
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Franceze

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, marți după-amiază, pe Pierre Cerles, care și-a prezenlat scrisorile de acreditare în calitate do ambasador extraordinar și plenipo tențiar al Republicii Franceze la București. (Continuare in pagina a V-a).
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Cu privire la perfecționarea conducerii 
tuturor sectoarelor de activitate, a legislației 
Republicii Socialiste România, a activității 
organelor de justiție si ale Ministerului 

de Interne, precum si noi măsuri privind 
dezvoltarea democrației socialiste

Ministrul economiei și comerțului 
din Republica Democratică MadagascarPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți la amiază, pe Justin Rarivoson, ministrul economiei și comerțului din Republica Democratică Madagascar, care a efectuat o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Democratice Madagascar, Didier Ratsiraka, precum și urări de

prosperitate și fericire poporului român.La rîndul său, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui Didier Ratsiraka un salut prietenesc și cele mai bune urări, iar poporului malgaș noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale independente a țării sale.In timpul întrevederii a fost consemnată cu satisfacție dezvoltarea continuă, pe diverse planuri, a relațiilor româno-malgașe și s-a exprimat dorința de a adinei și diversifica colaborarea pe tărîm politic, economic, tehnico-știintific și în alte sfere de activitate intre cele două țări, in

folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționaleAu fost abordate, de asemenea, aspecte ale vieții internaționale actuale. In acest cadru a fost relevată ho- tărîrea de a acționa pentru întărirea conlucrării celor două țări pe plan extern, in lupta pentru abolirea definitivă a politicii colonialiste, neoco- lonialiste, de discriminare rasială și apartheid, pentru democratizarea relațiilor intre state, lichidarea subdezvoltării. pentru instaurarea unei noi ordini economice.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, de prietenie.
AU ÎNDEPLINIT PIANUL PE ANUL 1977

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Industria județului Bihor1 9

Conform hotărîrii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, 
se dau publicității propunerile CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA CON
DUCERII TUTUROR SECTOARELOR DE ACTIVITATE, A LEGISLAȚIEI REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, A ACTIVITĂȚII ORGANELOR DE JUSTIȚIE 
Șl ALE MINISTERULUI DE INTERNE, PRECUM Șl NOI MĂSURI PRIVIND 
DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, adoptate de conferință.

PERFECȚIONAREA ÎN CONTINUARE A 
CADRULUI ORGANIZATORIC DE PARTICIPARE 

A CLASEI MUNCITOARE, A ÎNTREGULUI 
POPOR LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII, 
ADÎNCIREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE 

ÎN TOATE DOMENIILE VIEȚII ECONOMICE 
Șl SOCIALE1. Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită adincirii democrației noastre socialiste, asigurării participării clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la activitatea de conducere in domeniul economic, politic, social, în toate domeniile de activitate, perfecționării necontenite a organelor de conducere colectivă, a organelor de stat centrale și locale.Pentru traducerea în viață a hotăririlor Congresului al XI-lea și a prevederilor cuprinse in Programul Partidului Comunist Român de. făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șt inaintare a României spre comunism, din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost adoptate noi măsuri pentru perfecționarea organizării conducerii și planificării activității economico-sociale. Aceste măsuri s-au reflectat în îmbunătățirea muncii organelor de stat centrale și a consiliilor populare, care și-au îndeplinit cu rezultate mai bune rolul de organizatori ai construcției socialiste. Au fost instituționalizate noi forumuri naționale, s-au creat noi organising democratice cu caracter permanent, cum sint Congresul consiliilor populare, Camera legislativă a consiliilor populare, Congresul educației politice și culturii socialiste, care a hotărît organizarea Festivalului național „Cintarea României", Congresul agriculturii și Consiliul Național al Agriculturii, Congresul consiliilor oamenilor muncii și Consiliul Național al Oamenilor Muncii.Noile congrese, care se reunesc o dată la cinci ani, asigură participarea pe plan național a maselor de oameni ai muncii la dezbaterea și adoptarea celor mai importante hotăriri privind dezvoltarea economico-socială a țării, politica internațională de pace și colaborare a României. Constituirea organelor permanente ale acestor forumuri naționale completează sistemul de organizare a conducerii societății noastre socialiste, constituind expresia cea mai elocventă a dezvoltării continue a democrației bazate pe participarea maselor populare la întreaga viață publică, la guvernarea țării, pe făurirea conștientă de către poporul însuși a propriului său destin, liber și independent.Au fost adoptate noi măsuri pentru creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii și al adunărilor generale in conducerea întreprinderilor și unităților economice. Sint de menționat, in mod deosebit, mărirea numărului muncitorilor și al altor oameni ai muncii în consiliile de conducere, cit și sporirea atribuțiilor adunărilor generale in dezbaterea problemelor fundamentale ale activității unităților respective, in adoptarea măsurilor pentru îndeplinirea planului și imbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor.Conferința Națională consideră că o importanță deosebită prezintă hotărirea potrivit căreia secretarul organizației de partid va îndeplini și funcția de președinte al consiliului oamenilor muncii, iar directorul întreprinderii pe aceea de președinte al biroului executiv. Prin aceasta se asigură ridicarea rolului consiliilor oamenilor muncii, sporirea răspunderii organizației de partid in buna desfășurare a activității întreprinderii respective, cit și precizarea mai clară a atribuțiilor și sarcinilor biroului executiv, ale directorului. în realizarea in viață a hotăririlor adunării generale și consiliului oamenilor muncii.Apreciind că dispunem de un cadru organizatoric — atit la nivelul unităților economico-sociale, al orașelor și comunelor, cit și la nivel național — unic în felul său, care asigură participarea nemijlocită a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea economiei, a vieții sociale, a întregii societăți, Conferința Națională consideră cp, in prezent, hotăritoare este funcționarea in bune condiții a acestor organisme, astfel incit elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a statului să fie rodul gindirii și voinței

colective a oamenilor muncii, a întregului nostru popor.Ținînd seama de noua etapă de dezvoltare a societății noastre socialiste, conferința apreciază că este necesară participarea intr-o măsură mai mare, în diferite organisme de stat și obștești — în spiritul hotăririlor adoptate — a oamenilor muncii care lucrează nemijlocit în producție. Circa 30 la sută din membrii consiliilor de control muncitoresc, inclusiv ai Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, vor fi muncitori care lucrează nemijlocit in producție. In același sens va trebui să se procedeze și în cazul altor organisme, inclusiv al consiliilor de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale de stat. Prezența nemijlocită a muncitorilor, a diferitelor categorii de oameni ai muncii în organele de conducere centrale și locale va da un nou și puternic suflu înnoitor, revoluționar, activității economico-sociale, va duce la îmbinarea mai armonioasă a experienței maselor cu cea a cadrelor de conducere, va dezvolta și mai mult unitatea dintre masele muncitoare și organele conducătoare, va determina întărirea controlului, creșterea răspunderii clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii. Aceasta constituie expresia cea mai elocventă a noii democrații muncitorești revoluționare ce se afirmă în patria noastră, a superiorității ei față de democrația din trecut.La baza acestor măsuri stau tezele Programului partidului — expresie a materialismului dialectic, a marxism-leninismului creator, în condițiile concrete din țara noastră — cu privire la rolul clasei muncitoare, clasa conducătoare a națiunii noastre socialiste, chemată să-și spună cu- vîntul direct, în toate problemele politicii interne și externe a țării. Se va afirma, astfel, cu putere, în practică, în viață, rolul conducător al clasei muncitoare, iar partidul își va îndeplini în mai bune condiții misiunea istorică de organizator și conducător al luptei poporului pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României/ spre comunism.2. în sistemul democrației noastre socialiste, un rol important îl au consiliile populare, care asigură participarea largă a cetățenilor la gospodărirea și conducerea directă a treburilor în toate localitățile patriei. Conferința apreciază că recentele alegeri pentru consiliile populare, rezultatul lor, cit și compoziția noilor deputați, au constituit o nouă și puternică manifestare a democratismului orinduirii noastre, a hotărîrii întregului popor de a înfăptui neabătut hotăririle

Congresului al XI-lea, a unității întregului popor in jurul Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste.Ținind seama de rolul tot mai important pe care il au consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale in conducerea întregii activități economico-sociale, conferința consideră necesar să se acorde mai multă atenție îmbunătățirii organizării și stilului lor de muncă și de conducere, să se pună un accent mai mare pe creșterea participării depu- taților, a comitetelor și birourilor executive, la întreaga activitate, pe creșterea răspunderii primarilor și președinților consiliilor populare. Trebuie să se acorde o mai mare atenție soluționării problemelor privind dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități, construcțiile de locuințe, activitatea edilitară, condițiile de viață și muncă ale tuturor cetățenilor. Consiliile populare poartă răspunderea directă pentru felul în care se înfăptuiesc în viață, in localitățile respective, legile țării, hotăririle partidului, măsurile de dezvoltare economico-socială a acestora.Consiliile populare au datoria de prim ordin să se sprijine in activitatea pe care o desfășoară pe maăele largi ale oamenilor muncii; cnftsultindu'-Se permanent cu acestea, asigurînd participarea tuturor cetățenilor la buna conducere și gospodărire a fiecărei localități. Numai împreună cu toți cetățenii se pot înfăptui, în fiecare localitate, in cele mai bune condiții, măsurile prevăzute în planul de stat, se poate asigura înflorirea tuturor unităților economico-sociale.Conferința Națională a Partidului Comunist Român apreciază că este necesar să se facă totul pentru ridicarea continuă a rolului consiliilor populare, în calitate de organe ale puterii și administrației de stat, în înflorirea economico-socială a tuturor localităților urbane și rurale, in sporirea gradului de civilizație a tuturor cetățenilor, in apropierea condițiilor de viață ale satului de cele ale orașului. în dezvoltarea democrație1 noastre socialiste. Consiliile populare trebuie să facă totul pentru a asigura participarea activă a oamenilor muncii la conducerea localităților, la dezbaterea problemelor țării, aceasta constituind un factor primordial al dezvoltării democrației, al mersului înainte al societății noastre.3. Conferința Națională consideră că înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a țării impune perfecționarea în continuare a activității tuturor oi-ganelor de stat. Este necesar să se acționeze pentru ca toate aceste organe să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul și atribuțiile ce le revin în conducerea unitară a vieții economico-sociale.Conferința apreciază că trebuie să se întărească și mai mult controlul, ordinea și disciplina socialistă, să se vegheze la respectarea strictă a legilor țării, obligatorii pentru toți cetățenii și de la respectarea cărora nimeni nu se poate sustrage nepedepsit. întărirea rolului unităților economice, al unităților teritorial-administrative, creșterea contribuției lor la soluționarea diferitelor probleme, întărirea autoconducerii — toate acestea presupun respectarea și mai strictă a legalității, a normelor și principiilor după care se conduce societatea noastră. în întreaga activitate de organizare și conducere a societății trebuie respectat neabătut principiul centralismului democratic.Viața demonstrează justețea prevederilor Programului partidului cu privire la creșterea rolului statului și afirmarea tot mai puternică a laturii sale organizatorice, de conducere unitară a activității economico-sociale, precum și cu privire la creșterea rolului și atribuțiilor organelor locale ale puterii și administrației de stat. Numai concepind procesul conducerii în această condiționare dialectică, statul nostru iși va îndeplini în condiții tot mai bune misiunea de mare importanță ce-i revine în opera de construcție socialistă.Conferința Națională subliniază sarcina permanentă privind întărirea armatei noastre, ridicarea continuă a pregătirii sale politice și de luptă, dotarea cit mai corespunzătoare a forțelor armate, în condițiile internaționale actuale, întărirea capacității de apărare a țării constituie o sarcină de cea mai mare importanță căreia trebuie să i se acorde toată atenția necesară. Avem datoria să facem totul pentru a asigura înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru a apăra munca pașnică, liniștea poporului, libertatea, independenta și suveranitatea patriei noastre socialiste.

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Bihor al P.C.R. a anunțat că oamenii muncii din județ — români, maghiari și de alte naționalități — sub permanenta îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, au realizat la 19 decembrie prevederile planului la producția industrială pe anul 1977.Acest nou succes, demonstrind ampla angajare .comunistă și răspundere pentru tot ceea ce avem de înfăptuit în actualul cincinal al afirmării plenare a revoluției tehnico-științifi- ce — se spune în telegramă — asigură

o nouă mobilizare de forțe și capacități creatoare, astfel ca în răstimpul pină la sfîrșitul acestui an să obținem o producție suplimentară de peste 500 milioane lei. Vor fi livrate în plus economiei naționale : peste 3 650 mc produse din beton celular autoclavi- zat armat, 75 000 mp plăci azbociment, peste 3 milioane cărămizi și blocuri ceramice, peste 14 mii mp uși și ferestre, mobilier in valoare de 13,5 milioane lei, confecții in valoare de aproape 30 milioane lei. peste 200 tone unt proaspăt și 10 mii hl bere, precum și alte bunuri de consum.

In spiritul strălucitelor perspective ce se deschid patriei noastre socialiste, al magistralelor idei de puternică forță mobilizatoare pe care le-ați expus la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom depune toate eforturile, întreaga noastră capacitate de gindire și acțiune pentru traducerea în viață a programelor adoptate de Conferința Națională, a hotăririlor înaltului forum al comuniștilor din România.

CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII 
ORGANELOR DE JUSTIȚIE, PROCURATURII 

Șl ALE MINISTERULUI DE INTERNE, PRECUM 
și la Îmbunătățirea legislației 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAOdată cu preocuparea continuă pentru perfecționarea conducerii activității economico-sociale, a statului, pentru lărgirea democrației socialiste, partidul și statul nostru au acordat o atenție deosebită apărării proprietății socialiste, a bunurilor întregului popor și a bunurilor personale ale cetățenilor, a ordinii și liniștii publice, asigurării condițiilor pentru desfășurarea normală a muncit pașnice a poporului, apărării cuceririlor noastre

revoluționare, a independenței și suveranității patriei.Conferința apreciază că partidul nostru a adoptat hotăriri și măsuri ferme pentru evitarea cu desăvîrșire a repetării unor abuzuri și greșeli ca cele săvîrșite în trecut.Ca rezultat al întregii dezvoltări economico-so-
(Continuare în pag. a IlI-a)

IndustriaComitetul județean Satu Mare al P.C.R. raportează, un succes de prestigiu al colectivelor industriale sătmărene : realizarea la 20 decembrie a sarcinilor de plan care au revenit industriei județului pe întreg anul 1977 — se spune în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.îndeplinirea cu 12 zile mai devreme a planului anual este o expresie a-abnvgațiet șt dăruirii patriotici», revoluționare, a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din unitățile noastre industriale, români, maghiari, germani și de alte naționalități, care, sub conducerea orgânelor și organizațiilor de partid, au participat cu elan sporit la întrecerea socialistă, asigurînd condițiile obținerii pină la sfîrșitul anului a unei producții peste plan în valoare de 348 milioane

în secția bobinai a întreprinderii 
„Electroaparataj" din Capitală

PITEȘTI

Importante 
economii materiale 

și energeticePreocuparea specialiștilor Combinatului de articole tehnice din cauciuc de la Pitești pentru reducerea costurilor de producție, în general, și a cheltuielilor materiale, în special, Sra soldat, în acest an, cu rezultate remarcabile.Astfel, aplicarea unor măsuri teh- nico-orgamzatorice, printre care perfecționarea tehnologiilor de fabricație, sporirea factorului de putere prin montarea -de condensatori statici in rețeaua de alimentare cu curent electric, înlocuirea motoarelor supradimensionate cu altele de puteri mai mici, raționalizarea iluminatului și încălzitului, reproiectarea anumitor produse, a avut drept consecință diminuarea consumurilor specifice cu 185 tone cauciuc natural. 340 tone negru de fum, 3 000 mc gaze naturale, 1 300 000 kWh energie electrică. Pe această bază, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu peste 7 lei. iar economiile înregistrate Ia cheltuielile materiale au sporit la aproape 11 milioane lei. Pentru anul viitor se preconizează reducerea cheltuielilor materiale cu peste 37 milioane lei. (Agerpres)

județului Satu Mare1 9lei. Intre altele, vor fi livrate economici naționale, suplimentar, 3 400 tone minereu complex prelucrat, 100 tone utilaj tehnologic pentru industria chimică, 13 600 mc prefabricate din beton armat, 1 200 mc cherestea, mobilier în valoare de 10 milioane lei, 2 340 mii mp țesături tip bumbac, importante alte bunuri ale industriei Sticlăriei, de tricotaje, confecții și a- limentare.Profund recunoscători partidului, personal dumneavoastră. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul neprecupețit care este acor

dat zi de zi dezvoltării acestui străvechi colt al patriei, comuniștii, toți oamenii muncii, sătmăreni, fără deosebire de naționalitate, mobilizați de înaltul exemplu al activității dumneavoastră revoluționare, consacrate celor mai cutezătoare idealuri ale fericirii și prpsperității României socialiste, ale păcii și progresului social mondial, se angajează solemn să nu precupețească nici un efort pentru a spori mai mult aportul la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, a măreței opere de edificare a noii societăți.
ÎN ZIARUL DE AZI :

RUBRICILE NOASTRE : Să încurajăm, să popularizăm, să 
aplicăm exjjerienja înaintată; Muncă, răspundere, compe
tentă ; Cronica actualității cultural-artistice ; Note de lectură ; 
Sport; Din țările socialiste ; Răsfoind presa străină ; De 

pretutindeni

Prin„Unde-s doi puterea crește" — spune un cunoscut vers al înaintașilor noștri. Dar unde-s multi 1 Și sin- tem mulți in această țară mindră și toți nă- zuim spre același tel : construirea orinduirii celei mai drepte din lume pe pămîntul patriei. Participarea în masă și unitatea sint două elemente esențiale ce conferă acestei năzuințe putere și eficiență. Toate succesele obținute în acest efort depus de-a lungul a peste trei decenii sint rodul unor acțiuni în strînsă unitate ale tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, indiferent de limba ce o vorbesc. Este un merit istoric al Partidului Comunist Român de a fi reevaluat conviețuirea dintre oamenii muncii de diferite naționalități din tara noastră, unind intr-un imens fluviu, al faptei creatoare, energiile degajate prin acțiunile conștiente ale solidarității revoluționare. Lucrările Conferinței Naționale a partidului au constituit o nouă și strălucită dovadă a unității ferme a tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul României. Succesele obținute în domeniile economic și social-cultural pe care le-au raportat în plen și în secțiuni participantii la discuții — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sint o expresie elocventă a faptului că egalitatea în drepturi se realizează in primul rînd prin accesul egal la muncă, prin contribuția fiecăruia la dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe tot teritoriul țării. Iar egalitatea în drepturi constituie una din premisele unității. Locuitorii județului Timiș, pe al cărui teritoriu conviețuiesc de secole români, germani, maghiari, sîrbl și alte naționalități, sint zi de zi martori

muncăai făuririi și întăririi acestei unități frățești bazate pe respectul reciproc, aceasta fă- cînd ca relațiile considerate pină acum firești să devină in prezent conștiente, fundament fără fisuri pe care se înalță tot ce făurim împreună. A- ceastă unitate a noastră se materializează în depășirea sarcinilor de plan, in preocuparea intensă pentru introducerea tehnicii noi, pentru modernizarea producției, într-un cu- vînt, pentru sporirea eficienței muncii, pen-
însemnări de

Nikolaus 
BERWANGERtru creșterea răspunderii fiecăruia pentru cantitatea și calitatea contribuției cu care este dator la tezaurul de avuție al patriei. Avem exemple numeroase de oameni ai muncii din rindul naționalității germane care datorită capacității lor profesionale și organizatorice se numără in primele rîn- duri ale făuritorilor de bunuri materiale, participă direct, ca membri ai C.O.M. sau ai altor organisme, la conducerea unităților economice și sociale. Nouă dintre ei sint directori de întreprinderi industriale sau instituții, 15 — președinți de C.A.P., iar 7 — conducători de mari unități din agricultura de stat. Recentele alegeri în consiliile populare au adus o dovadă in plus că și în conducerea societății noastre oamenii muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare au un cîmp larg de afirmare. Astfel, din rindul naționalității germane au fost aleși numeroși deputați, la 7 dintre ei incredințîndu-li-se mandatul de primar comunal, iar la 12 de vicepreședinte. Exem-

unităpiele ar putea fi înmulțite spre știința și a celor mai sceptici observatori de peste hotare care fac caz de rezolvarea problemelor umanitare. Țara noastră, după cum este bine știut, abordează aceste probleme în spiritul umanismului socialist, punînd accentul în primul rînd pe asigurarea unor condiții egale de muncă și viată tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, pe cultivarea și promovarea tuturor valorilor culturale și spirituale ale acestora, aflate in slujba progresului social. Iată -de ce sîntem ferm ho- tărîți, toți, umăr la umăr, să facem totul pentru dezvoltarea generală a patriei, să răspundem cu noi și noi fapte, realizări chemării înflăcărate adresate întregului popor de secretarul general al partidului de la înalta tribună a Conferinței Naționale : „Mă adresez tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — cu chemarea de a întări și mai mult unitatea în jurul Partidului Comunist Român, in cadrul Frontului Unității Socialiste, de a nu uita nici un moment că tot ceea ce s-a înfăptuit în patria noastră este rodul muncii lor unite. Numai actionînd într-o deplină unitate. înfăptuind neabătut Programul partidului, vom asigura un loc demn pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, manifestarea plenară a personalității fiecăruia, posibilitatea afirmării în viață, în practică, a egalității depline, inclusiv în folosirea limbii proprii, în întreaga activitate socială și politică ! Aceasta este singura cale care asigură poporului nostru mersul ferm înainte spre comunism !“.
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...atunci cînd investiția este predată 

societății înainte de termen
Aceasta ecuație și-au propus să o realizeze constructorii 

întreprinderii metalurgice din Beclean — un suport de bază 
care va ridica județul Bistrița-Năsăud peste plafonul produc
ției industriale de 10 miliarde lei.în rîndul celor peste 50 de obiective industriale și extinderi care vor spori potențialul industrial al județului Bistrița-Năsăud în actualul cincinal și vor contribui Ia realizarea unei producții de 10 miliarde lei în 1980, ÎNTREPRINDEREA METALURGICA DIN BECLEAN ocupă un loc aparte, deoarece in cadrul său se va obține mai bine de 10 la sută din această producție. Acum, obiectivul este structurat în toate componentele sale, dintre care esențiale sînt trăgă- toria de oțel moale și laminorul de sirmă, existînd posibilitatea ca, intr-un interval relativ scurt, aici, la Beclean, să se producă cu mult înainte de termenele planificate. Pe șantier, deși lucrările au început cu întîrziere, s-a ajuns în prezent la un substanțial avans, cîștigin- du-se o experiență bună, ale cărei elemente esențiale sint prezentate de cițiva din autorii ei.

Mor nu este greu tind pui umărul muncitoreșteRăsfoim însemnările făcute acum cîteva luni. în septembrie notam că întreprinderea de șuruburi din Botoșani ar fi trebuit să producă organe de asamblare la nivelul unei anumite capacități. N-a atins însă capacitatea stabilită nici la 15 și nici în a 30-a zi a lunii respective. Era prea puțin probabil că unele capacități de producție existente vor funcționa la parametrii proiectați. Se căutau soluții pentru grăbirea punerii în funcțiune a utilajelor prevăzute. Constructorii nu erau prea optimiști.......Dar voi, tovarăși, nu puteți să puneți umărul în Sprijinul constructorului, ca în alte întreprinderi din țară?"—> întreabă un activist de la comitetul județean de partid. Răspunsul nu s-a lăsat așteptat, pentru că oamenii își dădeau seama că întrebarea conținea implicit și soluția. Secretarului organizației de partid, maistrul Mihai Condu- rache, i s-au alăturat alți maiștri : Toader Ciubotaru, Florea Ostafi. De asemenea, subinginerul Mihai Leucă. Și-au luat în primire, cu toții, utilajele la care urmau să lucreze. Le-au montat. Dar cind să le pună în probe tehnologice și-au dat seama că au nevoie de sprijinul unui specialist mecanic-energetic. L-au solicitat pe șeful atelierului de profil, ing. Mihai Crețu. Firește, in timpul liber al acestuia și al colaboratorilor săi. Și au venit cu toții. Au realizat, la rîndu-le, instalațiile electrice, racordurile utilajelor la rețeaua energetică. Au efectuat rodajele și probele mecanice. Unele dintre mașini, de înaltă tehnicitate, solicitau intervenția unui electronist. S-a hotărît ca acesta să fie tinărul subinginer Gheorghe Turcanu. La început era gata-gata să se dea la o parte. Apoi ? în puținul timp în care nu se afla in unitate, consulta cărți de specialitate. „Mi-a fost mai greu pină i-am dat uneia de capăt. Atunci mi-am zis : ale mele-s toate"....Mai erau doar trei săptămini pină la Conferința Națională a partidului. La întreprinderea de șuruburi din Botoșani mai erau încă destule 

de făcut pentru punerea în funcțiune a noii capacități de producție. într-o ședință de analiză, mai mulți membri ai biroului organizației de partid și ai biroului executiv al consiliului oamenilor muncii au dat o replică ce
însemnări de pe șantierul întreprinderii 

de șuruburi din Botoșani

într-una din secțiile întreprinderii

lor ce se resemnau de multă vreme cu rezultatele obținute : „Nu se poate, noua capacitate va trebui să producă înaintea începerii lucrărilor marelui forum al comuniștilor români". Și iarăși mobilizare. S-a lucrat zi și noapte. Exemplul beneficiarilor nu putea să nu-i determine și pe constructori să procedeze la fel. Și au făcut-o. Marea majoritate a oamenilor din lotul inginerului Valentin Simionescu și aproape toți cei din lotul de instalatori al inginerului Gh. Lucuț. în unitate, in acest timp, echipele mixte consti

De la minus 4 la plus 1Ing. GHEORGHE CLOPOT, șef de lot : Din diferite cauze, începutul anului curent. ne-a găsit întîrziați cu 4 luni în privința „atacării*1 lucrărilor propriu-zise la obiectivul de investiții. în față aveam și o perspectivă destul de mobilizatoare, de grea, care însemna excavarea în plină iarnă a terenului mlăștinos pe o suprafață de 36 000 metri pătrați și la o adînci- roe medie de 2,5 metri, precum și aducerea din albia Someșului a unei cantități de balast de circa 140 000 metri cubi, spre a realiza umplutura în care să poată fi executate fundațiile halelor și ale utilajelor.în aceste condiții, primul cu- vînt de ordine a fost MECANIZARE, singura care ne putea asigura un ritm de execuție înalt. Am găsit înțelegere și de la Stația de u- tilaje și transport a trustului am primit în dotare : 3 excavatoare de mare capacitate, 3 buldozere, două dragline, 3 cilindri compresori, precum și un parc aferent de 72 autobasculante. Pentru aceste mijloace mecanice am adoptat un program de exploatare care a dat rezultate. Excavatoarele lucrau pe fîșii de circa 10—13 metri lățime. în pas cu ritmul excavării se aducea și balastul necesar umpluturilor. Toate utilajele, precum și 50 la sută din parcul auto au fost programate să funcționeze în două schimburi de lucru a cite 10 ore, obținindu-se o productivitate lunară superioară cu 35 la sută față de sarcinile de plan, în special, la excavatoarele cu cupa de 1 metru cub. De asemenea, toți mecanicii de la utilaje, alături de ceilalți constructori, au lucrat de la bun început în acord global. Prin aplicarea acestor măsuri, în numai două luni de la declanșarea muncii la obiectivul de investiții, a fost posibilă atacarea fundațiilor trăgătoriei, a halei laminorului, ca și a celorlalte construcții anexe. Cu stăruință am continuat să extindem mecanizarea și la turnările de betoane, la montajul armăturilor, asigurînd sporirea productivității muncii peste nivelurile planificate cu 2,7 la sută, precum 

tuite aproape că nu știai cui aparțin : constructorului sau beneficiarului. Cu trei zile înaintea începerii lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, constructorii și colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de șuruburi din Botoșani 

raportau intrarea in circuitul productiv nu numai a capacității restante, ci și a unei capacități suplimentare de 487 tone anual organe de asamblare...Ce importanță a avut acest fapt în viața colectivului ? Se vor recupera în întregime restanțele de plan pină la sfirșitul acestui an și chiar vor fi depășite sarcinile la principalii indicatori. în al doilea rînd, prin devansarea punerii in funcțiune a unei secții s-a acoperit încă de pe acum capacitatea de 

și o economie la forța de muncă de 197 constructori.S-a resimțit și lipsa de prefabricate. Nu ne-am pierdut timpul cu... găsirea vinovaților. Aveam stație de betoane, am găsit și oamenii care ne trebuiau și ne-am apucat să le turnăm chiar pe șantier. Operația s-a desfășurat contra-cronometru, la parametrii cantitativi maximi. De altfel, 35 la sută din stîlpii, grinzile de cornișe și soclu, tuburile din beton și -alte prefabricate, montate la ora actuală, sînt opera noastră. Tocmai datorită acestor acțiuni, hala turnătoriei de oțel moale este aproape în întregime acoperită, putînd lucra cu forțe sporite la închideri și, în paralel, pe însemnate porțiuni, după un program corelat cu utilajele sosite pe șantier, la turnarea fundațiilor.Fundațiile celui de-al doilea obiectiv principal, ale laminorului de sirmă, sint finalizate în proporție de 80 la sută, iar din stîlpii săi s-au montat mai mult de jumătate, fapt ce ne permite începerea fundațiilor la cuptorul de propulsie.Din cele expuse cred că nu se desprinde că am înfăptuit lucruri extraordinare. Aș zice doar că este vorba doar de un efort conjugat de gindire, organizare și răspundere din partea a 400 de oameni care s-au străduit și au reușit ca, pornind de la 4 luni restanță, să îndeplinească la 30 noiembrie sarcinile planului pe 1977. Nu am făcut altceva decît să dăm un contur clar și precis a ceea ce va fi metalurgia Becleanului.
Organizare exemplară, 
colaborare cu finalitate 

practicăIng. DORU BLAGA, directorul întreprinderii metalurgice : Nu se uscase îndeajuns tușul pe planșetele proiectanților, dar cu toate acestea beneficiarul se afla la post, strădu- indu-se să transpună în fapt ceea ce secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușcscu. cerea la Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. din septembrie a.c. : „organi- 

producție necesară realizării planului pentru intreg anul următor.Și iată cum „imposibilul" a devenit posibil.Experiența cîștigată de tinărul colectiv creează certitudinea că următoarea capacitate ce va fi ,pusâ în funcțiune in această unitate în anul 1978, dezvoltarea întreprinderii prevăzută să înceapă în același an, ca și secția cu profil de elemente hi- dropneum atice ce se va adăuga celor amintite vor începe să producă cel tîrziu la termenele stabilite.Paralel cu intensa activitate la care ne-am referit, cițiva specialiști au elaborat un studiu de eficiență economică, pe baza căruia s-a ajuns la concluzia că utilajele intregii capacități ce urmează să fie puse in exploatare în prima parte a anului următor pot fi amplasate pe spațiul deja construit. Prin urmare, fără nici un fel de investiții in domeniul construcțiilor. Ce va aduce colectivului aplicarea acestui studiu deja avizat de factori competenți ? O creștere a eficienței investiției de peste 25 la sută. Sau, altfel spus, sporirea producției globale industriale la 1 000 lei fonduri fixe cu încă 250 lei. Se va concretiza astfel și in această întreprindere indicația cuprinsă in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului de a se valorifica și mai eficient spațiile productive construite.Pentru a-și putea respecta angajamentele asumate, colectivul unității are însă nevoie și de sprijinul unor factori din afara județului, sprijin care să se concretizeze în respectarea sarcinilor asumate pe bază de contracte : întreprinderea „Uzinexportimport" din București, „Independența" din Sibiu, Centrala distribuirii gazului metan din Mediaș au datorii neachitate față de colectivul botoșănean ; proiectanții, îndeosebi I.C.P.T.S.C. București, întîrzie predarea unor proiecte de execuție aferente tratamentului termic secundar.
Silvestri AILENE1
corespondentul „Scînteii" 

zare exemplară, organizare și iar organizare". Dacă ne-am fi înțeles menirea în sens îngust, treburile ar fi fost simple. De obicei, beneficiarului i se impune să asigure proiecte, să se îngrijească de contractarea utilajelor spre a sosi lâ momentul oportun pentru montaj. Noi n-am privit lucrurile doar pină la acest nivel, ci am gîndit că toate acțiunile care se cer întreprinse, întreaga noastră muncă trebuie să vizeze ceea ce este esențial în activitatea de investiții : punerea în funcțiune la termen a noii capacități și trecerea la realizarea producției. Eram obligați la o asemenea activitate, pentru că recrutarea și formarea forței de muncă tot în sarcina noastră cade ; or, noua întreprindere, fără trefilatori, laminoriști, mecanici, nu ar fi putut însemna mare lucru.Cuvîntul de ordine dat oamenilor a fost — COLABORARE EXIGENTA. PÎNA LA AMĂNUNT, CU CONSTRUCTORUL !Pentru a ne ține cuvîntul, prima necesitate a constituit-o asigurarea documentațiilor de execuție, fapt realizat de la început prin proiectarea in fază unică, încă în cursul anului 1976, a lucrărilor principale. Datorită acestui efort am putut pune la dispoziția constructorului pină în prezent documentații in proporție de 90 la sută la trăgătOria de oțel moale și de 50 la sută pentru laminor.Acțiunea de procurare a utilajelor tehnologice am demarat-o tot din vreme, adică din anul trecut, așa incit, la ora actuală, pentru trăgă- torie le avem contractate in proporție de 94 la sută, iar pentru laminor — de peste 70 la sută. O bună parte din utilaje au sosit pe șantier, a- flîndu-se în fază de montaj. Doresc să subliniez că urmărirea contractării utilajelor pe furnizori, a valorilor contractate și comandate, a e- ventualelor depășiri sau restanțe la livrare, ca și economiile realizate la această activitate le asigurăm cu a- jutorul calculatorului electronic, situație care a permis să ne dispensăm de munca a șapte oameni. în acest fel, specialiștii noștri nu au 

O nouâ navâ de 55 000 tdw aflatâ în construcție la Șantierul naval din GalațiFoto : E. Dichiseanu
Soluții ingenioaseSpecialiștii întreprinderii de utilaj chimic și forjă din Rîm- nicu Vilcea au definitivat, in acest an, o serie de soluții tehnice menite să asigure realizarea, cu aceeași cantitate de materie primă, a unui număr mai mare de instalații tehnologice și piese de schimb. Astfel, prin reproiectarea hidrofoarelor de 30 mc, spre exemplu, consumu- . rile specifice au scăzut cu circa 2 000 kg pe unitatea de produs, estimindu-se ca, numai pe această cale, să se obțină economii de 195 tone metal pe an.

stat și nici nu stau în birouri. Locul lor de muncă a fost și il constituie, în special, șantierul, perimetrul unde este cu totul necesară prezența lor.Cit privește asigurarea forței de muncă, avem în curs de școlarizare și absolvire aproape 500 de laminatori, trefilatori și A.M.C.-iști, ur- mind ca în viitoarele etape procesul calificării să-1 continuăm chiar în Beclean, unde funcționează un liceu cu profil metalurgic. Dorința este posibilă de înfăptuit prin faptul că unele capacități de producție le vom pune cu siguranță în funcțiune înainte de termen. De altfel, la finele anului acesta vom putea cu siguranță raporta o depășire cu peste 3 milioane lei a planului de investiții, rezultat nu numai al unei colaborări bune intre beneficiar și constructor, ci și între ei și proiectant, centrala și ministerul nostru.
Dialoguri vii și exemple 

mobilizatoareION CAUCEAN, maistru, secretarul organizației de partid a șantierului 3 : în februarie 1978, organizația noastră de bază, a șantierului 3. din cadrul Grupului T.C.I. Bistrița, va împlini un an de la constituire. Dacă am privi lucrurile prin perspectiva acestui răstimp am putea spune că și noi, comuniștii, care o formăm sîntem tineri, deși media de virstă (40 de ani) confirmă aspectul numai in parte. La început am fost 30 de membri de partid, iar în prezent numărul nostru este de peste 4 ori mai mare, reprezentînd mai mult de o treime din totalul personalului muncitor. Din rîndurile organizației fac parte nu numai constructori și montori, ci și oameni ai muncii de la beneficiar, așa încit avem întrunite toate condițiile pentru a afirma că familia noastră comunistă este larg reprezentată și realmente prezentă, prin faptele muncii, în tot ceea ce se vrea a fi, în tot ceea ce va deveni metalurgia Becleanului.Discuțiile individuale cu comuniș

pentru reducerea consumului de metalîmbunătățirea tehnologiei de prelucrare a pieselor forjate și matrițate a contribuit, la rîndul ei, la diminuarea cu 30 kg a cantității de metal folosite pentru obținerea unei tone de produse finite, ceea ce, la nivelul unui an întreg, reprezintă o economie de 495 tone, iar reducerea cu 80 kg a consumului de metal stabilit pentru fiecare tonă de inele laminate va avea drept rezultat scăderea necesarului de oțel cu 600 tone anual.în contextul acelorași preocu

tii le-am purtat in covârșitoarea majoritate pe șantier. De aceea, caracterul lor a fost concret, exact, iar dialogurile extrem de sincere. Cel puțin de două ori pe zi, un cadru din conducerea lotului și un membru al biroului organizației de bază au trecut și trec pe la fiecare formație de lucru, astfel incit la analizele decadele ale biroului avem tabloul bine individualizat al muncii de pe. șantier, al disciplinei, precum și detaliile clare ale locurilor in care trebuie ceva îndreptat. Așa reușim, de exemplu, să asigurăm aprovizionarea locurilor de muncă cu materiale în cantități suficiente și la momentul oportun, dar așa am rezolvat și transportul muncitorilor in condiții dintre cele mai civilizate. Prin acest sistem al muncii perseverente în rîndurile oamenilor am întărit înțelegerea de către toți a cerinței rentabilizării activității noastre, a reducerii consumului de materiale și, ca atare, fierar-betoniștii și turnătorii de la prefabricate au gîndit, au acționat împreună și au obținut o economie de oțel-beton de peste 40 tone, iar betoniștii și cei de la stația „Elba" — de 30 tone ciment. Munca politică de la om la om a fost îmbinată cu propaganda vizuală, cu schimburile de experiență între formațiile de lucru și chiar între șantierul nostru și alte șantiere.*In raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Obiectivul principal în investiții este scurtarea termenului de intrare in producție a noilor capacități, realizarea rapidă a parametrilor proiectați". La Beclean această cerință are întrunite toate condițiile materiale și umane de a fi exemplar indepli- nite.
Grupaj realizat de
Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scintell”

pări, se cuvin menționate și reintroducerea in fabricație a unor deșeuri metalice, confecționarea unor matrițe speciale pentru fiecare tipodimensiune de flan- șă, utilizarea resturilor rezultate din debitarea laminatelor la executarea de repere mai mici sau a unor piese de schimb, ceea ce va duce ca, pină la finele anului în curs, să se economisească cu cel puțin 800 tone de metal mai mult decît in primul an al actualului cincinal. (I, Stanciu).
■ ■ H ■ ■ ■ ■

— Văd. pe perete un grafic al șe
dințelor. Aveți, așadar, in flecare 
lună 14 ședințe de partid obligatorii 
in cele 14 organizații de bază, de la 
filatură, țesătorie, finisaj ș.a. ; de a- 
semenea, sint alte ședințe de sindicat, 
V.T.C., consiliu al oamenilor muncii 
ș.a. Ce înseamnă pentru un secretar 
de partid această „avalanșă" de șe
dințe ?— Da, numărate mai exact, ședințele lunare, în diverse sectoare și domenii ale intreprinderii, se ridică la 25. Cit vi s-ar părea de surprinzător, eu consider că nu sint multe. Nu sint multe dacă ședințele sint bine pregătite, dacă iși propun un obiectiv precis ; dacă atenția oamenilor este concentrată la maximum asupra a 1—2 obiective. Iar la noi ședințele sint scurte. Oamenii au învățat să spună clar, deschis, ce au de spus. Să critice, să se critice și să propună. Eficiența acestor ședințe o măsurăm prin rezultatele concrete ce se obțin în producție, prin felul cum fiecare iși face datoria. Adică, in ce ne privește, să realizăm țesături mai multe și mai bune. Și mai concret, în 11 luni din acest an am produs peste plan circa 500 000 mp țesături de calitatea I. Politica partidului nu trebuie numai însușită, cunoscută, ci aplicată în viață de fiecare. Aici e aici! Aici, in practică, arătăm dacă sîntem bine pregătiți din punct de vedere politic și profesional. Una fără alta nu se poate. Am reținut o replică dintr-o piesă bună, care suna cam așa : „Hîrtiile și vorbele cit ar fi de frumoase, nu schimbă lumea ; numai faptele, numai ele pot influența progresul".

— Cind ișt mai face timp pentru 
teatru un secretar de partid, atit de 
solicitat, mai ales acum și in calita
tea nouă de vreședinte al consiliului 
oamenilor muncii ?— Mai rar, e drept, dar timp se găsește. Altfel nu se poate. Uneori imi este chiar jenă că ii îndemn pe alții să meargă la spectacole, iar eu nu pot pleca. Dar dacă îmi organizez mai bine munca rămîne timp și pentru activități cultural-educative. Și trebuie să rămină. Cit privește

noua funcție, cred că adevărata ei dimensiune poate fi evaluată numai in contextul autoconducerii muncitorești. în exercitarea autoconducerii, regulile conducerii științifice trebuie aplicate punct cu punct. Se cere, deopotrivă, c temeinică planificare a activității, o bună organizare a muncii și un control riguros. Eu nu sint altceva decît un factor in acest cadru al autoconducerii. Aș zice, un participant, o opinie. Iar opinia înseamnă angajare comunistă in procesul autoconducerii. Cind participăm toți la conducere, la elaborarea deciziilor, timpul devine mai bogat in fapte, mai bine folosit. Rămine, ca să zic așa, și timp pentru teatru și pentru familie.— Este o opinie optimistă și, in 
același timp, realistă. Ce se intimplă 
insă cind un om cu răspunderea pe 
care o aveți dv. este antrenat și in
tr-o serie de sarcini obștești ? Din 
cite am aflat, sinteți membru în co
mitetul municipal de partid, deputată 
de municipiu, membră in consiliul 
Radioteleviziunii. Cum răspundeți 
unor atit de diverse solicitări 1— Mi-am impus ca linie de conduită în activitatea obștească rezolvarea imediată a sarcinilor ce-mi revin. Cel mai greu îmi este in munca de deputat. Aici nu pot niciodată spune că am terminat, că am rezolvat problemele. Locuiesc chiar în cartierul in care sînt deputată. Oamenii mă cunosc și vin aproape în fiecare zi cu probleme. Unele mărunte, altele de interes mai larg. Și ca deputată nu poți, nu-ți este permis să-ți astupi niciodată urechile. Oamenii trebuie ascultați și ajutați. Altfel își pierd încrederea in tine și chiar in rolul deputatului. Ce-i drept, cîteo- dată, particip la ședințe lungi, plicticoase : atunci trăiesc sentimentul pierderii de timp. Mă veți înțelege poate acum mai bine de ce, în întreprinderea in care lucrez, fac tot ce-i posibil ca ședințele să fie scurte, concrete și eficiente.

— Totuși, intre toate aceste sarcini 
de răspundere cele mai concrete, mai 
directe sint cele referitoare la acti
vitatea politică și profesională de 
aici, din intreprindere. Cum ați pri

mit noua învestitură de președinte 
al consiliului oamenilor muncii ?— Mai intîi o precizare : eu nu fac nici o ierarhizare între sarcini. Toate sînt la fel de importante. De aceea nu las, în nici un chip, să se aglomereze sarcinile. Cit privește noua răspundere cu care am fost învestită nu pot spune că mă îngrijorează. Și pină acum, in calitate de secretar

că secretarul general al partidului spunea la Conferința Națională că hotărîrile ce se adoptă atit in fiecare organizație de partid, cit și in întreprinderi trebuie să fie rodul gîndirii și muncii colective. Este, de fapt, o teză fundamentală pe care tovarășul Ceaușescu a subliniat-o din nou, cred, tocmai pentru a o ține mereu în actualitate. Pentru a intra în deprinde-

de răspundere. Lupt, de mai mult timp, pentru a-i învăța pe oameni să-și asume răspunderea. Să nu împingă răspunderea în sus : maistrul spre șeful de secție, șeful de secție spre inginerul șef și așa mai departe. A venit deunăzi la mine șeful sectorului de investiții și mi-a cerut să vorbesc eu cu secretarul de partid de la „Grivița
■

„Opinia înseamnă angajare comunistă 
in procesul autoconducerii muncitorești1'

al comitetului de partid, răspundeam, împreună cu biroul și comitetul, de bunul mers nu numai al muncii politico-educative, ci și al producției. Cit ar fi de susținută și originală munca politico-educativă, ea capătă valoare reală numai dacă se reflectă în rezultatele de producție. Chiar dacă mă repet, vreau să subliniez că nu eram străină de munca de conducere concretă. în plus, fabrica o cunosc din 1951, cind am început să lucrez ca țesătoare. O cunosc, aș zice, mai bine decit propria gospodărie.
— Totuși, in noua funcție de pre

ședinte, trebuie deopotrivă să condu
ceți și să controlați.

Convorbire cu tovarășa 
Maria DIACONU, 

secretarul comitetului de partid, 
președintele 

consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea textilă 

„Dacia" București

— Eu nu conduc și trolez singură. Avemun comitet avem unlor muncii. de partid ; consiliu al nu con- un birou, după cum oameniAdică foruri de conducere colectivă și pe linie de partid și pe linie de producție. Țineți minte

rile activității noastre ; cum se spune, în reflexele fiecăruia. Un lucru esențial in munca de conducere este ca fiecare comunist, fiecare om al muncii să se simtă răspunzător și implicat in tot ceea ce face.
— Pentru aceasta se cere insă șt 

o bună pregătire, o competență spo
rită. Am spune că răspunderea și im
plicarea fără o bună pregătire nu 
pot fi reale și eficiente.— în parte sînt de acord. Spun în parte, deoarece deseori eu mă izbesc nu de incompetență, ci de.......... teama"

roșie" pentru a ne ajuta cu un utilaj necesar pentru 2—3 zile în vederea finalizării unei investiții. I-am spus : „De ce să vorbesc eu și să nu te duci dumneata la șeful serviciului de investiții de la „Grivița roșie" și să-i explici situația ? Eu cred că o să te înțeleagă și o să te ajute. Numai dacă nu rezolvi să vii la mine".
— Șl care a fost rezultatul ?— Cel așteptat ; s-a dus, a discutat și in aceeași zi utilajul necesar a fost transferat la „Dacia". Nu sînt oare normale asemenea relații de întrajutorare ? Pentru țesătoarea de la război sau pentru muncitoarea de la finisaj răspunderea este clară : ea trebuie să producă, să realizeze țesături de calitate, conforțn planului. Ea nu poate împinge răspunderea în sus. De ce atunci un cadru cu muncă de conducere — fie el tehnician, maistru sau inginer — să nu-și facă datoria exemplar în sectorul pe care-1 con-

duce ? M-am convins de-a lungul a- nilor cit am lucrat direct ca muncitoare și mai ales acum că in caz de nereușită, de nerealizare a planului intr-un sector cauza principală de cele mai multe ori se situează nu la nivelul muncitorilor, ci la nivelul conducerii. Muncitorii au in reflex, aș spune, spiritul de răspundere.
— Ce priorități are înscrise pe a- 

genda de lucru noul președinte al 
consiliului oamenilor muncii ?— Președinte sau președintă?

— Cred că nu e greșit nici pre
ședintă.— Eu zic că așa ar fi corect. Dar, în timp — mă gîndesc la un timp istoric — s-au „masculinizat" inclusiv denumirile funcțiilor, bineînțeles, ale funcțiilor de conducere. Așa se face că ne-am obișnuit să spunem, chiar cind posturile sint ocupate de femei, „director" nu „directoare", „secretar" nu „secretară", „președinte", nu „președintă". în schimb, pentru posturile de execuție — țesătoare, muncitoare, țărancă ș.a. — s-au găsit, cum bine vedeți, și substantive feminine. Dar să revenim la întrebarea dv...

— De acord și cu cele spuse și cu 
propunerea dv...— Consiliul oamenilor muncii, întregul colectiv de la „Dacia" București acționează pentru pregătirea tuturor condițiilor in vederea trecerii la săptămîna de lucru redusă. Potrivit hotărîrii Conferinței Naționale, începînd cu anul viitor, vom fi printre colectivele ce beneficiază de pe urma acestei măsuri profund umanitare. Ca să mă înțelegeți mai bine, voi aminti că 75 la sută din personalul întreprinderii îl reprezintă femeile. Dar ce inseamnă pentru o femeie o sîmbătă pe lună liberă nici nu vă închipuiți 1 Ce mă bucură mai mult insă este deosebita seriozitate cu care înțeleg muncitoarele de la „Dacia" a- plicarea acestei măsuri. Știm că trebuie să îndeplinim o serie de condiții, să realizăm planul, să ne încadrăm în cheltuielile planificate, să realizăm produse de calitate. Și asta se va întimpla în condițiile în care în 1978 producția noastră sporește cu

circa 20 la sută. Altfel spus, trebuie să realizăm această creștere cu a- celeași capacități, cu aceeași forță de muncă, dar și cu 12 zile lucrătoare mai puțin. Desigur, nu e ușor. Ne-am pregătit serios. Poate că faptul că in acest an am depășit productivitatea planificată cu 4,5 la sută spune ceva despre această pregătire. Așteptăm, așadar, cu încredere și optimism confruntarea cu sarcinile anului 1978. Și sînt convinsă că femeile de la „Dacia" vor face din plin dovada... bărbăției lor.
— Sinteți, în același timp, fe- 

meie-conducător și mamă. Cum vă 
folosiți timpul pentru producție și 
pentru familie ?— Eu nu pot separa nici un moment asemenea calități. Dacă o femeie este conducătoare, are sarcini obștești, ea nu încetează nici o clipă să fie mamă sau soție. Cîteodată, e drept, se intimplă să fiu „în mijlocul" familiei cu un telefon, alteori, pentru 5—10 minute, timp în care controlez dacă copilul și-a făcut lecțiile, dacă are greutăți. Dar o familie nu stă numai în mamă. Există și un soț. Iar dacă între soț și soție există armonie și înțelegere, nu ajungi să te întrebi niciodată cit timp îți rămine pentru familie. Uneori, cînd ajung acasă, copilul doarme : mă uit la el, îl mingii. Se zice că e bine ca mamele să-și sărute copiii chiar și numai în somn...

— De ce o asemenea... „restricție" 
in. tandrețea maternă ?— Dragostea de mamă nu trebuie confundată cu răsfățul cotidian. Nu sînt o mamă „rezervată" față de copil, sint pur și simplu, o mamă ocupată. O mamă care, la fel ca celelalte milioane de femei, se străduiește Bă fie cit mai utilă societății. Și, mai presus de orice, a fi comunist, revoluționar înseamnă, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, a-ți asuma sarcini sporite, a pune permanent umărul acolo unde-i mai greu.

Viorel SALAGEAN



SCINTEIA — miercuri 21 decembrie 1977 PAGINA 3

Cu privire la perfectionarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate, 
a legislației Republicii Socialiste România, a activității organelor de justiție 
si ale Ministerului de Interne, precum si noi măsuri privind dezvoltarea 

democrației socialiste
(Urmare din pag. I) ciale, al creșterii și modernizării continue a forțelor de producție, al perfecționării relațiilor sociale, în societatea socialistă românească s-au produs schimbări fundamentale. Caracteristica de bază a transformărilon ce au avut loc constă in faptul că in societatea noastră munca a devenit o îndatorire de onoare, o obligație patriotică, statul asigurînd drepturi și con- , diții egale de muncă tuturor cetățenilor, fără deosebire de sex, virstă sau naționalitate. Fiecare cetățean are posibilitatea reală să muncească potrivit aptitudinilor și pregătirii sale, corespunzător cerințelor dezvoltării economico-sociale. în același timp, ridicarea nivelului de cunoștințe generale, ca rezultat al dezvoltării invățămintului și activității cultural-educative, a contribuit la creșterea puternică a conștiinței maselor de oameni ai muncii, la formarea omului nou, constructor conștient al societății socialiste.De asemenea, odată cu succesele remarcabile în dezvoltarea economico-socială a patriei, s-a îngustat baza socială care generează fapte potrivnice ordinii de drept, s-a creat un cadru nou de afirmare și respectare a legalității. A scăzut numărul infracțiunilor, modificîndu-se înseși natura și caracterul lor, s-au redus considerabil, practic au dispărut, infracțiunile cu caracter politic împotriva orînduirii sociale și de stat din țara noastră. Ca o consecință a acestor realități, în statul nostru nu mai există deținuți politici. Concomitent, s-a 

I. Principiile fundamentale 
ale perfecționării activității organelor 
justiției, procuraturii și ale Ministerului 

de Interne și ale imbunătățirii 
legislației, în noua etapă de dezvoltare 

a societății noastreConferința Națională consideră că per- tatea îndreptării celor vinovați și a redării fepționarea activității organelor de stat și lor societății.a legislației trebuie să se facă pe baza ur- Procesul de reeducare a persoanelor caremătoarelor orientări și principii fundamentale :1. Respectarea neabătută a Constituției și legilor țării, combaterea oricăror încălcări ale legalității socialiste și ordinii de drept, creșterea răspunderii fiecărui cetățean pentru înfăptuirea programului construcției socialiste, pentru respectarea legilor și a normelor de conviețuire socială.Activitatea tuturor organelor de stat, a organizațiilor de masă și obștești trebuie să servească interesele poporului muncitor, să apere orinduirea socială și de stat, independența și suveranitatea patriei, proprietatea socialistă, bunurile personale ale cetățenilor, ordinea și liniștea publică, să garanteze realizarea efectivă a drepturilor și libertăților cetățenești, să asigure dreptul fiecărui cetățean de a fi apărat împotriva oricui atentează la viața, sănătatea, libertatea și interesele sale legitime.2. Asigurarea legalității și ordinii de drept trebuie să se bazeze pe o atitudine intransigentă față de orice încălcare a legilor, pe creșterea vigilenței față de manifestările incompatibile cu normele de conviețuire din societatea noastră. Trebuie aplicat ferm principiul ca nimeni să nu se poată sustrage răspunderii față de colectivul de muncă, față de societate și stat, pentru încălcarea legilor și normelor de conviețuire socială și deci să nu rămînă nepedepsit, dar, totodată, nimeni să nu fie sancționat sau pedepsit pe nedrept.Trebuie să fie respectat cu cea mai mare strictețe principiul de drept potrivit căruia, pînă la stabilirea vinovăției cuiva, acesta este considerat nevinovat, Organele de stat și justiție avind datoria de a dovedi atît vinovăția, cit și gravitatea faptelor pentru a se putea aplica sancțiunile și pedepsele corespunzătoare. Odată vinovăția stabilită, sancțiunile, pedepsele să fie aplicate cu toată fermitatea și severitatea, în raport de gravitatea abaterilor și infracțiunilor săvir- șite.3. Este necesar să sporească rolul conducerilor unităților socialiste, al consiliilor profesorale din școli și facultăți, al conducătorilor compartimentelor și formațiilor de lucru, al factorilor de comandă din unitățile militare în prevenirea și combaterea abaterilor și încălcărilor legii, în respectarea regulilor de ordine și disciplină, a normelor de conviețuire socială de către întregul personal muncitor, de către toți cetățenii, atît în producție, cit și în familie și societate.4. Se va perfecționa cadrul pentru participarea directă, nemijlocită, a colectivelor de oameni ai muncii, a maselor populare la activitatea de elaborare a legilor, de traducere a lor in viață și de înfăptuire a justiției. în acest, fel, se va asigura promovarea intr-un mod nou, superior, a concepției clasei muncitoare despre umanismul revoluționar, dreptate și adevăr, etică și echitate, despre ocrotirea valorilor de bază ale societății noastre.5. în modul de sancționare și pedepsire a celor ce comit încălcări ale legilor și normelor de conviețuire socială, precum și in felul de executare a sancțiunilor și pedepselor, trebuie să se pornească de la necesi-
II. Cu privire la îmbunătățirea 

activității organelor de judecată 
și perfecționarea legislațieiConferința Națională hotărăște :1. Se va îmbunătăți sistemul organelor de judecată, care va avea următoarea structură :a) consilii de judecată muncitorești in întreprinderi și alte unități economice și consilii de judecată ale oamenilor muncii in cooperativele agricole de producție, instituții și pe lingă consiliile populare ;b) judecătorii, care vor cuprinde în raza lor teritorială 20—30 localități din cadrul unui județ ;c) tribunale județene ;d) Tribunalul Suprem al Republicii Socialiste România.Consiliile de judecată muncitorești și consiliile de judecată ale oamenilor muncii 

diminuat considerabil ponderea unor categorii de infracțiuni împotriva persoanei și a avutului obștesc. Una dintre trăsăturile fundamentale, caracteristice raporturilor dintre populație și stat, constă în aceea că majoritatea covîrșitoare a cetățenilor consideră legile țării ca expresie fidelă a voinței și intereselor proprii, le respectă din convingere și militează pentru aplicarea lor în viață.în ultimii ani, din inițiativa și pe baza indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a pus un accent sporit pe rolul influenței exercitate de oamenii muncii, de opinia publică, in prevenirea și combaterea încălcărilor legii. A crescut rolul comisiilor de judecată la înfăptuirea justiției, au fost dezincriminate unele fapte penale, s-a creat posibilitatea ca sancțiunile pentru unele infracțiuni cu un grad mai redus de pericol social să se execute fără privare de libertate, sub supravegherea colectivelor de muncă din unitățile socialiste. Măsurile luate de partid cu privire la creșterea rolului unităților socialiste, al organizațiilor obștești, al maselor populare în respectarea legalității, sancționarea și reeducarea prin muncă a persoanelor care comit abateri și încălcări de la normele de conviețuire socială și legile țării sînt de natură să sporească rolul maselor, al colectivelor de muncă în prevenirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legii, să întărească, prin toate mijloacele, legalitatea socialistă și ordinea de drept.

săvirșesc abateri sau încălcări ce nu prezintă Un grad ridicat de pericol social trebuie să se desfășoare, de regulă, fără privare de libertate, sub supravegherea colectivelor de muncă din unitățile socialiste, prin prestarea unei activități utile. Munca, pîrghie fundamentală de educație și formare a personalității, supravegherea și influența nemijlocită a colectivelor trebuie să constituie factorii principali de îndreptare a celor care au încălcat legea și de reintegrare a lor în societate.Totodată, față de cei care, cu tot ajutorul acordat, nesocotesc colectivul în care muncesc, comit noi încălcări ale legii, noi abateri, organele de stat au datoria Să ia măsurile cele mai severe. Pentru infracțiunile grave cum sînt omorul, trădarea de patrie, spionajul, subminarea economiei naționale, faptele grave săvîrșite prin violență și altele, se va aplica, cu toată fermitatea, potrivit legii, pedeapsa cu închisoarea.în toate cazurile, persoana care, prin fapta sa, pricinuiește o pagubă unei unități socialiste sau unui cetățean, va fi obligată, pe lingă sancțiunea aplicată, să repare în întregime, potrivit legii, prejudiciul cauzat.6. în cazul minorilor și tinerilor pînă la 21 de ani, care au comis abateri sau încălcări ale legilor și ale normelor de conviețuire socială, se vor prevedea reglementări speciale de sancționare, care vor pune accentul pe încadrarea lor în muncă, însușirea temeinică a unei meserii și terminarea pregătirii școlare, spre a se asigura condițiile pentru reintegrarea lor rapidă în viața socială.7. Organele și organizațiile de partid, organele de stat, toate unitățile socialiste, organizațiile sindicale, de tineret, femei, celelalte organizații obștești trebuie să pună pe primul plan activitatea politico-educativă, de convingere a fiecărui cetățean asupra răspunderii ce-i revine de a respecta neabătut legile țării, normele de conviețuire socială, disciplina și ordinea societății noastre, în acest scop trebuie făcut totul ca cetățenii, tineretul patriei noastre în special, să cunoască legile și principiile de conviețuire și să le respecte, să trăiască și să muncească în deplină concordanță cu acestea. Principala preocupare trebuie să fie de a-i împiedica pe oameni să comită abateri, de a preveni săvîrșirea acestora, iar atunci cînd încalcă legea, de a-i ajuta să se îndrepte. Activitatea educativă trebuie să urmărească încadrarea organică a fiecărui cetățean în munca și viața colectivului din care face parte, în normele și principiile generale ale orînduirii noastre socialiste.Școala și familia, îndeosebi părinții, au Îndatorirea de a asigura creșterea și educarea copiilor, a tineretului, in spiritul dragostei pentru muncă, al comportamentului înaintat în viața socială, al devotamentului nemărginit față de patrie și popor, de cauza socialismului și comunismului.Presa, radioteleviziunea, instituțiile cultural-educative trebuie să se preocupe permanent de cultivarea spiritului civic, de creșterea răspunderii fiecărui cetățean în muncă și în viața socială, de promovarea exemplelor pozitive, de crearea opiniei intransigente de combatere și dezaprobare a faptelor care contravin legilor țării.

vor funcționa pe lîngă organele de conducere colectivă din unitățile respective sau, după caz, pe lingă consiliile populare comunale, orășenești sau municipale și vor 1'i alcătuite din judecători populari.Consiliile de judecată vor avea o competență mai largă decit cea a actualelor comisii constituite in unitățile socialiste și pe lingă consiliile populare. Ele vor soluționa, în principal, litigii de muncă, unele litigii civile, precum și unele litigii privind relațiile de familie. Spre deosebire de actualele comisii de judecată, în competența consiliilor de judecată muncitorești și ale oamenilor muncii va intra și judecarea unor infracțiuni prevăzute de Codul penal cum sint cele privind tulburarea liniștii publice 

fără consecințe grave, unele sustrageri din avutul obștesc și neglijențe în serviciu, precum și unele infracțiuni împotriva persoanei ca injuria, amenințarea, lovirile simple și altele.împotriva hotărîrii pronunțate de consiliile de judecată, partea nemulțumită poate face recurs la judecătorie.Consiliile de judecată vor fi formate din- tr-un număr de 11—35 judecători populari, urmînd ca judecata să se facă în complete formate din 3—7 membri. In cazurile mai grave, consiliile de judecată vor judeca sub președinția unui judecător de profesie.La activitatea de judecată a judecătoriilor, tribunalelor județene și Tribunalului Suprem se va asigura participarea judecătorilor populari, alături de judecătorii de profesie.2. La baza constituirii consiliilor de judecată și a instanțelor judecătorești va sta principiul alegerii membrilor acestora de către adunările generale ale oamenilor muncii din unitățile în care funcționează sau, după caz, de către consiliile populare ori de către Marea Adunare Națională, pentru Tribunalul Suprem.Judecătorii populari, ca $i judecătorii de profesie, trebuie să fie oameni ai muncii, în virstă de cel puțin 21 ani, care au o poziție înaintată în activitatea profesională, participă activ la viața politică și obștească, au o înaltă ținută morală și o conduită ireproșabilă in societate și familie, nu au fost condamnați și s-au distins in îndeplinirea exemplară a îndatoririlor de serviciu și in respectarea legilor. Pe lîngă aceste condiții, judecătorii de profesie trebuie să aibă studii juridice.Durata mandatului consiliilor de judecată și al judecătoriilor va fi de 2 ani și jumă- tațe, iar a mandatului tribunalelor județene și al Tribunalului Suprem de 5 ani. ■Consiliile de judecată și instanțele judecătorești vor prezenta periodic dări de seamă asupra activității lor în fața organelor care le-au ales.3. Organele de judecată trebuie să asigure, în întreaga lor activitate, respectarea strictă a Constituției și legilor țării, a drepturilor și intereselor legitime ale fiecărui cetățean, să acționeze pentru înlăturarea oricăror abuzuri sau ilegalități și să sancționeze cu toată fermitatea pe cei care încalcă legea. Totodată, organele de judecată trebuie să asigure respectarea riguroasă a principiului prezumpției de nevinovăție, astfel incit nimeni să nu poată fi sancționat decit dacă se face dovada certă a vi- novăției sale.In vederea garantării depline a dreptului de apărare, orice persoană are dreptul să fie asistată de un apărător, atît la efectuarea tuturor actelor dă urmărire penală, cit și în timpul judecății. In cauzele care se judecă de către consiliile de judecată, apărarea va putea fi. asigurată, la alegerea celui în cauză, de un apărător din rîndul tovarășilor săi de muncă.Cercetarea faptelor de competența consiliilor de judecată se va face, după caz, de către conducerile unităților, organele de control și inspecție ori organele de urmărire penală. La cercetarea de către organele competente a faptelor care vor fi judecate de consiliile de judecată va putea participa și un judecător popular. Prezentarea învinuirii în fața consiliului de judecată va fi făcută, după caz, de către judecătorul popular care a participat la cercetări, de organele care au constatat abaterile, de conducerea unității ori de procuror.Judecata se va face în unitățile socialiste cu o procedură simplă, în prezența tovarășilor de la locul de muncă, a reprezentanților conducerii și organizațiilor obștești. Consiliul de judecată are îndatorirea \ de a asculta pe cel învinuit și a verifica ’ în mod temeinic toate învinuirile ce i se aduc, precum și apărările formulate de cel in cauză.4. Pentru îndrumarea unitară a consiliilor de judecată, organizarea alegerii judecătorilor populari și pregătirea lor, se va înființa, pe lîngă Consiliul de Miniștri, o comisie centrală condusă, de un viceprim- ministru, alcătuită din reprezentanți ai Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Consiliului Național al Femeilor, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, precum și ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, Tribunalului Suprem, Ministerului de Interne și Ministerului Muncii. în mod corespunzător, se vor înființa astfel de comisii, la nivel județean, pe lîngă consiliile populare județene.5. Se va perfecționa sistemul de sancționare a celor care săvirșesc abateri de la normele de conviețuire socială și legile țării.Pentru abaterile de la disciplina muncii, organele de conducere ale unităților vor aplica, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute de legislația muncii, cum sint : mustrarea, avertismentul, reducerea uneia sau a mai multor gradații ori trepte de retribuție pe o perioadă de 1—3 luni, retrogradarea în funcție sau profesie pe aceeași perioadă sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Pentru abaterile de la disciplina școlară se vor aplica măsurile prevăzute în regulamentele școlare, iar pentru abaterile disciplinare săvîrșite de militari, măsurile prevăzute în regulamentele militare.Pentru anumite încălcări ale legii, care constituie contravenții, se vor aplica de către organele administrației de stat, de organele de control și inspecție, organele de miliție și altele, sancțiuni contravenționale, cum sînt avertismentul, amenda contravențională și alte sancțiuni prevăzute de lege.Pentru sancționarea persoanelor care să- vîrșesc infracțiuni, în codul penal se vor prevedea următoarele sancțiuni penale, ce se vor aplica diferențiat, în funcție de gravitatea faptelor, virstă și experiența de viață a celor vinovați :a) amenda penală, care se va aplica în limitele prevăzute de lege, pentru anumite infracțiuni, în cazul în care nu este necesară aplicarea unei sancțiuni mai severe ;b) punerea sub supravegherea colectivului de muncă.Această sancțiune se va putea aplica pe o perioadă de cel mult 3 ani pentru infracțiunile cu un grad mai mic de pericol social, anume prevăzute de lege. Ea va consta in punerea celui ce a săvirșit infracțiunea sub supravegherea și îndrumarea colectivului de muncă din unitatea in care lucrează ; dacă făptuitorul nu este încadrat în muncă, se va dispune încadrarea sa intr-o unitate socialistă. Cel sancționat va fi obligat să presteze munca in unitatea respectivă, cu următoarele restricții : reținerea unei părți din retribuție (între 15—20 la sută) ; interzicerea de a schimba locul de muncă ; privarea de dreptul la concediul de odihnă ; în cazul in care făp

tuitorul a mai fost anterior sancționat penal, durata executării sancțiunii nu se va considera vechime în muncă. Pe lîngă aceste restricții, cel sancționat va fi obligat să plătească integral, potrivit legii, pagubele pe care le-a cauzat. Sancțiunea va fi înscrisă în carnetul de muncă.în vederea exercitării controlului asupra celui sancționat, se va constitui un colectiv, format, după caz, din maistru, un reprezentant al sindicatului, al organizației de tineret sau de femei, care va supraveghea comportarea acestuia, raportînd periodic consiliului de conducere al unității asupra modului în care cel sancționat își îndeplinește obligațiile stabilite ;c) punerea sub supravegherea organelor de stat.Această sancțiune se va putea aplica pe o durată de cel mult 5 ani și va consta în punerea făptuitorului sub supravegherea organelor de miliție și obligarea lui de a presta muncă în unitatea în care este încadrat.Celui sancționat i se va reține din retribuție o cotă mai mare decît în cazul sancțiunii precedente (între 20—25 la sută), fiindu-i aplicabile toate celelalte restricții și măsuri stabilite pentru sancțiunea punerii sub supravegherea colectivului de muncă. în 'același timp, va avea obligația de a se prezenta periodic la organele de miliție și nu va putea părăsi localitatea fără aprobarea acestora.Această sancțiune se va aplica în cazurile anume prevăzute de lege, pentru fapte mai grave decit cele pentru care se aplică sancțiunea punerii sub supravegherea colectivului de muncă ;d) punerea sub supravegherea severă a organelor de stat.Această sancțiune se va putea'aplica pe o durată de cel mult 5 ani și va consta în punerea făptuitorului sub supravegherea deosebită a organelor de miliție și obligarea lui de a presta munca într-o unitate socialistă dintr-o altă localitate și într-un alt loc de muncă, stabilite de organele de judecată.Celui sancționat îi vor fi aplicabile toate restricțiile și măsurile prevăzute pentru cei sancționați cu punerea sub supravegherea organelor de stat. El are, totodată, obligația de a locui în localitatea în care i s-a fixat locul de muncă, de a nu părăsi această localitate fără aprobare și de a se prezenta periodic la organele de miliție.Această sancțiune se va aplica pentru fapte de o gravitate mai mare, anume prevăzute de lege,- pentru fapte repetate, precum și persoanelor care se sustrag de la supravegherea colectivului de muncă sau a organelor de stat ori nu respectă obligațiile -ce le-au fost stabilite;Pentru a asigura o justă individualizare a sancțiunilor in raport de condițiile m care a fost săvîrșită fapta, de conduita generală a făptuitorului, prin lege se vor stabili infracțiunile pentru care se va putea aplica fie numai sancțiunea punerii sub supravegherea organelor de stat, într-una din cele două forme, fie această sancțiune alternativ cu pedeapsa închisorii.Pentru cel care, în cursul executării sancțiunii punerii sub supraveghere, întruna din formele ei, prin rezultatele obținute în muncă și în perfecționarea pregătirii profesionale, prin comportarea la locul de muncă, în societate și în familie dă dovadă de o bună conduită, se va putea reduce durata de executare a sancțiunii cu o pătrime. în cazul celui care se sustrage de la executarea sancțiunii se va putea dispune aplicarea unei sancțiuni mai grave, inclusiv a pedepsei privative de libertate ;e) închisoarea pe diferite termene, pînă la 20 ani, care se va executa în locuri de deținere, cu obligația pentru cel condamnat de a presta muncă în condițiile prevăzute de lege.Pedeapsa închisorii se va aplica pentru infracțiuni ce aduc atingere unor valori importante ale orînduirii sociale și de stat, cum sînt : trădarea de patrie, subminarea economiei naționale, infracțiuni privind operațiile de comerț exterior, spionajul, omorul, tîlhăria, fapte grave săvîrșite prin violență, ultrajul împotriva autorității, sustragerile și distrugerile care produc pagube importante avutului obștesc, alte infracțiuni cu grad ridicat de pericol social, infracțiuni săvîrșite în mod repetat. Este necesară sancționarea necruțătoare a celor care se dedau la acțiuni ostile intereselor revoluționare ale poporului nostru, construcției socialiste, pentru a se apăra astfel, cu toată fermitatea, cuceririle revoluționare, munca pașnică a poporului, ordinea publică, independența și suveranitatea patriei.Pedeapsa închisorii se va aplica numai de judecătorii, tribunalele județene și Tribunalul Suprem. Consiliile de judecată nu vor putea aplica această sancțiune.Pentru cei care au o bună comportare în timpul executării pedepsei închisorii se va prevedea posibilitatea liberării lor condiționate, înainte de expirarea duratei acesteia, stabilindu-se termene de reducere diferențiate în raport de gravitatea faptei săvîrșite ;f) pedeapsa cu moartea va fi prevăzută, ca o măsură excepțională, pentru infracțiuni de omor, trădare de patrie, spionaj, atentat, săvîrșite in condiții deosebit de grave, infracțiuni de piraterie aeriană care au avut urmări deosebit de grave. Această pedeapsă nu se va aplica minorilor sau tinerilor între 18—21 ani, femeilor gravide sau care au copii mici ori în alte cazuri prevăzute de lege.6. Se va institui un sistem sancționator diferențiat pentru tinerii între 18—21 ani care încalcă legile și normele de conviețuire socială, stabilindu-se ca cea mai mare parte a sancțiunilor și pedepselor să fie executate sub controlul colectivelor de muncă, asigurîndu-se reintegrarea cit mai rapidă a tinerilor în viața socială.Cel sancționat va fi obligat să acopere, conform legii, pagubele cauzate, fiindu-i totodată aplicabile restricțiile prevăzute pentru cei sancționați cu punerea sub supraveghere. Colectivele de muncă, organizațiile de tineret vor urmări, pe lîngă prestarea muncii de către cel sancționat, asigurarea calificării profesionale a acestuia și, după caz, terminarea pregătirii școlare.în cazul sustragerii de la supravegherea colectivului de muncă, a nerespectării normelor de disciplină și comportare ori în cazul săvîrșirii de fapte mai grave sau repetate se va putea aplica sancțiunea punerii sub supravegherea organelor de stat sau, după caz, a punerii sub supravegherea severă a acestor organe.în cazul săvîrșirii unor infracțiuni cu un grad mai mare de pericol social, pentru care în codul penal se prevede pedeapsa închisorii, limitele acestei pedepse vor fi mai reduse, cu o pătrime, față de pedepsele 

prevăzute pentru persoanele care au depășit virstă de 21 de ani. în aceste cazuri, pedeapsa închisorii se va executa în locuri de deținere, separat de condamnații recidi- viști, urmărindu-se îndeaproape comportamentul și reeducarea prin muncă a tinerilor.în toate cazurile, asistarea de către un apărător a tinerilor între 18—21 ani este obligatorie.7. în ce privește minorii care comit diferite abateri sau infracțiuni, măsurile de sancționare ce vor fi aplicate acestora vor avea în vedere să-i ajute să se îndrepte și să se încadreze în muncă alături de întregul tineret. în acest scop, ei vor fi încredințați în supravegherea familiilor, a colectivelor de muncă sau a organelor de stat și numai în cazul unor infracțiuni grave vor fi trimiși în instituții speciale de reeducare și muncă.în toate cazurile în care minorii au cauzat pagube, părinții sint obligați, potrivit legii, la plata despăgubirilor.8. Odată cu instituirea unul nou sistem de sancțiuni, vor fi scoase din Codul penal sau din legile speciale unele fapte carte prezintă un grad de pericol social redus, urmînd ca acestea să fie sancționate prin măsuri disciplinare, administrative sau de altă natură, aplicate de organele de conducere ale unităților.Față de diferitele manifestări înapoiate, care nu constituie infracțiuni, rezultat al influențelor străine de concepția noastră, se va acționa în direcția explicării politicii partidului, se va asigura dezbaterea largă a problemelor în colective de oameni ai muncii în vederea înțelegerii măsurilor luate de partidul și statul nostru, pentru ca cetățenii patriei să participe cu toate forțele la înfăptuirea lor neabătută.9. Se vor reexamina reglementările din domeniul contravențiilor, în vederea simplificării acestora, înlăturării paralelismelor cu reglementările, referitoare la abateri disciplinare și reducerii numărului de contravenții. Noua legislație trebuie să delimiteze
III. Cu privire la îmbunătățirea 
activității organelor procuraturiiConferința Națională hotărăște :1. Este necesar să se îmbunătățească activitatea organelor procuraturii, cărora le revin, potrivit Constituției, atribuții importante în asigurarea respectării legalității, apărarea orînduirii socialiste, a drepturilor și intereselor cetățenilor.2. Organele procuraturii vor acționa în vederea asigurării descoperirii la timp a infracțiunilor, cercetării operative și tragerii la răspundere a celor vinovați. Ele trebuie să asigure respectarea legii de către toate organele de cercetare penală, să ia măsurile legale pentru buna desfășurare a acestei activități, să vegheze cu consecvență la înlăturarea oricăror abuzuri sau nedreptăți, la garantarea drepturilor procesuale și libertății cetățenilor, astfel ca toți cei care au comis infracțiuni să fie sancționați potrivit vinovăției lor.3. In vederea respectării riguroase a legalității socialiste, a garantării cît mai depline a drepturilor și libertăților cetățenești, vor spori rolul și atribuțiile procurorului în faza de urmărire penală. Astfel, principalele măsuri procesuale, cum sînt arestarea, prezentarea probelor și verificarea apărărilor, trimiterea în judecată și altele vor fi efectuate numai de procuror, iar în cele mai importante cauze instrucția penală se va efectua în mod direct de către procurorul de instrucție. Totodată, se va prevedea regula potrivit căreia măsura arestării
IV. Cu privire la îmbunătățirea 
activității organelor Ministerului 

de InterneConferința Națională hotărăște :1. Este necesar să fie îmbunătățită activitatea Ministerului de Interne, a organelor de securitate și de miliție, care trebuie să situeze, pe primul plan al muncii lor, prevenirea oricăror infracțiuni și abateri de la prevederile legale, să ia măsuri pentru a împiedica săvîrșirea de fapte dăunătoare societății și a oricăror acțiuni ostile, care lovesc în interesele poporului. Aceste organe trebuie să-și perfecționeze continuu munca, să-și întărească vigilența, acționînd cu mai multă fermitate pentru descoperirea celor vinovați. în activitatea lor, atît organele de securitate, cit și cele de miliție trebuie să pornească necontenit de la răspunderea pe care o au in fața poporului de a apăra ordinea și liniștea publică, proprietatea de stat și obștească, bunurile fiecărui cetățean, de a asigura munca pașnică a poporului nostru. Ele trebuie să conlucreze permanent cu masele de oameni ai mun
V. Conducerea de către partid 

a activității de înfăptuire a justiției 
și de perfecționare a legislațieiRealizarea amplelor măsuri de așezare pe baze noi, superioare, a activității de înfăptuire a justiției și de perfecționare, in mod corespunzător, a cadrului legislativ impune sporirea și întărirea rolului partidului în conducerea, îndrumarea și controlul intregii activități privind apărarea ordinii de drept, respectarea neabătută a legalității și înfăptuirea justiției.în scopul prevenirii abaterilor și încălcărilor legii și a normelor de conduită cetățenească, organizațiile de partid, organizațiile sindicale, de tineret și femei, celelalte organizații obștești vor intensifica munca politico-educativă în rîndul tuturor oamenilor muncii. în cadrul acestei activități, se va pune pe primul plan educarea, îndeosebi a tineretului, prin muncă și pentru muncă, astfel incit toți cetățenii apți de muncă să desfășoare o activitate utilă pentru societate, să contribuie la progresul general al țării.Organele și organizațiile de partid. Frontul Unității Socialiste au sarcina să desfășoare o amplă activitate ideologică și politică in rînâul organelor de justiție, procuratură și ale Ministerului de Interne, în vederea perfecționării activității acestora, a ridicării conștiinței socialiste a judecători

mai precis faptele ce constituie contravenție, astfel înbit sancțiunile contravenționale să poată fi aplicate, de regulă, numai în acele cazuri in care nu sînt prevăzute sancțiuni disciplinare.10. în concordantă cu evoluția generală a societății, cu gradul de ridicare a conștiinței politice și cetățenești, pe baza orientărilor stabilite, se vor aduce unele modificări radicale legislației pentru ca aceasta să exprime, in modul cel mai corespunzător, schimbările care au avut loc in societatea noastră și să dea expresie legislativă noilor instituții și forme de activitate. întăririi și apărării ordinii de drept socialiste.în acest scop, se va elabora o nouă lege privind sistemul de judecată, un nou cod penal și de procedură penală, o nouă lege privind executarea măsurilor de influențare obștească și a pedepselor, o nouă legislație contravențională.De asemenea, în vederea perfecționării reglementărilor privind relațiile de familie, întăririi rolului și răspunderii părinților in creșterea și educarea copiilor, se va elabora un nou cod al familiei. Totodată, se vor îmbunătăți reglementările privind divorțul prin simplificarea procedurii de judecată.Se va elabora un nou cod civil și un nou cod de procedură civilă și se va asigura punerea de acord și a altor prevederi legale cu principiile și orientările stabilite de Conferința Națională.Măsurile aprobate de Conferința Națională a partidului în domeniul justiției exprimă capacitatea societății noastre de a ridica pe o nouă treaptă asigurarea respectării legilor. Aceste măsuri oglindesc profundul umanism caracteristic concepției revoluționare materialist-dialectice a partidului nostru, grija față de om, consecvența cu care partidul se preocupă de perfecționarea raporturilor sociale dintre oameni, dintre cetățeni și stat, de creare a unor condiții tot mai bune pentru ca fiecare cetățean să-și aducă contribuția sa activă la dezvoltarea întregii vieți sociale.

preventive să nu se poată prelungi decît în mod excepțional, pe timp limitat și numai pentru motive temeinic justificate.De asemenea, se va prevedea posibilitatea liberării provizorii pe cauțiune a unor inculpați. in situațiile în care, ținîndu-se seama de gravitatea faptei și de comportarea făptuitorului, lăsarea sa în libertate in cursul cercetării sau judecății nu prezintă pericol pentru ordinea publică. Liberarea pe cauțiune nu se va acorda pentru infracțiuni deosebit de grave cum sînt omorul, trădarea de patrie, spionajul, tîlhăria ori în cazul recidiviștilor.Prin participarea sa la activitatea de judecată, procurorul trebuie să contribuie la stabilirea adevărului și la pronunțarea unor hotărîri legale și temeinice.4. Organele procuraturii au datoria să întărească și să diversifice formele de legătură cu masele de oameni ai muncii, să-și sporească preocuparea pentru o mai bună organizare a cercetării cauzelor care generează comiterea de infracțiuni, să conlucreze strins cu organele Ministerului de Interne, ale justiției, cu alte organe de stat și cu organizațiile obștești, în scopul perfecționării mijloacelor și metodelor de prevenire a infracțiunilor. Ele trebuie să sprijine colectivele de oameni ai muncii în educarea prin muncă a celor sancționați și să supravegheze respectarea legii la locurile unde se execută măsurile educative și pedepsele.

cii, veghind la respectarea fermă a legilor țării, a legalității socialiste, astfel ca nimeni să nu se poată sustrage pedepsei drepte a poporului, dar, totodată, nimeni să nu poată fi pedepsit pe nedrept.2. împreună cu organele procuraturii și justiției, cu celelalte organe de stat, securitatea și miliția trebuie să-și sporească contribuția la educarea cetățenilor în spiritul legalității, să dezvolte practica informării maselor și dezbaterii publice cu privire la diferitele cazuri de infracțiuni.3. Consiliul Politic, toate organele și organizațiile de partid din Ministerul de Interne trebuie să desfășoare o activitate susținută pentru ridicarea nivelului politico- ideologic, profesional și cultural al tuturor lucrătorilor din acest domeniu, asigurind educarea lor în spiritul ordinii și disciplinei, vigilenței și fermității, al respectului față de lege, al slujirii cu devotament a intereselor poporului.

lor, procurorilor, lucrătorilor organelor de miliție și securitate, a tuturor celor ce participă la activitatea de înfăptuire a justiției. ★Conferința Națională a Partidului Comunist Român iși exprimă convingerea că traducerea în viață a ansamblului de măsuri privind perfecționarea continuă a formelor de conducere a tuturor sectoarelor de activitate, a legislației Republicii Socialiste România, a activității organelor centrale și locale de stat, a organelor de justiție, procuratură și ale Ministerului de Interne va dezvolta, intr-o măsură tot mai însemnată, participarea clasei muncitoare, a întregului popor la conducerea societății, va contribui la adîncirea democrației socialiste.Toate acestea vor întări și mai mult orinduirea noastră, vor asigura apărarea legalității socialiste, a cuceririlor revoluționare, a ordinii și liniștii publice, a avuției poporului și a avutului personal al fiecărui cetățean, vor contribui la progresul și prosperitatea patriei, la înfăptuirea Programului partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 21 decembrie 7977

OGLINZILE CRITICIIUn recent colocviu național al criticii și istoriei literare — eveniment fără precedent în țara noastră — a reunit critici și scriitori din toate asociațiile Uniunii scriitorilor pentru a dezbate probleme actuale ale domeniului, în strinsă legătură cu realizările și sarcinile turii socialiste.Ca în oricare alt vitate și in critica contemporană s-au cese remarcabile. 1 rol de seamă în viața literaturii și a societății, promovează valorile autentice inspirate din problematica multiplă a contemporanilor noștri, asu- mindu-și în același timp misiunea, desigur nu întotdeauna agreată, de a respinge — argumentat — contrafacerea, mimetismul găunos, risipa de energie nefertilizată de talent dar întreținută de ambiție și veleitarism. Căci oricit de intens s-ar privi ea în oglinzile propriei analize este, evident că o critică riguroasă nu-și va descoperi a- colo doar propriul chip ci, in primul rind, imaginea acestui operei ză sau tr-un 1_______ . ... _lectică, nescutit de contradicții ori de erori de apreciere pe care, desigur, timpul, mai devreme sau mai tîrziu, le va corecta. Insă tocmai pentru a micșora, între altele, cantitatea de eroare lăsată spre cercetare pe seama timpului — cel mai sigur, infailibil, judecător — tocmai pentru a nu lăsa urmașilor misiunea de a-i „descoperi" pe contemporanii noștri de azi, criticii și istoricii fiind uneori prea preocupați de a-1 redescoperi, să zicem, pe H. Grandea, este absolut firesc și necesar să se desfășoare cit mai frecvent astfel de dezbateri a căror oportunitate, indiferent de cauza imediată ce le determină, este indiscutabilă.în legătură cu acestea s-au conturat, in colocviul amintit, citeva puncte de vedere interesante și se cade ca ele sâ fie aduse la cunoștința cititorilor.De ce discutăm așa de mult despre critică, de ce se dezbat cu atîta insistență aspectele teoretice și practice ale acestui domeniu ? Nu cumva o preocupare excesivă — s-a pus întrebarea — naște un anumit „complex de culpabilitate" care, la rîndul său, înlesnește manipularea opiniei critice in avantajul exclusiv al unor opere și autori de la o vreme nemulțumiți de rolul pe care îl joacă în viața literară și cu locul ocupat în ierarhia valorilor ? Firește că a discuta despre critică cu sentimentul „vinovăției" acesteia față de o literatură cu care „nu ține pasul" nu constituie o bază fructuoasă de dezbatere (între altele, fiindcă discrepanța nici nu este adevărată) după cum nici a relua la infinit și a generaliza unele nemulțumiri subiective ale unor autori nu pare să asigure un cîmp prea larg și nici important dezbaterii problemelor literaturii actuale.Cel mult, cum s-a și spus, mînia unpra contra. critiques;at.ă indirect o surprinzătc___ _. ______,------ - ....terii" ei. însă % de mult știut că acțiunea critică nu poate face, peste noapte, dirrtr-un autor mic, unul mare. Și chiar dacă, în mod iluzoriu, acest lucru s-ar întîmpla, el este efemer, caduc, nu se întinde decit pe durata unui sezon literar. însă pre-

literaturii și cul-domeniu de acti- și istoria literară înregistrat suc- Critica joacă un

mica „excesului" și a „culpabilizării" criticii de către cei nemulțumiți de verdictele ei poate duce, cum a și reieșit din cuvintul unor participant la acest colocviu, la o cam anacronică nostalgie a unui regim idilic, de existență oarecum . • • -a criticii, trăind intr-un fel de paradis iluzoriu sau poate „insulă a filozofilor", compararea realității, rare, cu acest „vis" toare... Dramatizarea scriitor și critic, similară unei lamentări in ciuda faptului că ea se reclamă de la curajul de a o divulga, nu constituie decit un exces dăunător, mai ales că fărîpna de adevăr pe care îl cuprinde nici nu este, cum s-a spus caracteristic, definitoriu, decit unui număr restrîns, cu totul neînsemnat, de condeieri ce se complac uneori în postura de slujitori fideli, necondiționat, ai unor au-

patriarhal-seniorialăîntr-o utopică In orice caz, a vieții lite- este tulbură- relațiel dintre

Însemnări despre primul colocviu național 
al criticii și istoriei literareliteraturii —......------------- -- -timp, aliterare căreia îi luminea- îi atribuie sensuri proces de confruntare torl care văd cimpul valorilor literare sub forma unor feude.Aceasta nu pune însă în discuție însuși spiritul critic care este opera unei întregi culturi, și nu suma ac- ' telor injuste ale cîtorva critici, autentici sau improvizați. Lucrul cel mai curios constă, dincolo de toate acestea, în următorul fapt : cum se explică oare că exegeți, critici, cronicari notorii, cu o activitate remarcabilă și bucurîndu-se de autoritate — unii dintre aceia care cer literaturii, pe drept cuvînt, curaj, să se ocupe nedezmințit de conflicte puternice și să nu ocolească asprimea adevărului, pilindu-i asperitățile, dîndu-i pe tocilă colțurile ori învăluindu-1 în plușul escamotării — pretind deodată, pentru critică, o existență idilică, scutită de dificultăți, cam edulcorată, în orice caz ferită de aerul tare al realității și al confruntărilor, chiar polemice ? !Două par a fi explicațiile acestei, cam nedialectice, contradicții între ceea ce unii pretind literaturii și ceea ce doresc pentru ei înșiși.în primul rind poate fi vorba de un insuficient contact al criticii cu viața, cu realitatea, izvorul tuturor actelor de creație, inclusiv al celor realizate de activitatea critică. Fiindcă se poate întîmpla să susții cu admirabilă bună credință, cu talent și cultură, cu stil înalt opere false, neautentice, artificiale care nu reprezintă nici pe departe valori de anticipare care să merite luxul unui voluminos aparat de susținere. Literatura contemporană are însă astăzi un vast și nou cîmp de inspirație în viața clocotitoare a societății socialiste, cimp al unor radicale transformări sociale ce nu pot fi sesizate în nici un caz de la distanță, dintr-un cabinet critic în care foșnetul uscat al filelor unor vechi manuscrise este Confundat eu vîntul de afară. „Lectura" realității este o obligație, firește interioară, dar nu mai puțin coercitivă, egală pentru toți creatorii, prozatori, poeți, îtra critiqiLjSu'ată ip^irect. o critici, dramaturgi ș.a.m.d. ; colocviul, oare supralicitare a „pil- ‘a seps in evidență că există reale diferențieri și inegalități în lărgimea, < în intensitatea și în densitatea aces- j tei „lecturi" nemijlocite a realității, precum și faptul că, pentru omologarea noului social, și în sesizarea piedicilor din calea manifestării spiritului revoluționar sau, din contră,

india- ■

pentru respingerea falsei noutăți in creație, criticul, teoreticianul și chiar istoricul literar nu se pot limita la receptarea exclusivă a semnalizărilor prin intermediul operei literare.Situînd-o firește, la antipodul oricărei vulgarizări, scutind-o prin suplețe și viziune complexă materia- îist-dialectică de „sociologism vulgar", confruntarea literaturii cu viața, a operei „de reală, detectarea viață" constituie profesiunii ce nu sau îndeplinite cu cunoscută timiditate. Experiența lecturii se înviorează și se fortifică în chip necesar cu aceea a cunoașterii directe a realității, a experienței acumulate și dezvoltate de societate, în toate clasele și compartimentele ei. în acest fel, s-a arătat, criticul sau teoreticianul literaturii se poate manifesta ca un participant mai activ la efortul de perfecționare a societății, depășind o anumită fidelitate exagerată față de formele „parcelare" nii din limitele uneori prea orgolioa- îndeletnicirii lui. dincolo de o anu-

ficțiune" cu lumea „coeficientului de operațiuni incluse mai pot fi aminate o, deocamdată, re-

ale profesiu- sale, ieșindse șl izolante ale Pe de altă parte, mită utilitate în înțeles mai îngust, a mereu reluatelor discuții despre critică, acea utilitate „curativă" in raport cu așa-numitele moravuri ale vieții literare (moralitatea actului otitic, subordonarea opiniei nu comenzii sociale, ci „comenzii de grup" sau chiar a unei persoane literare, conjurația tăcerii ș.a.m.d.) este însă evident că un asemenea colocviu semnifică mult mai mult. Dialogul, colocviul, dezbaterea, analiza periodică a stadiului atins și a realizării noilor sarcini reprezintă, în chip esențial, forma democratizării întregii vieți literare, artistice, culturale, transformarea tot mai vizibilă a acesteia în activitate publică, un cadru în cuprinsul larg al căruia se face tot mai auzită vocea opiniei colective autorizate, competente, din interiorul colectivității creatorilor, in spiritul nou, imprimat consecvent in toate domeniile activității materiale și spirituale de partidul nostru, preconizînd și utilizînd în practică metoda analizei critice deschise a oricărui aspect al realității, împreună cu producătorii și beneficiarii valorilor create în și pentru societate.Este vorba deci, nu de discuții stîmite de o nemulțumire sau alta, ci despre un prim, important pas în aplicarea și în acest domeniu a unei metode și a unui principiu alș vieții social-politice, aplicate la scara întregii societăți, desfășurate sub egida libertății și responsabilității, componente inseparabile ale democrației socialiste. In acest context, critica și istoria literară, criticii și istoricii literari, departe de a se aduna ca să discute stind pe o imaginară bancă a acuzării — cum, neobișnuiți cu acest stil de lucru, li s-a părut unora — participă, alături de toți creatorii, la revoluționarea activității spirituale, de creație, arătindu-se viu implicați în chestiunile vitale ale cetății, în problemele ce preocupă nu un cerc îngust de amatori sau de mandarini, ci mase tot mai largi de oameni, în slujba educării cărora este chemată să joace un rol din fee în ce mai important, sporind cu noi contribuții valoroase realizările de pînă acum.
C. STANESCU

Începe vacanta deAzi, după ultima oră de curs începe vacanța de iarnă a elevilor. Este o perioadă deosebit de propice pentru drumeții. Organizatori de turism pregătiți, dispunînd de o documentație bogată, pot oferi un sprijin calificat în alegerea traseelor și stabilirea tematicii excursiilor. Totodată, oficiile județene de turism pot asigura mijloace de transport confortabile, servicii de

iarnă a elevilorghid, cazare și masă în unități de categoria preferată.în această perioadă se beneficiază de o reducere la transportul cu autocare și microbuze. Reducerile sint diferențiate în funcție de zilele în care sint folosite, cele mai mari acordîndu-se, între altele, grupurilor de elevi.în fotografie : Un popas la Clă- bucet.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare): Richard al III-lea —
19.30, (sala mică): Comedie de
modă veche — 19,30, (sala Ate
lier) : Destine — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului): Ciclul 
„BEETHOVEN**. Seară de trio: 
Florina Cozighian — pian, Varu
jan Cozighian — vioară, Mirel 
Iancovici •— violoncel — 20.
• Opera Română: Spartacus (spec
tacol urmat de discuții cu publi
cul) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lahdra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Elisabeta I —
19.30.

• Teatrul Mic: Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul de comedie: Trei su
rori —- 19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru): întoarcerea fiului risipi
tor (premieră) — 19,30, (sala Stu
dio) : Jucătorii de cărți și Ursul
— 19.
• Teatrul Giulești: Da sau Nu — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu**: Fortul
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română4*: Cîntece din prispa ca
sei — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă**: „Hocus- 
Pocus și-o găleată*4 — 17.
• Teatrul „Țăndărică*4 (sala Vic
toria) : Fata babei și fata moșnea
gului — 17.
• Circul București: Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

cinema
• Imposibila poveste de dragoste:
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Condurul și trandafirul: LU
CEAFĂRUL — 9,15; 12.30; 16;
19.15, CAPITOL — 9,30; 12,30; 16;
19.15.
• Sărbătoarea sălbatică: FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• împușcături sub clar de lună: 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15;

BUCUREȘTI — 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 19,45.
• Melodiile Broad wayului: PA
TRIA - 9,30; 12; 15; 17,30; 20,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Cartea junglei — 9,30; 11; 12,30; 
14,30; 16, Iarna bobocilor — 18; 
20: DOINA.
• O scrisoare pierdută: TIMPURI 
NOI — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Poruncă întunecată: FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15:. 20,15, MODERN — .9; ,
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mama: GRIVITA — 9; 11,15; '
13,30; -19; 18,16; 20,15, AURORA — ;
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Aripioară sau picior?: VIC

Francisc PĂCURARIU:

„Ultima călătorie 
a lui Ulise"La puțin timp după publicarea unui volum de real succes — așa cum unanim a apreciat critica literară romanul „Labirint" — Francisc Păcurairiu, cunoscut pină acum publicului mai cu seamă pentru cuprinză- toarea activitate de istoric literar și eseist aplecat asupra fenomenului cultural lati- no-american, a milenarelor sale tradiții amerindiene, este prezent în librării cu un nou roman.„Ultima călătorie..." derulează episoade din viața pictorului Ulise Aleman. Scenariul peregrinărilor lui se întretaie cu psihologii umane, caractere diverse, cu modalități de a înțelege realitățile individuale ca o- glindire firească a celor sociale. Multitudinea temelor, diversitatea motivelor cît și utilizarea unor procedee cunoscute și des utilizate (primirea u- nui manuscris de la necunoscuți pe care prozatorul nu face decit să-l comenteze), dau dimensiunile reale ale travaliului scriitoricesc p>ua în slujba alcătuirii unei narațiuni variate. Adăugind și diversitatea peisajelor umane și mai ales naturale, pe care unele personaje le dezvăluie prin peregrinările lor, avem imaginea foarte ramificată a romanului de fată.Trama romanului este, aparent, simplă. Pictorul Ulise Aleman pătrunde prin.tr-o fatală înt.împlare în complicatul păienjeniș de interese criminale

al unor grupuri ostile păcii și înțelegerii între popoare. Urmărit dincolo de fruntariile țării pentru a i se smulge de către o bandă de înveterați criminali fasciști un „secret" deținut de un alienat profesor de fizică, pictorul cade victima jocului orb al intereselor și întimplă- rii. Trimis să-l sprijine în activitatea sa artistică peste hotare, un
NOTE DEW? A >• .< . . <5
LECTURĂ’ST < .... ' 'oarecare T., pătruns in acest joc periculos din care scapă, devine astfel singurul martor al ultimei călătorii a pictorului Ulise Aleman. T. prezintă un raport din care reiese vinovăția pictorului. Dar, cu timpul, un proces de erodare al acestor convingeri îl determină pe T. ca, după moarte, să trimită scriitorului toate mărturiile despre acest caz. De aici începe investigația autorului pentru a restabili adevărul.Prezentat în acest fel, firul narațiuni* ar putea să apară banal si subțire. în realitate. autorul își cercetează personajele cu minuția arheologului restaurator oină la a le da o viată proprie. Sint evocate scene si episoade cotidiene din cele mai diverse, este scrutat atent trecutul fiecăruia în asa fel

Incit cartea devine o dezbatere morală asupra responsabilității umane si creatoare, o parabolă a alegerii conștiente a drumului în viată.Autorul plasează în balanța adevărului toate datele capabile să-l descopere Integral. Alăturarea si cîntărirea lor. acceptarea sau negarea realităților dezvăluite, creează acele posibilități care duc spre o judecată umană corectă si dreaptă. Literaturii îi revine astfel un rol justițiar, iar scriitorului misiunea de a se face simbolul dreptății. Văzută din această perspectivă, „Ultima călătorie..." este romanul unei reabilitări morale și, implicit, al recuperării a tot ceea ce poate fi bun, înălțător si durabil în om, idee fundamentală specifică literaturii noastre contemporane.O narațiune alertă, realizată cu mijloace moderne, aducînd în prim-plan puternice conflicte umane, face ca acest roman să se citească cu interes. Deși pe alocuri autorul face concesii investigației detectiviste, se lasă excedat de imagini captivante sau exotice cultivate în a- fara necesităților stringente ale conturării caracterelor. „Ultima călătorie a lui Ulise" se înscrie meritoriu în cuprinzătoarea literatură dedicată omului si existentei contemporane.
Emil VASILESCU

TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Fragii sălbatici — 9,45, Omul
de ia Mancha — 11,45; 14, Cei
șapte samurai — 16,13. Doctorul 
Jekyll și dl. Hyde — 18,30; 20,30: 
CINEMATECA.
• Buzduganul cu trei pecețl:
EFORIE — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Al șaptelea continent: FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Iarba verde de acasă: VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Fledone, comisarul fără armă: 
LIRA — 16,30; 18; 20,15.
• Regăsire: COSMOS — 15,30; 18;
20.15.

• Aripi frtnte: BUCEGI — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Recompensă pentru șerif: FE
RENTARI — 15.30; 17,45; 20.
• Sonată pe malul lacului: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Mark polițistul: GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Fair-play: PROGRESUL — 15; 
18; 20, PACEA — 16; 18; 20.
• Floare de cimp: COTROCENI
— 10; 12; 14; 18; 18; 20.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică: VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20, .........
• Ținutul uitat de timp: MUNCA
— 15.45; 18; 20.15.
• Insula egretelor argintii: POPU
LAR — 15,45; 18; 20,15.
• Amenințarea: FLACARA — »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ura: ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.

CRONICA ACTUALITĂȚII CULTURAL -ARTISTICE

Creativitate și eficiențăOrganizată de Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu", in colaborare cu U- niunea artiștilor plastici. expoziția reunită sub acest titlu și-a propus să ilustreze preocupările, foarte variate ale celor mai tineri artiști, studenți încă, in domeniul desigpului. Deși aceste preocupări nu sint de dată recentă (Trienala artelor decorative, pentru a da doar un e- xemplu, ne-a prezentat interesante prototipuri și comenzi realizate de studenti), 'expoziția studenților ne-a apărut ca o elocvență ilustrare a dublei funcții — utilitară și estetică — pe care obiectele de cele mai variate categorii o pot reuni. Această aplicare a imaginației și inventivității creatorului, care, răspunzind unor realități și necesități ale producției moderne. se reintegrează u- nui întreg circuit al activității sociale, pe scurt preocuparea pentru design depășește, desigur. în a- ceste condiții, sfera a- precierilor pur estetice, trezind interesul justificat al unor categorii din ce in ce mai largi de public. Și nu întimplătoare au fost afluența cu totul deosebită a publicului în sălile a- cestei expoziții. discuțiile pasionate, numeroasele întrebări pe care, zilnic, vizitatorii expoziției le-au adresat participanți- lor. Este o dovadă in plus că mult discutata formulă binară artă-industrie se impune cu autoritate. Cu autoritate crescândă, mai ales în condițiile actuale de dezvoltare (să nu uităm că ne aflăm in cincinalul revoluției tehni- co-științifice). care fac nu numai posibilă, dar obiectiv necesară, atît dezvoltarea artei decorative pe suportul solid al metodelor de

lucru industriale, cît și colaborarea ei tot mai eficientă cu industria.Problemele din ce in ce mai numeroase de ordin estetic și tehnic ale realizării trebuie, in aceste condiții, privite în strinsă legătură cu dezvoltarea noilor construcții de locuințe, a noilor ansambluri urbane care impun .soluții plastice, decorative din ce în ce mai ingenioase. „Creativitate și eficiență" (însuși titlul unei asemenea expoziții) ne apar astfel ca noțiuni irise-
Designul 

în preocupările 
studențilorparabile, dinamice, stimulative ale unui același proces creator. Sint noțiuni cărora studenții Institutului de arte plastice au știut să le confere o nouă strălucire. Expresie a preocupării de a dezvălui ipostaze inedite obiectelor industriale și, in același timp, de a folosi cu maximă eficiență materiale moderne (u- șoare, rezistente, în culori care impresionează plăcut), expoziția a adus în prim plan o importantă temă de meditație și acțiune practică, argumentind convingător asupra e- ficacității colaborării între artă și tehnică, pentru formarea unor artiști cu pregătire complexă, multilaterală, capabili să facă față unor variate solicitări ale producției. De la telefoanele proiectate de Mihalea Avram, Adrian Brăes- cu. Al. Vlădescu la prizele și întrerupătoarele realizate de Al. Ghildus, sau dis

pozitivele de conserve aparținînd lui Gustes- cu Cristian și pină ia mașina de contabilizat și facturat proiectată de Cristian Vasile, sau bordul autoutilitarei realizat de Cătălin Bucurenci, 'o întreagă gamă de obiecte au demonstrat o dată mai mult că utilul nu se realizează in dauna frumuseții și a noilor posibilități de realizare industrială.Cromatismul bogat, fantezia remarcată in standurile cu jucării realizate de Tania Ca- trinescu, Manuela Colita, Magda Sticlea și Ovidiu Săcui, sau zmeele proiectate de Dan Roguschi, Adrian Pojoca, Marcel Putu- reanu, Sorin Turculeț și Silviu Turculeț au adus un /suflu proaspăt, integrindu-se cu ingeniozitate necesităților impuse de lumea miraculoasă a copilăriei. Un întreg stand al expoziției a prezentat proiectele unor a- parate de mare complexitate tehnică (ca- setofonul stereo, picu- pul, amplificatorul de Al. Mânu, incintele a- custice de Al. Nestor, amplificatorul sau corpul de iluminat de Al. Ghildus). ca și mobilierul (Viorel Alexa, Mihai Nazarie, Dan Velescu, Radu Vișan, Vlad Gavrilescu, Petre Ianculescu) sau echipamentele sportive proiectate de Constantin Marinescu au relevat de fiecare dată, pe lingă o armonie a concepției, îndemînareâ și știința de a conferi materialului o nouă strălucire.Seturile de diapozitive pe care studenții le-au prezentat vizitatorilor in incinta expoziției ne demonstrează că preocupările și realizările lor in domeniul proiectării industriale sint cu mult mai largi decit le-a putut prezenta manifestarea la care ne-am referit.
Marina PREUTU

CRONICA TEATRALĂ

O patetică imagine a dramelor 
dezrădăcinăriiSuccesul piesei „Emigranții" a fost și este ieșit din comun. După premiera absolută de la Paris, piesa a fost jucată cu exceptional succes in multe țări ale lumii, sporind faima unor actori de mult celebri.Prestigiul și ecoul in public al acestei piese sint legate de adîncimea și acuitatea în actualitate a aspectelor pe care autorul le investighează și de sinceritatea cu care piesa dezbate probleme acute ale lumii contemporane. Piesa lui Mrozek este o meditație nu atit asupra emigranților, cît a emigrației, a iluziilor pe care le creează, și de fapt a formelor de alienare pe care le generează, a posibilităților pe care le retează omului.Meditație, dezbatere plină de intrebări ce rămîn în mare măsură deschise reflecției și aprecierii spectatorilor. Ceea ce nu înseamnă că Mrozek nu insinuează propriul său răspuns. Căci „Emigranții" este, pînă la urmă, o tulburătoare afirmare a felului în care intelectualii adevărați pot conlucra cu celelalte clase pe calea progresului uman și mai ales o afirmare a forței interioare și de creație pe care o generează sentimentul și ideea de apartenență la o patrie, la o istorie anume ce se cere sprijinită in sensul progresului, la o a- nume comunitate de gîn- dire și simțire ce se cere fructificată și dezvoltată ; la tensiunea înfăptuirii idealurilor poporului din care faci parte. Unul din sutele de popoare ce înțeleg să trăiască în prietenie și stimă reciprocă cu celelalte popoare ale lumii.Toate detaliile (bogatele indicații de comportament, specifice lui Mrozek), lanțul situațiilor (din care nu lipsesc tentativa de crimă și cea de sinucidere), stările prin care trec eroii (de la liniște la disperare, de la împăcare la autosfîșiere) par în „Emigranții" a urmări realizarea unor portrete divergente. Numai că

sensul suprem al piesei este tocmai convergența.In polemică — dusă chiar cu unele aspecte ale propriei dramaturgii — Mrozek arată aici că „celălalt nu e infernul", ci un tovarăș într-o aceeași dureroasă experiență a falsei libertăți și fericiri (soldată cu un eșec : cu sentimentul alienării și dezrădăcinării), că între intelectual și omul din popor nu este o opoziție ireductibilă. Că felul în care sint privite munca și ființa umană și modul în care este înțeleasă libertatea sint hotărî- toare pentru adevărata a-

tiana Manolescu-Uleu, la Oradea, și Mihai Mădescu — la București) se desfășoară intr-un spațiu închis under-ground locativ și social, sugestie a mizeriei materiale și mai ales a deprimării, a lipsei de orizont și comunicare cu exteriorul, a unei naturi înstrăinate și ostile. Ambele sint spectacole importante, încă perfectibile sub aspectul adîncirii semnificațiilor.Spectacolul orădean, remarcabil prin lipsa de monotonie datorită îmbinării umorului cu lirismul, se înalță prin efortul a, doi actori foarte tineri, riecu-
„Emigranții“ de Slawomir Mrozek 
Ia Teatrul de stat din Oradea 

și la Teatrul Mic1 din București
firmare a omului, că apartenența la o patrie comună este un suport fundamental al sufletului uman — generator de idealuri, cîmpul fertil al înțelegerii și acțiunii comune.Ultimele vorbe ale lui AA par a conține un pian concret de acțiune, de regăsire a acestei patrii în care este posibilă adevărata afirmare a omului si a esenței umane nepervertite.Premiera pe țară a piesei „Emigranții", a cărei versiune românească o datorăm Ioanei și lui Tudor Savu, a avut loc la Oradea (spectacolul și interpreții au fost încununați cu premiile festivalului teatrului pentru tineret de la Piatra Neamț). I-au urmat montarea, și ea, remarcabilă, de la Teatrul „Bacovia" din Bacău (în regia Letiției Popa) șl cea de la Teatrul Mic. Un teatru bucureșlean pentru', care autorul „Tan- goului" este o mai veche cunoștință.Spectacolul orădean (regizor : Alexandru Colpacci) ca și cel bucureștean de altfel (scenografii sint : Ta-

noscuți, pe care îl situează în centrul aprecierii publice cu o vigoare rar întâlnită ; Mircea Constanti- nescu, în primul rind, compunînd cu fantezie, cu strălucire, cu nerv, cu un simț deosebit al amănuntului, creează un personaj pitoresc și suculent, viclean, agitat pînă la exces, de o naturalețe împinsă spre detalii naturaliste, ro- - bust și totodată fragil moralmente, extrem de vulnerabil prin împrejurarea in care se află. El imprimă întregului spectacol imaginea unei crime împotriva vieții, a unei lovituri primite în inimă, a unei drame vitale, organice.Intelectualul lui Radu Vaida, încă perfectibil sub raportul creditului dramatic, se află, după mine, mai aproape de intențiile Iui Mrozek. Nu este o falsă valoare, ci o valoare degradată de experiența „libertății" fără margini și a trădării comunității umane în care s-a format.In spectacolul Teatrului Mic, încă de la intrare, în- tîlnești o ambianță de natură să te introducă în

esența problemelor care au născut drama personajelor de pe scenă. Efectul panourilor cu imagini din viața de mizerie și privațiune la care sint supuși pretutindeni emigranții este dublat de cel al știrilor și comentariilor difuzate la microfon care informează cu privire la amploarea fenomenului și aspectele îngrijorătoare, pe care le cunoaște în urma crizei economice și șomajului în continuă creștere.Prin acest spectacol, Mircea Danieluc, regizor care a debutat cu strălucire în film, își face debutul in teatru. Cu dreptul : cu profesionalitate, cu simțul amănuntului și decupajului lui, cu priceperea armonizării și disocierii vocilor. Și în tovărășia a doi actori încercați : Ștefan Ior- dache (AA) și Mitică Popescu (XX). Memorabilă, montarea pare a propune atenției o dramă mai acuzat morală ce creditează mai puțin pe intelectual șl mai mult pe omul simplu, în rolul acestuia, pe care-1 concepe ca pe un om simplu, dar deloc primitiv, mal grav și mai adînc. Mitică Popescu dă, pentru prima oară la Teatrul Mic, întreaga măsură a talentului și intuiției, a capacității sale, reușind, nu o dată, ca, în dialog cu Ștefan Ior- dache, să focalizeze el a- tenția. în • pandant cu această descifrare a lui XX, Ștefan Iordache (AA), alternînd poza cabotină cu trăirea autentică, răceala cinică cu momente de patetism răscolitor ce frizează tragicul, înclină compoziția sa spre un grotesc rafinat, de natură să discrediteze nu numai experiența personajului, ci însăși esența sa, să pună înseși disponibilitățile, vocația și pregătirea sa intelectuală originară sub semnul întrebării. Lecturi fidele, ambele montări ale „Emigranților" nu „traduc" din textul lui Mrozek, ci îl aproximează, interpretîn- du-1.
Natalia STANCU

Varietăți... și mai ales 
inegalitățiPe podiumurile de la „Athenee Palace", „Salonul spaniol" și „București" se prezintă programe de music-hall, tonul, culoarea, ritmul fiind imprimate de către coordonatorii și directorii artistici respectivi, dezvăluind gustul, priceperea și simțul lor scenic.„Athenee Palace" ne propune spectacolul „Athănâe, tou- jours Athenee !“ Titiu care exprimă un adevăr, pentru că de ani de zile, cu mici vari- ațiuni, atmosfera programelor (deși s-au schimbat soliști, orchestre) e aceeași. Și de astădată în corpul de balet (coregraf, Viorica Cișmigiu), șase tinere dansează cum pot și se pricep, fără să-și propună măcar un singur balet interesant, în ciuda credinței că... lansează charleston-ul și french-can-can-ul. Eva Kiss cintă un „Quan- do“ adormitor ; o „vedetă", pe nume Tania- na, sacrifică un șlagăr de ultimă oră, țipîn- du-1 din toate puterile, iar Virginia X. — de altfel o bună in- strumentistă — face un strident slalom la țambal printre „Filr Elise" și „Dansul săbiilor". Nu mai vorbesc de pretinșii călușari care dau o tentă gro- tescă vechiului și vestitului dans românesc... Privind spectacolul, pare de neînțeles de ce la „Athenee Palace" nu se poate împlini un music-hall antrenant ?! Căci, șă fim drepți, posibilități sint ! Orchestra lui Paul Ghențer are in componența el instrumentiști buni, experimentați, există apoi cuplul valoros Zoily Balint și Rodica Can- delatto, care știe să e- moționeze prin sensibilitate șl eleganța

dansului ; se află apoi cunoscuții comici Anton și Romicu... Există și toate condițiile materiale : spațiu, lumini, sonorizare, care permit desfășurarea unui mi- crospectacol plin de vervă. înclinăm să credem că ar trebui cițiva soliști de primă clasă, un maestru coregraf cu mai multă fantezie și un animator care să rostească scenic dorința de a da tinerețe întregii desfășurări ; altfel „Athenee Palace" riscă să rămînă „toujours A- thenee", într-o manieră nefericită, și nu în sensul bun al ono-
Trei programe, 
în trei tonalități 

diferiterabilei și frumoasei sale tradiții.La „Salonul spaniol", în schimb, tinerețea își spune din plin cuvintul. Cîntă o formație bine pregătită (formația „Sincron" — într-o nouă componență — condusă de Cornel Fugaru). Zoe Cîmpeanu lansează șlagăre de succes, Al. Arșinel convinge cu vocea sa caldă, prietenoasă, că melodiile inspirate, precum „Mona Lisa", „Adios amigos" sint melodii de viață lungă, Cezar Tătaru se arată încă o dată un adept al ritmului viu, al songuri- lor trepidante. Nu mai vorbesc de succesul actorilor Al. Lulescu — Nae Lăzărescu cu acel cuplet-satiră la adresa „prigoriilor care somnorează pe la uși străine". Și cortinele coregrafice au desene moderne, dar... deși directorul artistic Cornel Patrichi este

autorul unor reușite momente coregrafice prezentate de teatre de revistă din țară, de televiziune, se Iasă așteptate tocmai momentele solistice sau mai bine-zis solo- urile sint expediate cu două zîmbete între două intrări și două ieșiri. Cu toate acestea, music-hall-ul se dovedește antrenant, bine închegat și bine prezentat de Tănase Docu.Ceea ce prezintă barul „București" are însă ținuta unui elegant show. Deși există și aici (ca și pe celelalte podiumuri) momente „albe" — a- mintesc evoluția cam desuetă a Janinei Matei, exercițiile propuse de Trio Corona, care nu se încadrează în nici un fel în întreaga desfășurare — oaspeții sint invitați la o „micro- gală a muzicii ușoare" ; Alexandru Vil- mani, un bun organist, și orchestra sa compun momente muzicale colorat orchestrate. Conving Mihaela Oancea — o tînără de talent, Gabriela Teo- dorescu, cu preocupare pentru frazare, pentru ținută scenică ; este prezentă Mirabe- la Dauer, de asemenea, cu melodii de succes. Se ascultă și cîteva „dobrogene" spuse cu farmec de Floarea Tă- năsescu, se remarcă un simpatic cuplu, Duo Lasco, Show-ul (coordonator V. Pău- nescu) se încheie cu unul dintre cele mai reușite momente muzicale pe care le-am întîlnit de-a lungul raidului nostru „de trei seri" : Grupul 5 T și Gil Dobrică, într-o excelentă formă, cu piese noi, bine puse la punct armonic, ritmic.
Smaranda 
OȚEANU
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Franței
(Urmare din pag. I)înminînd scrisorile de acreditare, ambasadorul Pierre Cerles a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea președintelui Republicii Franceze, Valery Gis- card d’Estaing, a guvernului și poporului francez, împreună cu cele mai bune urări de fericire și prosperitate poporului român.în cuvintarea prezentată cu acest prilej de ambasador sînt evocate bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre Franța și România. „Legăturile istorice și culturale țesute între țările noastre încă din cele mai îndepărtate timpuri — se subliniază in cuvîntare — trebuie să-și găsească cu atît mai mult expresia lor naturală în relații strînse de zi cu zi cu cît există o convergență a pozițiilor noastre fundamentale. Țările noastre manifestă aceeași grijă față de independenta națională. aceeași voință de a contribui la progresul destinderii. Ele sînt, totodată, conștiente de responsabilitățile care le revin în promovarea unor relații internaționale mai armonioase. Franța și România sînt făcute pentru a se înțelege și a se apropia și există, cu certitudine, o bază reală care face posibilă ridicarea relațiilor franco-române la nivelul aspirațiilor noastre comune. Dorința noastră este de a da un nou avînt cooperării dintre țările noastre. pe de o parte, in domeniile în care s-au înregistrat deja rezultate bune, iar, pe de altă parte, de a o extinde la noi sectoare".în continuare, in cuvîntare se spune : „îngăduiți-mi, domnule președinte, să vă asigur de simpatia cu care Franța urmărește eforturile depuse de România, sub înalta dum
Vizita delegației Conferinței Federale a Uniunii Socialiste 

a Poporului Muncitor din IugoslaviaDelegația Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, condusă de Marin Cetinici, președinte interimar, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, s-a întîlnit luni cu tovarășul Mihai Da- lea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S. Cu acest prilej a avut loc o convorbire privind preocupările actuale ale Frontului Unității Socialiste, respectiv ale Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia. De ambele părți a fost exprimată I dorința lărgirii și diversificării în continuare a colaborării dintre cele două organisme politice, in spiritul relațiilor de prietenie și bună vecinătate existente între popoarele român și iugoslav. La convorbiri a participat tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului
ROMÂNIA-FILM prezintă: 

„RÎUL CARE URCĂ MUNTELE

o producție a Casei de filme UNU
in colaborare cu Ministerul Apărării Naționale 

Scenariul t Ladislau Tarco, Gheorghe Bejancu, Cristiana 
Nicolae. Regia: Cristiana Nicolae. Imaginea: Costache 
Dumitru-Fony. Muzica : Adrian Enescu. Decoruri: arh. 
Marcel Bogos. Costume: Lidia Luludis. în distribuție t 
Gheorghe Cozorici, Valeria Seciu, Gheorghe Metzenrath, 
Catrinel Dumitrescu, Emanoil Petruț, Olga Bucătaru, Ni- 
nela Guști, Mihai Ginguiescu, Aurel Grușevschi, Boris Ga- 
viițchi. Adina Popescu. Film realizat in studiourile Cen

trului de producție cinematografică „București”

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 decembrie. în țară : Vreme 
rece, friguroasă noaptea la începutul 
Intervalului, îndeosebi in regiunile din 
nord-estul țării. Apoi vremea se va 

neavoastră conducere, în opera sa de dezvoltare economică și socială, ca și importantele succese pe care le obține în această direcție".în cuvîntare este exprimată, de asemenea, hotărîrea ambasadorului francez de a acționa pentru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre Franța și România.Primind scrisorile de acreditare ale ambasadorului Franței, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru aprecierile exprimate la adresa României și pentru urările transmise, adresînd, la rîndul său, președintelui Republicii Franceze, guvernului și poporului francez un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român este exprimată satisfacția față de legăturile strînse de prietenie șl colaborare dintre România și Franța, care au cunoscut o continuă dezvoltare, îndeosebi in decursul ultimului deceniu, favorizate fiind și de multiplele afinități de limbă și cultură ale celor două popoare, de aspirațiile lor profunde de independență, libertate și demnitate națională. „Această evoluție, se spune in cuvintare, a fost puternic stimulată de contactele și convorbirile la cel mai înalt nivel, de dorința comună de a pune mai larg în valoare posibilitățile de cooperare oferite de potențialul economic, cultural și teh- nico-ștlințific al celor două țări, de interesul țărilor noastre de a conlucra pe arena internațională pentru asigurarea păcii și securității pe continentul european și în lume".în continuare, în cuvîntare se subliniază că „există largi posibilități pentru aprofundarea dialogului poli

Central al U.G.S.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S. A fost prezent Trifun Nikollci, ambasadorul R.S.F.I. la București.în aceeași zi, delegația U.S.P.M.I. s-a întîlnit cu tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., președintele consiliului municipal al F.U.S. Oaspeții au fost informați asupra problemelor privind dezvoltarea economico- socială a Capitalei, asupra experienței și preocupărilor actuale ale Consiliului municipal al F.U.S.Marți, delegația U.S.P.M.I. a făcut o vizită la Pitești,'.la întreprinderea de autoturisme, și a avut o convorbire cu tovarășul Constantin Matei, prim- secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele consiliului județean al F.U.S. (Agerpres)

încălzi ușor și treptat. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ninsori slabe locale. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatu
rile' minima vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele ma
xime între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață slabă. în București : Vreme 
rece la început, apoi in încălzire. Fulgu- 
ială. Vînt în general slab. Temperatura 
ușor variabilă. 

tic româno-francez, pentru dezvoltarea și mai puternică a relațiilor noastre in toate domeniile de activitate, în interesul ambelor popoare, al cauzei progresului, păcii și securității".După ce se subliniază că „România acordă o atenție deosebită promovării unor largi raporturi de cooperare cu toate statele lumii, participării efective a tuturor țărilor, indiferent de mărime și de orînduirea lor socială, la schimbul internațional de valori materiale și spirituale, Ia soluționarea pe cale pașnică a problemelor cu care se confruntă omenirea", în cuvîntare se spune : „In acest spirit, apreciem pozitiv evoluția reuniunii de la Belgrad și ne exprimăm speranța că ea se va încheia cu adoptarea unor noi măsuri concrete privind promovarea colaborării economice, tehnico-științifice și culturale între statele continentului și, îndeosebi, a unor măsuri practice de dezangajare militară, fără de care nu se poate vorbi de securitate și pace în Europa și în lume".Șeful statului român a adresat ambasadorului francez urări de succes în îndeplinirea misiunii care i-a fost încredințată, asigurîndu-1 de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu ambasadorul Franței, Pierre Cerles.La solemnitate și la convorbire au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat. Au fost de față, de asemenea, membri ai Ambasadei Franței la București.
• SPORT • SPORT

Gala de selecție 
a pugiliștilor 

fruntașiPeste 6 000 de spectatori au fost prezenți marți seara in tribunele Palatului sporturilor din Capitală, pentru a urmări gala de selecție a pugiliștilor noștri fruntași, care se pregătesc pentru apropiatul turneu de 3 întîlniri in S.U.A. Intr-un meci spectaculos, la categoria „mijlocie- mică", Ion Miron l-a învins la puncte pe Ion Mocanu. La categoria „se- mimuscă", Săli Adem a obținut o surprinzătoare victorie la puncte în fața campionului Remus Cozma. în cele mai așteptate partide, vicecam- pionul european la „cocoș", Teodor Dinu l-a .întrecut la puncte cu 3—fy pe constănțeanul Faredin Ibraim, iar la „ușoară", Carol Hajnal a dispus la puncte de Simion Cuțov, care în ultima repriză a fost numărat de două ori.Alte rezultate înregistrate : muscă : Niță Robu b.p. D. Cipere ; pană : Gh. Ciochină b.p. Viorel Ioana ; se- miușoară : II ie Dragomir b. ab. 3 Traian Georgia ; semimijlocie : Cornel Hoduț b.p. Vasile Cicu ; mijlocie : Valentin Silaghi b.p. Ladislau Bacica ; semigrea : Costică Dafinoiu b.p. Georgică Donici. La categoria „grea", vicecampionul olimpic Mircea Simon a susținut o partidă demonstrativă in compania lui Ion Cernat.
În cîteva rînduii• Aseară, in runda a 14-a a campionatului național feminin de șah de la Sinaia, partidele Margareta Mureșan — Gertrude Baumstark, Viorica Tolgyi — Gabriela Olteanu și Emilia Chiș — Elisabeta Polihro- niade s-au încheiat remiză. Mariana Nechifor a cîștigat la Judlta Kantor. Restul partidelor s-au întrerupt. în clasament pe primul loc se află Elisabeta Pollhroniade cu 10,5 puncte, urmată de Baumstark cu 9,5 puncte și Tolgyi cu 8,5 puncte. Astăzi are loc ultima rundă.• La Adelaida a început meciul internațional de tenis dintre echipele Australiei și S.U.A. După prima zi de întreceri scorul este favorabil cu 2—0 tenismanilor americani. Vitas Gerulaitis l-a învins cu6— 2, 3—6, 6—1 pe Tony Roche, iar Roscoe Tanner a dispus cu 6—4,7— 6 de John Alexander.• La Skoplie, in campionatul balcanic de baschet masculin, echipa Iugoslaviei a învins cu 107—71 (53—28) formația Turciei, in timp ce selecționata Greciei a întrecut cu scorul de 85—82 (33—44) reprezentativa Bulgariei.

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA DIN 20 DECEMBRIE 1977Faza I :Extragerea I : 21 14 8 6 31 79 56 2 90 85 72 60.Extragerea a II-a : 39 66 26 32 307 24 77 54 64 80 137.Faza a II-a :Extragerea a III-a : 45 5 87 5032 16.Extragerea a IV-a : 10 28 30 7564 43.Extragerea a V-a : 21 46 33 5342 55.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă adresez vii mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră de felicitări și urările pe care ați binevoit să mi le transmiteți.La' rîndul meu, sînt convins, de asemenea, că legăturile de prietenie și cooperare între cele două țări ale noastre vor continua să se întărească în interesul popoarelor noastre, al păcii și securității în regiunea Balcanilor, în Europa și in întreaga lume.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului MPINGA KASENDA
Prim-comisar de stat al Consiliului Executiv al Republicii ZairKINSHASAîmi este deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări și cele mai sincere urări cu ocazia reînvestirii dumneavoastră în funcția de prim- comisar de stat al Consiliului Executiv al Republicii Zair.Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Zair se vor dezvolta, în continuare, in interesul poporului român și poporului zairez, al cauzei păcii, cooperării și progresului în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de MiniștriMarți dimineața, tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Manfred Lin- nings, președintele concernului Gu- tehofnungshtitte (G.H.H.) din R. F. Germania.în cursul întrevederii au fost abordate probleme privind extinderea cooperării intre întreprinderi constructoare de mașini din țara noastră și concernul G.H.H.
CronicaCombinatul de celuloză și hîrtie din orașul. Zărnești a sărbătorit Împlinirea a 125 de ani de existență. în cinstea Conferinței Naționale a partidului, lucrătorii combinatului au raportat îndeplinirea planului anual de producție. Pină la 31 decembrie vor realiza peste plan o producție globală în valoare de 22 milioane lei.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de participanții la adunarea festivă se arată : „în aceste momente ne îndreptăm sentimentele de dragoste și recunoștință către dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, care în fruntea partidului și statului nostru militați cu un consecvent spirit revoluționar pentru dezvoltarea economico-socia- lă a patriei, creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc".★Cadrele didactice și elevii din comuna Vicovu de Sus, străveche așezare bucovineană, au sărbătorit 125 de ani de la înființarea primei școli publice din localitate. Participanții la adunarea festivă ce a avut loc cu acest prilej au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune : „în aceste clipe ne îndreptăm gin* durile și cele mai alese sentimente către dumneavoastră, ctitor de istorie nouă, părinte scump al tineretului. Alături de întregul nostru popor, noi, dascălii și elevii comunei Vicovu de Sus, vă asigurăm că vom acționa cu toată fermitatea pentru traducerea in viață a prevederilor Programului partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român", ★Marți seară, la Casa centrală a armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 36-a aniversări a Armatei populare iugoslave, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia in țara noastră, membri ai ambasadei.Despre semnificația evenimentului a vorbit colonelul Stanimir Milosevic, atașatul militar aero și naval al R.S.F. Iugoslavia la București.Participanții la festivitate au vizionat, apoi, o fotogxpoziție de filme documentare puse la dispoziție de ambasada iugoslavă.★în zilele de 18—20 decembrie a.c. o delegație economică din Republica Democratică Madagascar, condusă de Justin Rarivoson, ministrul economiei și comerțului, a făcut o vizită în țara noastră. în această perioadă, membrii delegației au avut convorbiri la Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, în scopul
t V

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 întrebări și răspunsuri.
10.20 Teatru TV: „Don Carlos" de 

Friedrich Schiller.
12.20 Telex.
12.25 închiderea programului.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă germană.
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.15 Hochei: Suedia—Canada. Selec-

țluni înregistrate.
17.55 Cabinet de perfecționare profesio

nală.
18.15 Tragerea pronoexpres.
18.25 Slăvită iii. Republică I Versuri șl 

clntece patriotice închinate țării, 
Republicii, partidului.

18.55 Cintarea României. Ediția a II-a 
a Festivalului național. „Harghita 
ctntă Republica".

La primire au luat parte Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Alexandru Mărgăritescu, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Cornel Pînzaru, adjunct al' ministrului industriei construcțiilor de mașini.
zileiextinderii cooperării economice dintre cele două țări, în divferse domenii de activitate.Marți după-amiază, delegația a părăsit Capitala. La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, și de alte persoane oficiale. ★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat țara o delegație a Comitetului suedez al păcii, formată din ing. Malvin Enoksen, membru al Consiliului de conducere al Comitetului suedez al păcii, și Marie Sillân, responsabilă cu probleme de tineret în Comitetul suedez al păcii.' în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au avut întrevederi la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, la Consiliul județean Prahova al F.U.S., au vizitat obiective economice și social-culturale din București și județul Prahova.★Marți, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Irak în Republica Socialistă România, Abdullah Al-Khidair, a părăsit Capitala, încheindu-și misiunea în țara noastră. ★în Capitală s-a deschis marți o expoziție de grafică și pictură contemporană sovietică, organizată în cadrul protocolului pe 1977 între A.R.L.U.S. și Asociația de prietenie sovieto-română, manifestare dedicată celei de-a 60-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Expoziția — găzduită de Casa prieteniei româno-sovietice —- cuprinde circa 70 de lucrări.La vernisaj au rostit alocuțiuni Virgil Mocanu, critic de artă, și pictorul A. M. Ratnikov, membru al Prezidiului Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S., artist emerit al R.S.F.S. Ruse. Au participat membri ai Biroului Consiliului general A.R.L.U.S., reprezentanți ai conducerii Uniunii artiștilor plastici, oameni de cultură și artă. De asemenea, au asistat reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.★în Capitală a avut loc marți o sesiune științifică cu tema „Probleme economico-sociale și umane ale circulației rutiere in țara noastră, în e- tapa actuală", organizată de Academia de științe sociale și politice și Ministerul de Interne.Sesiunea a avut drept scop evidențierea implicațiilor economice, sociale. tehnice șl educative ale procesului de intensificare și modernizare a traficului rutier, determinarea creșterii răspunderii organelor și organizațiilor de stat și de specialitate în direcția prevenirii fenomenelor negative de circulație, îmbunătățirea activității de instruire și educare a participanților la circulație, sporirea aportului cercetării științifice la fundamentarea măsurilor de creștere a siguranței circulației. (Agerpres)

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal,
19.50 Hotărirlle Conferinței Naționale — 

program al împlinirilor pentru 
noi șl pentru țară. Productivitate 
și calitate în construcția celor 
peste un milion de apartamente 
ale cincinalului,

20,05 Noi, femeile!
20.35 Publicitate.
20.40 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 

după opere literare". „Rața săl
batică". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor din R.F.G. 
Ecranizare după piesa cu același 
titlu de Henryk Ibsen.

22.20 Telejurnal.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL n
20,05 Bijuterii muzicale.
20.35 Odă la stema Republicii — emi

siune de versuri.
20.50 Colegi de generație. Constructorii.
21,10 Telex.
21.15 Arii, duete lirice șl dansuri din 

operete românești.
21.40 Emisiune de știință: Clima pe glob.

R. P. UNGARĂ:

Repere ale unei geografii spiritualeSă alăturăm unei hărți economice — pe care figurează puternice citadele industriale, unități agricole reprezentative, rețeaua cuprinzătoare a sistemului de transporturi, toate înscrise pe coordonatele majore ale edificării socialiste in plțn avînt — și hărții turistice — in care vestigiile remarcabile ale trecutului și pitorescul locurilor se îmbină armonios cu edificiile contemporane — o imaginară hartă a vieții culturale contemporane din Ungaria vecină și prietenă. Ce reține atenția călătorului dornic să cunoască pulsul dezvoltării culturii socialiste ungare, reperele împlinirilor în acest sens 1Cu amabilitate și solicitudine, gazdele — de la Ministerul Culturii șl de la Ministerul învățămîntului — ne-au pus la dispoziție citeva date statistice elocvente. Anual, in R. P. Ungară apar 8 000 titluri de cărți, în cele mai diferite domenii, tipărite in circa 50 milioane de exemplare. Și tot anual, se cumpără cărți in valoare de 2 miliarde de forinți, iar bibliotecile înregistrează 5 milioane de cititori. O vastă rețea de instituții culturale oferă cadrul prielnic și îndrumarea competentă celor dornici să-șl cultive aptitudinile artistice, să-și îmbogățească orizontul spiritual, să-și formeze gustul artistic. Aproximativ 10 000 formații artistice de amatori, cu circa 200 000 de membri, participă anual la 20—25 festivaluri și manifestări naționale și internaționale, concursuri de interpretare, de creație. în sfîrșit, dintr-o populație de 10,5 milioane locuitori, 1,5 milioane se află pe băncile școlii ca elevi și studenți......împreună cu colegi de la ziarul „Nepsabadsăg" vizităm o seamă de unități reprezentative de învățămînt : Liceul industrial budapestan „Kvas- say Jeno", care pregătește cadre specializate în construcția de poduri, drumuri și căi ferate ; Institutul pedagogic pentru profesori din Pecs, cel mai important din țară, aici fiind pregătite cadre și pentru școlile in limbile populațiilor conlocuitoare ; Institutul politehnic din Budapesta. Descifrăm, în discuții cu profesori și specialiști, direcțiile principale ale dezvoltării școlii ungare de toate gradele, ale formării forței de muncă necesare activității economice,

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

„TIMES":

„Dezordine acută pe piața 
monetară occidentală11

• Reducerea cursului dolarului — rezultat al unei veritabile 
confruntări între țările capitaliste dezvoltate • „Scăderi" care 

ajută și „urcări" care defavorizeazăLa bursele internaționale de schimb s-au înregistrat în ultimele 
zile, după cum s-a mai relatat, masive scăderi ale cursului dolarului. 
Moneda americană a scăzut cel mai mult in comparație cu marca 
vest-germană, genul japonez și francul elvețian, provocind grave tul
burări in sistemul valutar occidental. Despre cauzele acestui fenomen 
și substratul său, care dezvăluie contradicții puternice intre princi
palele țări capitaliste, ziarul londonez „TIMES" publică un articol 
redacțional din care redăm :Actuala panică de pe piețele monetare occidentale nu va fi.ușor rezolvată. Ea este rezultatul unor veritabile confruntări între liderii țărilor industrializate privind căile de reglementare a problemelor economice mondiale, create de ritmul prea încet al redresării, de șomajul ridicat și de inflația persistentă.De cealaltă parte a Atlanticului există păreri diferite față de opiniile partenerilor S.U.A. în legătură cu declinul dolarului. A devenit clar că politica americană din ultimele zile de a ignora procesul de erodare a cursului dolarului este o politică deliberată. La intilnirea secretă de la Paris a miniștrilor de finanțe, apoi la întrunirea de la Basel, americanii au refuzat politicos să sprijine eforturile vest-europenilor de stabilizare pe piețele de schimb.Există o rațiune in comportarea americană. Slăbirea din acest an a dolarului iși are sursa in masivul deficit din balanța comercială a Americii cu restul lumii, deficit care se mărește continuu. Oamenii de afaceri exercită presiuni continue asupra actualei administrații în sensul de a adopta măsuri protecționis- te pentru a se pune stavilă importurilor străine pe piața americană. Guvernul a considerat inițial că problema poate fi rezolvată prin intensificarea expansiunii economice în țările cu surplusuri financiare mari — Germania federală și Japonia — ceea ce ar duce la încurajarea importurilor din America și la îndreptarea unei părți a exportului acestor țări spre alte piețe decît cea americană. îndemnurile în acest sens ale oficialităților americane, cu prilejul diverselor întîlniri internaționale, nu au fost luate în seamă de partenerii lor. Scăderea cursului dolarului se dovedește o armă mult mai efici

potrivit obiectivelor trasate de Congresul al XI-lea al P.M.S.U. Sînt subliniate, astfel, îndatoririle școlilor, ale întreprinderilor economice care le patronează, ale tuturor factorilor educativi ai societății de a forma muncitori și specialiști cu o temeinică cultură generală, cu o calificare profesională racordată la cerințele producției. Paralel cu dezvoltarea rețelei școlare, cu profilarea mai riguroasă a liceelor și școlilor de specialitate, pină la sfirșitul actualului deceniu toate programele școlare vor fi reînnoite în lumina acestor cerințe.Pentru o după-amiază sîntem oaspeți ai căminului muncitoresc (instituție asemănătoare clubului muncitoresc de la noi) al puternicei citadele industriale buda- pestane „Csepei", care numără nu mai puțin de 30 000 de muncitori, ingineri, teh- program de mani- culturalenicienl. Un bogat festări politico-educative, oferă tuturor categoriilor de pârtiei- panți prilej de îmbogățire spirituală, de exersare a unor aptitudini artistice. Cercurile cu diferite profiluri (artă plastică, astronomie, dansuri, muzică), cursurile practice (de croitorie, gimnastică, foto, limbi străine) atrag un mare număr de participanți. Sint frecvente expozițiile de artă plastică, spectacolele echipelor artistice, serile tematice ale bibliotecii. Sala de spectacole este, nu de puține ori, gazdă a unor spectacole prezentate de teatrele budapestane, de formații muzicale profesioniste. Căminul atrage la activitățile sale familiile muncitorilor, ca și pe locuitorii cartierului, îndeplinind o rodnică activitate educativă.Spre orele serii, la Budapesta și în celelalte centre importante ale țării își deschid porțile prestigioase instituții de artă. Teatrul „Madăch", Opera, renumitul balet modern din Pecs, ca să notăm numai cîteva, prezintă iubitorilor de artă spectacole pline de strălucire....Pe o imaginară hartă a vieții spirituale din Ungaria vecină și prietenă, fiecare dintre aceste instituții reprezintă un punct luminos, contu- rînd laolaltă constelația unei culturi socialiste in continuă dezvoltare.
Florlca DINULESCU

entă decît cuvihtele, întrucît are ca efect sporirea exporturilor americane,. în timp ce exporturile țărilor cu monedă forte — R.F.G., Japonia, Elveția — se micșorează vă- zind cu ochii, mărfurile oferite spre export devenind mult mai scumpe in raport cu cele americane.Guvernele Germaniei federale și Japoniei sînt îngrijorate de efectele grave asupra economiilor lor, ale scăderii cursului dolarului și creșterii corespunzătoare a cursului monedelor lor. Ele învinuiesc S.U.A. că prin politica lor le periclitează dezvoltarea economică. Americanii insă spun că problemele economice trebuie să fie responsabilitatea fiecărui guvern în parte și că nu pot duce întreaga povară a scoaterii economiei altora din greutăți. Ei nu se arată dispuși să intervină pentru stabilizarea dolarului pînă nu vor obține concesii de la japonezi și de la ceilalți.în Europa, vest-germanii și elvețienii sint mult mai îngrijorați de scăderea cursului dolarului decît, de exemplu, britanicii. Competitivitatea vest-germană se deteriorează rapid prin creșterea mărcii, ceea ce ajută Anglia.Americanii „joacă tare". Singurul inconvenient mai grav al deprecierii dolarului ar putea fi provocat de importurile de petrol, respectiv de posibilitatea ca țările exportatoare să majoreze prețurile de desfacere. Un alt risc ar putea fi acela că fondurile obținute de țările exportatoare de petrol, care acum se scurg in Statele Unite, să fie îndreptate in altă parte.Dar atît timp cît oficialitățile americane consideră că riscurile a- cestei politici sint mici, nu se poate face prea mult ca ele să-și schimbe părerea — conchide „Times".
• SPRE SIMPLIFICA

REA SCRIERII CHINEZE. La Pekin a fost publicată o nouă listă de 853 caractere simplificate ale scrierii ideo- grafice chineze. Lista respectivă este recomandată spre dezbatere publicului larg de Comitetul pentru reforma scrierii chineze, după ce ea a fost in prea'abi.1 aprobată și de Consiliul de Stat al R.P. Chineze. După cum se știe, scrierea ’deografică chineză are circa 5'1 00'1 caractere d’ferite, multe din ele ieșite din uz de-a lun- gul istoriei. Datorită numărului nare de linii componente, numeroase caractere sint complicate și greu de reținut. Unul din pașii meniți să ducă la reforma scrierii este cel al sim

plificării caracterelor complicate, Prima listă de simplificări a fost adoptată în anul 1956.
• CODIFICARE UL

TRARAPIDĂ. O firmă franceză a pus la punct un sistem unic in lume care permite ca textele scrise cu un stilou special să fie transformate direct în informații codificate asimilabile de un calculator. Sistemul denumit DATAPAD este constituit dintr-un miniordinator centra’. legat cu una pină la opt stații de scriere a textelor — aflate la' o distanță pînă la 300 m de ordinator. Operativitatea codificării permite ca „banca de informații" să fie in permanen-' ță ținută la zi și chiar la „minut".

• COPACI IN CON- 
TEINERE. Dat fiind faptul că plantarea de puteți de copaci în orașe este destul de dificilă, iar transplantarea costă scump, un grup de oameni de știință de la Universitatea din Dresda au propus o nouă metodă : de-a lungul străzilor se plantează crengi tăiate din copaci maturi. Se știe că ramurile mici ale unor copaci puse in vase cu apă formează rădăcini. Acest lucru se poate obține și In cazul ramurilor mari, mature, dacă sint tratate cu o soluție specială pentru creștere. Craca tăiată este plasată intr-un conteiner cu soluția respectivă și după 4—5 săptămîni apar primele rădăcini, care în decurs de 3—4 luni se dezvoltă permi-

țînd plantarea imul copac nou înalt de 3—4 metri și cu un diametru al coroanei de 2 metri. Acești copaci înfloresc chiar in primul an.
• ȚEVI DIN PULBERE, în Elveția a fost elaborată tehnologia producției de țevi din oțel inoxidabil prin metoda metalurgiei pulberilor. Asupra oțelului inoxidabil topit se dirijează un puternic flux de argon care fragmentează și pulverizează oțelul. Aceste particule sint introduse in conteinere de oțel de forma țevilor dorite și, supuse unei presiuni de 4 000 de atmosfere. Containerul este 

apoi încălzit pentru obținerea unei structuri omogene. Noul procedeu necesită cu 60 la șută mai puțină energie electrică decît în cazul procedeelor clasice.
• CENTENARUL 

UNUI ZIAR. Cotidianul a- merican „Washington Post" a sărbătorit recent 100 de ani de existență. Apărut imediat după încetarea războiului de secesiune, „Washington Post" s-a caracterizat în general pri.ntr-o atitudine de informare corectă 
a opiniei publice, in contrast cu goana după senzațional a 

presei galbene, a cărei întruchipare cea mai flagrantă au fost ziarele grupului Hearst. Aceasta și explică rezistența sa la „furtunile" care au zguduit periodic presa americană și care, practic, au dus, între altele, la dispariția imperiului Hearst. în ultimii ani, „Washington Post" s-a remarcat mai ales pentru poziția sa in favoarea încetării războiului din Vietnam ca și pentru campania dusă în cunoscutul caz „Watergate".
• PREMIERE FILATE

LICE. în Franța, ultima noutate în materie de filatelie este lansarea unei mărci poștale care înfățișează personajul feminin central din celebrul tablou „Răpiiea sabinelor", pictat de David intre anii 1796 și 1799. 

Pentru anul viitor, poșta franceză a anunțat interesante serii de timbre în legătură cu comemorarea a 200 de ani de la moartea străluciților reprezentanți ai iluminismului francez Rousseau și Voltaire.
• ANTIBIOTICE PEN

TRU... TABLOURI. Res- tauratorii au adesea de furcă cu tablouri acoperite de mucegai. Explicația constă în faptul că în compoziția vopselei intră ulei de in, miere, gălbenuș de ouă și alți component! care „plac" ciupercilor. De aceea, pentru a se preveni deteriorarea tablourilor, restauratorii sovietici au recurs la antibiotice. Acestea distrug microorganismele fără a avea vreo influență asupra vopselei.

• PROTEZĂ PENTRU 
ARTICULAȚIA ȘOLDU
LUI. O echipă de cercetători vienezi în colaborare cu o firmă vest-germană au pus la punct o nouă proteză perfecționată pentru înlocuirea articulației șoldului. Părțile mobile ale articulației sînt realizate dintr-un material ceramic (oxid de aluminiu) în timp ce tija este din metal. Pentru fixarea tijei metalice în axul coapsei este necesară folosirea unui ciment special. Tija se termină cu o sferă, din același material ceramic, ce se rotește într-un lăcaș, permițind toate mișcările proprii șoldului.
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SESIUNEA O. N. U. REUNIUNEA DE LA BELGRAD Convorbiri economice româno-chineze
Pentru adincirea și consolidarea 

destinderii internaționale
Rezoluții adoptate de Adunarea Generală

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — In cursul acestei săptămini, la 
Națiunile Unite au loc ultimele reuniuni in plenara Adunării Generale 
consacrate adoptării proiectelor de rezoluție prezentate de comisii.Dintre rezoluțiile recent adoptate sînt de menționat cele referitoare la încheierea unui tratat mondial de nerecurgere la forță in relațiile internaționale, aplicarea Declarației a- supra întăririi securității internaționale. adincirea și consolidarea destinderii internaționale și prevenirea pericolului unui război nuclear.în Declarația asupra adîncirii și consolidării destinderii internaționale, subiect inclus pe agenda Adunării Generale a O.N.U. la inițiativa U.R.S.S., sînt reamintite, de exemplu, principalele documente elaborate după adoptarea Cartei, cum sînt Declarația de principii din 1970, Definiția agresiunii din 1974, Declarația cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale etc., care au dus la dezvoltarea principiilor și scopurilor înscrise în Carta O.N.U. în preambul se reafirmă, de asemenea, convingerea că pacea și securitatea sînt indivizibile in toate regiunile lumii, că realizarea de progrese în negocierile pentru dezarmare, în special în domeniul nuclear, are o mare importanță pentru continuarea procesului de destindere, că instaurarea unor relații economice juste și echitabile între state este o condiție esențială pentru asigurarea unei păci reale și durabile.Declarația proclamă hotărîrea de a se iniția noi acțiuni in domeniul dezarmării, în ideea de a se realiza scopul final al unei dezarmări generale și complete, sub un control internațional strict și eficace. La fel de însemnate și actuale sînt angajamentele de a se facilita reglementarea

pașnică și rapidă a problemelor internaționale existente, de a se elimina cauzele și efectele stărilor de tensiune, de a se întări rolul O.N.U. ca principal instrument de menținere a păcii și securității internaționale. Un loc important în declarație il ocupă problemele economice, rele- vîndu-se că este necesar să se acționeze pentru stabilirea și dezvoltarea unor relații economice juste și echilibrate între state, să se reducă decalajul între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, în conformitate cu rezoluțiile adoptate prin consens la sesiunile extraordinare a Vl-a și a VII-a ale Adunării Generale privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Documentul reafirmă, totodată, angajamentul statelor de a se conforma principiilor nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, egalității suverane, integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor, inadmisibil’ității dobîndirii și ocupării teritoriilor altor state, reglementării pe cale exclusiv pașnică a diferendelor, neintervenției în treburile interne, respectării drepturilor omului, a drepturilor națiunilor de a-și alege liber sistemul social, politic și economic, de a-și dezvolta relațiile externe în sensul în care consideră că servesc mai bine intereselor lor.
★NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme economice al Adunării Generale 'a hotă- rît, prin consens, crearea în cadrul Secretariatului O.N.U. a funcției de director general pentru dezvoltare și cooperare economică internațională.

România se pronunță pentru adoptarea de măsuri 
energice împotriva regimului rasist de la PretoriaNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — în urma instituirii embargoului obligatoriu asupra livrărilor de arme destinate Africii de Sud, prin rezoluția Consiliului de Securitate adoptată în unanimitate la 4 noiembrie a.c., secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, s-a adresat tuturor statelor, solicitîndu-le informații cu privire la aplicarea dispozițiilor rezoluției amintite.în răspunsul transmis secretarului general al O.N.U. de misiunea Republicii Socialiste România la Națiunile Unite se arată că țara noastră nu întreține nici un fel de relații cu

R.S.A. și, în conformitate cu poziția sa consecventă, a susținut activ a- doptarea celor mai energice măsuri împotriva regimului de la Pretoria și că aplică cu strictețe dispozițiile rezoluției menționate.Răspunsul României, care a fost difuzat ca document oficial al O.N.U., subliniază totodată că, așa cum a a- firmat în numeroase ocazii, inclusiv în Consiliul de Securitate, România se pronunță pentru adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a unor măsuri și mai ferme pentru a obliga guvernul R.S.A. să renunțe la politica sa rasistă și inumană de apartheid.
în legătură cu situația din Orientul Mijlociu

întrevedere între secretarul general al 0. N. U.
și primul ministru al Israeluluicu primul ministru al Israelului, Me- r.ahem Begin, consacrată examinării ultimelor evoluții din Orientul Mijlociu.

egipteano - israeliene

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut, la sediul O.N.U. din New York, o întrevedere
ContacteCAIRO 20 (Agerpres). — Agenția M.E.N. informează că marți la aeroportul egiptean Gianaclis, de lingă Alexandria, a avut loc o întîlnire intre Muhammad Abdul Ghani al Ga- massi, vicepremier și ministrul apă-

rării și producției militare al Egiptului. și Ezer Weizman, ministrul israe- lian al apărării.După cum precizează agenția menționată, întilnirea a avut loc la cererea ministrului israelian.

A început etapa redactării 
documentului finalBELGRAD 20 — De la trimisul special Agerpres : Prin hotărîrile adoptate de plenara de luni, lucrările reuniunii de la Belgrad au intrat, practic, într-o nouă etapă — cea a redactării documentului final. în cadrul ședinței de luni, reuniunea a constatat că s-a încheiat procesul de evaluare a aplicării prevederilor Actului final, precum și schimbul general de vederi privind propunerile prezentate de țările participante în legătură cu dinamizarea transpunerii în viață a dispozițiilor .documentului final de la Helsinki în etapa următoare. în conformitate cu hotărîrile întîlnirii pregătitoare, s-a hotărît in consecință trecerea la activitatea de redactare propriu-zisă a deciziilor și recomandărilor reuniunii de la Belgrad, în care scop s-a creat mecanismul corespunzător menit să asigure examinarea în detaliu a tuturor propunerilor prezentate, precum și elaborarea de prevederi unanim acceptabile. în acest proces, plenara va dispune de cinci grupe de redactare, care, separat, vor elabora și adopta dispoziții referitoare atît la aprecierile și elementele de ordin general, care vor fi incluse în documentul final, cit și la cele privind capitolele Actului final, și anume problemele politico-juridice și militare ale secu

rității europene, cooperarea economică, industrială și tehnico-științifi- că, cooperarea în domeniul culturii și educației, cooperarea în regiunea Mării Mediterane și urmările conferinței. în scopul elaborării documentului final, delegațiile țărilor participante dispun, pînă acum, de peste 90 de propuneri tratînd o multitudine de aspecte ale securității și cooperării în Europa, propuneri prezentate practic de toate țările participante.După cum se știe, printre propunerile aflate pe masa de lucru a reuniunii se află și cele nouă documente prezentate de România, care se referă la aspectele militare ale securității și la dezarmare, la cooperarea în domeniile industriei, științei și tehnicii, la edificarea noii ordini economice internaționale, la acțiuni de cooperare în rindurile tineretului, la cooperarea cultural-artistică, la acțiuni vizind organizarea de noi reuniuni multilaterale și grupe de ex- perți pentru asigurarea continuității procesului edificării securității și dezvoltării cooperării pe continent.Tot în ședința plenară de luni a fost adoptat programul reuniunii pe o perioadă de cinci săptămini — cuprinsă în intervalul 19 decembrie 1977 — 10 februarie 1978.

PEKIN 20 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o întreprinde în R. P. Chineză, tovarășul Ion Pățan, vice- prim-tnihisfru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut marți convorbiri cu tovarășa Cen Mu-hua, ministrul relațiilor economice cu țările străine. Cu acest prilej, a fost examinată posibilitatea extinderii colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre România și China, a livrărilor reci

proce de mașini, instalații și linii tehnologice, a dezvoltării colaborării bilaterale în domeniul științei și tehnologiei.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordialitate.în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan a continuat convorbirile ecohomice cu tovarășul Li Cian, ministrul comerțului exterior. Au participat delegațiile la tratative ale celor două părți.

j agențiile
I de presă 

transmit:

Vizita ministrului de externe român în Spania

LISABONA

Consultări în vederea soluționării 
crizei guvernamentale

MADRID 20 (Agerpres). — Marți a sosit la Madrid ministrul afacerilor externe, George Macovescu, care, la invitația ministrului de externe spaniol. Marcelino Oreja Aguirre, întreprinde o vizită oficială în Spania. Ministrul român a fost întâmpinat la aeroport de omologul său spaniol, de Antonio Elias, director general pentru Europa, de alți funcționari superiori din Ministerul de Externe. Au fost, de asemenea, pre- zenți ambasadorul României la Madrid și ambasadorul Spaniei la București.în aceeași zi, într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, au început convorbirile între cei doi miniștri. AU fost examinate posibilitățile dezvoltării în continuare a legăturilor

prietenești și de colaborare dintre România și Spania, care au primit un puternic impuls prin restabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări în ianuarie a.c. Miniștrii au convenit asupra unor măsuri care să a- sigure cadrul politico-juridic propice in acest scop. Au fost, de asemenea, abordate unele probleme internaționale actuale.Ministrul de externe spaniol a oferit un dineu oficial în onoarea ministrului român. Evocind bunele raporturi statornicite între cele două țări, atît pe plan bilateral cît și pe arena internațională, cei doi miniștri au toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a regelui Juan Carlos, pentru continua dezvoltare a prieteniei dintre popoarele român și spaniol.
VARȘOVIA

LISABONA 20 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Ramalho Eanes, a continuat, în ultimele zile, consultările cu liderii principalelor partide reprezentate în parlament în vederea soluționării crizei guvernamentale.Astfel, el a conferit cu liderul U- niunii Democrate Populare, iar anterior cu liderii partidelor socialist, comunist, centrul democratic și social și social-democrat.

Paralel, continuă întîlnirile bilaterale dintre principalele partide politice portugheze pentru soluționarea crizei guvernamentale. Agenția Reuter relevă că în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere pentru formarea unui nou guvern se preconizează organizarea de noi alegeri generale.
Documente ale U.N.C.T.A.D. evidențiază: 

Creșterea decalajului dintre statele industrializate 
și țările in curs de dezvoltare 

In domeniul științei și tehnologieiDecalajul dintre statele industrializate și cele în curs de dezvoltare manifestă o constantă tendință de creștere, îndeosebi în ceea ce privește domeniile științific și tehnologic — relevă statistici ale U.N.C.T.A.D. în legătură cu aceasta^ se menționează că in 1970 existau, in medie, 112 specialiști la 10 000 locuitori in țările industrializate. în același timp, in statele africane se aflau numai 5,8 specialiști la 10 000 locuitori, în Asia — 22, iar în America Latină — 69.Un raport aproximativ similar există in ceea ce privește numărul de cadre cu specializare medic

(142.3 la 10 000 de locuitori — în statele industrializate, comparativ cu 8,3, 23,4 și, respectiv, 72,2 în Africa, Asia și America Latină).Prăpastia dintre cele două grupuri de state — arată documentele U.N.C.T.A.D. — apare și fnai izbitoare în domeniul cercetării și al dezvoltării. în statele industrializate. 10,4 oameni de știință din 10 000 locuitori se o- cupau de asemenea probleme, comparativ cu o medie de 0,35 oameni de știință în Africa. 1,6 în Asia și 1.15 în America Latină.în concluzie, afirmă documentele Națiunilor Unite, penuria de care suferă statele în

curs de dezvoltare în ceea ce privește cadrele superioare contribuie în mod considerabil la creșterea gradului lor de dependență față de statele puternic industrializate. Ele sînt nevoite adesea să importe — la prețuri u- riașe — tehnologia de care au nevoie pentru dezvoltarea economiei proprii. Cu titlu de exemplu, se poate menționa faptul că, spre sfîrșitul anilor ’60, statele in curs de dezvoltare au plătit peste 1,5 miliarde dolari pentru dreptul de a utiliza brevete de invenții, licențe etc. Se apreciază că această sumă va spori de șase ori la sfirșitul anilor ’70.
SUB SEMNUL AFIRMĂRII IDEILOR SUVERANITĂȚII
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

Tendințe și reerientări in politica internațională 
a țărilor latino-americane

„In acești ani. America Latină își 
pune semnătura pe actul său de 
identitate contemporan, completin- 
du-l cu date biografice autentice și 
cu opțiuni suverane ale națiunilor de 
pe continent, de atîtea ori nesocotite 
intr-un trecut mai îndepărtat sau re
lativ mai apropiat". Formulată de la tribuna unui congres al oamenilor de cultură, care a avut loc Ia Caracas, această caracterizare exprimă sugestiv tendințele de autodefinire a națiunilor din această zonă, a căror manifestare a fost împiedicată în diferite epoci de dominația colonialistă și neocolonialistâ.Este vorba, înainte de toate, de ideea de suveranitate națională.Este cunoscut că în America Latină s-au perpetuat, pînă în ultimele decenii, forme complexe ale raporturilor de dependență economică ; tocmai împotriva acestora se duc, în prezent, acțiuni energice pentru 
„cea de a doua independență", cum denumesc latino-americanii procesele emancipării economice, menite să întregească și să consolideze suveranitatea politică.în condițiile unor înfruntări dure cu societăți transnaționale, un șir de țări latino-americane (Venezuela, Peru, Ecuador și altele) și-au restabilit suveranitatea națională asupra resurselor naturale de care dispun (petrol, fier, cărbune, bauxită, argint, zinc), resurse care, doar cu zece ani în urmă, erau exploatate în condiții oneroase aproape exclusiv de către monopolurile străine. Totodată, se extinde controlul național asupra investițiilor de capital străin, se accentuează rolul statului, al sectorului public în elaborarea și executarea programelor de industrializare, in stabilirea și atingerea obiectivelor imediate și de perspectivă ale dezvoltării economice și sociale.Creșterea capacităților de decizie suverană in sfera politicii interne se manifestă în strînsă relație cu orien
tări și poziții noi in sfera politicii 
internaționale, a relațiilor externe. O expresie elocventă a acestei tendințe o constituie procesul de demo
cratizare a raporturilor interameri- 
cane, de restructurare a principalelor instituții ale acestora — O.S.A. (Organizația Statelor Americane), în

ființată în 1948 și T.I.A.R. (Tratatul Interamerican pentru Asistență Reciprocă), care datează din 1947. Pe măsură ce in politica țărilor latino- americane se afirmau o serie de tendințe noi, generate de imperativele dezvoltării autonome, s-a conturat și un curent tot mai puternic spre re- orientarea de fond a organizațiilor interamericane, ceea ce și-a găsit expresie între altele în anularea unor atribuții sau hotărîri cu caracter supranational.în mod semnificativ, numeroase țări latino-americane și-au diversi
ficat relațiile externe, in baza con
ceptelor coexistenței pașnice. în pofida presiunilor și pozițiilor negative ale unor forțe din O.S.A., un șir de țări ca Peru, Argentina, Panama, Venezuela și Columbia, precum și statele din zona Caraibilor — Barbados, Guyana, Jamaica, Bahamas, Trinidad- Tobago — și-au normalizat relațiile cu Cuba, punind astfel capăt unei flagrante injustiții internaționale și unui nepermis amestec în treburile lor interne.Ca urmare a acestor evoluții, reuniunile ministeriale ale T.I.A.R. și O.S.A. de la San Jose (1975) au adoptat documente prin care se revocă deciziile injuste luate, cu 11 ani în urmă, împotriva Cubei.Aceste modificări în pozițiile principalelor instituții continentale au constituit elemente importante pentru avansarea procesului de reformare globală a sistemului interamerican și a Cartei O.S.A. Adoptată în martie 1977, noua Cartă stabilește ca obiectiv fundamental al organizației cooperarea în sprijinul ,,dezvoltării integrale" a tuturor țărilor din regiune. Unul din articolele Cartei exprimă voința comună a statelor membre de a „respecta suveranitatea deplină și permanentă asupra bogățiilor și resurselor naturale și. în general, asupra tuturor activităților economice".

Mutațiile care au intervenit în sistemul relațiilor dintre țările americane — ca și în alte domenii ale politicii lor interne și externe — nu 
s-au desfășurat rectiliniu, ci in con
diții complexe, de permanentă con
fruntare dintre procesele înnoitoare

și interesele forțelor retrograde, care 
urmăresc împiedicarea sau submina
rea acestor procese, caracteristica pre
dominantă fiind insă întărirea pozi
țiilor dezvoltării independente. Semnarea noului tratat asupra Canalului Panama (septembrie 1977) a avut loc tocmai în climatul mutațiilor pe care le ilustrează și schimbările din O.S.A. Tot în aceste condiții se conturează o serie de poziții comune latino-americane, in direcția reconsiderării raporturilor de schimb și de cooperare cu partenerul nord- american, pe baze mai echitabile. Fapt este că și în S.U.A. influente cercuri politice și economice, care urmăresc cu atenție și. spirit realist semnificațiile noilor tendințe în raporturile continentale, consideră că sînt necesare soluții de tip nou pentru problemele pe care le ridică relațiile cu țările latino-americane.Evoluții noi au loc nu numai în raporturile dintre S.U.A. și America Latină, ci și între țările latino- 
americane insele. S-au extins și au dobîndit un conținut mai bogat — pe plan bi și multilateral — legăturile politico-diplomatice, economice și tehnico-științifice dintre țările latino-americane, care văd în colabora- reă dintre ele un sprijin reciproc in promovarea unor interese comune, în accelerarea progresului industrial șl asigurarea unor noi piețe, in special pentru produsele netradiționale. în perioada 1979—1974 valoarea producției manufacturate a țărilor latino-americane absorbită de piața continentului a crescut de la 800 de milioane de dolari la 2 300 milioane. Sistemul economic latino-american (S.E.L.A.), constituit în 1975, marchează un important moment calitativ în însăși istoria relațiilor dintre țările de la sud de Rio Grande. Important, atît prin faptul că este primul cadru instituțional al colaborării multilaterale dintre toate țările latino-americane. cît, mai ales, prin principiile sale călăuzitoare care stabilesc că orice hotărîre, orice acțiune a organizației trebuie să fie în strictă concordanță cu voința suverană a statelor membre și să o susțină pe plan regional și internațional.

Interese și obiective convergente ale țărilor în curs de dezvoltare din diferite zone ale lumii determină ca și în activitatea internațională a țărilor latino-americane să dobîndească o pondere tot mai mare comunicarea, pe multiple planuri, cu statele din alte continente — care urmăresc, deopotrivă., emanciparea lor economică și socială — participarea la acțiunile „Grupului celor 77", la forumuri regionale și mondiale, organizate de O.N.U., care dezbat problematica acută a decalajelor și a căilor posibile spre lichidarea lor. Țările latino-americane au găzduit importante întîlniri internaționale consacrate acestei problematici, cum au fost prima Conferință internațională pentru cooperare între țările în curs de dezvoltare (Mexico, 1976) și Conferința ministerială a mișcării neali- niaților (Lima, 1975).în acest cadru se lărgesc continuu și 
relațiile dintre România și țările 
latino-americane ; în cronica dezvol
tării lor multilaterale s-au înscris, ca 
momente de însemnătate istorică, vi
zitele oficiale efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în mai multe țări 
latino-americane. în baza documentelor semnate cu prilejul acestor vizite s-au îmbogățit considerabil conținutul și formele colaborării dintre România și țările latino-americane, s-au intensificat schimburile economice, acțiunile de cooperare în producție, în domeniul tehnico- științific și cultural. Totodată, România și țările Americii Latine conlucrează strîns pe arena internațională pentru edificarea noii ordini economice și politice internaționale.Mutațiile care au intervenit în sfera raporturilor interamericane și interlatino-americane și pozițiile constructive cu care națiunile latino- americane se încorporează in mișcarea istorică spre o nouă ordine economică și politică internațională ilustrează în mod semnificativ rolul 
crescind al țărilor in curs de dezvol
tare, al țărilor mici și mijlocii în 
promovarea țelurilor păcii, indepen
denței și progresului tuturor popoare
lor.

Eugen POP

CONVOCAREA CELEI DE-A ll-A CONFERINȚE 
A P.M.U.P.VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Agenția P.A.P. transmite că, în cadrul ședinței sale din 20 decembrie, Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. a

hotărît să convoace a Il-a Conferință a P.M.U.P. în zilele de 9 și 10 ianuarie 1978, la Varșovia.
Sesiunea Adunării Populare 

a R. P. BulgariaSOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia s-au deschis, la 20 decembrie, lucrările sesiunii Adunării Populare a R. P. Bulgaria. Sesiunea urmează să dezbată șl să adopte planul de dezvoltare economico-socială și bugetul de stat ale Bulgariei pe anul 1978.Sesiunea va discuta, de asemenea, completările și modificările la legea referitoare la organizarea teritorială și alte probleme.

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. S. VietnamHANOI 20 (Agerpres). — La 20 decembrie, la Hanoi s-a deschis a IlI-a sesiune a Adunării Naționale a R. S. Vietnam. în cadrul sesiunii se dezbate raportul „Sarcinile fundamentale ale planului cincinal (1976—1980) și sarcinile concrete ale planului de stat pe anul 1978", prezentat de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, viceprim-ministru al guvernului.Va fi dezbătut, de asemenea, bugetul de stat pe anul 1978.

Cea de-a V-a sesiune a 
1 Comisiei mixte de coope- 
| rare economică și tehnică 
’ româno-tanzaniană s a desfâ-

Ișurat la Dar es Salaam. Delegația română a fost condusă de Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului
(minelor, petrolului și geologiei, iar delegația tanzaniană de Cleopa Msuya, ministrul industriei. în
I timpul sesiunii a avut loc festivitatea inaugurării fabricii de confecții Ubungo, construită cu asistență românească. La Încheierea lucrărilor a
Ifost semnat protocolul sesiunii, care prevede dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării■ economice și tehnice.
* Extinderea colaborării 
| dintre Kampuchia și Laos. | Khieu Samphan, președintele Prezidiului de Stat al Kampuchiei De- Imocrate, a avut convorbiri, la Pnom Penh, cu Sufanuvong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului
I Popular Revoluționar Laoțian, președintele Republicii Democrate Populare Laos și al Adunării Populare Supreme. în cursul convorbirilor s-a
1 procedat la un șchimb de vederi asupra dezvoltării prieteniei frățești dintre cele două țări și popoare — a
I anunțat postul de radio Kampuchia Democrată.
. Delegația S.W.A.P.0. și-a 
I încheiat vizita în R. D. Ger

mană Delegația Organizației Po-
I porului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), condusă de Sam Nu-
Ijoma, președintele organizației, și-a încheiat vizita în • R.D. Germană. A fost semnată o înțelegere între P.S.U.G. și S.W.A.P.O. cu privire la
I colaborarea bilaterală pe anii 1978 și 1979. P.S.U.G. și-a reafirmat sprijinul față de lupta poporului nami-. bian, sub conducerea S.W.A.P.O. — ■ unicul reprezentant legitim al po- 
I porului Namibiei.La Ambasada României din 

Berna a avut loc inmînarea pla
chetei jubiliare a centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei membrilor comitetului Aso
ciației de prietenie Elveția— 
România.

AGENȚIA REUTER:

In țările occidentale, șomajul se apropie 
de nivelurile record postbelice

• în țările Pieței comune, șomajul atinge 5,7 la sută din popu
lația activă • Perspective pesimiste pentru anul viitor • O treime 

din numărul șomerilor sînt tineri sub 25 de aniLONDRA 20 (Agerpres). — Milioane de persoane din țările occidentale au perspectiva unui sfirșit de an mai mult decît întunecat, în condițiile in care șomajul se apropie de nivelul recordurilor sale postbelice și nu se întrevede nici o . soluție pentru viitorul apropiat — scrie, intr-un comentariu, agenția Reuter.Acest nivel al șomajului — arată agenția — a fost determinat de puternica recesiune economică ce a afectat in ultimii ani lumea industrializată occidentală și care persistă. în actuala conjunctură, nu puțini sînt aceia care apreciază că imposibilitatea asigurării locurilor de muncă pentru întreaga populație activă a țărilor respective este mai mult decît un simptom al unei crize economice, avind cauze mai profunde, structurale. O problemă deosebit de gravă este creșterea considerabilă a șomajului în rîndul tineretului. O treime din numărul persoanelor aflate în imposibilitatea de a găsi de lucru în țările C.E.E. au sub 25 de ani.în total. în cadrul „celor nouă" nivelul șomajului a atins, in această toamnă, recordul de șase milioane persoane. Cifrele date publicității pe luna septembrie atestă imposibilitatea a 5,7 la sută din populația activă a „celor nouă" de a-și exercita dreptul la muncă.în ceea ce privește principalele state industrializate occidentale — arată agenția — în S.U.A., nivelul șomajului a scăzut ușor, ajungind la 6.9 la sută (comparativ cu 7 la sută în septembrie), ceea ce este însă mult prea departe de obiectivele guvernamentale de reducere a ratei la un

nivel de aproximativ 4,75 la sută în 1981. O problemă deosebită pentru Statele Unite o reprezintă șomajul în rindurile femeilor.în Canada, șomajul se menține la o rată de 8,4 la sută — cea mai înaltă înregistrată în această țară după marea depresiune economică din anii ’30. Se apreciază, de altfel, că nivelul ridicat al șomajului a reprezentat unul din principalii factori ai scăderii considerabile a valorii dolarului canadian, care a atins, și el. cel mai coborît nivel din ultimii 40 de ani.Marea Britanie a înregistrat, în ultimul timp, o anumită revenire e- conomică, dar, cu toate acestea, șomajul continuă și aici să reprezinte o problemă serioasă, înregistrîndu-se o rată de șase la sută.Și alte state occidentale, ca Franța și Italia, sînt confruntate cu grava problemă a lipsei locurilor de muncă pentru armata șomerilor. în Italia, rata șomajului este de aproximativ 7 la sută și, după cum apreciază a- genția, această problemă a devenit deja cronică. Cu atit mai mult, cu cît numeroase concedieri sînt anunțate de unele din marile firme ale țării. într-o serie de sate din Calabria — arată agenția — șomajul este total.în contextul acestei situații, perspectivele nu sînt deloc optimiste. Experții O.E.C.D. apreciază că pentru anul viitor rata șomajului se va înrăutăți in cea mai mare parte a statelor industrializate occidentale, întrucît programele guvernamentale de relansare economică nu au putut fi realizate în totalitate.

Cel de-al V-lea Congres 
’ al Uniunii cooperativelor 
| sătești din Turcia - ”Koy- Koop" și-a desfășurat lucrările la 
I Ankara. La lucrări a luat parte șl o delegație a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, condusă de Constantin Istrate, vice- 
I președinte al Consiliului UNCAP.

Conferința ministerială a 
î OP E.C. (°r8an>zaUa țărilor exportatoare de petrol) și-a deschis 
I lucrările în localitatea Caraballeda din Venezuela. Discursul inaugural a fost rostit de președintele țării- gazdă, Carlos Andres Perez. La lu- Icrări participă delegați reprezentind cele 13 state membre. Punctul principal pe ordinea de zi îl constituie ■ problema prețului la petrol.

Uiți doi deputați și-au
I prezentat demisia din Parti- 
1 dul Dreptății 31 PremieruluiIturc Suleyman Demirel, ceea ceare ca efect reducerea la 218a numărului mandatelor parlamen- Itare controlate de coaliția guvernamentală (din totalul de 450). în ultimele nouă zile și-au prezr *țit demisia din Partidul Dreptății, n I total, 10 deputați.

0 nouă lege a muncii,in Ibaza căreia se pune capăt în principiu discriminării existente pînă acum în Italia intre femei și bărbați Iîn ce privește dreptul la muncă și la salarii egale, a fost dată publicității în Buletinul oficial italian. De ase- 
I menea, se prevede egalitatea drepturilor sociale, între care și a celui privind promovarea în funcție.
I
I
I

Un schimb preliminar de
păreri în probleme legate de limitarea comerțului internațional cu arme a avut loc între reprezentanți ai U.R.S.S. și ai S.U.A. în acest cadru, părțile și-au expus punctele de vedere respective, relatează agenția T.A.S.S.

EVOLUȚIA STAȚIEI „SAUUT-6"

Activitate
MOSCOVA 20 (Ager

pres). — In conformi
tate cu programul de 
zbor al stației orbitale 
științifice sovietice „Sa- 
’,iut-6“, cosmonauta Iu
ri Romanenko și 
Gheorghi Greciko au 
efectuat la 20 decem
brie o ieșire in spațiul 
cosmic.

Sarcina principală a 
echipajului a constat în 
examinarea și contro
lul stării elementelor 
exterioare ale stației in 
zona compartimentului 
de trecere și a agre
gatului de cuplare, 
precum și efectuarea 
in caz de necesitate a 
unor reparații. Deterio
rările posibile ale ele
mentelor agregatului 
de cuplare ar fi putut 
interveni în urma aba
terii de la regimul 
prevăzut de cuplare a 
navei „Soiuz-25", in 
octombrie a.c.

La ora 00,36, ora 
Moscovei, inginerul de

în spațiul
bord Gheorghi Gre
ciko a ieșit in spațiu. 
Comandantul navei, 
Iuri Romanenko, aflat 
in compartimentul de 
trecere, a controlat ac
tivitatea desfășurată 
de inginerul de bord. 
Gheorghi Greciko a 
examinat suprafața 
stației in zona com
partimentului de tre
cere, elementele agre
gatului de cuplare. In 
timpul executării lu
crărilor de verificare, 
cosmonauții au folosit 
instrumente speciale 
de montaj, control și 
de reglaj. Echipajul a 
confirmat că agrega
tul de cuplare și cele
lalte elemente ale sta
ției se află in stare de 
funcționare.

Lucrările s-au efec
tuat atît in zonele lu
minate, cit și in cele 
întunecate ale orbitei. 
Gheorghi Greciko a 
transmis spre Pămînt 
cu ajutorul unei ca-

cosmic
mere de luat vederi 
portative imagini in 
culori ale elementelor 
verificate. In timpul 
activității desfășurate 
în spațiu și in com
partimentul de trecere 
dezetanș'at s-a men
ținut in mod perma
nent legătura radio cu 
echipajul.

In cursul activității 
în condițiile complexe 
ale spațiului cosmic — 
care a durat o oră și 
28 minute — echipa
jul a verificat și di
ferite metode și so
luții constructive noi 
care asigură ieșirea 
echipajului în cos
mos, verificarea exte
rioară a stației și 
efectuarea de lucrări 
profilactice și de re
parație.

După activitățile din 
spațiul cosmic, Iuri 
Romanenko și Gheor
ghi Greciko se simt 
bine, informează agen
ția T.A.S.S.

La Jakarta s a con™nicat oii- I cial că, in conformitate cu decizia anunțată de autorități de a pune in I libertate eșalonat, pînă în anul 1979,pe toți deținuții politici arestați în Indonezia în urma evenimentelor din Ianul 1965, aproximativ 10 000 persoane au fost eliberate. Se precizează că deținuții puși în libertate vor ră- mîne sub supravegherea autorități- 1 lor’
Captură de stupefiante.

IPe aeroportul din Ciudad de Mexico au fost arestate patru persoane, avînd pașapoarte columbiene, în timp
Ice încercau să introducă ilegal inMexic o cantitate de 12 kilograme de
1 cocaină pură care, vîndută în doze,,consumabile", ar fi adus traficanți- lor circa 11 milioane dolari. Drogul
Sera ascuns cu multă abilitate în 13 perechi de pantofi.

Efectele capriciilor vre- 1 mii Condițiile atmosferice nefavo-
Îrabile au paralizat marți transporturile aeriene în unele țări vest-eu- ropene. Astfel, din cauza ceții dense, numeroase zboruri ale companieiI „British Airways" au fost întîrziate.• Activitatea aeroportului din Bruxelles, unde vizibilitatea a fost aproape
Inulă, a fost complet întreruptă. In Grecia, atît traficul aerian, cît și cel maritim au avut de suferit, ca ur- Imare a timpului nefavorabil. Nordul țării este acoperit de zăpadă.
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