muncii noastre, de felul cum vom ac
ționa în continuare pentru îmbunătățirea calitativă a fiecărui 
indicator al producției economice (mă gindesc la producti
vitatea muncii, la reducerea consumurilor, la folosirea justă 
a mijloacelor fixe ș.a.) depind progresul economic general 
al țării și, în ultimă instanță, calitatea vieții noastre.

Ing. GIIEORGHE PREOȚESCU
I.FE.T. Arad

Adeziunea deplină 
ne-o exprimăm concret, 

prin fapte
Alături de întregul colectiv al uzinei, am urmărit cu deo

sebită satisfacție lucrările marelui forum al comuniștilor, 
eveniment de excepțională însemnătate politică pentru viața 
partidului, pentru construcția societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră. In numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de la uzina cocsochimică de pe plat
forma Combinatului siderurgic Galați, îmi exprim deplina 
adeziune față de ideile și aprecierile formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, în Rapor
tul prezentat, cit și in cuvintarea rostită în încheierea lu
crărilor Conferinței Naționale, de documentele adoptate. Hotă- 
rîți să cinstească muncitorește marele eveniment politic 
din viața patriei, cocsarii gălățeni au raportat Conferin
ței Naționale realizarea unor succese de seamă. Este vorba 
mai întii de îndeplinirea în întregime a sarcinilor de plan pe 
acest an. succes ce creează posibilitatea obținerii, pină la fi
nele lunii decembrie, a unei producții suplimentare de peste 
160 000 tone cocs metalurgic, cantitate ce contribuie la econo
misirea unui important fond valutar prin reducerea importu
rilor respective. De asemenea, am înregistrat un important 
record de producție : atingerea cantității de 2 milioane tone 
cocs, realizată în acest an de către uzina cocsochimică de la 
Galați, producție ce n-a mai fost atinsă încă in România.

Aș dori să exprim hotărirea comuniștilor, a întregului 
colectiv de cocsari, a siderurgiștilor Galațiului de a-și duce 
la îndeplinire toate angajamentele asumate, pentru a prinde 
viață hotăririle adoptate de Conferința Națională.

Nicoiae DAVID
maistru principal, secretarul comitetului 
de partid de la uzina cocsochimică 
de pe platforma Combinatului siderurgic Galați

Odă clasei noastre 
muncitoare

Ca o adevărată odă închinată clasei noastre muncitoare, 
gîndurile și sentimentele exprimate in Raportul și in con
cluziile la Conferința Națională de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, s-au constituit intr-un 
elogiu de un entuziasm cumpănit, cu o densă și frumoasă 
încărcătură emoțională, așa cum ne-au obișnuit documentele 
de partid.

Iar în această odă măreață prin înseși simplitatea și sin
ceritatea ei este cuprins, ca intr-o chintesență, întregul drum 
al clasei muncitoare de la situațiile ei cele mai dramatice 
și apoi de la constituirea ei într-un partid revoluționar eroic 
și clarvăzător, la lupta pe baricadele victorioase ale anului 
insurecțional și apoi la perioada de reconstrucție a țării și 
de întemeiere a unei societăți noi, drepte și demne, libere 
și prospere pînă la cota aceasta înaltă a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și, în perspectivă, la nivelul suprem 
al comunismului. A fost un drum lung, aspru și anevoios, 
dar frumos prin țelul urmărit cu consecvență și încordare, 
prin idealul îndeplinit și, astăzi, prin descătușarea tuturor 
forțelor creatoare materializate în cele mai nobile tipare din 
istoria neamului românesc. Pe acest drum de nouă epopee 
națională, clasa muncitoare, clasă conducătoare, în alianță 
cu țărănimea și intelectualitatea muncitoare, și-a făcut m 
mod_ strălucit datoria și a dovedit pe deplin capacitatea de 
clasă de avangardă, spiritul organizatoric și mobilizator, ști
ința conducerii treburilor țării pe plan intern și extern, pa
triotismul și umanismul ei exemplar, dragostea față de om, 
față de generațiile tinere, cuprinzătoarea ei forță de-a crea 
bunurile materiale și spirituale, printr-o autoperfecționare 
și autodepășire continuă.

Aceeași în structura ei revoluționară de clasă conducătoare 
și propagatoare a noului, clasa muncitoare de astăzi este 
totodată alta prin orizontul ei de cunoaștere și de produc-

_ ______________________ Al. ANDRIȚOIU 
(Continuare in pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — marți 13 decembrie 1977

Vom face totul pentru ca luminoasele orientări și sarcini 
stabilite de Conferința Națională a partidului să devină fapte de viață 

în vastul șantier național al muncii și creației
Perfecționarea Întregii 
activități — cuvînt de 

ordine la noi in uzină
M-am înapoiat de la Conferința Națională a partidului 

copleșit de însemnătatea problemelor dezbătute. Mi s-au 
intipărit în minte foarte multe idei și sarcini legate de creș
terea productivității muncii, de reducerea cheltuielilor de 
producție, de introducerea tehnicii avansate in producție. 
Dar ce am reținut cel mai clar este marea încredere ce ni 
se acordă nouă muncitorilor de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. El ne-a spus : să 
muncim cu și mai multă ardoare, cu mult spor, fiind pe 
deplin stăpîni pe propriile noastre realizări. Chiar in prima 
zi cind m-am întors la locul meu de muncă am 
discutat cu tovarășii mei despre concluziile de impor
tanță istorică ale înaltului forum al comuniștilor români. 
Am hotărît ea prin munca noastră să dăm viață hotăririlor 
adoptate, îndemnurilor adresate de secretarul general al 
partidului. Cum ? în primul rînd să muncim mai bine, mai 
organizat, utilizînd la maximum mașinile-unelte, avînd o 
productivitate cît mai înaltă pe oră, pe zi, pe lună. Pe între
prindere s-a obținut pînă acum pe fiecare om al muncii un 
plus de productivitate de 2130 lei. Printr-un complex de 
măsuri legate de tehnologie, de ridicarea calificării, de or
ganizare. acest rezultat poate fi depășit. Unitatea noastră se 
va număra printre primele care vor trece la săptămina re
dusă de lucru.

Sîntem hotărîți să dovedim și mai mult spirit de buni gos
podari : să nu risipim nimic, să folosim foarte judicios me
talul, în primul tind, dar și materialele, energia electrică, 
combustibilii. Să punem astfel și mai mult în valoare de 
faptă inițiativa noastră mai veche : „Să gospodărim cu efi
ciență sporită metalul, energia, combustibilul".

în 1978, sarcinile atelierului nostru, cît și ale întreprinderii 
vor crește cu aproape 20 la sută față de acest an. Din pro
punerile ce s-au făcut la recentele adunări ale oamenilor 
muncii s-au concretizat 40 de măsuri tehnico-organizatorice 
pentru primul trimestru al anului.

în atelierul de strungărie unde lucrez, dar și în celelalte 
sectoare de lucru — de la turnătorie pînă la montaj — exi
gența față de calitate va sta pe primul plan, dovedindu-ne 
în ultimă instanță exigența față de întreaga noastră muncă.

Petre OPREA
strungar, 
întreprinderea de mecanică fină Sinaia

Rezultatele de pînă 
acum —la baza 

viitoarelor împliniri
Atotcuprinzătorul Raport prezentat la Conferința Națională 

de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie un program amplu de măsuri menit 
să ducă la înflorirea patriei, la creșterea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii. Pentru înfăptuirea lui ne 
considerăm mobilizați cu toții. Va trebui să muncim mai 
bine, să aplicăm metodele cele mai avansate, să luăm o 
seamă de măsuri care să ducă la obținerea de rezultate cît 
mai bune in anii care vin. De la noi, din Salonta, a pornit, 
în acest an, Chemarea către toate cooperativele agricole de 
producție din țară. în acest an vom obține o producție 
globală in valoare de aproape 100 milioane lei din care peste 
jumătate din sectorul zootehnic. Am livrat statului însem
nate cantități de carne și lapte peste plan. La lapte vom 
obține o producție de peste 4 000 litri de la fiecare vacă pe 
an. în acest an am îngrășat peste 30 000 de berbecuți, iar 
la grîu am obținut o producție de peste 6 000 kg. Aceasta 
dovedește că dacă muncim bine pămîntul și aplicăm me
todele avansate, putem obține producții tot mai mari. Deci, și 
pînă acum cooperativa noastră a obținut rezultate bune. 
Trebuie să le considerăm un început, o bază pentru înfăp
tuirile viitoare.

Noi am și întocmit un plan amănunțit care prevede ex
tinderea irigațiilor și dezvoltarea mai cu seamă a sectorului 
zootehnic și în special creșterea fermelor agricole, precum 
și alte măsuri menite să ducă la creșterea producției pînă 
în anul 1980 și să putem contribui la planul suplimentar 
cu 40 milioane lei. în felul acesta vom îndeplini cu cinste 
indicațiile date de secretarul general al partidului la Con
ferința Națională.

Alexandru CZEGE
președintele C.A.P. Salonta, județul Bihor 

Ne considerăm profund 
angajați în înfăptuirea 
programului comunist
Lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Ro

mân desfășurate sub semnul unei înalte responsabilități 
față de destinele patriei noastre au stîrnit un viu interes 
și o legitimă apreciere și în rindul studenților și al cadrelor 
didactice de la Facultatea de tehnologie chimică a Institutu
lui politehnic din Iași

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, document programatic de o mare însem
nătate teoretică și practică, constituie pentru noi toți o- 
rientarea de bază a activității viitoare și în același timp un 
nou și puternic imbold pentru sporite eforturi îh direcția 
îmbunătățirii pe toate planurile a calității muncii. îndepli
nirea sarcinilor și orientărilor generale ale Conferinței Na
ționale angajează astfel întregul colectiv de studenți și ca
dre didactice pentru o activitate sporită în vederea ridicării 
pregătirii profesionale și politice a studenților.

Studenții, animați de condițiile în care-și desfășoară acti
vitatea și de largile perspective ce se deschid pentru tine
retul patriei noastre, se angajează să se pregătească cît mai 
bine pentru a răspunde prin competență și dăruire mărețe
lor obiective stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R., pre
cum și exigențelor pe care le impune revoluția științifică 
și tehnică contemporană. Pentru o bună pregătire teoretică 
și practică a viitorilor specialiști, pentru apropierea acesteia 
de necesitățile societății, pentru sporirea contribuției lor la 
îndeplinirea planului suplimentar stabilit de Conferință, ca
drele didactice și studenții facultății își vor spori eforturile 
dezvoltînd neîncetat, acțiunile de integrare a învățămîntuliu 
cu cercetarea și producția. în acest scop. încă in anul 1978 
vom asigura punerea în funcțiune a încă 4 stații de cerce
tare și producție din domeniul inhibitorilor de coroziune, a 
îngrășămintelor chimice ș.a.

Prin mobilizarea tuturor energiilor, a întregului potențial 
creator, îmbinind entuziasmul tineresc cu competența, vom 
căuta să contribuim și mai mult, fără să ne precupețim efor
turile, la înfăptuirea mărețelor obiective propuse de partid, 
pentru viitorul patriei, al poporului nostru.

Prof. dr. docent inq Vasile ABABI 
decan al Facultății de tehnologie chimică, 
Institutul politehnic lași

Odă clasei noastre 
muncitoare

(Urmare din pag. I)
ție, de conducere in toate dregătoriile statului, pe treptele 
centralismului democratic — iar condițiile actuale, cind ști
ința conducerii necesită rezolvarea unor probleme tot mai 
complexe, prin lărgirea continuă a democrației socialiste, 
clasa muncitoare este chemată să-și spună cuvintul în toș e 
domeniile de activitate, cu moralitatea și reșponsabilitai . 
care o caracterizează, in producție și-n aparatul de prop..<- 
gandă. in activitatea civică, edilitară, în știință și cultură. 
Din rîndurile clasei muncitoare s-au ridicat in anii regimu
lui nostru ingineri și tehnicieni de prima mărime, inventa
tori și inovatori, sau, mai cu seamă, s-a dezvoltat spiritul de 
gindire și muncă colectivă. „Cîntarea României" a de
monstrat, in rîndurile clasei muncitoare, nu numai pasionați 
consumatori de frumos, ci și talente autentice. Cu ajutorul 
clasei muncitoare, țărănimea iese tot mai mult din cadrul 
tradițional al agriculturii, țăranii devenind tot mai mult mun
citori și tehnicieni sau, cum se spune metaforic, meșteri ai 
recoltelor bogate, iar intelectualitatea, în cazul nostru artiștii, 
și-au însușit și-și însușesc spiritul revoluționar, filozofia po
litică unică posibilă pentru oglindirea fidelă și eficace a 
realității și a creării omului nou, a 'decantării conștiinței sale 
socialiste.

Iată așadar coordonatele politice, sociale, morale, estetice 
ale clasei noastre muncitoare pe marele arc de timp al vre
mii, cu precădere în deceniul nostru de mare avînt, de mari 
cristalizări. Este exemplul unei clase revoluționare în sensul 
adevărat și tulburător de frumos al cuvintului. Acest drum, 
acest exemplu sint concentrate in verbul de lumină și băr
băție cu care secretarul general al partidului a caracterizat-o 
și a elogiat-o, imprimînd inimilor noastre emoția istorică de 
mîndrie și încredere de-a fi numiți cu toții sub genericul 
de oameni ai muncii. Aceștia sint eroii, personajele opere
lor noastre, in proză, în versuri, in dramaturgie, în muzică, 
în arta plastică. Și-i revine artistului creator de frumos da
toria patriotică și civică, imperativul estetic, de a da clasei 
muncitoare și. prin ea. întregului popor român operele care 
să o reprezinte aidoma unui cristal imens și prețios, după 
chipul și asemănarea ei. O datorie, în parte împlinită, în 
parte incă deschisă viitoarelor opere fundamentale și defi
nitorii pentru epoca măreață iu eare muncim și creăm.

în telegrama Comitetului județean 
Bacău al P.C.R. se spune : Magis
trala expunere prezentată conferinței, 
ca și cuvîntul de încheiere reprezin
tă pentru noi, comuniștii, pentru toți 
oamenii muncii din județul Bacău 
prețioase și directoare linii ale acti
vității politice, economice și sociale 
de viitor, recunoscînd și în documen
tele de excepțională importanță ale 
recentului forum spiritul de gindire 
și cutezanță comunistă ce se înscrie 
cu litere de aur în istoria patriei, 
valoroasa șf*'nepreeupețita dumnea
voastră contribuție, clarviziunea și 
spiritul revoluționar ce-1 imprimați 
întregii noastre vieți, mersului neabă
tut al societății românești pe drumul 
dezvoltării accelerate, progresului și 
bunăstării. Există certe posibilități ca 
în perioada 1976—1980 să realizăm o 
depășire a planului de producție cu 
cel puțin 5,2 miliarde lei.

Ne angajăm, iubite tovarășe secre
tar general, să urmăm neabătut, cu 
devotament și fermitate, linia poli
tică a Partidului Comunist Român.

Comuniștii, toți locuitorii străbune
lor meleaguri ale Buzăului, care în 
Ultimii zece ani au beneficiat de un 
neprecupețit ajutor din partea con
ducerii partidului și statului, se spu
ne în telegrama Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R., deslușesc în 
magistralul raport și în înflăcărată 
cuvintare rostită de la înalta tribună 
a Conferinței Naționale o nouă și 
elocventă expresie a gîndirii profund 
creatoare a conducerii partidului, a 
dumneavoastră personal, fiu iubit și 
stimat al națiunii române, un pildui- 
tpr exemplu de devotament și activi
tate neobosită pentru edificarea vii
torului comunist pe pămîntul patriei 
noastre socialiste.

Vă raportăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul nostru 
vor realiza pînă la finele anului 
acestuia o producție suplimentară în 
valoare de peste 400 milioane lei, de- 
pășindu-și astfel angajamentul asu
mat. Rezultatele de pină acum ne 
dau garanția înfăptuirii exemplare a 
angajamentului pe care ni l-am a- 
sumat de a realiza în acest cincinal 
o producție suplimentară in valoare 
de 3.2 miliarde lei.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, sub conducerea organelor și a or
ganizațiilor de partid, oamenii mun
cii din județul Buzău vor munci cu 
dăruire și abnegație, cu înaltă răs
pundere comunistă pentru aplicarea 
neabătută în viață ă hotăririlor Con
ferinței Naționale a partidului.

Prin magistralul raport privind 
realizarea hotăririlor Congresului al 
XI-lea. a Programului partidului — 
se subliniază în telegrama Comite
tului județean Caraș-Severin al P.C.R. 
— și prin limpezimea cu care ați 
formulat sarcinile de viitor, ați adus, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca și pînă acum, 
o contribuție de inestimabilă valoare 
teoretică și practică la fundamen
tarea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. Fapt 
pentru care, asemenea întregii na
țiuni române, vă purtăm cea mai 
adîncă stimă și recunoștință.

Ne angajăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să reali
zăm pînă la încheierea actualului 
cincinal o producție suplimentară în 
valoare de 3,3 miliarde lei, conștienți 
fiind că muncind mai cu spor și efi
ciență, punind accent pe latura ca
litativă a întregii activități, ne adu
cem contribuția la transpunerea în 
viață a prevederilor Programului 
partidului de făurire a civilizației 
socialiste și comuniste în scumpa 
noastră patrie,

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R., se scrie : Comuniștii, toți oa
menii muncii hunedoreni, alăturîndu- 
se întregii noastre națiuni socialiste, 
își exprimă adeziunea deplină, entu
ziastă la documentele de mare im
portanță istorică adoptate de Con
ferința Națională a partidului. Mine
rii, siderurgiștii, constructorii,, ceilalți 
lucrători din industrie, țăranii și inte
lectualii acestor meleaguri, punînd 
la baza intregii lor activități orientă
rile de inestimabilă valoare progra
matică cuprinse în Raportul prezen
tat la Conferința Națională, răspun- 
zind însuflețitoarelor chemări pe 

care dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, le-ați a- 
dresat partidului și poporului nostru, 
se angajează să .acționeze cu toate 
forțele, cu energie și elan revoluțio
nar pentru a realiza sarcinile asu
mate în cadrul Programului supli
mentar de dezvoltare economică și 
socială a patriei.

împreună cu întregul partid și 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Timiș — români, 
germani. maghiari, șîrbi și de alte 
naționalități — se arată în telegrama

Din telegramele adresate Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
vedem în magistralul raport pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului, ca și in celelalte do
cumente aprobate de înaltul forum 
al comuniștilor, un măreț și însu- 
flețitor program de acțiune a cărui 
înfăptuire — devenită cauza scum
pă a tuturor celor ce muncesc — 
va determina ridicarea pe o treaptă 
nouă, superioară a construcției so
cialismului în țara noastră.

însușindu-ne pe deplin sarcinile ce 
decurg din hotărîrile adoptate de 
Conferința Națională, comitetul ju
dețean, celelalte organe și organizații 
de partid din județul Timiș vor pune 
în centrul preocupărilor mobilizarea 
tuturor celor ce muncesc pentru va
lorificarea superioară a rezervelor de 
care dispunem în vederea înfăptuirii 
exemplare a obiectivelor actualului 
cincinal, a angajamentului pe care ni 
l-am asumat de a realiza în perioada 
1976—1980 o producție industrială su
plimentară în valoare de 5,7 mili
arde lei, din care 2,5 miliarde lei pînă 
la sfîrșitul anului 1977.

în telegrama Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, se 
spune : întregul tineret al patriei, 
urmărind cu profund interes lucrări
le Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, Raportul și cuvîn
tarea de închidere prezentate de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, își 
exprimă deplina adeziune la aceste 
documente de însemnătate excepțio
nală, la hotărîrile adoptate de înaltul 
for al comuniștilor, odată cu angaja

mentul săii ferm de a acționa, fără 
preget, pentru aplicarea lor în viață, 
contribuind activ, împreună cu toți 
oamenii muncii, la înfăptuirea neabă
tută a întregii politici a P.C.R.

Tînăra generație este hotărîtă 
să-și sporească eforturile, să acțio
neze cu toată energia, și puterea de 
muncă pentru a da glas în acest fel 
recunoștinței sale profunde pentru 
minunatele condiții de muncă și 
viață create tineretului patriei. U- 
niunea Tineretului Comunist și U- 
niunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România vor așeza, in 
centrul activității, lor, educarea ti
nerei generații în spiritul Codului 
eticii comuniste, promovarea în în
treaga comportare a tinerilor a înal
telor comandamente ale moralei co
muniste, ale umanismului nou, pro
priu societății noastre.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru a ne pregăti 
temeinic, cu deplină responsabilitate, 
pentru a deveni, așa cum ne-ați in
dicat, buni muncitori, buni specia
liști, participant! activi la opera isto

rică de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la măreția și 
gloria României socialiste.

Amplul raport prezentat de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înaltului forum al 
comuniștilor din România, hotărîrile 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului, se scrie in telegrama 
Combinatului siderurgic Reșița, au 
fost urmărite cu deosebit interes și 
satisfacție de către întregul colectiv 
de siderurgiști din biseculara cetate de 
foc a Reșiței, care văd în acestea 

justețea politicii înțelepte a partidu
lui nostru, contribuția dumneavoastră 
personală la dezvoltarea impetuoasă 
a României socialiste, la ridicarea 
nivelului de viață al întregului nos
tru popor.

Conștienți de sarcinile mobilizatoa
re ce ne revin în perioada următoa
re, pătrunși de simțul răspunderii 
comuniste, vă raportăm că ne-am 
stabilit un vast' program de acțiuni, 
pe care ne vom strădui să-1 îndepli
nim neabătut, astfel că, pînă la sfîr
șitul acestui an. vom obține o pro
ducție suplimentară în valoare de 
225 milioane lei.

Comuniștii, întregul colectiv mun
citoresc din Combinatul de îngrășă
minte chimice Slobozia, se arată în 
telegrama acestei mari unități in
dustriale, alături de toți oamenii 
muncii din județul Ialomița, își des
fășoară activitatea sub impresia și 
avintul revoluționar generat de lu
crările Conferinței Naționale, de idei
le și sarcinile mărețe cuprinse în 
magistralul raport ce l-ați prezentat, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care deschide în fața întregului nos
tru popor perspective și mai lumi

noase în drumul său victorios pe ca
lea edificării socialismului și comu
nismului.

Ne angajăm să depunem toate 
eforturile pentru ca in cel mai scurt 
timp Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Slobozia să atingă toți 
parametrii proiectați.

Noi, cei mai tineri cetățeni ai. ță
rii, șoimii patriei și pionierii, scrie 
în telegrama Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, am urmărit 
eu puternică mîndrie patriotică des
fășurarea lucrărilor Conferinței Na
ționale a partidului, care, prin hotă
rîrile istorice adoptate, . deschide noi 
și minunate perspective de dezvol
tare a României.

Sîntem conștienți că hotărîrile de 
importanță excepțională adoptate de 
înaltul forum al comuniștilor vor 
duce la ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație, la 
o dezvoltare și mai accentuată a eco
nomiei, științei și culturii, la ridi
carea nivelului de trai al întregului 
popor și că beneficiari direct! vom 
fi noi, copiii, viitori constructori și 
cetățeni demni ai societății socialiste 
și comuniste pe pămîntul României

Adoptarea de către Conferința Na
țională a măsurilor de modificare 
radicală a legislației țării în concor
danță cu evoluția generală a socie
tății, de întărire a rolului statului în 
conducerea unitară a vieții econo- 
mico-sociale, în apărarea indepen
denței și suveranității patriei — se 
spune în telegrama Inspectoratului 
municipiului București al Ministeru
lui de Interne — constituie pentru 
noi. cadre de securitate și miliție, 
prilej deosebit de a ne manifesta to
tala adeziune și deplina satisfacție 
pentru modul profund umanist cum 
sînt concepute și traduse în practică 
aceste măsuri, pentru atenția perma
nentă pe care conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe comandant suprem, o 
acordați îndrumării și perfecționării 
activității noastre.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu ne vom precupeți 
eforturile in îndeplinirea hotăririlor 
conferinței, acționînd permanent și 
energic pentru perfecționarea între
gii noastre activități, creșterea fer
mității în prevenirea abaterilor și in

fracțiunilor, pentru descoperirea ce
lor vinovați. Vom avea permanent 
în atenție răspunderea ce ne reVine 
în fața poporului de a apăra ordinea 
și liniștea publică, proprietatea so
cialistă șl bunurile oamenilor, de a 
asigura munca pașnică a cetățenilor 
Capitalei.

Comuniștii. întregul personal mun
citor al Ministerului Industriei Chi
mice își exprimă și pe această cale 
adeziunea lor deplină față de tezele 
magistralului raport prezentat de 
dumneavoastră la Conferința Națio
nală â' Partidului' Comunist Rorriân, 
document de o excepțională valoare, 
care analizează în mod științific dez
voltarea României contemporane pe 
calea socialismului, jalonînd cu deo
sebită claritate drumul ce-1 avem de 
parcurs in viitor, se spune în tele
grama Consiliului de conducere al 
Ministerului Industriei Chimice.

Dorim să vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general al 
partidului, în numele tuturor lucră
torilor din industria chimică, că vom 
face totul pentru transpunerea în 
viață a acestor indicații, pentru re
cuperarea rămînerilor in urmă in do
meniul investițiilor șl realizarea in
tegrală a sarcinilor planului cincinal.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima, incă o dată, adeziunea 
noastră totală față de politica ex
ternă a partidului și statului nostru, 
al cărei promotor și strălucit expo
nent sinteți dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate politică proeminentă a lumii 
contemporane.

Comuniștii și ceilalți lucrători din 
Procuratura Republicii Socialiste 
România — se spune în telegrama 
acestei instituții — au urmărit cu 
deosebit interes lucrările Conferin
ței Naționale a partidului, eveni
ment de puternică rezonantă în 
viața partidului și a poporului nos
tru. Dorim să ne folosim de acest 
prilej pentru a exprima recunoștința 
noastră fierbinte și cele mai sin
cere mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminentă personalitate a 
timpurilor noastre, patriot înflăcă
rat, gînditor cutezător, pentru grija 
deosebită ce o poartă perfecționării 
activității organelor procuraturii.

(Urmare din pag. I)
noi înregistrăm anul acesta un in
dice de folosire a mijloacelor teh
nice de peste 85 la sută, nu putem 
spune că am făcut totul pentru a 
obține o producție maximă in u- 
nitatea de timp, la fiecare utilaj 
în parte. Nu am asigurat, in toate 
secțiile și la fiecare loc de muncă, 
o organizare superioară a produc
ției și a muncii, o severă disciplină 
tehnologică și de lucru. Por
nind de la cerințele programului 
suplimentar de dezvoltare a econo
miei, de la sarcinile subliniate de 
secretarul general al partidului,

LA FINELE CINCINALULUI 
TREBUIE SA OBȚINEM O 
PRODUCȚIE GLOBALA IN
DUSTRIALA LA O MIE LEI 
FONDURI FIXE DE PESTE 
3 100 LEI (ȘI NU DE 2 700 LEI, 
CÎT S-A PREVĂZUT INIȚIAL), 
UN INDICE DE UTILIZARE A 
MIJLOACELOR TEHNICE DE 
PESTE 87 LA SUTA.

Sint cifre inalte, deosebit de mo
bilizatoare, dar pe deplin realiza
bile. Ele vor fi atinse în condițiile 
modernizării accentuate și dieseli- 
zării producției de autocamioane, 
sporirii substanțiale a efortului 
propriu al colectivului in amplifi
carea producției industriale, a pro
ducției fizice și reducerii efortului 
valutar al statului, pe baza unei 
adinei gindiri tehnice și economice, 
generatoare de o eficiență in con
tinuă creștere. Deci, și noi, cei de 
la Întreprinderea de autocamioane, 
ne străduim să înțelegem bine ne
cesitatea subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
adoptarea programului suplimentar 
cere o schimbare radicală a con
cepției despre dezvoltarea economi
că, punindu-se un accent mai mare 
pe eficiență, pe randamentul 

muncii și al folosirii dotă
rii tehnice. în lumina acestor sar
cini, pentru stimularea colectivelor 
în obținerea de producții cît mai 
mari cu fondurile fixe de care dis
pun, socotesc că ar fi bine ea :

FORURILE DE RESORT DIN 
MINISTERE ȘI ALTE ORGA
NISME ECONOMICE CENTRA
LE SA PERFECȚIONEZE ME
TODOLOGIA DE CALCUL A 
PRODUCȚIEI GLOBALE IN
DUSTRIALE LA 1000 LEI 
FONDURI FIXE, ÎN SENSUL 
CREȘTERII EFORTULUI PRO
PRIU AL ÎNTREPRINDERILOR, 
DEPARTAJĂRII CLARE, ȘTI
INȚIFICE, A ACESTUIA, EVI- 
TÎNDU-SE „UMFLAREA" RE
ALIZĂRILOR PRIN CONTRI
BUȚIA ALTOR UNITĂȚI, 
PRIN IMPORTURI Ș.A.

„Zestrea" tehnică modernă, de 
înalt randament, a industriei noas
tre socialiste — creată prin munca 
poporului și eforturile considerabile 
ale societății — trebui® să dea 
maximum de producție pentru po
por și societate, in anul viitor și 
pe ansamblul cincinalului.

Crește productivitatea, 
crește și bunăstarea

Cu cinci ani în urmă, din 
secția mori a marelui Combi
nat de lianți și asbociment din Bi- 
caz — acum unitate-etalon pe mi
nister privind creșterea productivi
tății muncii — a pornit valoroasa 
inițiativă muncitorească : „Produc
tivitate orară maximă cu cheltu
ieli minime". Aici, lingă agregatele 
cu foc continuu, l-am întilnit pe 
tehnicianul Vasile Stoleru, unul 
dintre promotorii inițiativei amin
tite și care a fost delegat al colec
tivului de cimentiști din Bicaz la 

Conferința Națională a partidului 
din decembrie 1977.

— La ora actuală — ne relatea
ză tehnicianul — comparativ cu 
anul 1972, productivitatea orară 
medie pe fiecare agregat este mai 
mare cu 0,300 tone ciment. Pentru 
anul viitor, creșterea suplimentară 
a productivității muncii se ridică 
la 4 la sută față de sarcina plani
ficată. Este normal. Pentru noi, 
anul 1978 înseamnă trecerea la re

Munca și realizările noastre
ducerea săptămînii de lucru și spo
rirea, începînd cu 1 aprilie, a retri
buției tarifare în medie cu 17 la 
sută, ceea ce reprezintă o mărire 
suplimentară a veniturilor întregu
lui colectiv cu aproape 8 milioane 
lei pe an. în scopul ridicării mai 
substanțiale a randamentului mun
cii vom acționa pentru mecanizarea 
și automatizarea unor faze de fa
bricație, creșterea indicilor inten
sivi de folosire a instalațiilor, ra
ționalizarea transporturilor interne 
de materii prime și produse finite, 
raționalizarea personalului auxiliar 
și trecerea sa în activitatea produc
tivă și altele. Adică avem în 
vedere, riguros, tocmai căile 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru în Raportul pre
zentat la Conferința Națională. 
Muncitorii, împreună cu specialiș
tii combinatului, au calculat că :

UN SINGUR PROCENT DE 
CREȘTERE A PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII POATE ASI

GURA, LA NIVELUL COMBI
NATULUI, O PRODUCȚIE SU
PLIMENTARA ÎN VALOARE 
DE APROAPE 5 MILIOANE 
LEI.

Dar noi, cei de la Bicaz, vom 
spori, suplimentar, cu cel puțin 4 
la sută productivitatea muncii în 
anul viitor și, în mod practic, 
vom da o producție de peste două 
ori mai mare decit volumul resur
selor bănești necesare majorării re

tribuției colectivului combinatului. 
Procedăm așa, întrucît trebuie să 
asigurăm și societății noi și însem
nate sporuri de producție indus
trială suplimentară, de fonduri 
bănești, pentru dezvoltare, pentru 
ridicarea nivelului de trai al între
gului popor.

O preocupare 
primordială : 

reducerea costurilor, 
micșorarea consumurilor

Trebuie să acordăm toată atenția 
reducerii mai accentuate a cheltu
ielilor de producție, îndeosebi la 
materiale — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la Conferința Națională 
Calculele demonstrează :

FIECARE PROCENT DE RE
DUCERE A CHELTUIELILOR 
MATERIALE REPREZINTĂ Cî- 
TEVA MILIARDE DE LEI, 

PESTE 6 MILIARDE DE LEI 
ANUL ACESTA — ȘI TOT MAI 
MULT ÎN VIITOR. ACEASTA 
ÎNSEAMNĂ UN PLUS DE VE
NIT NAȚIONAL, NOI POSIBI
LITĂȚI DE DEZVOLTARE A 
ȚARII, DE CREȘTERE A NI
VELULUI DE TRAI AL MASE
LOR LARGI POPULARE.

— Această sarcină primordială, 
majoră, evidențiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne mobilizează 

puternic, ne angajează cu toate for
țele, ne spunea tov. Gheorghe Va- 
siu, secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. Prevede
rile programului suplimentar se 
bucură de o deosebită receptivitate 
în rindul colectivelor de oameni ai 
muncii din județ, care depun efor
turi stăruitoare pentru sporirea 
continuă a producției materiale, 
concomitent cu diminuarea costu
rilor de fabricație. Planul pe primii 
doi ani ai cincinalului a fost înde
plinit pe ansamblul județului cu 25 
de zile înainte de termen, ceea ce 
se va concretiza într-o producție 
industrială suplimentară în valoare 
de peste 1,7 miliarde lei. Este un 
pas însemnat pe calea îndeplinirii 
angajamentului nostru de a realiza 
în plus, peste prevederile actualu
lui cincinal, o producție in valoare 
de 5 miliarde lei. în paralel cu 
sporirea substanțială a producției, 
colectivele de muncă din unitățile 
industriale se preocupă, cu priori
tate, de accentuarea laturilor ca

litative ale activității economice, în 
concordanță cu sarcinile subliniate 
de secretarul general al partidului 
la Conferința Națională și cu prile
jul vizitelor de lucru întreprinse în 
județul nostru. Bunăoară, anul 
acesta, prin reducerea cheltuielilor 
la 1 000 de lei producție-marfă s-au 
obținut, pe ansamblul județului, 
economii în valoare de peste 108 
milioane lei, din care 70 milioane 
lei reprezintă economiile înregis
trate la cheltuielile materiale de 
producție.

— în ce constau căile practice de 
acțiune pentru îmbinarea organică 
a cerințelor : „producție maximă și 
cheltuieli minime de fabricație" ?

— Succint este vorba de : • în
tărirea spiritului gospodăresc și 
crearea unei exigente opinii de 
masă față de orice risipă • situa
rea permanentă în centrul atenției 
comitetului județean de partid a 
evoluției cheltuielilor, stabilindu-se 
de fiecare dată măsuri eficiente 
pentru Încadrarea tuturor unități
lor în normele și cotele aprobate 
• urmărirea, zilnică, decadală și 
lunară, de către consiliile oameni
lor muncii, organele municipale și 
orășenești de partid, a principale
lor consumuri materiale și energe
tice • intensificarea activității de 
cercetare și inginerie tehnologică in 
scopul accelerării ritmului de asi
milare a unor noi produse și teh
nologii care să influențeze direct 

înfăptuirea Programului suplimentar de dezvoltare a economiei în 
perioada 1976—1980. a sarcinilor și orientărilor cuprinse in Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională 
are o puternică bază de pornire și un scop final major, in- 
suflețitor. Este o bază trainică — și aceasta constă in succesele 
remarcabile de pină acum obținute de oamenii muncii prin 
îndeplinirea obiectivelor cincinalului, sînt direcții științifice de acțiune, 
clar definite pentru atingerea scopului fundamental al politicii parti
dului : înflorirea patriei socialiste, ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

reducerea consumurilor materiale și 
energetice. La Combinatul siderur
gic din Hunedoara, spre exemplu, 
organizația de partid și consiliul 
oamenilor muncii au desfășurat o 
amplă activitate organizatorică și 
politică pentru creșterea coeficien
tului de scoatere de laminate din 
tona de metal. Pe această cale, nu
mai in acest an s-a reușit ca, din 
aceeași cantitate de oțel, să se re
alizeze suplimentar o producție de 
56 000 tone laminate, asigurindu-se 
diminuarea cheltuielilor materiale 
cu peste 50 milioane lei.

— Dar pentru anul 1978 și urmă
torii ani ai cincinalului, ce se pre
conizează în scopul reducerii mai 
accentuate a cheltuielilor de pro
ducție și, în special, a celor ma
teriale ?

— în 35 de întreprinderi din ju
deț a fost analizată în detaliu situa
ția a peste 1 000 norme și norma
tive de consum, a 73 sortimente de 
materii prime și materiale și a 14 
consumuri energetice. Cu acest pri
lej au fost găsite soluții practice 
de reducere a consumului în pe
rioada 1978—1980 la peste 28 de sor
timente de materii prime și mate
riale (cocs, feroaliaje, metale ne
feroase, lemn, ciment ș.a.) și s-au 
creat condiții ca, începind din anul 
viitor, toate unitățile să lucreze la 
nivelul normelor de consum stabi
lite prin planul cincinal pentru anul 
1980.
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De la Directivele Congresului al Xl-lea la Programul suplimentar adoptat de Conferința Națională
w

t
n mod cu totul firesc pentru un partid cu o concepție revo
luționară, materialist-dialectică asupra evoluției societății, 
problematica economică a ocupat un loc prioritar în cadrul 
lucrărilor Conferinței Naționale a partidului nostru.

Cu consecvența-i binecunoscută în urmărirea acestui domeniu, 
care constituie baza înfloririi bunăstării materiale și spirituale a în
tregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut și de această 
dată ca atenția celor cîteva mii de delegați și invitați prezenți in 
sala Palatului în zilele de 7—9 decembrie, a întregului partid și 
popor să se concentreze înainte de toate spre înfăptuirea progra
melor destinate înfloririi în continuare a industriei, agriculturii, știin
ței și tehnicii, transformării României intr-o țară cu un puternic po
tențial productiv.

Desigur, prin hotărîrile Conferinței Naționale prevederile gene
rale stabilite de Congresul al Xl-lea privind dezvoltarea economico- 
socială a țării sînt substanțial îmbogățite prin obiectivele progra
melor de creștere suplimentară a producției industriale și agricole. 
Deci nu numai că nu vom renunța la nimic, dar ne vom spori voința 
de a face șl mai mult, conștienți că numai așa vom avea mai mult.

Tocmai într-un asemenea context se cere în mod deosebit a fi 
subliniat faptul că linia directoare pentru anii care vin, pe care ne-a 
indicat-o secretarul general al partidului, este aceea a accentuării 
laturilor de ordin calitativ ale activității economice. Entuziasmul cu 
care această orientare a fost primită de către conferință și de către 
întregul popor este întru totul explicabil. Am muncit tenace aproape 
trei decenii și jumătate să umplem marile goluri economice lăsate 
de vechea orînduire, să populăm pămintui României cu întreprinderi 
industriale moderne, cu gospodării agricole temeinic organizate, cu 
institute științifice bine dotate. Numai în ultimii doi ani am con
struit peste 1 000 de importante asemenea obiective, atît la orașe cît 
și la sate, multe altele urmînd să intre în funcțiune pînă în 1980. 
în cadrul acestui proces, care a cerut eforturi tenace și care va 
continua în mod susținut, am pregătit o puternică armată de munci
tori și specialiști cu o înaltă capacitate profesională. Astfel, efor
tul masivelor acumulări ne permite astăzi să facem saltul de 
la cantitate la calitate, „cerință primordială de care depinde viitorul 
industriei românești, viitorul întregii economii naționale'', lată obser
vația de o lucidă pertinență pe care ne-a pus-o în față, tuturor, secre
tarul general al partidului. Și nu este deloc de mirare faptul că vorbi
tori dintre cei mai avizați din punct de vedere științific au subliniat de 
la tribuna conferinței intrarea — odată cu aceasta — a economiei 
românești într-o etapă cu totul nouă. în limbaj strict economic aceas
ta înseamnă că factorii calitativi capătă importanța hotărîtoare, re
producția lărgită de tip Intensiv devenind predominantă în economia 
românească.

Sau, mai simplu, pe înțelesul și al nespeclaliștilor: intrăm în 
epoca lucrului foarte bine făcut — în toate domeniile de Activitate.

O simplificare ce solicită însă explicații, îndeplinirea cerinței 
formulate de secretarul general al partidului presupunind însușirea 
unei viziuni profund științifice asupra conceperii muncii, precum și 
respectarea unui adevărat complex de factori in organizarea activi
tății productive, începînd de la proiectare și terminînd cu calculul 
eficienței, la desfacerile pe piața internă și externă.

Intrarea în epoca lucrului foarte bine făcut presupune, cu priori
tate, continua modernizare a structurii producției, pornind chiar de 
la o îmbunătățire a structurii materiilor prime. De la bun început 
deci intră în acțiune necesitatea realizării unei mai strinse conver
gențe intre cercetare — chemată prin Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să facă mult mai mult pentru a micșora apelul atît de 
mare pe care România îl face încă la materiile prime din import — 
și celelalte două cicluri importante, proiectarea și execuția.

Intrarea în epoca lucrului foarte bine făcut înseamnă, în același 
timp, continuarea într-un ritm și mai intens a eforturilor • pentru 
creșterea productivității muncii prin introducerea și extinderea tehno
logiilor avansate în strînsă concordanță cu tipizarea, industrializarea, 
utilizarea înlocuitorilor de materiale, crearea de modele noi și pro
duse mai bune, realizabile din materiale ieftine, existente în țară.

Noua calitate înseamnă, între altele, bătălia cu consumurile — 
încă exagerate în multe domenii, îndeosebi în siderurgie, construcții 
de mașini, chimie, în industria lemnului sau în industria bunurilor 
de consum — valorificarea superioară a materiilor prime și mate
rialelor, inclusiv a materialelor secundare și a deșeurilor.

Revoluția necesară în producția de bunuri materiale înseamnă, 
totodată, o preocupare perseverentă, eficientă, pentru o altă cali
tate — aceea a costurilor scăzute, fără de care nu se poate obține 
— în mod virtual — competitivitatea atît de necesară într-o epocă 
în care circa 1/3 din producția finală este destinată exportului. Nu-i 
suficient, deci, să produci obiecte bune. Trebuie să răspunzi și la 
întrebarea : cu ce cheltuieli, cu ce efort ?

Numai punînd o asemenea întrebare — întrebarea de bază a 
oricărui bun gospodar I — poți să apreciezi la justa valoare insis
tența cu care secretarul general al partidului se preocupă pentru 
folosirea la maximum a tuturor spațiilor productive, a fiecărei ma
șini, cerința de a obține efectiv beneficii cit mai mari de la 'fiecare 
mie de lei investită în fondurile fixe.

Intrarea în epoca lucrului foarte bine făcut — spunea unul dintre 
vorbitorii care au luat cuvîntul de la tribuna Conferinței Naționale —• 
a fost din timp și profund pregătită prin modelul românesc de creș
tere economică, prin nivelul atins în dezvoltarea forțelor de produc
ție. în același timp, ea a fost pregătită de către partid prin creșterea 

' competenței ’ comuniștilor în conducerea tuturor sectoarelor econo
miei. lată de ce saltul calitativ pe care Conferința Naționaiă îl apre
ciază drept fundamental pentru întreaga activitate economică, se 
împletește cu sarcina de a folosi in cele mai bune condiții cadrul 
organizatoric al democrației socialiste de sporire a participării clasei 
muncitoare — clasa care și-a demonstrat, prin realizările sale, ca
pacitatea de a asigura buna gospodărire a avuției naționale — la 
conducerea acestui proces vast și de importanță hotărîtoare pentru 
evoluția ulterioară a României.

Intrarea în epoca lucrului foarte bine făcut înseamnă conștiință 
revoluționară, disciplină fermă, luptă contra risipei, a neglijenței, 
maximă responsabilitate gospodărească.

Pe drept cuvînt se poate spune că și pe acest plan faza acu
mulărilor cantitative, a deceniilor de educație socialistă, comunistă — 
trebuie să-și spună acum cuvintul.

Din mîinile noastre, ale tuturor, nu trebuie să iasă decît lucruri 
foarte bine făcute I

Eugen FLORESCU

„Aceasta este cerința primordială de care depinde viitorul industriei românești, 
viitorul întregii economii naționale. Numai realizînd acest mare salt calitativ revolu
ționar putem transpune in viață obiectivul stabilit de Congresul al Xl-lea cu privire 
la afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice in acest cincinal".

NICOLAE CEAUȘESCU

RITMURI MEDII ANUALE DE CREȘTERE ÎN ACTUALUL CINCINAL

PRODUCTIVITATEA MUNCII

Directivele Plan Program
Congresului cincinal suplimentar

VENITUL NAȚIONAL

Directivele Plan Program
Congresului cincinal suplimentar

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ

Directivele Plan Program
Congresului cincinal suplimentar

DIRECȚII PRINCIPALE DE ACȚIUNE
• RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC, CALITATIV AL TUTUROR PRODUSELOR. Este necesar să se impulsionezt 

activitatea de cercetare și de promovare a progresului tehnic în toate sectoarele, să se asigure scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producție, să se obține 
noi materiale cu caracteristici superioare, noi mașini și utilaje de înaltă productivitate, produse de calitate tot mai bună, să se extindă aplicarea tehnologiilor 
noi, care să ducă la reducerea consumurilor materiale și creșterea mei accentuată a productivității muncii.

• DEZVOLTAREA MAI RAPIDĂ A BAZEI DE MATERII PRIME INTERNE, CONCOMITENT CU FOLO
SIREA MAI RAȚIONALĂ A ACESTORA. Se impun .creșterea randamentului lor, diminuarea pierderilor la prelucrare, reproiectarea produ
selor, combaterea cu hotărîre a risipei, însușirea unei concepții noi de valorificare intensă a materialelor secundare și deșeurilor.

• ASIGURAREA Șl GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ A COMBUSTIBILILOR Șl ENERGIEI. îmbunătățirea balanței 
energetice, reducerea ponderii hidrocarburilor, valorificarea resurselor de huilă, lignit și șisturi bituminoase, accelerarea construcției de hidrocentrale reprezintă 
probleme vitale pentru dezvoltarea în continuare a economiei.

• CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. Este necesar să se treacă' mai rapid la mecanizarea 
și automatizarea atît a proceselor de producție, cît și a evidenței gestiunii unităților, să se aplice ferm programele de ridicare a calificării profesionale a între
gului personal muncitor, să se asigure organizarea științifică a producției și a muncii, stabilindu-se răspunderi și sarcini precise în toate sectoarele, inclusiv în 
serviciile funcționale.

• SPORIREA RAPIDĂ A EFICIENȚEI FONDURILOR FIXE, acționîndu-se cu fermitate pentru ieftinirea lucrărilor de investiții, 
utilizarea deplină a capacităților de producție, realizarea unei structuri de fabricație cît mai avantajoase din punct de vedere economic.

• RIDICAREA GRADULUI DE VALORIFICARE A MATERIILOR PRIME Șl MATERIALELOR, prin realizarea 
unor produse de mai mare tehnicitate, de calitate superioară. Este necesar să se acționeze ferm pentru valorificarea superioară a metalului, pentru adîncirea 
gradului de prelucrare a resurselor de țiței și gaze, pentru utilizarea cu randamente superioare a materiilor prime în toate ramurile industriale.

• REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ A CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE, ÎNDEOSEBI A CHELTUIELILOR 
MATERIALE. Se impun o gospodărire judicioasă a fondurilor, aplicarea unui regim strict de economii, obținerea pentru fiecare leu cheltuit a unui volum 
cît mai mare de producție-marfă și a unor beneficii sporite.

FONDURI FIXE
Pină în 1980 se va realiza o PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ LA 1000 

LEI FONDURI FIXE DE CEL PUȚIN 1200 LEI, nivelări superioare mediei pe 

ansamblul industriei urmînd să obțină construcția de mașini, ramurile 

prelucrătoare din chimie, industria ușoară și alimentară.

wuii.
.............................. ............... :

Prin reducerea

a cheltuielilor materiale, se vor 
LEI PESTE PREVEDERILE CINCI!

INVESTIȚII ÎN ECONOMIE

Plan Program
cincinal suplimentar
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O pagină glorioasă
din lupta de eliberare

clasei noastre muncitoare
■z de decembrie 1918. Țara în- 
ă trăia din plin bucuria impli- 

— prin istoricele hotărîri ale 
i Adunări Naționale de la Alba 

i — a străvechiului ideal de uni- 
națională. în același timp, se în- 

a valul bătăliilor revoluționare, 
ele populare pășeau ferm și vi- 
os la luptă pentru ca în România 
tă, realizată prin grele sacrificii, 
platea socială să întregească li- 
tatca națională, pentru ca pe pă- 
ntul patriei să se clădească o orin- 
ire nouă, mai dreaptă, în care po
rul să fie eliberat de orice exploa- 
re și asuprire. Momentul de vîrf al 
estor aprige bătălii l-a constituit 
îpunătoarea manifestație a munci- 
irimii bucureștene din 13 decembrie 
118, de la care se împlinesc 59 de 
ni.
„Clocotul ce fierbea in străfunduri 

k străbătut la suprafață cu putere ne
stăvilită" — remarca un participant la 
aceste evenimente, relevînd atmosfe
ra de efervescență revoluționară a 
acelei perioade in care nu era zi 
fără să izbucnească o grevă, fără ca 
piețele și străzile orașelor să nu se 
transforme in imense săli de întru
nire in care mii de oameni își pro
clamau voința de a orienta evoluția 
țării pe calea democrației. „Duhul 
vremii" influența puternic lupta 
muncitorimii — scria ziarul „Socia
lismul".

Marile și viguroasele bătălii de 
clasă din noiembrie-decembrie 1913 
reflectau profunda nemulțumire ce 
mocnea în inima și conștiința mase
lor ; ele erau in același timp o ri
postă fermă la încercările claselor 
dominante de a menține vechile rîn- 
duieli și de a arunca întreaga pova
ră a dificultăților economice postbe
lice pe umerii oamenilor muncii. O 
prăpastie mai adîncă decît pricind se 
săpase intre asupriți și asupri
tori, iar ecoul Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, marile bă
tălii revoluționare de 
gul continent întăreau 
maselor in apropierea 
idealurilor lor de libertate și drep
tate socială, in triumful ideilor so
cialismului.

pe între- 
increderea 
împlinirii

Aflîndu-și Izvorul în sărăcia și obi
da maselor, propunindu-și ca țel 
imediat adoptarea unor măsuri pri
vind îmbunătățirea condițiilor lor de 
muncă și viață, bătăliile de clasă din 
noiembrie-decembrie 1918 dădeau, 
totodată, expresie voinței clasei mun
citoare de a transforma radical orin- 
duirea existentă, făceau dovada for
ței 
re, 
fel 
își

și combativității sale revoluționa- 
a maturizării ei politice. în acest 
mișcarea noastră muncitorească 

afirma răspicat idealurile de eli
berare națională și socială cu convin
gerea că aceasta era singura cale 
pentru propășirea țării, pentru creș
terea prestigiului ei internațional. 
„Acest prestigiu — scria ziarul socia
list „Adevărul" — e nimbul ale că
rui raze ne incălzesc nouă, muncitori
lor români, inimile și ne dă avîntul 
de a ne ridica 
progresiste".

Cu dîrzenie 
s-a xavintat în 
muncitorimea 
semnificativ, în acest sens, faptul că 
procesul 
politice 
(doar în 
tragerea 
ție s-au 
de sindicate cu circa 10 000 de mem
bri) se întrepătrundea cu desfășura
rea unor ample greve în urma că
rora lucrătorii ceferiști, metalurgiștii, 
muncitorii din industria lemnului și 
alimentară au impus satisfacerea u- 
nor importante revendicări economi
ce și politice. Acestor detașamente 
ale clasei muncitoare li s-au adăugat, 
în primele zile ale lunii decembrie, 
muncitorii tipografi. Cererile lor în
dreptățite au întimpinat însă refuzul 
patronatului; în semn de solidaritate 
cu lucrătorii tipografi, întreaga mun
citorime a Capitalei s-a ridicat Ia 
luptă.

în ziua de 13 decembrie 1918, de 
la marile fabrici „Lemaître", „Vul
can" și „Wolf", de la Regie și „Haug", 
de la Arsenal, „Bragadiru", ca și din 
alte întreprinderi și ateliere, mii de 
lucrători se îndreptau spre centru. 
Aidoma albiei unui fluviu spre văr
sare, coloanele muncitorești creș-

pînă la nivelul lumii

și hotărîre neabătută 
lupta revoluționară 
bucureșteană. Apare

de întărire a organizațiilor 
și profesionale proletare 
cîteva săptămîni după re- 

trupelor germane de ocupa- 
reorganizat în Capitală 40

Săptămina științei și tehnicii" 

din industria poligrafică

teau necontenit, alcătuind un cor
tegiu impunător. „Era grandios spec
tacolul ! — scria ziarul „Chemarea". 
Bărbați cu fețele innegrite de fum 
și păcură, cu ochii strălucind, cu 
pieptul umflat de zbuciumul «Inter
naționalei» înaintau cite patru... Stră
zile pe care le parcurgeau căpătau 
parcă ceva din entuziasmul și măre
ția lor".

Cuprinse de furie și spaimă, cer
curile guvernante au hotărît repri
marea demonstrației. în Piața Tea
trului Național s-a tras în plin a- 
supra coloanelor muncitorești ; au că
zut zeci de morți și sute de răniți, 
alte sute de demonstranți fiind ares
tați și schingiuiți în beciurile poli
ției, Localul din strada Sf. Ionică în 
care își avea sediul Partidul socialist 
a fost devastat, iar apariția ziarului 
„Socialismul" —interzisă.

La aflarea veștilor despre repre
siune, un uriaș val de indignare și 
protest s-a ridicat în întreaga țară ; 
clasa muncitoare, largi cercuri pro
gresiste, democratice își exprimau 
simpatia și solidaritatea cu „luptă
torii dreptății și adevărului", cum îi 
caracteriza pe eroicii muncitori ai 
Capitalei o moțiune de protest a lu
crătorilor ieșeni.

în pofida speranțelor celor ce or
donaseră crunta represiune, lupte
le de clasă s-au întețit in perioada 
următoare, culminînd cu ampla bă
tălie revoluționară pe care a repre
zentat-o greva generală din octom
brie 1920. In viitoarea lor s-a plămă
dit Partidul Comunist Român, sub 
conducerea căruia clasa muncitoare, 
masele populare au înlăturat de la 
putere clasele exploatatoare, instau- 
rind cu trei decenii în urmă, intr-un 
decembrie de idealuri împlinite, 
Republica populară — stat al oame
nilor muncii de la orașe și sate — 
moment ce a deschis calea unor pro
funde prefaceri revoluționare in țara 
noastră, marcind trecerea societății 
românești intr-o etapă nouă, etapa 
construcției socialiste.

Iar acum, intr-un alt decembrie, 
urmașii celor care s-au aflat cu 59 
de ani în urmă sub faldurile steagu
lui roșu în Piața Teatrului Național, 
delegații la Conferința Națională a 
P.C.R. — muncitori, țărani, intelec
tuali, oameni ai muncii de toate na
ționalitățile, reprezentind pe cei a- 
proape trei milioane de membri ai 
Partidului Comunist. Român, de fapt 
întregul nostru popor — au dezbătut, 
ca adevărați stăpini ai țării, proble
mele fundamentale de care depinde 
accelerarea dezvoltării social-econo- 
mice a patriei, au adoptat hotărîri 
de importanță istorică care deschid 
luminoase perspective pentru mersul 
ei ferm înainte, angajîndu-se să nu 
precupețească nimic pentru înălțarea 
României pe noi culmi de progres și 
civilizație. Acest angajament solemn, 
această voință unanimă de a face to
tul pentru înflorirea patriei socialis
te constituie cel mal înalt omagiu 
adus luptei Înaintașilor, tuturor celor 
pentru care idealurile socialiste au 
reprezentat crezul statornic al vieții, 
supremul țel al faptei lor.

Silviu ACHIM

cinema
lunâ:
18,15;

Luni dimineața, in sala de marmu
ră a „Casei Scinteii" s-a inaugural 
„Sâptămina științei și tehnicii" din 
industria poligrafică, organizată de 
•Uniunea sindicatelor din presă, po
ligrafie și edituri și Centrala in
dustriei poligrafice. Această mani
festare vine să finalizeze ediția din 
acest an a acțiunii pentru stimula
rea participării maselor la activita
tea de creație științifică și tehnică 
din cadrul Festivalului național 
„Cintarea României".

în această perioadă sînt reunite in 
expoziția organizată cu acest prilej 
cele mai reușite creații științifice și 
tehnice din cadrul ramurii. Va avea 
loc, de asemenea, o sesiune de co
municări, unde expozanții vor pre
zenta cele mai valoroase realizări în 
acest domeniu, precum și un schimb 
de experiență la Combinatul poli
grafic „Casa Scinteii" — întreprin
dere model în cadrul industriei po
ligrafice.

• împușcături sub clar de
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; ro.xa, 
20,30. FAVORIT — 9; 11,15; 13,38; 
15,45; 18; 20,15.
• Melodiile Broadwayului: 
TRIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
20.15. PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17,30.
• Mama: CAPITOL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30, MELODIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20,30.
• Floare de cimp: VICTORIA — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
« Poruncă întunecată: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FESTIVAL — 8,45; 11; 
13,30: 16; 18.30; 20,45.
• Iarba verde de acasă: CEN-

PA- 
18;

(Urmare din pag. I)
ciale. Acest proces înseamnă impli
cit. legic, creșterea rolului conducă
tor al forței sociale ce deține puterea 
in stat, respectiv clasa muncitoare.

Așa cum se știe, in strategia ge
nerală a partidului nostru, cristali
zată in Programul adoptat de Con
gresul al XI-lea, este cu claritate 
exprimată concepția că înaintarea 
spre comunism presupune nu numai 
o simplă creștere cantitativă a for
țelor de producție, nu numai o acu
mulare de bunuri materiale, ci și 
perfecționarea neîntreruptă a noilor 
relații sociale, implicitul o continuă 
extindere și adincire a democrației 
socialiste.

Or. întărirea democrației socialis
te înseamnă participarea mai largă, 
mai profundă a poporului la condu
cerea statului, ceea ce, la rindul său, 
presupune participarea mai intensă 
a clasei muncitoare care este clasa 
majoritară in structura societății 
noastre, sporindu-și mereu rindurile 
prin desfășurarea procesului de in
dustrializare rapidă a țării. In cursul 
actualului cincinal acest proces se va 
accentua și mai mult prin asigurarea 
pregătirii profesionale a încă aproa
pe 1.9 milioane persoane, dintre care 
aproape 1,7 milioane sint muncitori 

■ calificați.
Tocmai aceasta a constituit și 

constituie linia noastră generală a 
dezvoltării sociale, adincirea demo
crației socialiste și întărirea rolului 
conducător al clasei muncitoare fi
ind îngemănate, concepute ca laturi 
inseparabile, componente organice 
ale unui proces unitar.

In acest sens, in ultimii ani, pe 
lingă cunoscutele forme ale democra
ției reprezentative, ale căror atribuții 
au fost lărgite in mod considerabil, a 
fost creat și un întreg ansamblu de 
noi forme și structuri ale democra
ției muncitorești directe. Intre aces
tea se înscriu, așa cum se știe, adu
nările generale ale oamenilor muncii 
ca for suprem de conducere munci
torească in întreprinderi ; consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și centrale, dispunind de largi împu
terniciri ; organismele controlului 
muncitoresc de stat sau unitățile de 
control ale oamenilor muncii ; consfă

tuirile de lucru pe ramuri de activi
tate. Au fost instituționalizate. ca 
inaite foruri de conducere, congresele 
cu caracter național in principalsle 
domenii ale vieții sociale. au fost 
create noi organisme, cu caracter 
permanent; pe plan național, precum 
Consiliul Național al Oamenilor Mun
cii din industrie, transporturi și con
strucții — care asigură acțiunea 
unitară a tuturor organismelor de 
conducere colectivă, de la unitățile 
economice și- pină la ministere.

Există, deci, un cadru organiza-

așa, dar este și mai bine, și mai ne
cesar, ca muncitorii să participe di
rect la conducere".

Este un imperativ care își găsește 
expresie — așa cum s-a accentuat 
la Conferința Națională — in primul 
rind in ridicarea a noi și noi acti
viști de partid, a noi cadre de partid 
din rindul clasei muncitoare. Este 
un proces firesc, deoarece partidul 
nu constituie o entitate abstractă, 
un concept general : partidul sint 
oamenii care ii alcătuiesc, iar întă
rirea rolului de conducător politic

— în programul său de activitate 
secția de critică a asociației din 
București a Uniunii scriitorilor pre
vede organizarea unui colocviu al 
criticilor. Ce-și propune o asemenea 
dezbatere ?

— De cîteva luni au loc în presă 
discuții privind starea actuală a cri
ticii. S-au acumulat, astfel, și obser
vații cu valabilitate mai largă, și le
gate de cărțile ultimei perioade. Co
locviul, pe care secția de critică și 
istorie literară a Asociației scriitorilor 
din București îl pregătește pentru 
această lună, nu-și propune un 
bilanț definitiv, întrucît confruntă
rile iși vor urma cursul lor firesc 
și după aceea ; el dorește doar să 
puncteze momentul în care se găseș
te literatura română și reflexul ei 
critic. Este un moment important, ce 
reclamă un corelat efort al conștien
tizării de sine. Criticii noastre litera
re. militante, i s-a cerut, pe bună 
dreptate, să stimuleze în mod mai 
consecvent, mai stăruitor, operele re
prezentative ale timpului nostru, 
creații politice, inspirate din viața so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. din frămîntările și preocupările 
reale ale oamenilor muncii, din nu
cleul iradiant al ideilor ce definesc 
stadiul, etapa în care ne aflăm, acea 
etapă despre care secretarul general 
al partidului arăta in Raportul la 
Conferința Națională că trebuie să se 
caracterizeze printr-o ridicare gene
rală a indicilor calitativi în toate do
meniile de activitate, realizînd astfel 
un mare salt calitativ revoluționar. 
Se afirmă pe drept cuvint că ge
nerația matură de scriitori a a- 
juns într-o etapă de cristali
zare, de mare efervescență ar
tistică ; este tot atît de adevărat că 
mulți alți scriitori, din generațiile mai 
tinere au scris cărți semnificative, im
portante, întruchipind intr-o bogată 
galerie personajele lumii noastre so
cialiste. Se simte deci nevoia unei 
priviri mai în adincime, a sintezelor, a 
valorificării marilor direcții tematice, 
ideologice, estetice din literatura ac
tuală din unghiul concepției materia- 
list-dialectice. Nu vor putea lipsi 
din schimbul de opinii tentativele de 
sinteză și, întrucîtva, de prospectare, 
nici acea „critică a criticii" in afara 
căreia domeniul nostru nu și-ar în
dreptăți numele. La colocviu vom in
vita critici din alte centre culturale, 
precum și poeți, prozatori, drama
turgi, încercind a lămuri laolaltă 
cîteva dintre obiectivele noastre.

— în ce măsură problemele criticii 
actuale sînt problemele literaturii 
actuale ? Vă întrebăm pentru că, 
deși s-ar părea că răspunsul este, de 
la sine înțeles, practic, lucrurile sint 
ceva mai complicate ; în unele luări 
de poziție, articole apărute in cadrul 
discuțiilor pe marginea criticii lipsesc 
cu desăvîrșire referirile la opere, 
tendințe, modalități ale literaturii ro
mâne actuale. „Dezbaterea" capătă 
astfel un aer excesiv de abstract, 
neangajind pregnant „obiectul", adică 
literatura însăși...

— S-a întimplat, intr-adevăr, ca 
generalizările să eșueze uneori în 
generalități, iar adevărurile enunțate 
să ajungă atit de „universal vala
bile", incit să nu mai privească un 
obiect anume. Observația are deopo
trivă in vedere laudele și nemulțu
mirile, dar mai ales pe cele din ur
mă, fiindcă in asemenea intervenții 
critica propriu-zisă s-a subțiat pînă 
la volatilizare ; iar ceea ce convine 
tuturor s-ar putea să nu mai in
tereseze pe nimeni. Alături de opi
niile judicioase în ~ ‘ “
cente, din presa 
rară și culturală, întîlnim — după 
opinia mea — două atitudini neplă
cute : amintita raportare prea gene
rală, călduță și neangajantă, din care 
lipsesc referirile concrete, precum și 
prea insistenta și pătimașa atenție 
acordată cite unui „caz", ceea ce 
poate crea false probleme, mai ales 
atunci cînd unilateralitățile coexistă 
și involuntar se susțin. Revenind la 
fondul întrebării, cred că in ultimii

ani și chiar recent au apărut nume
roase cărți bune, unele foarte bune, 
de poezie și mai ales de proză, o 
proză beneficiind și de virtuți poeti
ce. Valorile îl interesează pe critic, 
în primul și în ultimul rînd. Ați re
marcat insă, nu mă îndoiesc, cum la 
bursa valorilor literare, oricum nu 
foarte certă, au avut loc fluctuații 
derutante. A întîrziat, de pildă, omo
logarea unor lucrări de vîrf, ca atare 
receptate de către o bună parte a pu
blicului cititor. Or, tendința de a ni
vela produsele intr-un echilibru 
„median" al observațiilor favorabi
le și nefavorabile este în artă mai 
contraindicată decît oriunde altunde
va. Criticul nu-și onorează menirea 
dacă nu-și asumă răspunderea „lan
sării" răspicate a cărții pe care o 
consideră demnă de a fi impusă 
atenției ; și nici dacă nu se delimi
tează de ceea ce socotește neizbutit

unei istorii 
vechi sau contemporane, cu toate 
îi aparțin sau i-au aparținut ; 

este și situația autorului de poe-

în maniere specifice al 
mai 
cite 
dar ___ ____ ______
me, distilînd aromele aceleiași, pînă 
la urmă, deveniri și ființări pe de
plin reale. Folosind mijloace proprii 
de investigare și de expunere, criti
cul și esteticianul vor avea continuu 
în vedere acest obiect, adică și 
„obiectul obiectului" lor. în cazul 
multor forme literare, ei vor fi obli
gați să confrunte „adevărul artei" cu 
„adevărul vieții" șl chiar dacă vor 
recunoaște relativa independență a 
rezultatului artistic obținut (rod al 
imaginației creatoare și al capacită
ții proprii de figurare), îl vor privi 
dependent de surse, și de criteriile 
pe care i le oferă aceste surse. Lite
ratura este o nouă realitate numai 
dacă și numai după ce asimilează 
realități preexistente. Iar criticul va

Critica literara
si cunoașterea

vieții
Răspunderea criticii de a „lansa“ cartea 
pe care o

nu este
CI

consideră demnă de atenție 
o problemă de campanie, 
misiune permanentă
Convorbire cu Ion IANOȘI

dezbaterile re- 
noastră lite-

sau fals — nu sub formă de „cam
panie", ci printr-o răbdătoare acțiune 
de limpezire estetică a situațiilor nu 
de puține ori incîlcite. Nici un critic 
nu este infailibil, și e bine să nu uite 
această evidență ; el trebuie să con
vingă asupra îndreptățirii opiniilor 
și opțiunilor sale ; confirmarea sau 
infirmarea se va produce și ea, cu 
timpul...

— în ..Sohiță pentru o estetică po
sibilă" susțineți că „artistul modern 
nu poate fi numai inteligent, un 
uriaș creier cu circumvoluțiuni mai 
multe și mai subtil, rafinat, inedit 
împletite. El rămîne un om înzestrat 
cu toate cele omenești" și, ca atare, 
arta „nu permite izolarea în inteli
gență, ci obligă la un dialog perma
nent și multiplu cu viața". Această 
exigență implică, desigur, și critica 
și estetica. Scriitorii pot să reclame 
din partea criticului și a esteticianului 
nu numai „filozofie", dar și aceeași 
cunoaștere a vieții, multilaterală, a 
realității, cunoaștere pe care critica 
o pretinde literaturii, operei literare. 
Ce înseamnă pentru critic ori esteti
cian cunoașterea vieții ?

— Pasajul din cartea mea, la care 
vă referiți, polemizează cu o anumită 
modă „hiperintelectuală", care frus
trează arta de o mai complexă vita
litate, ale cărei alcătuiri sintetice im
plică și o mare forță intelectuală, de 
superioară luciditate. în opinia mea, 
arta este o „altă viață", are o struc
tură. . „asemănătoare vieții", adesea 
chiar in privința formelor ei expre-r 
sive. Din această specifică similitudi
ne structurală dintre viața reală și 
realitatea artei rezultă ceea ce în
deobște numim nevoia „cunoașterii 
vieții", imperativ cu o putere coerci
tivă lăuntrică, nicidecum conjunctu- 
rală. Acesta este cazul autorului de 
romane, povestiri, drame, istoriograf

înțelege literatura numai dacă va în
țelege temeiul și cadrul ei social ; 
căci textura e întotdeauna luminată 
contextual Cum ar putea criticul 
enunța judecăți estetice cumpănite 
despre un roman cu muncitori, dacă 
nu a văzut o uzină și nu a pătruns 
relațiile ei economice și politice ; 
sau despre urbanizarea unui sat, 
descrisă cu mijloacele nuvelei sau 
reportajului, dacă nu l-au interesat, în 
fapt, asemenea transmutări sociale 
și umane ? ! problema e mai cu sea
mă de ordin practic ; am impresia că 
un număr de critici au și își creează 
puține prilejuri pentru a cunoaște 
mai îndeaproape și mai în detaliu 
viața muncitorilor și a țăranilor, sau 
a intelectualilor din diverse alte do
menii, științifice și tehnice ; și cred 
că fiecare dintre noi am face bine 
dacă am medita cum să ne implicăm 
mai adine în circuite sociale de an
vergură, în perspectiva unei eficiențe 
specifice, se înțelege. Poate că în 
urma acestei mai decise apropieri 
de realitate, în anumite puncte no
dale ale ei, s-ar diversifica și formele 
participării noastre la dezbaterea 
unor cuprinzătoare procese de exis
tență și conștiință ; inclusiv printr-o 
publicistică socială, pe care o prac
ticăm încă prea puțin susținut.

— Chiar dacă, așa cum scrieți, „nici 
un alt domeniu nu descurajează or
goliul generalizărilor cu violența ar
tei", critica și estetica „comit" anu
mite generalizări în absența cărora 
sesizarea progresului artistic ar fi 
dificilă, întîrziată. „Descurajarea" de 
care vorbiți înseamnă oare că este
tica se consolează cu un loc în „arier
gardă" ? Și nu i-ar anula această 
consolare rolul, funcția despre care 
se vorbește curent : aceea de îndru
mare, de orientare a literaturii și a 
gustului public ? Din acest punct de

vedere, care vi se par „datoriile" ur
gente ale criticii și esteticii militante, 
marxiste. ?

— Observația citată cere să stimăm 
arta, să i ne supunem. Opera de 
artă ghidează comentariul critic, iar 
comentatorul își va afirma propria 
personalitate — implicit printr-o pro
prie operă de exeget — numai in 
măsura în care va urmări sensurile 
obiectului investigat. Generalizările 
sînt obligatorii, nici vorbă, obligato
riu este insă ca ele să se producă in 
cunoștință de cauză — or, „cauza" 
operei de artă este nespus de bogată, 
deschisă unghiurilor mereu noi de 
interpretare. Pentru ce să penduleze 
criticul între umilința „ariergărzii" și 
orgoliul „avangărzii" ? Mai bine să-și 
asume demnitatea pe care i-o con
feră tocmai funcționalitatea proprie, 
cea în raport și cu creația și cu re
ceptarea, pentru a-și exercita influ
ența în ambele direcții, mai ales prin 
pertinente „judecăți de gust", care 
să reverbereze printre autori și in 
rindul publicului. Dacă aceste „jude
căți de gust" vor funcționa corect și 
suplu, atunci ele vor ajuta la stator
nicirea unui întreg sistem de valori 
și idealuri — principala îndatorire, 
urgentă și permanentă, a criticului 
și a esteticianului. Acest lucru echi
valează, în condițiile noastre, cu des
coperirea și susținerea și răspîndirea 
valorilor civilizației socialiste, de azi 
și de mîine. Iată perspectiva ^sem
nalizărilor" constructive și critice, pe 
care să le recepteze cit mai mulți. 
Și strategia noastră vizează, în fond, 
implintarea obiectului specific in ori
zontul social de ansamblu, corelarea 
meseriei specifice de întreaga dina
mică a istoriei...

— Un înaintaș al criticii ro
mânești scria aceste rînduri pline 
de orgoliu profesional : „Nu car nici 
pietre, nici nisip, nici Var, nici apă
— operații de altfel foarte utile. Sînt 
critic și niipic mai mult, dar nici mai 
puțin decit atît". Din fericire (!) a 
„cărat" și pietre și nisip și var și 
apă : opera lui este critică literară 
dar și sociologie, estetică dar și ideo
logie, istorie etc., dezmințind decla
rația de autonomie, criticul trecind 
cu mult peste granița propriei „gră
dini" și demonstrînd, practic, carac
terul pluridisciplinar al profesiei 
sale, lecție strălucit confirmată de
altfel de toți marii critici pe care 
i-am avut. Așadar, poate rămine cri
ticul de azi „nimic mai mult" decit 
un... critic ? Și ce „alianțe" socotiți 
că sînt prioritare ?

— Vă referiți la Eugen Lovinescu, 
unul dintre marii noștri precursori, 
care a dovedit „pluridimensionalita- 
tea necesară» profesiei de critic. Prin 
literatura vremii sale, criticul se 
apleacă, de fapt, asupra întregii con
temporaneități. El poate să scrie sau 
să nu scrie — concomitent — poezii, 
romane, drame, dar in propria sa 
activitate nu poate să nu fie, pînă 
la un punct măcar, istoric și socio
log, etician și filozof. Munca fiecărui 
critic de seamă, român sau străin, 
mai vechi sau mai nou, dovedește, 
în acest sens, imposibilitatea lui 
„nimic mai mult". Rămine de văzut 
ce alianțe „exterioare" le pot susține
— cu toată relativitatea distincției — 
pe cele „interioare". Criticul va pu
tea găsi sprijin în oricare dintre arte, 
în oricare dintre științe, mai ales 
sociale dar și în celelalte, în multe 
tehnici materiale. In judecarea operei 
de artă criticul de azi se sprijină în 
chip fundamental pe concepția mate- 
rialist-istorică asupra vieții, aceasta 
este, cum se spune, busola pe care, 
desigur, trebuie să o știe mînui cu 
pricepere, cu suplețe; certificind și’ 
înnoiri spirituale , el va trebui să gă
sească sprijin în activitățile sociale 
practice, desfășurate în calitate de 
ființă politic și moral înzestrată. Mi
litantă ? Fără îndoială, critica va fi 
astfel pe măsura militantului — din 
critic și din om.

C. STANESCU

TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, TOMIS — 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Unde Înfloresc crinii: EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cartea junglei — 9,30; 11; 12,30;
14.30; 16 Haiducii lui Șaptecai — 
18; 20: DOINA.
• Al șaptelea continent: GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Aripi frinte: BUZEȘTI — 9;
11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• Un gentleman in vestul sălba
tic: BUCEGI — 9,30; 12; 15,15;
17.45; 20.15.
• Călugărul misterios: TIMPURI 
NOI — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Danka — 15,30. Comedie mută 
’77 — 17,45; 20: FERENTARI.
a Fair-play: LIRA — 15,30; 18;
20.15, MUNCA — 10,30; 12,45; 15,45; 
18; 20.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică 1 CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Leul in iarnă (ambele serii) —

9,45, Macbeth — 14, Vechi și nou
— 16,15, Cum să furi un milion 
(ambele serii) — 18,30: CINEMA
TECA.
• Aripioară sau picior?: GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Pinocchio: FLAMURA — 9.
• Ură: DRUMUL SĂRII — 16; 18; 
20.
• Valea prafului de pușcă: GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Regăsire: FLOREASCA — 9; 11;
13; 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru: COTROCENI — 
9; 11,30; 14; 16,30: 19,30.
• Iarna bobocilor: PACEA — 16; 
18: 20.
• Cidul: VIITORUL — 10,30; 15,30; 
19.
• Comoara din lacul de argint: 
VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;

• Sonată pe malul lacului i 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Perla: COSMOS — 15,30; 18;
20.15.
• Piedone, comisarul fără armă:
FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; “ ‘
18; 20,15.
• Insula egretelor argintii: 
GREȘUL — 16; 18; 20.
• Mark polițistul: ARTA 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.

ta t r

15,45

PRO-

— 9;

• Opera Română: Cavaleria rusti
cană, Paiațe — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Elisabeta I —
19.30.
• Teatrul Mie: Emlgranții — 19,30.
• Teatrul de comedie: Plicul —
19.30.
• Teatrul „Nottara" 
gheru): Barbarii 
Studio): Conversație 
nul von Goethe —
• Teatrul Glulești 
Năpasta — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 10.
• Teatrul „Țăndărică1 
toria): Fata babei 
neagului — 17, (la 
șos. Grozăvești): 
mînzului — 17.
• Circul București: 
cului din Sofia —

(sala Ma- 
- 19,30, (sala 
despre dom- 
19.
(Studio 74):

20.15.
• Atac Împotriva lui Rommel: 
MIORIȚA — 9; 11; 13.15; 15.30:
17.45; 20.

• Teatrul Național București 
(sala mare): Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30, (sala mică): 
Imblinzirea scorpiei — 19,30.
e Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului); Ciclul „Ti
neri în competiții artistice interna
ționale". Recitai de pian: Alexan
dru Preda — 20.

(sala Vlc- 
și fala moș- 

Ecran-Club, 
Anotimpurile

Vedetele cir- 
19.30.

revoluționar, a receptivității la nou, 
a spiritului de fermitate și combati
vitate. de exigență și autodepășire. 
Edificiul societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care îl înălțăm est ■ 
de o tot mai mare complexitate, ceea 
ce impune instaurarea in toate do
meniile de activitate a unei maxime 
conștiinciozități, a celei mai profunde 
responsabilități, a unei precizii ri
guroase in îndeplinirea sarcinilor, 
adică tocmai acele trăsături defini
torii, esențialipente proprii clasei 
muncitoare, modului ei de a gîndi,

Participarea directă a clasei muncitoare 
la conducerea societății

toric optim — important fiind ca 
structurile autoconducerii munci
torești să funcționeze din plin, 
să-și îndeplinească intru totul atri
buțiile conferite. O deosebită impor
tanță au in această privință noile 
măsuri inițiate de partid privind de
semnarea secretarului organizației de 
partid ca președinte al consiliului oa
menilor muncii, creșterea simțitoare 
în acest consiliu a numărului mun
citorilor care lucrează efectiv in 
producție.

în același timp, o cerință esențială 
pentru Întărirea rolului conducător 
al clasei muncitoare — cerință ce 
se înfăptuiește pe larg in practică — 
este, așa cum a subliniat cu putere 
Conferința Națională, ca muncitorii 
să ocupe in lot mai mare măsură 
funcții de conducere in toate dome
niile vieții economice, politice, so
ciale. In acest sens, in Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională se subliniază că 
„nu ne putem mulțumi numai cu 
teza că clasa muncitoare iși indepli- 
nește rolul prin intermediul celor 
cărora le dă mandat. Este bine și

îndeplinit de partid este nemijlocit 
legat de promovarea muncitorilor in 
funcțiile de conducere, organizare și 
control, in toate sectoarele de acti
vitate.

în același sens, Conferința Națio
nală a preconizat să se extindă în 
continuare, pe scară largă, procesul 
de participare nemijlocită a munci
torilor în organele colective din toate 
sferele activității economico-sociale 
— de la consiliile de control munci
toresc, consiliile de conducere ale 
ministerelor și celorlalte organe cen
trale și locale de stat și pînă la con
siliile de conducere din cadrul insti
tuțiilor cultural-educative, publica
țiilor. Valoarea principială a acestor 
măsuri constă tocmai in faptul că 
ele reprezintă materializări directe, 
forme concrete de adincire a rolului 
conducător al clasei muncitoare.

Prezența mai amplă, directă a 
muncitorilor in organele de condu
cere, la toate nivelurile este, tot
odată. o necesitate practică, întrucît 
de aceasta se leagă indisolubil o mai 
temeinică organizare și disciplină, 
afirmarea mai puternică a suflului

a munci și a se comporta în societate. 
Participarea directă, mai largă a 
muncitorilor in componența și la ac
tivitatea tuturor organelor de con
ducere este o necesitate stringentă, 
decurgînd nemijlocit din cerințele 
realizării optime a obiectivelor Pro
gramului partidului, din înseși legile 
obiective ale înaintării neabătute pc 
calea socialismului și comunismului.

Clasa muncitoare de azi este nu 
numai chemată să participe mai larg 
la conducerea socială, ci și dispune 
de toate posibilitățile in acest sens, 
atit prin cadrul organizatoric creat, 
cit și prin trăsăturile sale specifice 
ea clasă nouă, prin nivelul de in
struire și calificare profesională, prin 
tot mai largul său orizont politic, 
prin mereu mai bogatul bagaj știin
țific și de cultură generală — așa 
cum a reliefat, chiar in aceste zile, 
schimbul bogat de idei substanțiale 
prilejuit de Conferința Națională. Și, 
așa cum este bine cunoscut, procesul 
de creștere a gradului de competență 
tehnico-științifică și pregătire cultu
rală se află în plină desfășurare, el 
urmînd să ducă, pe măsura înain

tării spre comunism, la ștergerea de
osebirilor esențiale dintre munca fi
zică și cea intelectuală. Se poate 
spune că, de pe acum, partea cea 
mai reprezentativă a clasei noastre 
muncitoare se situează, din acest 
punct de vedere, la niveluri superi
oare de pregătire și cunoștințe, 
apropiindu-se lot mai mult de ni
velul specialiștilor și spunindu-și cu 
temeinicie părerea judicioasă în toate 
marile probleme ale dezvoltării eco
nomico-sociale, ale treburilor obștești, 

întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare nu înseamnă dimi
nuarea rolului celorlalte categorii 
sociale ; dimpotrivă, in dezvoltarea 
societății noastre, afirmarea rolului 
conducător al clasei muncitoare duce 
la inchegarea tot mai strînsă a alian
ței și colaborării dintre muncitori, 
țărani, intelectuali și celelalte cate
gorii sociale, la participarea lor tot 
mai activă împreună, in frunte 
cu clasa muncitoare, la guvernarea 
societății noastre, sub conducerea 
Partidului Comunist. Este știut ce 
sarcini mări îi revin țărănimii coope
ratiste în conducerea cooperativelor 
agricole de producție, în realizarea 
programului de dezvoltare intensivă 
și multilaterală a agriculturii, de 
sporire a contribuției acesteia la în
florirea generală a patriei, la bună
starea națiunii ; importante respon
sabilități revin intelectualității pe 
planul creației tehnico-științifice, al 
afirmării și materializării revoluției 
tehnico-științifice în economie, ca și 
în învățămînt, în cercetare, in îmbo
gățirea patrimoniului spiritual al na
țiunii. Caracteristic pentru dezvolta
rea societății noastre este faptul că 
intărirea rolului conducător al clasei 
muncitoare se împletește, intr-un 
proces dialectic, cu creșterea răspun
derii tuturor celorlalte clase și cate
gorii sociale.

Conducerea exercitată de clasa 
muncitoare. în frunte cu Partidul 
Comunist Român, este chezășia în
făptuirii neabătute a măreței opere 
de edificare a socialismului multila
teral dezvoltat, a viitorului comunist 
al patriei, de dezvoltare economico- 
socială accelerată a societății noastre, 
de asigurare a bunăstării și prospe
rității întregului popor.

Pentru vacanța de iarnă a elevilor
Organizatori de tu

rism bine pregătiți, 
dispunind de cunoș
tințe multilaterale, 
precum și de o do
cumentație bogată, pot 
oferi un sprijin cali
ficat în alegerea tra
seelor. în stabilirea te
maticii excursiilor. 
Totodată, oficiile ju
dețene de turism pot 
asigura mijloace de 
transport conforta
bile, servicii de ghid, 
cazare și masă în u- 
nități de categoria 
preferată.

în această perioadă 
se beneficiază de o 
reducere de 40 la sută 
la transportul cu au
tocare și microbuze, 
pentru excursiile or
ganizate în cursul săp- 
tăminii (luni — vineri) 
și de 30 la sută la cele 
care au loc simbălă și 
duminică și in zilele 
de sărbători legale.

In fotografie : Un 
popas la cabană.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
11,00 în alb și negru. Documentar-ar- 

tistic
11,50 Tipografii — tradiție șl contem

poraneitate
12,10 Telex
15,00 Campionatele internaționale ■ de 

tenis ale României
17.30 Secvențe malteze. Documentar
17,40 Moștenire pentru viitor. Vasile 

Alecsandri. Poezii populare ale ro
mânilor

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură

19,00 Tribuna TV-

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 De la înalta tribună a Conferinței 

Naționale a partidului
20,05 Hotărîrile Conferinței Naționale — 

mobilizator program de acțiune
20.20 Republica XXX. Azi, județul Hu

nedoara
20,45 Seară de teatru : „Puterea" de 

Aurel Mihăle
21,55 „Mai am un singur dor" — seară 

de romanțe
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,05 Hotărîrile Conferinței Naționale — 

mobilizator program de acțiune
20.20 Film serial pentru copii : Ivanhoe
20.45 Viața economică a Capitalei
21,10 Tineretul Capitalei
21,40 Telex
21.45 Muzică de cameră
22,05 Inscripții pe celuloid : Sanssouci

Y
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DIVERS
Laudă
prieteniei

Cu cîteva zile în urmă, elevii 
clasei a XII-a A de la Liceul 
nr. 3 din Satu Mare au fost 
profund afectați aflind că un 
coleg de-al lor, Iosif Katona, a 
fost la un pas de a-și pierde 
viața în urma unei lovituri mi- 
șelești din partea unui individ 
care a dispărut apoi 
ricul nopții. Colegii 
fie în curînd tare 
aflînd că prin 
promptă a medicilor

în întune- 
aveau să 
bucuroși, 

intervenția 
r___r_ Katona a
t^t salvat. Cum însă va mai 
trebui să stea cîteva săptămini 
în spital, elevii s-au gindit să-l 
ajute pe colegul și prietenul lor 
loji, cum îi spun ei, să țină pa
sul cu lecțiile predate în lipsa 
lui. Zilnic, după orele de curs, 
lingă patul de spital al lui loji 
vin pe rînd cîte 2-3 colegi care 
îi explică ultimele lecții pre
date și îi povestesc cu umor 
tonic ultimele lor năstrușnicii, 
la care mai adaugă și puțină 
fantezie. Cînd va reveni în mij
locul lor, loji va dovedi că este 
la fel de bine pregătit la în
vățătură ca și ei. De nota zece.

O mamă 
salvată

La spitalul din Anina aLa spitalul din Anina a fost 
internată în stare foarte gravă 
Ana C., mamă a patru feciori, 
toți muncitori. Cei patru au 
așteptat cu sufletul la gură ver
dictul medicului Vasile Frintu. 
Acesta le-a spus că va încerca 
să facă tot ce este omenește 
posibil, pentru a le salva mama. 
După o foarte dificilă interven
ție chirurgicală, după atente si 
îndelungi îngrijiri, Ana C. a fost 
scoasă în afara oricărui pericol. 
Cei patru feciori ai săi ne roagă 
să transmitem și pe această 
cale cele mai călduroase mul
țumiri „omului cu mînă și ini
mă de aur", doctorului care a 
redat-o din nou vieții, familiei.

Bucuria 
păgubașei

— Nu cumva cunoașteți o fe
meie care a venit de la. Con
stanța și a uitat un bagaj într-o 
mașină de ocazie ?

întrebarea, pusă mai multor 
cetățeni din Babadag, a stirnit 
nedumerirea acestora, iar mu
safirul care le-o punea li se pă
rea cel puțin ciudat. Trei ore 
și-a pierdut omul, intrebîndu-i 
pe cei care-i intilnea, dacă n-au 
văzut, n-au auzit 
fac vreo 
putea să

sau nu-și 
cam cine ar 

. A- 
■’ Nicolae Nico- 

____, __ Constanta, luase 
la ieșirea din orașul său o că
lătoare pînă la Babadag, unde 
coborise, iar cind el a ajuns la 
Tulcea, s-a pomenit cu bagajul 
femeii uitat în mașină. Bagaj în 
care avea lucruri in valoare de 
vreo două mii de lei. Pină la 
urmă a dat și de urma păguba
șei, Gîlcă Lucia, cooperatoare, 
care iși luase adio de la bagaj. 
De prisos să mai spunem cit a 
fost de

idee 
fie păgubașa.

cesta, pe nume
lescu, din C

bucuroasă.

Cu funie
cu tot

La miez de noapte, paznicul 
obștesc din Piscu-Vechi, județul 
Dolj, iși făcea obișnuitul rond 
pe la unitățile și instituțiile co
munei. Deodată, în dreptul cen
trului de sifoane, aude un zgo
mot. Paznicul se îndreaptă in
tr-acolo, și nu mică ii fu mi
rarea deslușind o umbră atirna- 
tă de o funie deasupra canalu
lui de aerisire a încăperii. „Care 
te-ai spinzurat, mă ?“ — a în
trebat paznicul, speriat el însuși 
de o astfel de întrebare. Dar se 
pare că întrebarea a mers drept 
la țintă, pentru că „umbra" a 
prins glas : „Nu m-arn spinzu
rat. Fac gimnastică, e bine ?“ 
„Nu e bine — a răspuns pazni
cul. la fă-te nițeluș încoace să 
văz cu cine am de-a face. Alia. 
Tu ești, mă, Aurel Mirea ? Ptiu, 
bată-te să te bată, om trecut de 
40 de ani, în loc să dormi acasă, 
o să mergi acuma la postul de 
miliție, cu funie cu tot". Ceea 
ce s-a și intimplat.

Uite ceasul, 
nu e ceasul...

I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

Cronica
Luni după-amiază, tovarășul Ște

fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. a primit, la sediul 
C.C. al P.C.R., pe tovarășul Albano 
Nunes, membru al C.C. al P.C.P., 
șeful secției internaționale a Parti
dului Comunist Portughez. A parti
cipat tovarășa Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o infor
mare cu privire la activitatea celor 
două partide și în legătură cu dez
voltarea in continuare a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Portughez.

★
Luni după-amiază a sosit la 

București Pierre Prosper Cerles, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Franceze in Re
publica Socialistă România.

★
Luni s-au desfășurat la Institutul 

de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea lucrările sim
pozionului cu tema „Surse de gene 
pentru rezistența la boli a plantelor 
agricole". Organizată sub egida Aca
demiei Republicii Socialiste România 
și a Academiei de științe agricole și 
silvice, reuniunea a prilejuit susține
rea unor comunicări bazate pe o se
rie de recente cercetări științifice 
românești în domeniul sporirii rezis
tenței la diferite boli a griului, po
rumbului, florii-soarelui și a altor 
plante agricole.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 decembrie. în țară: Vremea 
va fi friguroasă, cu nopți geroase, mâi 
ales în prima parte a intervalului, în
deosebi în jumătatea de est a țării. 
Cerul va fi mâi mult senin noaptea. Se

zilei
Societatea de ginecologie și obste

trică din Republica Populară Ungară 
a decernat, in cadrul unei festivități, 
titlul de membru de onoare al aces
tei societăți profesorului dr. doc. Pa- 
nait Sîrbu, președintele Societății de 
ginecologie și obstetrică, pentru me
rite deosebite în activitatea desfășu
rată în cercetarea științifică și în în- 
vățămintul superior medical.

★
La cinematograful „Scala" din Ca

pitală a avut loc, luni seara, pre
miera filmului românesc „împușcă
turi sub clar de lună". Inspirat din 
actualitatea vieții noastre sociale din 
jurul anului 1947, filmul este realizat 
după un scenariu semnat de Petre 
Sălcudeanu, în regia lui Mircea Mu- 
reșan. în rolurile principale își dau 
concursul actorii : Ion Besoiu, Mir
cea Diaconu, Ion Caramitru, Dan 
Nuțu, Amza Pellea, Octavian Co- 
tescu.

în aceeași seară a fost prezentat 
în premieră filmul documentar „Ion 
Jalea", producție a studioului „Ale
xandru Sahia".

(Agerpres)

A apărut nr. 12/1977 al
revistei

MAGAZIN ISTORIC

vor semnala precipitații slabe, izolate, 
mai ales sub formă de ninsoare' în 
vestul țării. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 18 și minus 8 grade, local 
mai coborîte în prima noapte, iar ma
ximele vor oscila între minus 8 și 
plus 2 grade. Ceață locală, cu depune
re de chiciură. în București: Vreme 
frumoasă, dar friguroasă. Cer va
riabil, mai mult senin. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
slabă dimineața.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALTA SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Excelenței Sale domnului ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

LA VALETTA
Sărbătoarea națională a Republicii Malta îmi oferă deosebita plăcere de 

a vă adresa cordiale felicitări și cele mai sincere urări de fericire personală, 
de bunăstare și prosperitate pentru poporul maltez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între cele două țări 
ale noastre se vor dezvolta pe multiple planuri, în folosul celor două popoare, 
al cauzei păcii și securității în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Aniversarea independenței Republicii Kenya îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă adresa, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu 
personal, calde felicitări și urări de sănătate, fericire personală, de bună
stare și progres poporului kenyan prieten.

Doresc să-mi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și co
laborare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în folosul celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Malta aniversează 
astăzi trei ani de la 
proclamarea republi
cii, eveniment care a 
avut loc la un deceniu 
după dobîndirea in
dependenței, încunu- 
nînd astfel lupta în
delungată a poporului 
din acest mic terito
riu mediteranean (su
prafața — 316 km p, 
populația — 330 000 lo
cuitori) pentru lichi
darea dominației străi
ne și afirmarea drep
tului la o existență li
beră, de sine stătă
toare.

în răstimpul care a 
trecut de la proclama
rea republicii, guver
nul maltez, acționînd 
în direcția consoli
dării independenței 
naționale, a hotărît 
retragerea de pe insu
lă a comandamen
tului forțelor na
vale ale N.A.T.O. din 
Mediterana și a de
nunțat acordurile mi
litare semnate cu fos

ta metropolă. El a în
treprins,’ de asemenea, 
un șir de măsuri eco- 
nomico-sociale Cu ca
racter progresist, me
nite să impulsione
ze dezvoltarea țării, 
ca, de exemplu, insti
tuirea controlului sta
tului asupra bănci
lor, transporturilor 
maritime și aeriene, 
naționalizarea doru
rilor, alocarea unor 
importante fonduri 
pentru construirea de 
întreprinderi indus
triale. Volumul inves
tițiilor în această pe
rioadă se ridică la 237 
milioane de lire ster
line, cele mai impor
tante obiective fiind 
marele șantier naval 
de la Kalafrana, o 
întreprindere meta
lurgică, o uzină pro
ducătoare de utilaj 
destinat conductelor de 
petrol, un studio de 
televiziune.

între Republica So
cialistă România și

Malta s-au statornicit 
legături de prietenie și 
colaborare, întemeiate 
pe deplina egalitate 
în drepturi și avanta
jul reciproc — re
lații care cunosc o 
evoluție ascendentă. 
Un moment de im
portanță deosebită în 
dezvoltarea raportu
rilor româno-malte- 
ze l-a constituit vi
zita întreprinsă în 
țara noastră in 1971 de 
primul ministru al
Maltei, Dom Mintoff. 
Convorbirile purtate cu 
acel prilej, înțelegeri
le convenite au evi
dențiat dorința comu
nă de a extinde co
laborarea bilaterală în 
noi domenii de activi
tate corespunzător in
tereselor și aspirații
lor ambelor țări și 
popoare, țelurilor ge
nerale de edificare a 
unei noi ordini eco
nomice și politice in
ternaționale.

N. L.

Numele capitalei kenyene, Nai
robi, înseamnă în swahili, limba 
oficială a țăriis „apă rece", indi- 
cînd locul de popas pe care îl fă
ceau în trecut crescătorii de vite 
în necontenitele lor peregrinări. 
Odată însă cu construcția căii fe
rate, la sfîrșitul secolului trecut. 
Nairobi se transformă treptat în 
localitate urbană, devenind cel 
mai important centru economic 
din Africa orientală.

Proclamarea independenței Ke- 
nyei in 1963 a dat și orașului Nai
robi, și zonei in care acesta este 
situat un nou impuls, ilustrat de 
dezvoltarea industriei tînărului stat, 
de crearea unor obiective ale 
metalurgiei feroase și neferoase, 
materialelor de construcții, prelu
crării produselor agricole. Orașul 
ji-a întărit, în același timp, pozi
ția de important nod al transpor
tului feroviar, rutier și aerian, pre
cum și de centru cultural-științific 
ce dispune de institute de cerce
tări. o universitate, un institut po
litehnic, muzee, biblioteci etc. Sta
tisticile relevă dinamismul econo
miei kenyene, anul acesta, de pildă, 
ritmul de creștere a produsului 
național global fiind de 6 la sută, 
cu un procent mai mult decît anul 
trecut.

în cadrul politicii de dez

voltare a țării, sînt în curs de rea
lizare o serie de proiecte, între care 
extinderea capacității fabricilor de 
ciment, construcția la Thika a unei 
fabrici de textile, a unei fabrici 
de zahăr la Memias etc. ; au în
ceput, de asemenea, amenajările 
pe cursul rîului Tana, urmînd a fi 
construite un șir de baraje și hi
drocentrale electrice, precum și 
sisteme de irigații pe o suprafață 
de 45 000 ha. Se are, totodată, in 
vedere modernizarea portului 
Mombasa și construirea unuia nou, 
precum și amenajarea de noi dru
muri in regiunea de vest a țării.

Eforturile poporului kenyan pen
tru dezvoltarea patriei sale, pen
tru consolidarea independenței na
ționale sînt urmărite cu sentimen
te de simpatie și solidaritate de că
tre poporul român. între România 
și Kenya s-au stabilit și se dez
voltă relații de prietenie și cola
borare, bazate pe stimă și respect 
reciproc. Semnificativă în acest 
sens este inițierea unor acțiuni de 
cooperare în domeniul economic. 
Schimburile de vizite la diferite 
niveluri au reliefat dorința celor 
două țări de a adinei și diversi
fica această cooperare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

A. B.
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REVISTA COMPETIȚIILOR 
cultățile luptei în viitoarele cam
pionate.

La individual compus, Sorin Cepoi 
(Steaua), ambițios și in formă, i-a 
impus lui Dan Grecu (Dinamo) să 
recurgă la toate resursele potențialu
lui său de clasă în cadrul exercițiilor 
„liber alese" pentru a compensa pier
derile de la exercițiile obligatorii. 
Amîndoi au fost declarați campioni 
naționali, alături de ei remareîndu-se 
in diferitele etape ale celor trei 
concursuri masculine Ion_Checicheș, 
(Steaua), 
Aurelian Georgescu 
București).

în turneul de gimnastică ritmică, 
ramură mai nouă, care dobîndește 
mereu alte adeziuni la asociații și 
cluburi, .campioană absolută a deve
nit Mihaela Tîrnoveanu, printre ele
mentele promițătoare numărîndu-se 
Firicel Laslo, Vasilica Ciortan și Car
men Coca.

Participarea numeroasă, întrecerile 
dirze și echilibrate, nivelul tehnic și 
de spectacol al acestora, precum și 
ambianța călduroasă au dat campio
natelor de la Deva trăsăturile unui 
veritabil festival național al gimnas
ticii noastre de performanță.

La Deva - un veritabil festival 
al gimnasticii naționale

ÎN CÎTEVA RÎNDURI pe primii doi ani ai cincinalului
într-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din întreprinderea 
minieră Paroșeni, județul Hunedoara, 
raportează că, respectînd cuvîntul 
dat în fața secretarului general al 
partidului cu prilejul racentei vizite 
de lucru în Valea Jiului, și-au ono
rat prevederile de plan pentru pri
mii doi ani ai actualului cincinal in 
ziua de 28 noiembrie, iar cele din 
acest an in ziua de 8 decembrie 1977.

Realizarea cu 19 zile mai devreme 
a planului ne permite ca pină la fi
nele anului să realizăm o producție 
suplimentară de peste 45 000 tone 
cărbune, să depășim cu peste 600 m 
lucrările de deschidere și pregătire,

depășind astfel producția globală cu 
peste 18 milioane lei.

Puternic mobilizați de minunatele 
perspective pe care Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român 
le deschide dezvoltării multilaterale 
a patriei, ne angajăm solemn în fata 
partidului, a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim cu dăruire, cu 
răspundere comunistă și devotament 
pentru traducerea în viață a tuturor 
hotărîrilor adoptate de Conferința 
Națională, să facem totul pentru 
creșterea în 
de cărbune, 
contribuim 
noastre.

• Turneul internațional feminin de 
tenis de la Londra a fost cîștigat de 
jucătoarea americană Billie Jean 
King, care a învins-o în finală cu 
6—3. 6—1 pe’Virginia Wade (Anglia).

în partida pentru locul trei (s-a 
jucat un singur set), olandeza Betty 
Stove a întrecut-o cu 6—3 pe Virgi
nia Ruzici (România).

Proba de dublu a revenit cuplului 
Billie Jean King (S.U.A.)—Renata 
Tomanova (Cehoslovacia), învingător 
cu 6—2, 6—3 în finala susținută cu 
perechea Virginia Wade — Betty 
Stove. în semifinale, Billie Jean King 
și Renata Tomanova au dispus cu 
6—1. 6—3 de cuplul român 
Ruzici — Florența Mihai.

Unul dintre cele mai importante 
evenimente sportive interne ale anu
lui s-a desfășurat timp de patru zile 
la Deva — campionatele naționale 
de gimnastică. Se poate spune că in 
acele zile interesul întregului oraș, 
de la oficialități și pînă la copii, s-a 
concentrat asupra întrecerii gimnas
telor și gimnaștilor fruntași. Sala de 
sport — pentru care se vinduseră 
aproape 900 de abonamente ! — a 
fost arhiplină, fie pe parcursul di
mineților, cu public preponderent 
școlar și preșcolar, fie la concursurile 
din după-amiezi și seri, cînd părin
ții, împreună cu copiii, aplaudau din 
răsputeri evoluțiile pline de îndemî- 
nare și grație. Cu multă dragoste au 
înconjurat localnicii mici și maturi 
pe minunatele noastre gimnaste 
Nadia Comăneci și Teodora Ungu- 
reanu, care din 1975 încoace repre
zintă in mod strălucit culorile patriei 
la marile competiții ale lumii șl ale 
continentului. Ambele fac în prezent 
parte din una dintre grupele lotului 
reprezentativ și urmează un regim 
special de pregătire, al cărui țel sint 
campionatele mondiale din anul 
viitor.

Absența din concurs a renumitelor 
noastre gimnaste a permis promova
rea în ierarhia campionatelor națio
nale a altor tinere talentate crescute 
la multe pepiniere din țară, cum 
sînt. de pildă, cele diij Cluj-Napoea 
și Galați. Sibiu și Baia Mare, Arad 
și orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Diferitele clasamente (inclusiv, pen
tru „Cupa României", categoriile 
I—IV) reflectă munca spornică a 
unor antrenori de-a lungul multor 
ani, creșterea sensibilă a contribuției 
centrelor la alcătuirea loturilor 
prezentative. Ca exemplu, vom cita 
clasamentul la 
minin, în care 
fost cucerit de 
originară din Cluj-Napoca. 
componentă de bază a lotului nostru 
național, secondată de sibianca Ma- 
rilena Neacșu, și ea, ca și cîștigătoa- 
rea medaliei de bronz, arădeanca 
Eberle Emilia, membre ale lotului. 
Alături de gimnastele experimentate 
care s-au distins în vară la Univer
siadă, Anca Grigoraș și Alina. Go- 
reac, între primele opt clasate o re
găsim și pe gălățeanca Gabi Gheor
ghiu, iarăși din lotul reprezentativ, 
în acest clasament semnificativ, o 
subliniere specială se cuvine foarte 
tinerelor băimărence Daniela Brîn- 
descu și Rodica Dunca, talente in 
curs de afirmare prin munca seri
oasă a antrenorilor din capitala Ma
ramureșului.

Nadia Comăneci și Teodora Ungu- 
reanu n-au lipsit o clipă din sală, 
mereu atente la fazele întrecerii, 
chiar pentru cele mai mici categorii 
de clasificare. Pe Teodora, care, după 
o perioadă de convalescență, intră 
treptat in regim de antrenament, o 
întrebăm intii cum se simte cu să
nătatea („Bine" — ne răspunde ve
selă și încrezătoare) apoi ce crede 
despre gimnastele aflate în prag de 
afirmare. „îmi plac foarte mult Ro
dica Dunca, ca și colega ei din Baia 
Mare, Daniela Brîndescu ; îmi plac, 
de asemenea, Dumitrița Turner și 
Dana Crăciun de la unitatea noastră 
■școlară din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, sibianca Angela Bratu și 
altele, despre care cred că bat la 
poarta loturilor reprezentative...

Să adăugăm la seria elementelor 
reliefabile din desfășurarea campio
natelor înscrierea pepinierei din 
Oradea printre cele mai productive 
la categoriile mici de virstă.

Pe echipe, titlurile naționale au 
fost cîștigate de formațiile clubului 
Dinamo București. Echipa feminină, 
deși cu Itu, Grigoraș și Goreac în 
fruntea listei de concurs, a cîștigat 
după destule emoții in fața tinerei 
dar omogenei echipe C.S.M. Baia 
Mare. La masculin, antrenorii Mircea 
Bădulescu (Dinamo) și Costache 
Gheorghiu (Steaua) au jucat un fel 
de partidă de șah, prin intermediul 
elevilor lor, pe planșele concursului 
pe echipe, individual compus și pe 
aparate. Si a fost o partidă foarte 
complicată, din cauza pregătirii bune 
a gimnaștilor steliști in ansamblu și 
a formei mai slabe a unora dintre 
dinamoviști. Pînă la urmă, echipa 
Dinamo a cucerit pentru a XXV-a 
oară titlul național, dar a primit de 
pe acum un avertisment despre difi-

Kurt Szilier (Dinamo) și
(Liceul nr. 2

adoptate
i facem
continuare a producției 
fiind 
la

Virginia

meciului 
selecțio-

re-

individual compus fe- 
titlul de campioană a 
Cristina Itu (Dinamo), 

astăzi

convinși că astfel 
înflorirea patriei

și rugbiștii 
comportări meritorii

Handbalistele

• Cea de-a V-a ediție a 
internațional de șah dintre 
natele de juniori ale orașelor Bucu
rești și Varșovia, disputată la Varșo
via tur-retur la opt mese, s-a înche
iat la egalitate : 8—8 puncte.

Din echipa juniorilor români, cele 
mai bune rezultate le-au realizat Da
niel Savin și Dan Negureanu — cîte 
1,5 puncte din 2 posibile.

• Peste 14 000 de spectatori au ur
mărit la Praga meciul internațional 
amical de hochei pe gheață dintre 
selecționatele 
diei. Gazdele 
scorul de 4—1

Cehoslovaciei și Sue- 
au obținut victoria cu 
(1—0, 0—0, 3—1).

LA F.P.L. GUGEȘTI
„Aurul verde“ dobindește noi valori.

O parte din pădurile Vrancei co
boară și la Gugești pentru ca „adrul 
verde" să capete noi străluciri. Aici, 
la fabrica de prelucrare a lemnului, 
stejarul, bradul și fagul își sporesc 
valoarea prin industrializare, pro
dusele obținute ducind mai departe 
marca de prestigiu a unui harnic și 
iscusit colectiv de muncă.

— Cu o lună înainte de încheierea 
acestui an, arăta ing. Alexandru 
Stanciu, directorul fabricii, colecti
vul nostru și-a onorat integral an
gajamentul de a depăși producția 
globală industrială cu 3 milioane iei 
și de a da la export, peste sarcinile 
prevăzute, produse in valoare de 
mai bine de 500 mii lei valută.

în aceste Valori sînt incluse can
titățile suplimentare de furnir este
tic și panel, de placaj și cherestea, 
diverse ambalaje și mobilier de bu
cătărie livrate beneficiarilor noștri 
din țară, precum și la export. Por
nind de la solicitări, în acest an, de

exemplu, producția globală va înre
gistra fată de anul trecut o creș
tere de 10 milioane lei, iar exportul 
de peste 1 milion lei valută. Atinge
rea acestui obiectiv a impus o mai 
mare preocupare pentru moderni
zarea proceselor tehnologice, pentru 
introducerea pe o scară lărgită a 
mecanizării, pentru o mai bună or
ganizare a muncii în toate sectoa
rele, activitate pe care o continuăm 
și în prezent. în fabrica noastră a- 
cum sînt în construcție alte noi o- 
biective : secțiile de semifabricate și 
prefabricate din cherestea. Prin in
trarea lor in funcțiune în anul vii
tor se va realiza o și mai bună va
lorificare a masei lemnoase. De ase
menea, platforma industrială își va 
mări capacitatea de producție prin 
construirea și darea in exploatare 
tot in anul viitor a unei fabrici de 
scaune tîmplărești. (Dan Drăgu- 
lescu).

sfîrșit întrecerile con-• Au luat 
cursului internațional de patinaj ar
tistic desfășurat la Moscova.

în proba individuală masculină, 
cîștigată de sportivul sovietic Iuri 
Ovcinikov — 145.90 puncte, patina
torul român Leonard Azzola s-a si
tuat pe locul 9. Proba individuală fe
minină a revenit Nataliei Strelkova 
(U.R.S.S.), cu un total de 140,76 punc
te. Gabriela Voica (România) a ocupat 
locul 14.

tească la formația națională, cu o- 
biective dintre cele mai stimulatoare 
încă în primăvara anului 1978. Prin
tre altele, aceasta înseamnă tratarea 
cu maximă seriozitate a fiecărui 
meci internațional, folosirea fiecărui 
prilej pentru a dovedi, inclusiv prin 
scor, cota valorică atinsă de repre
zentanții rugbiului românesc.

Dintre evenimentele sportive inter
naționale ale săptămînii trecutp dis
tingem calificarea, așteptată, a echi
pei României la turneul final al cam
pionatului mondial feminin de hand
bal, grupa valorică A. S-a îndeplinit 
astfel din punct de vedere formal 
obiectivul pus în fața echipei noastre 
feminine : ea va participa la turneul 
final din decembrie 1978 in Ceho
slovacia, cu care ocazie va lupta nu 
numai pentru un loc fruntaș, ci și cu 
voința de a obține calificarea la vii
toarea ediție a Jocurilor Olimpice 
din 1980. Reafirmarea echipei Româ
niei la campionatul mondial și cali
ficarea olimpică cer insă deopotrivă 
îndeplinirea obiectivului de fond 
pentru handbalul nostru feminin — 
completarea în continuare a lotului, 
construirea unei formații reprezenta
tive puternice, în stare să practice 
în mod constant un joc de cea mai 
înaltă calitate. Aceasta este direcția 
pe care trebuie să pășească de îndată 
jucătoarele din lot, tehnicienii, toți 
factorii răspunzători de promovarea 
handbalului românesc în lume la ni
velul tradițiilor lui glorioase și al 
stimei de care acesta se bucură în 
arena internațională.

„Românii au progresat mult și va
lorează cit orice echipă britanică din 
turneul celor cinci națiuni" — iată o 
declarație netă a căpitanului echipei 
franceze de rugbi, Jacques Fourroux, 
imediat după încheierea meciului de 
la Clermont-Ferrand. Sintetic, renu
mitul jucător francez a definit pro
gresele rugbiului românesc, ale echi
pei noastre reprezentative din ultimii 
ani, a fixat și locul acesteia în ierar
hia elitei rugbiului, în rînd cu echi
pele britanice și, firește, cu aceea a 
Franței. Din alte asemenea nume
roase aprecieri de înaltă recunoaș
tere internațională, ca și din consi
derația pe care amatorii de sport din 
țară o dau echipei reprezentative 
rezultă și obligațiile mereu sporite 
ale echipelor și jucătorilor, ale între
gului corp tehnic pentru un progres 
ferm în organizarea jocului, pentru 
o exemplară condiție fizică și sufle-

Valeriu MIRONESCU

Imuncă 
Reșița, 
Rodnei 
întîlnit 
Ti beri u

Părăsindu-și locul de 
de pe un șantier din 
Francisc Varga (strada 
26, Satu Mare) l-a 
deunăzi 
Bențe :

— Ei, 
pe care 
o săptămînă ?

— Merge, de ce să nu 
gă ? —

— Apăi, dacă-i așa, 
bem un păhărel, că atunci 
i-am făcut aldămașul.

După ce s-au „cinstit" ei 
tr-un bufet, Varga i-a smuls 
ceasul lui Bențe și Bențe a fugit 
după el. Văzind că nu scapă de 
urmăritor, Varga s-a întors, l-a 
lovit pe Bențe și a dat s-o rupă 
la sănătoasa. Dar i-a stat ceasul, 
cind s-a văzut prins și imobili
zat atît de repede de un milițian 
ajutat de un șofer de taxi.

i Mare) 
pe stradă pe

îți mai merge 
ți l-am vîndut

ceasul 
acum

mear- 
i-a răspuns Bențe.

hai să 
nu

în-
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Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I

• PERFORMANȚĂ 
CHIRURGICALĂ. ° £e- 
meie in virstă de 34 ani, care 
suferise în luna iunie o arsură 
extrem de gravă, afectînd 94 la 
sută din suprafața pielii, a fost 
salvată grație unei metode puse 
la punct de chirurgii unei cli
nici din Șanhai (R.P. Chineză). 
Au fost făcute nenumărate gre
fe de piele, folosindu-se grefe 
prelevate din singurele porțiuni 
rămase intacte, îndeosebi din 
calota craniană și talpa pi
ciorului. După un număr 
mare de intervenții chirur
gicale (peste 20) s-a reușit aco
perirea cu piele a întregului 
corp. Potrivit relatărilor agen
ției China Nouă, prima opera
ție, pe piept și abdomen, a du
rat 9 ore.

• PREMIERĂ ȘTIIN
ȚIFICĂ ÎN ANTARCTICA.

Platoul de gheață Ross din An
tarctica a fost străpuns pentru 
prima oară de o echipă de cer
cetători americani : un orificiu 
de 25 cm diametru, străbătînd 
stratul de gheață de 410 m a- 
dîncime, a fost forat, zilele tre
cute, cu ajutorul unui trepan 
special tip rachetă. Anul trecut, 
materialul de foraj clasic se 
blocase în timpul operațiunilor. 
Acest orificiu va permite unei 
echipe internaționale coborîreâ 
sub gheață a unor camere de 
televiziune și aparate științifi
ce pentru a examina, in pre
mieră, fauna și flora suscepti
bilă să trăiască la asemenea a- 
dîncimi, într-un mediu rece și 
practic fără lumină.

• UN SUCCES AL 
CINEMATOGRAFIEI A- 
FRICANE. în această toam
nă, locuitorii Lagosului au asal

tat, literalmente, casele de bi
lete pentru a viziona filmul 
„Bizi — fiica fluviului", o pro
ducție a tinerei cinematografii 
nigeriene. Filmul înfățișează 
povestea unei tinere de la țară, 
care, eliberîndu-se de lumea pre
judecăților și superstițiilor sa
tului natal, vrea să-și urmeze 
propriul său destin în viață. 
Deși povestea cinematografică 
are un sfîrșit tragic, filmul 
aduce un emoționant omagiu 
trăiniciei sentimentelor ome
nești, aspirațiilor de afirmare a 
personalității umane. Tinărul 
regizor Jab Adu, împreună cu 
ceilalți realizatori ai filmului, 
oferă astfel o concludentă măr
turie a marilor posibilități ale 
cinematografiei africane.

• ATENȚIE LA CO
FEINĂ ! Consumul cofeinei 
în doze mari ar duce la apariția 
cancerului, susține medicul ni-

DE PRETUTINDENI
pon S. Tokayama, de la Insti
tutul de oncologie din Tokio. 
Concluzia sa se întemeiază pe 
un șir de experiențe făcute pe 
trei grupe de cobai : primul 
grup a consumat apă care con
ținea 0,1 la sută cofeină, cel 
de-a! doilea a primit apă cu 0.2 
la sută cofeină, iar cel de-al 
treilea — numai apă simplă. 
După experiment, din totalul 
celor 142 de animale care au 
format primul și al doilea grup, 
70 la sută din femele și 35 din 
masculi prezentau neoplasme 
la hipofiză, la glandele tiroidă 
sau cele mamare. în cel de-al 
treilea grup doar la 15 la sută 
din femele și la 3 la sută din 
masculii de experiență s-a pu
tut depista un neoplasm.

• CORBUSIER LA 
BOLOGNA. Un proiect al 
lui Le Corbusier (1887—1965) — 
pavilionul „Esprit Nouveau" 
(Spiritul nou) — a fost realizat 
la Bologna cu prilejul celei de-a 
13-a ediții a „Salonului inter
național al industriei edilitare". 
Pavilionul, prima operă a ma
relui arhitect realizată în Ita
lia, este conceput ca o locuință, 
care să corespundă necesităților 
unei maxime regrupări urba
nistice în condițiile marilor 
orașe, respectiv ale folosirii cît 
mai eficiente a spațiului. Acest 
model a servit la construcția 
unui alt edificiu ce va fi utili
zat pentru o expoziție de de
sene ale lui Le Corbusier din 
perioada 1920—1930 și dedicate 
proiectului unui „oraș mondial".

• ENERGIE DIN 
ROCI FIERBINȚI. Fotogra

fii realizate din satelit au re
levat existența, în statele din 
vestul S.U.A., a unor forma
țiuni geologice neobișnuite — 
roci fierbinți, uneori chiar to
pite. Specialiștii văd în ele o 
extrem de prețioasă sursă de 
energie care, susțin ei, ar pu
tea acoperi de sute de ori ne
cesarul anual de energie al Sta
telor Unite ! Dificultatea con
stă, deocamdată, în rezolvarea 
aspectelor tehnologice legate de 
exploatarea uriașului izvor de 
energie geotermică, mult mai 
eficient decît apele termale sau 
gheizerele. In mod experimen
tal, a fost introdusă, sub pre
siune, apă rece la mari adîm- 
cimi, pînă la rocile fierbinți. 
Readusă la suprafață printr-un 
alt puț, apa se găsea la o tem
peratură de peste 100 grade C, 
suficient pentru a se transfor
ma în vapori, în momentul în
cetării presiunii.

• MĂRTURII ALE AR
TEI STRĂVECHI. Fresce po
licrome datind din mileniul al 
4-lea î.e.n. au fost descoperite 
la Marea Moartă de către o 
echipă de arheologi iordanieni 
și australieni. Aceste imagini în 
patru culori sînt, se pare, cele 
mai vechi picturi murale cu
noscute în Orientul Mijlociu, 
fiind realizate cu 1 000 de ani 
înaintea primelor fresce egip
tene.

• UN NOU RECORD 
DE VITEZĂ în înconjurul lu
mii cu un avion de linie a fost 
stabilit de doi piloți canadieni, 
Roger Matheson și David Sho
re. Timpul realizat de ei, 63 
ore și 8 minute, este cu două ore 
și 50 minute superior vechiului 
record. Cei. doi au decolat la 
Los Angeles, făcind escale la 
Frankfurt, Singapore și Sydney.
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Puternicul ecou internațional 
al Conferinței Naționale a P.C.R.

Lucrările și documentele Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român continuă să aibă un puternic ecou in opinia 
publică internațională. Interesul larg față de hotăririle marelui 
forum al comuniștilor români își găsește expresie in articole și 
relatări ale ziarelor, ale agențiilor de presă și posturilor de radio 
și de televiziune din numeroase țări ale lumii.

CONGRESUL P. C. DIN AUSTRIA ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Tovarășul Franz Muhri — reales în funcția de președinte 

al partidului

Sub titlul „S-au stabilit sarcinile", 
ziarul sovietic „PRAVDA", infor- 
mînd despre conținutul Rezoluție* 
Conferinței Naționale a P.C.R., ara
tă că în document sînt fixate sarci
nile primordiale ale țării in actua
lul cincinal și principalele orientări 
ale dezvoltării economico-sociale a 
României în următorul cincinal 
(1981—1985). în continuare, „Prav
da" scrie că Programul suplimentar 
de dezvoltare economico-socială a 
României în perioada 1976—1980, a- 
probat de conferință, prevede îmbu
nătățirea indicatorilor calitativi ai 
producției, accelerarea introducerii 
în producție a rezultatelor cercetării 
științifice, dezvoltarea bazei de ma
terii prime a țării, ridicarea produc
tivității muncii. în domeniul agri
culturii, scrie ziarul, se va acorda o 
atenție deosebită folosirii cît mai 
raționale a terenurilor, sporirii re
coltelor, creșterii șeptelului. „Confe
rința Națională — scrie apoi «Prav- 
da» — a reafirmat că Partidul Co
munist Român se pronunță cu hotă- 
rîre pentru dezvoltarea legăturilor 
de solidaritate și colaborare tovără
șească cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, pornind de la nece
sitatea întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, pe baza deplinei egalități și 
neamestecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui partid de a-și e- 
labora linia politică în mod inde
pendent, corespunzător condițiilor în 
care își desfășoară activitatea".

Ziarele „RABOTNICESKO DELO", 
„TRUD", „ZEMEDELSKO ZNAME" 
și „KOOPERATIVNO SELO" din 
Bulgaria relatează despre încheierea 
lucrărilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. și despre cuvîntarea rostită 
cu acest prilej de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, făcînd cunoscute și do
cumentele adoptate de înaltul forum 
al comuniștilor români.

Sub titlul „Documente programa
tice", ziarul „Rabotnicesko Delo" in
serează o .corespondență din Bucu
rești, în care scoate în evidență 
principalele probleme dezbătute și 
hotăririle adoptate de conferință, 
subliniind însemnătatea lor pentru 
îndeplinirea integrală a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. „Un 
loc important — scrie ziarul — a 
fost rezervat educației politico-ideo- 
logice a maselor, problemelor con
ducerii tot mai eficiente a societății, 
grijii pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al populației".

Ziarele poloneze „TRYBUNA LU
DU", „ZYCIE WARSZAWY", „STAN- 
DAR MLODYCH", „TRYBUNA RO- 
BOTNICZA", „TRYBUNA MAZO- 
WIECKA", precum și alte publicații 
inserează materiale ample consacra
te încheierii lucrărilor Conferinței 
Naționale a P.C.R. și hotărîrilor a- 
doptate de acest forum. „Trybuna 
Ludu", relatînd despre cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la în
cheierea lucrărilor conferinței, rele
vă că secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a reafirmat 
hotărîrea României de a dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu toate statele lumii, punînd la ba
za lor principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectării independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța. Lu
crările conferinței s-au caracterizat 
prin înalta responsabilitate mani
festată de toți participanții față de 
partid și popor, față de cauza socia
lismului în România, scrie ziarul, 
care citează aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că lucrările foru
mului au constituit o grandioasă ma
nifestare a democrației de partid, a 
democrației socialiste care asigură 
participarea directă a poporului la 
conducerea tuturor domeniilor de ac
tivitate.

în continuare, „Trybuna Ludu" 
arată că orientările și activitatea 
partidului și statului în domeniul 
politicii externe au întrunit aproba
rea unanimă a Conferinței Naționale.

Toate cotidianele centrale din Un
garia au informat despre încheierea 
lucrărilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. Sub titlul „Conferința Parti
dului Comunist Român a adoptat 
programul suplimentar de dezvoltare 
a economiei", organul central al 
P.M.S.U., „NEPSZABADSAG", arată 
că „în scopul dezvoltării dinamice a 
economiei naționale conferința a 
adoptat noi măsuri. Astfel, actualul 
plan cincinal a fost suplimentat cu 
un program nou, care preconizează o 
importantă depășire a prevederilor 
inițiale".

„MAGYAR HIRLAP" relevă, la 
rîndul său, că în hotăririle adoptate 
de conferință sînt reflectate linii po
litice clare, care cer fiecărui om al 
muncii să-și desfășoare activitatea 
cu simț de răspundere pentru reali
zarea cu succes a planului.

„Conferința Națională a P.C.R. a 
adoptat hotărîri importante" — își 
intitulează ziarul „NEUES DEUT
SCHLAND" din R.D.G. materialul 
consacrat încheierii lucrărilor confe
rinței, în care scoate in evidență că 
„programul suplimentar privind ac
tualul plan cincinal prevede ritmuri 
de creștere mai mari decît cifrele 
inițiale în ceea ce privește produc
ția industrială, productivitatea mun
cii, venitul național și aprovizionarea 
populației".

TELEVIZIUNEA R.D.G. a transmis 
imagini de la încheierea lucrărilor 
conferinței, iar POSTURILE DE

PORTUGALIA

In pregătirea negocierilor pentru formarea noului guvern
LISABONA 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Ramalho Eanes, 
a lansat un apel partidelor politice 
din tară, cerîndu-le să ajungă la o 
înțelegere pentru soluționarea actua
lei crize guvernamentale. EI a arătat 
că formarea unei noi echipe minis
teriale trebuie considerată o sarcină 
primordială și că ea poate fi reali
zată printr-un compromis al forțelor 
politice responsabile.

EI a reafirmat că va numi un nou 
prim-ministru după ce va examina 

RADIO au continuat să relateze pe 
larg despre importantele hotăriri 
adoptate.

Sub titluri ca „Adeziunea unanimă 
a poporului român" („RUDE PRA- 
VO“), „Satisfacția față de rezultatele 
Conferinței Naționale („MLADA 
FRONTA"), „Conferința Națională și 
îndeplinirea de către comuniștii 
români a sarcinilor Congresului 
partidului" („SVOBODNE SLOVO") 
— presa cehoslovacă publică relatări 
consacrate Conferinței Naționale a 
P.C.R. și hotărîrilor adoptate.

Organul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, „Rude Pravo", arată că „în 
cuvîntarea la încheierea conferinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
adeziunea unanimă a tuturor comu
niștilor români și a întregului popor 
față de politica partidului, față de 
sarcinile de viitor. Această adeziune 
a rezultat și din cuvîntul delegaților 
care au arătat că sprijină întru totul 
Programul Partidului Comunist Ro
mân privind edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate a- 
probat de Congresul al XI-lea al 
partidului, precum și programul su
plimentar de dezvoltare economico- 
socială a României în următorii ani".

Relatînd despre încheierea cu 
succes a Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, AGEN
ȚIA CHINA NOUA subliniază că 
înaltul forum al comuniștilor români 
a adoptat în unanimitate raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Agenția prezintă apoi

Relatări ale ziarelor, 
agențiilor de presă, 
posturilor de radio 

și televiziune

documentele adoptate și relevă apre
cierile cuprinse în cuvîntul de înche
iere a conferinței, rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
conferința a exprimat voința hotărită 
a partidului și a întregului popor 
român de a înfăptui hotăririle isto
rice ale Congresului al XI-lea al 
partidului și Programul de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

China Nouă scoate în evidență fap
tul că, în cuvîntarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a chemat întregul 
nostru popor să se unească ca un 
singur om și să depună eforturi pen
tru triumful societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și al comunismu
lui, sub conducerea Partidului Co
munist Român.

„Conferința Națională a P.C.R. a 
adoptat hotărîri importante" — este 
titlul sub care ziarul grec „AVGHI" 
publică un comentariu în care scoate 
în evidență că lucrările conferinței 
„s-au încheiat într-o atmosferă de 
entuziasm, participanții pronunțîn- 
du-se pentru pace, colaborare inter
națională activă cu alte state și con
solidarea independenței țării".

„Prin aprobarea unanimă a hotă
rîrilor conferinței se deschid căi noi 
pentru largi transformări în toate do
meniile vieții și pentru ridicarea 
României pe noi. culmi ale progresu
lui și civilizației" — scrie „Avghi", 
enumerînd documentele aprobate de 
Conferința Națională și redînd prin
cipalele idei conținute în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în Turcia, cotidianul „BARIS" din 
Ankara publică articolul „Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român", însoțit de o fotografie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, subli
niind importanța problemelor dezbă
tute de conferință, precum și a ho
tărîrilor adoptate de acest forum.

Cotidianul „AKSAM", care apare la 
Istanbul, publică un comentariu sub 
titlul : „Ceaușescu : România se dez
voltă rapid", in care prezintă o serie 
de indici privind dezvoltarea țării 
noastre. Ziarul „POLITIKA‘1 redă o 
serie de extrase din raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
scoate în evidență dezvoltarea impe
tuoasă a României socialiste. Ziarele 
„BUGUN" și „ZAFER" publică in
formații difuzate de agenția „Anato
lia" referitoare la desfășurarea Con
ferinței Naționale a P.C.R.

Cotidianul Partidului Comunist Ita
lian, „L’UNITA", publică un comen
tariu al corespondentului său la 
București sub titlul „Nou avînt pen
tru economia românească anunțat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a P.C.R.". In 
subtitlu ziarul scrie : „Dezvoltarea 
calitativă a producției va face din 
România o țară cu dezvoltare medie ; 
a fost reafirmat principiul autonomiei 
partidelor comuniste". Prin' extrasele 
publicate din raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la confe
rință, ziarul reliefează profundele 
transformări sociale și politice din 
viața poporului nostru. „La Confe
rința Națională, scrie „L’Unită", s-a 
subliniat că România va depăși con
diția de țară în curs de dezvoltare, 
în accepțiunea contemporană a aces
tei noțiuni, trecînd la stadiul de țară 
mediu dezvoltată".

Abordînd apoi politica externă a 

punctele de vedere ale principalelor 
formațiuni politice ale țării.

Primul ministru demisionar Mario 
Soares a declarat, adresîndu-se parti
delor de dreapta și de extremă dreap
tă : „Dacă aceste partide își imagi
nează că vor putea determina reve
nirea Portugaliei la situația dinaintea 
loviturii de stat de la 25 aprilie 1971, 
militanții socialiști vor coborî, dacă 
va fi nevoie, în stradă pentru a le 
arăta că își fac iluzii".

României, ziarul relevă acele pasaje 
din raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se subliniază că 
singura cale rațională pentru depă
șirea crizei economice internaționale 
constă în reducerea privilegiilor mo
nopolurilor, într-o politică econo
mică mai rațională și mai justă, care 
să pună la baza relațiilor economice 
internaționale principiile egalității 
și avantajului reciproc.

„L’Unită" scoate în relief, de ase
menea, pasajele din raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu referi
toare la raporturile P.C.R. cu alte 
partide comuniste șl muncitorești și 
cu mișcarea revoluționară mondială, 
subliniind că au fost reafirmate 
dreptul fiecărui partid de a acționa 
în mod autonom, valabilitatea diver
selor căi și experiențe, respingerea 
vreunui model.

Sub titlul „Imnul patriotic cîntat 
la încheierea lucrărilor Conferinței 
partidului român", ziarul britanic 
„THE TIMES" publică o corespon
dență din București în care se spu
ne, printre altele : „Două mii cinci 
sute de delegați ai Partidului Comu
nist Român au aprobat Programul 
președintelui Ceaușescu de întărire 
a independentei economice a Româ
niei... prin menținerea unui ritm 
înalt de industrializare în următorii 
opt ani".

In articol se relevă că ritmul ri
dicat al creșterii industriale și in
vestițiilor, care este unul din cele 
mai înalte din Europa, va fi menți
nut și că, în același timp, vor avea 
loc majorări ale retribuției, redu
cerea treptată a săptămînii de lucru, 
sporirea pensiilor și alocațiilor pen
tru copii, precum și o creștere, a 
producției de bunuri de consum.

După ce arată că România, care 
și-a început istoria postbelică cu o 
clasă muncitoare de numai un milion, 
are astăzi aproape șapte milioane de 
muncitori, articolul subliniază că 
„Programul președintelui Ceaușescu 
prevede o mai mare participare a 
muncitorilor la conducerea indus
triei și organismelor politice".

RADIODIFUZIUNEA ȘI TELE
VIZIUNEA KUWEITIANA au pre
zentat pe larg știri și comentarii 
consacrate lucrărilor Conferinței Na
ționale a P.C.R. și, îndeosebi, rapor
tului tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Articolele apărute în principalele 
cotidiane de limbă arabă — „AL 
RAI-AL-AMM", „AL SIYASA", „AL 
QABAS" — fac referiri la poziția 
constructivă a României și la rolu1 
deosebit de pozitiv al președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru soluționa
rea pe cale pașnică a conflictului 
din Orientul Mijlociu și rezolvarea 
problemei palestiniene. Numai tra
tativele între statele direct interesa
te, relevă Al-Rai-al-Amm“, vor duce 
la instaurarea unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu.

TELEVIZIUNEA MAROCANA a 
transmis relatări privind lucrările 
Conferinței Naționale a P.C.R., prin
cipalele capitole ale raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu sublinierea capitolului 
și a ideilor privind politica inter
națională a României. Relatările au 
fost transmise în timp ce la tele
viziune se prezenta imaginea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Cotidianul guvernamental mexican 
„EL NACIONAL" arată că „în ca
drul Conferinței Naționale care a 
avut loc la București și care, prin 
semnificația sa, a atras atenția 
multor țări de pe glob, președintele 
Nicolae Ceaușescu a prezentat un 
amplu raport în care a evidențiat 
trăinicia tezelor politicii românești". 
„Raportul prezentat — arată ziarul 
— reflectă concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu și poziția Româ
niei față de situația din Orientul 
Mijlociu, față de tezele care trebuie 
să călăuzească Conferința de la Ge
neva". „El Nacional" apreciază că 
„un alt aspect deosebit de valoros 
al raportului îl constituie condam
narea cursei înarmărilor șl necesita
tea înfăptuirii dezarmării".

„România se pronunță pentru o 
nouă ordine economică mondială" — 
este titlul articolului apărut în pe
riodicul „LA PRENSA". „In cadrul 
Conferinței Naționale a partidului, 
arată ziarul, șeful statului român s-a 
referit la importanța instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
în care relațiile dintre state să aibă 
la bază principiile de egalitate și 
echitate. De asemenea, a fost apro
fundată teza privind faptul că una 
din caracteristicile actuale ale situa
ției internaționale o constituie voința 
popoarelor de a pune capăt politicii 
imperialiste, pentru a fi stăpîne pe 
bogățiile și destinele lor".

Informind despre încheierea lucră
rilor Conferinței Naționale a P.C.R., 
ziarul „EL DIA" publică o corespon
dență însoțită de o fotografie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ziarul 
subliniază că forumul comuniștilor, 
a aprobat în unanimitate raportul 
prezentat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, „document care trasează 
orientările generale în domeniile po
litic, economic, social și pe plan 
extern".

Ziarul Uruguayan „LA MANANA" 
publică sub titlul „Producția indus
trială a României va crește cu 60 la 
sută între 1981—1985“ o amplă rela
tare în legătură cu raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a P.C.R.

După ce se referă la dezvoltarea 
economiei tării noastre în cincinalul 
viitor și la creșterea nivelului de 
viață al poporului român, ziarul re
levă aprecierile secretarului general 
al P.C.R. cu privire la securitatea 
europeană, Orientul Mijlociu și alte 
probleme internaționale de actua
litate.

Prima sesiune 
a noului parlament grec

ATENA 12 (Agerpres). — Noul 
Parlament unicameral al Greciei, al
cătuit în urma alegerilor generale de 
la 20 noiembrie, s-a întrunit luni în 
prima sa sesiune. Cu acest prilej, cei 
300 de deputați au depus jurămîntul. 
In funcția de președinte al parla
mentului a fost ales Dimitrios Papa- 
spyrou. Miercuri, primul ministru, 
Constantin Karamanlis, va prezenta 
in parlament programul politic și e- 
conomic al guvernului, după care vor 
urma dezbateri.

„Este necesară adoptarea de măsuri 
concrete pentru soluționarea problemelor 

fundamentale ale securității europene"
Intervenția șefului delegației române la reuniunea de la Belgrad

BELGRAD 12. — Trimisul Agerpres transmite : Luni după-amiază 
a avut loc o nouă ședință plenară a reuniunii de la Belgrad, in cursul 
căreia au fost examinate probleme referitoare la stadiul actual al lu
crărilor, inclusiv la măsurile de accelerare a procesului de redactare 
a documentului final.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a arătat că la Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
cizat că la reuniunea de la Belgrad 
au fost prezentate o serie de propu
neri constructive, care se înscriu pe 
linia întăririi colaborării și a securi
tății în Europa, exprimînd, în același 
timp, îngrijorarea față de o anumită 
tendință de a goli de conținut dezba
terea, reducînd-o la discuții sterile, 
abstracte, eludîndu-se tocmai adop
tarea de măsuri concrete care să ducă 
cu adevărat Ia impulsionarea efortu
rilor pentru soluționarea problemelor 
fundamentale ale securității europene.

In aceste condiții — a subliniat 
vorbitorul — România este ferm ho- 
tărîtă să acționeze cu toată energia 
pentru a contribui la succesul reuni
unii, pentru ca, prin hotăririle sale, 
aceasta să constituie un pas impor
tant în direcția traducerii în viață a 
prevederilor Actului final, pentru 
edificarea securității, colaborării și 
păcii în Europa.

în continuare, șeful delegației ro
mâne S-a referit pe larg la aspectele 
militare ale securității europene, sub
liniind că nu se poate concepe o 
securitate reală fără adoptarea unor 
măsuri ferme de dezarmare și dezan
gajare militară pe continent. Propu
nerile prezentate de un număr mare 
de țări participante, inclusiv de Ro

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

FRANȚA
PARIS 12 (Agerpres). — La 

Marsilia au luat sfîrșit lucrările 
Colocviului franco-român cu tema 
„Centenarul Independenței de stat 
a României", organizat de Universi
tatea „Provence" și la care au 
participat istorici, oameni de litere 
și de artă. Desfășurat în orașele Aix- 
en-Provence și Marsilia, colocviul 
s-a bucurat de un deosebit succes. 
Au fost prezenți, între alții, Irma 
Rapuzzi, prim-adjunct al primaru
lui orașului Marsilia, Marcel Paoli, 
adjunct al primarului orașului 
Marsilia, Claude Meslian și Jean- 
Claude Bouvier, președintele și, 
respectiv, vicepreședintele Univer
sității „Provence", Andre Martel, 
președintele Universității „Paul 
Valery".

Atit cele 15 comunicări, cit și 
dezbaterile care s-au situat la un 
înalt nivel științific au scos în evi
dență importanța acestui mare eve
niment istoric pentru poporul ro
mân și pentru edificarea României

Proiecte de amenajare a fluviului Senegal
DOHA 12 (Agerpres). — Președinții 

Senegalului, Leopold Sedar Senghor, 
Republicii Mali, Moussa Traore, și 
Mauritaniei, Moktar Ould Daddah, 
au sosit la Doha pentru convorbiri 
cu șeful statului Qatar, șeicul Kha
lifa bin Hamad al-Thani, cu minis
trul petrolului, șeicul Abdul Aziz, cu 
alte oficialități asupra posibilităților 
țării-gazdă de a contribui la proiecte 
de îmbunătățiri funciare, de elec

agențiile de presă transmit:
Convenția Partidului Unit 

al Independenței Naționale 
(U.N.I.P.), partidul de guvernămînt 
din Zambia, și-a început lucrările, 
luni, la Lusaka. Deschizînd lucrările, 
președintele Zambiei, care este și pre
ședinte al U.N.J.P., Kenneth David 
Kaunda, a subliniat necesitatea adop
tării unui amplu program de dezvol
tare economică și socială a țării. El a 
relevat că economia Zambiei resimte 
recesiunea economică occidentală, 
îndeosebi fluctuațiile și scăderile de 
prețuri, la cupru — una din princi
palele materii prime de export ale 
țării. Președintele Kaunda a relevat 
importanța diversificării economiei 
prin introducerea în exploatare și a 
altor zăcăminte naturale, inclusiv pe
trolifere, și prin dezvoltarea agri
culturii.

Vizita președintelui Por
tugaliei la Bonn. Pre?edin‘ele 
Portugaliei, Ramalho Eanes, care a 
sosit luni dimineața la Bonn, într-o 
vizită oficială de patru zile, a avut 
o primă rundă de convorbiri cu pre
ședintele R.F.G., Walter Scheel.

Convorbiri anglo-fran- 
ceze la nivel înalt. Luni 
după-amiază au început la Chequers 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și primul ministru al Marii 
Britanii, James Callaghan, consacra
te relansării cooperării economice 
dintre cele două țări. Paralel, infor
mează agenția France Presse, mi
niștrii de externe ai celor două țări 
au procedat luni la o trecere în re
vistă a principalelor probleme inter
naționale.

Rezultate ale alegerilor 
din Australia. Potrivit calculelor 
estimative, după numărarea a apro
ximativ 75 la sută din cele 8.5 mi
lioane de voturi, coaliția guverna
mentală liberal-agrariană a obținut 
— în alegerile de sîmbătă — o ma
joritate de peste 40 de mandate din 
cele 124 de mandate ale Camerei Re
prezentanților, față de majoritatea de 
55 mandate în legislatura preceden
tă. De asemenea, se pare că actuala 
coaliție guvernamentală își va men
ține majoritatea și în Senat. Potri- 
vit agenției Reuter, partidul agra
rian, al doilea partid al coaliției gu
vernamentale, a pierdut cîteva din 
mandatele cu care se prezentase la 
competiția electorală, precum și un 

mânia, sînt o dovadă elocventă a 
importanței pe care țările partici
pante o acordă problematicii militare 
la reuniunea de la Belgrad. în con
cepția Românie), reuniunea de la 
Belgrad trebuie să adopte hotărîri 
atit în direcția creșterii încrederii pe 
continent, cît și pentru crearea ca
drului corespunzător de examinare 
ulterioară a problematicii complexe 
din domeniul militar. în acest con
text s-a subliniat că propunerea pre
zentată de Uniunea Sovietică referi
toare la ținerea după reuniunea de la 
Belgrad, în cadrul urmărilor acesteia, 
a unei reuniuni a reprezentanților 
celor 35 de state participante care să 
examineze ansamblul problematicii 
militare prezintă un deosebit interes 
și constituie, după părerea delegației 
române, un mijloc important pentru 
consolidarea securității pe continentul 
european.

Șeful delegației române a subliniat 
apoi că în procesul de redactare a 
documentului final al reuniunii tre
buie dat dovadă de o inaltă răspun
dere politică, acordîndu-se prioritate 
problemelor vitale ale securității și 
colaborării în Europa, așa cum sînt 
cele de ordin militar și de cooperare 
în domeniul economic, tehnic, al 
științei și culturii, astfel încît reuni-, 
unea să se înscrie ca un moment 
semnificativ în procesul multilateral 
de edificare a securității, început de 
Conferința general-europeană.

moderne, locul său în echilibrul po
litic al Eurppei, precum și poziția 
Franței față de independența de 
stat a țării noastre.

Cu același prilej, la Arhivele 
municipale din Marsilia a fost 
inaugurată expoziția „100 de ani de 
la Independența de stat a Româ
niei".

PAKISTAN
In cadrul acțiunilor prilejuite de 

sărbătorirea în Pakistan a centena
rului Independenței de stat a Ro
mâniei, ansamblul de cîntece și 
dansuri populare românești „Mio
rița" a dat un spectacol de gală la 
Islamabad, capitala țării. Au parti
cipat primul adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Shahnawaz, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Pakistan—România, Aslam Jan, per
sonalități ale vieții cultural-artis- 
tice, membri ai corpului diplomatic 
acreditați în capitala pakistaneză, 
ziariști, un numeros public.

trificare și. construcții de baraje de-a 
lungul fluviului Senegal.

Al doilea ca mărime din Africa, 
fluviul Senegal trece prin cele trei 
țări vest-africane care cooperează 
strîns în vederea dezvoltării econo
mice a zonelor riverane. După Qatar, 
cei trei președinți vor vizita Arabia 
Saudită, Kuweit, Bahrein și Emira
tele Arabe Unite.

■ ■■■■■■

număr de voturi. Liderul partidului 
laburist, din opoziție, Gough Whit- 
lam, a recunoscut că partidul său a 
pierdut alegerile, anunțîndu-și demi
sia de la conducerea partidului. Parti
dul „democrații australieni", înfiin
țat, în mai a.c., de către Don Chipp, 
care a demisionat din partidul li
beral al premierului Malcolm Fra
ser, in martie a.c., a obținut apro
ximativ 10 la sută din totalul votu
rilor exprimate.

Congresul Mișcării Radi
calilor de Stînga (MRS) s a 
încheiat duminică. Robert Fabre a 
fost reales președinte al M.R.S. în 
cuvîntul rostit cu acest prilej, el s-a 
pronunțat în favoarea organizării li
nei întilniri a liderilor formațiunilor 
politice de stînga din Franța pen
tru realizarea unui acord în vederea 
alegerilor care urmează să aibă loc 
în martie. în moțiunea finală, adop
tată la încheierea congresului, se re
afirmă apartenența partidului la 
stînga franceză.

India năzuiește să aibă 
relații bune cu țările veci- 
jjg a declarat primul ministru al 
Indiei, Morarji Desai. Unele proble
me in suspensie cu Nepalul au fost 
înlăturate în urma convorbirilor a- 
vute de primii miniștri ai celor două 
țări la Katmandu. Se îmbunătățesc 
relațiile cu Republica Bangladesh. 
India dorește, de asemenea, ca rela
țiile cu Pakistanul, Sri Lanka, Afga
nistanul, cu țările din Asia de sud- 
est și Orientul Mijlociu să fie bune — 
a declarat Morarji Desai.

Estimări pesimiste în legă- 
tură cu perspectivele economiei prin
cipalelor țări capitaliste în 1978 sînt 
cuprinse într-un studiu întocmit de 
societatea „Conference Board", cu
noscut organism de cercetări econo
mice din Statele Unite. Astfel, se 
menționează că rata creșterii econo
mice în aceste țări nu va depăși în 
medie patru la sută, ca urmare a 
persistenței unor factori de frinare, 
între care sînt menționați nivelul 
scăzut al utilizării capacităților de 
producție, reducerea p'uterii de cum
părare a consumatorilor, precum și 
menținerea la un nivel ridicat a ra
tei șomajului și inflației. „Cea mai 
mare parte a statelor occidentale — 
se arată în raport — vor avea difi
cultăți in promovarea exporturilor, 
iar temerile privind agravarea in
flației vor frîna în continuare creș

VIENA (Agerpres). — La 11 de
cembrie au luat sfîrșit la Viena lu
crările Congresului al XXIII-lea al 
P. C. din Austria. Congresul a apro
bat rezoluțiile propuse de Comitetul 
Central al partidului „Pentru dezar
mare, împotriva cursei înarmărilor", 
„Pentru securitate, progres social, 
pentru democrație, pace și solidari
tate internațională", „Pentru întărirea

Constituirea „M. P. L. A.-Partidul
Muncii" - expresie a dezvoltării 
procesului revoluționar angolez 

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
în ziua cînd se împlineau 21 de 

ani de la crearea Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, în ca
pitala țării. Luanda, delegații la 
primul Congres al M.P.L.A., reuniți 
în ședința festivă de închidere, 
consacrau constituirea acestei miș
cări în „M.P.L.A. — Partidul Mun
cii", care, așa cum sublinia pre
ședintele Agostinho Neto. va fi 
„avangarda clasei muncitoare și va 
conduce poporul spre construirea 
socialismului". Mesajele adresate 
congresului de forțele armate, de 
sindicate, de organizațiile de ti
neret și femei au exprimat adeziu
nea maselor largi la politica noului 
partid.

De la întemeiere, M.P.L.A. s-a a- 
firmat ca organizația politică pur
tătoare a aspirațiilor maselor popu
lare angoleze, reușind să determine 
îmbinarea luptei pentru eliberare 
națională cu lupta pentru edificarea 
unei societăți noi, bazate pe justi
ție. Clarificările ideologice și poli
tice intervenite ca urmare a expe
rienței dobîndite de-a lungul anilor 
au făcut să se resimtă tot mai mult 
necesitatea socială a unui partid 
politic revoluționar, cu structuri și 
orientări corespunzătoare, cerință 
ce s-a impus cu deosebire în noile 
condiții de după proclamarea inde
pendenței, cînd poporul angolez a 
trecut la îndeplinirea sarcinilor 
reconstrucției naționale. Astfel, for
marea M.P.L.A. — Partidul Muncii 
constituie „expresia intereselor cla
sei muncitoare, ale țărănimii și al
tor categorii de oameni ai muncii",

ORIENTUL MIJLOCIU

Intensă activitate diplomatică
Președintele Siriei, Hafez Al-Assad; 

și-a încheiat, luni, vizita întreprinsă 
în Emiratele Arabe Unite, ultima 
etapă a turneului său în mai multe 
state arabe din zona Golfului. La 
Abu Dhabi, el a avut convorbiri cu 
președintele Emiratelor Arabe Unite, 
șeicul Zayed Bin Sultan Al Nahayan, 
asupra situației actuale din lumea 
arabă și asupra relațiilor bilaterale.

★
Cyrus Vance, secretarul de stat al 

S.U.A., a întreprins o scurtă vizită în 
Israel, în cadrul turneului pe care îl 
efectuează în mai multe capitale din 
Orientul Apropiat. El a avut, con
vorbiri cu primul ministru, Mena- 
hem Begin, cu alte oficialități israe- 
liene asupra situației din zonă. într-o 
declarație făcută la aeroport, înainte 
de a pleca spre Amman, Cyrus 
Vance a declarat : „Plec spre Iorda

terea economică". Studiul menționea
ză că cea mai scăzută rată a creș
terii economice va fi înregistrată în 
Anglia și Italia (între 2 și 3 la sută), 
țări in care și inflația se va situa la 
un nivel ridicat1 — 12—13 la sută și, 
respectiv, 5 la sută.

0 grevă de 24 ore a fe
roviarilor italieni 8 începu‘ 
luni dimineața, pentru a urgenta 
încheierea tratativelor dintre repre
zentanții sindicali și ai guvernului, 
consacrate reînnoirii contractului de 
muncă.

Un vast plan de ajutora
re a țărilor africane din regiu- 
nea Sahel a fost inițiat de Progra
mul Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.). Aceste țări — Cia
dul, Gambia, Mali, Mauritania, Ni
gerul, Senegalul, Volta Superioară șl 
Insulele Capului Verde — care au 
în total o populație de 27 milioane 
locuitori, au cunoscut, în ultimul de
ceniu, trei ani de secetă dezastru
oasă. Proiectul P.N.U.D. prevede 
construirea, in această zonă a Afri
cii, a unei rețele rutiere în lungime

Programul stației 
după cuplarea
MOSCOVA (Ager

pres). — La 11 decem
brie 1977, ora 05,02 
(ora Bucureștiului), a 
fost realizată cuplarea 
navei cosmice „So- 
iuz-26“ cu stația or
bitală „Saliut-6“. Sta
ția orbitală este pre
văzută cu două agre
gate de cuplare. Pri
mul se află în com
partimentul special 
rezervat trecerii de pe 
navă la bordul stației, 
iar al doilea — în 
compartimentul cu a- 
parate. Existența ce
lor două agregate ofe
ră posibilitatea ser
virii stațiilor orbitale 
de către două nave 
cosmice.

După trecerea cos- 
monauților I. Roma
nenko și G. Greciko 
la bordul lui „Sa- 
liut", pe orbita cir-

orbitale

cu nava
cumterestră a început 
să funcționeze stația 
științifică pilotată „Sa- 
liut-6“.

Agenția T.A.S.S. 
transmite că progra
mul de activitate a 
cosmonauților la bor
dul stației orbitale 
„Saliut-6“ constă în 
cercetarea proceselor 
și fenomenelor fizi
ce în spațiul cos
mic ; cercetarea supra
feței pămîntului și at
mosferei terestre in 
vederea obținerii de 
date necesare econo
miei naționale sovie
tice ; efectuarea unor 
cercetări medico-bio- 
logice ; realizarea de 
experiențe cu sisteme
le și. aparatele insta
late la bordul stației.

în continuarea acti
vității lor pe orbita 
circumterestră, cosmo-

politico-ideologică și organizatorică a 
partidului". A fost adoptată, de ase
menea, o rezoluție privind situația 
politică internă din Austria.

Congresul a ales noul Comitet 
Central și alte organe de conducere 
ale partidului.

In prima sa ședință, Comitetul 
Central l-a reales pe Franz Muhri 
în funcția de președinte al P. C. din 
Austria.

cum se spune în rezoluția congre
sului. Profilul partidului constituit, 
statutul și programul său pdlțtic 
evidențiază gama largă de c?r și 
forme ale procesului revoluționar 
din zilele noastre, varietatea contri
buțiilor la îmbogățirea tezaurului 
internațional al gîndirii revoluțio
nare.

Exprimînd cerințele fundamenta
le ale momentului, documentele 
congresului trasează liniile gene
rale de orientare și acțiune în ve
derea redresării cît mai rapide a 
economiei, angajării țării pe făga
șul unei dezvoltării susținute și 
multilaterale, în timp ce, pe plan 
internațional, se reafirmă linia pro
movării unei politici de indepen
dență și nealiniere, extinderii legă
turilor cu toate țările, îndeosebi cu 
țările socialiste, acțiunilor largi în 
vederea făuririi unei noi ordini 
economice internaționale.

Cuvîntul de ordine al momentu
lui, lansat de președintele Agos
tinho Neto la mitingul popular or
ganizat la încheierea congresului, 
a răsunat cu claritate : „Trebuie să 
dăm atenție specială muncii, căci 
munca este baza progresului, a 
prosperității". Sub lozinca „Muncă, 
producție, vigilență", poporul ango
lez, condus de M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, își manifestă hotărîrea de 
a se mobiliza în vederea îndepli
nirii obiectivelor stabilite de Con
gres, inaugurînd astfel o nouă eta
pă a luptei sale pentru construirea 
unui viitor luminos.

V. OROS

nia, Liban, Siria și Arabia Saudită, ai 
căror conducători au un rol foarte 
important de jucat în procesul spre 
pace".

★
Guvernul saudit s-a reunit dumi

nică pentru a examina situația ac
tuală din lumea arabă și recentele 
contacte interarabe.

La încheierea reuniunii, minjstrul 
informațiilor, Mohamed Abdul Yam- 
mani, a declarat, după cum relevă 
Agenția saudită de presă, că guver
nul a fost informat despre eforturile 
întreprinse de Arabia Saudită pen
tru întărirea unității în rîndul state
lor arabe. Totodată, a fost subliniată 
necesitatea de a se acționa în vede
rea eliminării diferendelor și de a 
acționa în direcția realizării princi
palelor obiective ale națiunii arabe.

de 4 200 km. Se are în vedere, de 
asemenea, stimularea progresului in
dustriei și agriculturii.

Sntîlnîrîle dintre delega
țiile U.R.S.S. și S.U.A. - care 
au examinat propunerile avansate de 
ambele părți privind un acord în
dreptat spre limitarea activității lor 
militare în Oceanul Indian — au 
continuat la Berna, în perioada 
6—10 decembrie, informează agenția 
T.A.S.S.

Contacte cu S.W.A.P.0.
Membrii „grupului de contact" al re
prezentanților celor cinci țări occi
dentale membre ale Consiliului de 
Securitate — S.U.A., Marea Britanie, 
Franța, R.F.G-, Și Canada — s-au 
întilnit, luni, în capitala Zambiei, cu 
Sam Nujoma, președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), pe care l-au informat 
asupra discuțiilor cu autoritățile re
gimului sud-african.

Accident aerian. Un avion 
militar american de tip „P-3 Orion" 
s-a prăbușit în insula Hierro, din 
Arhipelagul Canare, provocînd moar
tea tuturor celor 12 persoane care 
se aflau la bordul aparatului. Potri
vit primelor informații, accidentul ar 
fi fost provocat de faptul că avionul 
— care zbura la o altitudine de abia 
400 de metri — s-a ciocnit de 
creasta unei coline.

cosmica

„Saliut-6“ 
„Soiuz-26“

nauții sovietici și-au 
încheiat lucrărije de 
conservare a sisteme
lor de la bord ale na
vei cosmice de trans
port „Soiuz-26“.

în cea de-a doua 
zi de lucru, Iuri Ro
manenko și Gheorghi 
Greciko au început 
deconservarea apara
telor stației științifice 
orbitale și controlarea 
sistemelor de bord și 
a aparatelor științifice.

Starea sănătății ce
lor doi cosmonauți este 
bună. Parametrii mi
croclimei din interio
rul cabinei sînt : 21 
grade Celsius, presiu
nea atmosferică — 
825 mm coloană de 
mercur. Ziua de mun
că a cosmonauților ia 
sfîrșit la 12 decembrie, 
ora 22,00 (ora Bucu
reștiului).
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