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ÎNTÎLNIREA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu membri ai biroului executiv al consiliului oamenilor muncii 

al Centralei industriale de autocamioane și autoturisme și cu membri 
ai consiliului oamenilor muncii al întreprinderii „Steagul roșu“ din Brașov

în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, concepția despre o nouă 
ordine economică și politică interna
țională ocupă un Ioc proeminent, 
dînd cu strălucire măsura capacității 
partidului nostru, a secretarului său 
general de a descifra conținutul 
epocii contemporane, de a discerne 
în noianul unor fenomene complexe 
și contradictorii caracteristicile și 
tendințele de bază ale evoluției mon
diale, de a contura căi de rezolvare 
principial noi, 
viabile, în con
cordanță cu inte
resele popoarelor 
și cu cerințele is
toriei, a marilor 
probleme care fră- 
mîntă omenirea. 
In această con
cepție întîlnim nu 
numai aceeași cu
prinzătoare abor
dare. pornind con
secvent de la 
realități, de la le
gătura dialectică 
profundă între 
fenomenele eco
nomice, sociale, 
politice, aceeași 
rigoare sistemică 
în analize și con
cluzii, aceeași for
ță de generaliza
re în stabilirea u- 
nor teze noi cu 
valoare metodo
logică ce caracte
rizează întreaga 
creație teoretică 
si activitatea practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ci și expresia ace
leiași generoase încrederi în forța și 
înțelepciunea maselor largi, in spiri
tul de dreptate și echitate, in toate 
acele valori care, izvorind din însăși 
experiența istorică a poporului nos
tru, au devenit astăzi coordonate de 
bază ale propășirii românești.

Omul care și-a consacrat viața 
cauzei libertății, demnității și înflo
ririi națiunii sale nu putea rămîne 
indiferent față de aspirațiile celor
lalte popoare spre eliberare na
țională și socială, spre valori
ficarea drepturilor lor inalienabile 
de a fi deplin stăpîne pe destinele 
lor. Și nu se putea limita la denun
țarea trăsăturilor negative ale unor 
stări de lucruri caracterizate prin 
enorme decalaje între state, pe exis
tența unor insule de opulență în 

oceane de sărăcie și mizerie, printr-o 
dezvoltare generind continuu nu nu
mai risipă, disfuncții și instabilitate, 
ci și noi și noi nedreptăți și împi
lări. Răspunsul său principial și 
constructiv, demn de un mare con
ducător revoluționar, este o teorie 
care trasează cu profunzime și mul
tilateralitate, cu îndrăzneală și re
alism, intr-o viziune mondială, con
ținutul și căile unei noi ordini eco
nomice și politice, întregind armo

0 concepție amplă, imitară, inovatoare 
privind edificarea unei noi ordini 
internaționale, făorirea unei lumi 

mai bune si mai drepte
nios „doctrina Ceaușescu despre re
lațiile intre națiuni" și accentuind di
mensiunea ei universală.

Astăzi, cind țelurile edificării unei 
noi ordini internaționale au devenit 
un criteriu de abordare a probleme
lor mondiale, inspirind politica a nu
meroase state și fiind însușite de tot 
mai puternice forțe sociale, confrun
tările de idei care au loc pe plan 
politic și științific pun în lumină cu 
deosebită pregnanță o serie de tră
sături de bază, profund originale, 
ale acestei concepții. O concepție 
care, pornind de la orientările stabi
lite de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
a cunoscut o dezvoltare continuă, 
cristalizîndu-se intr-o viziune unita
ră și un program concret de acțiune 
la Congresul al XI-lea al partidului.

Este incontestabil. înainte de toate, 
că acțiunea politică a partidului și 

statului nostru. îndreptată cu insis
tență, cu curaj și consecventă spre 
afirmarea și transformarea într-o 
regulă de neclintit a unor noi prin
cipii de relații internaționale, a re
prezentat unul dintre primele de
mersuri coerente și semnificative în 
direcția restructurării revoluționare 
a raporturilor intre națiuni.

In același timp, în procesul con
strucției economice românești se fă
cea una din demonstrațiile omologate 

de istorie a faptului că prin edifi
carea — pe baza rolului hotăritor al 
propriilor eforturi ale poporului — a 
unui complex economic național unic, 
prin dezvoltarea și întărirea inde
pendenței economice, o țară poate să 
desfășoare cu succes bătălia dezvol
tării, inregistrînd stabil ritmuri prin
tre cele mai înalte din lume. Astfel, 
prin ce are ea mai esențial, linia 
politică internă și internațională a 
României, elaborată cu contribuția 
hotăritoare a tovarășului bjicolae 
Ceaușescu, se situează printre înseși 
izvoarele concentului privind o nouă 
ordine economică internațională.

In al doilea rind, concepția pre
ședintelui României reprezintă o 
proiecție marxist-leninistă, în spiri
tul materialismului dialectic și isto
ric, a dezvoltării viitoare a lumii. 
Bazindu-se pe o evaluare riguroasă 

a mutațiilor care au loc in epoca 
noastră, pe identificarea cerințelor 
noi ale progresului intr-o lume ce 
se definește prin interdependente 
crescînde, prin coexistenta îndelun
gată a unor sisteme social-economice 
diferite, prin activizarea crescin- 
dă a forțelor sociale progresiste, ea 
oferă direcțiilor de restructurare 
fundamentală a lumii o solidă fun
damentare științifică.

în același timp, concepția Ceaușescu 
scoate in lumină 
faptul că. fiind 
îndreptată împo
triva privilegiilor 
și inechităților și 
a surselor lor. 
lupta pentru o 
nouă ordine este 
o expresie a 
luptei de clasă 
pe plan interna
țional. Ea repre 
zintă o fază nouă 
a luptei forțe
lor antiimperia- 
liste. care nu se 
mai limitează la 
riposte, la măsuri 
de contracarare 
sau zădărnicire a 
unor acțiuni și 
procese generate 
de țările dezvol
tate, ci vin cu un 
program pozitiv, 
constructiv, de 
restructurare a 
lumii. Edificarea 
unei noi ordini e- 

, conomice și poli
tice internaționale apare ca una din 
cele mai eficiente alternative la o e- 
voluție mondială, modelată de politi
ca imperialistă de dominație și dictat, 
de un neocolonialism din ce în ce 
mai agresiv. în acest fel, platforma 
noii ordini reprezintă în mod obiec
tiv numitorul comun al intereselor 
antiimperialiste atit ale țărilor în 
curs de dezvoltare, cit și ale țărilor 
socialiste și ale forțelor celor mai 
avansate din țările capitaliste dez
voltate. Tocmai' de „aceea, unul din 
principalele mesaje ale concepției 
președintelui României este necesi-

Gheorghe DOLGU 
rectorul Academiei de studii 
economice

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut joi, la 
Predeal, o întilnire de lucru cu mem
bri ai biroului executiv al consiliului 
oamenilor muncii al Centralei indus
triale de autocamioane și autoturis
me și cu membri ai consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii 
„Steagul roșu" din Brașov.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Gheorghe Du- 
mitrache, prim-secretar al' Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R.

întîlhirea de lucru a prilejuit o a- 
naliză profundă a muncii desfășurate 
in acest important sector al indus
triei românești, precum și a măsurilor 
menite să ducă la dezvoltarea, di
versificarea și modernizarea in con
tinuare a producției de autocamioane, 
concomitent cu sporirea eficienței pe 
fiecare produs și pe ansamblul 
ramurii.

Cu acest prilej, s-a raportat modul 
in care au fost indeplinite indicațiile 
secretarului general al partidului 
date cu prilejul ultimei vizite la în
treprinderea „Steagul roșu", rele- 
vîndu-se măsurile întreprinse și re
zultatele bune obținute în ridicarea 
calității, modernizarea tehnologiilor 
de fabricație, reducerea consumurilor 
de materiale, ridicarea parametrilor 
funcționali ai produselor. Au fost 
prezentate și analizate, totodată, pre
gătirile făcute pentru buna desfășu
rare a activității de producție in 
1978, precum și primele rezultate 
obținute in acest an.

Apreciind activitatea centralei și 
întreprinderii", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat citeva direcții 
importante de acțiune, care trebuie 
să concentreze, în continuare, efor
turile de muncă și creație ale con
structorilor de autocamioane, îneș- 
pînd cu momentul proiectării și pînă 
la finalizarea și livrarea produselor, 
în acest context, s-a subliniat ne
cesitatea unei mai strinse legături 
intre cercetare și producție, apre- 
ciindu-se că specialiștii institutului 
de cercetări din acest domeniu tre
buie să-și desfășoare activitatea în 
mijlocul colectivelor de muncă, acolo 
unde se concretizează proiectele și 
rezultatele cercetării.

Secretarul general al partidului a 
pus în fața specialiștilor sarcina 
echipării complexe a autocamioane
lor. in vederea utilizării lor la o 
gamă mult mai variată de lucrări, 
satisfacerii cerințelor tot măi mari 
pe care le ridică amplele lucrări de 
construcții, foraj, excavații, exploa
tările forestiere, rețeaua de trans
porturi și altele. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat asupra valori
ficării cit mai depline a fondurilor 
fixe existente și a suprafețelor de 
producție, apreciind că sint încă re

zerve pe baza cărora se pot realiza 
sporuri de producție și importante 
economii la capitolul investiții. A 
fost subliniată, de asemenea, impor
tanța creării unui sector puternic de 
mașini-unelte și agregate în cadrul 
întreprinderii „Steagul roșu", ceea 
ce va face să crească și mai mult 
participarea colectivului de aici atit 
la dotarea propriilor sectoare de fa
bricație, cit și a altor întreprinderi 
din țară.

Referindu-se la necesitatea spori
rii eficienței producției, a ridicării 
calității acesteia, secretarul general 
al partidului a pus în fața construc
torilor de camioane sarcina realizării 
unor motoare cu consumuri reduse 
de carburanți, extinderii procesului 
de dieselizare, ceea ce vă duce la 
realizarea’ unor economii substanțiale 
în întreaga economie națională.

în cadrul intilnirii de lucru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a referit 
la activitatea de cooperare externă a 
Centralei industriale de autocami
oane și autoturisme, apreciindu-se 
că aceasta poate fi mult mai largă 
atit cu țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, cit și cu celelalte 
țări. în acest sens, trebuie să se 
asigure o mai bună cunoaștere reci
procă a necesităților, un cadru mai 
corespunzător de cooperare pe baza 
unor contracte de lungă durată, a 
amplasării unor noi linii românești 
de montaj în diferite țări ele. Cu 
această ocazie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat pentru o mai 
bună prospectare a pieței externe, 
pentru cunoașterea exactă a condi
țiilor de exploatare a autocamioane
lor pe care le exportăm în diferite 
țări, in vederea adaptării din mers 
a proiectelor care să răspundă cit 
mai bine cerințelor beneficiarilor de 
peste hotare.

Apreciind rezultatele centralei și 
întreprinderii „Steagul roșu", expe
riența acumulată de-a lungul anilor 
în domeniul construcției de autoca
mioane. secretarul general al parti
dului ă relevat necesitatea asigurării 
în continuare a unei bune organizări 
a activității, întăririi ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă, in
troducerii unor tehnologii moderne 
de fabricație care să asigure sporirea 
eficientei economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că, în înfăptuirea sarcinilor și 
obiectivelor care stau în fața con
structorilor de autocamioane, un rol 
tot mai important revine organizației 
de partid și consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere, care tre
buie să-și concentreze atenția pe 
problemele importante, să asigure 
participarea dinamică a întregului 
colectiv la realizarea exemplară a 
tuturor sarcinilor de producție, să 
desfășoare o amplă și eficientă mun
că politico-educativă. să-și îndepli
nească în bune condiții rolul de con
ducere a întregului proces de pro
ducție.

Un loc important a fost consacrat 

problemelor legate de viata și munca 
oamenilor din uzină, preocupărilor 
pentru îmbunătățirea continuă a ni
velului lor de trai. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat sarcinile ce 
revin biroului executiv al consiliului 
oamenilor muncii al Centralei indus
triale de autocamioane și autoturisme 
pentru stimularea activității de pro
ducție, pentru legarea mai directă a 
oamenilor de uzină. S-a indicat ca o 
parte din locuințele construite lingă 
întreprindere să treacă în administra
rea acesteia. O serie de acțiuni cu ca
racter-social trebuie să intre, de ase
menea, mâi direct in competenta în
treprinderii. Astfel, în ce privește 
asistenta sanitară, trimiterile la odih
nă și tratament, precum și alte pro
bleme cu caracter social pot și tre
buie să fie rezolvate în cadrul în
treprinderii. S-a relevat și necesita
tea măririi duratei contractelor de 
muncă, asigurindu-se în acest mod o 
mai bună organizare in perspectivă 
a activității de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că în anul 1978 
activitatea întreprinderii „Steagul 
roșu" se va ridica la nivelul unor 
noi exigente, că sarcinile de produc
ție ce revin acestui harnic colectiv 
vor fi indeplinite cu succes și în 
cele mai bune condiții.

în' încheierea intilnirii de lucru, 
membrii biroului executiv al con
siliului oamenilor muncii al Centra
lei industriale și ai consiliului 
oamenilor muncii al întreprinde
rii „Steagul roșu" au mulțumit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru aprecierile făcute, pentru in
dicațiile date, menite să deschidă noi 
perspective activității de producție 
în domeniul construcției de autoca
mioane. Factorii de răspundere pre
zent! la întilnire s-au angajat în fața 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că pu
ternicul detașament muncitoresc pe 
care îl reprezintă va fi la înălțimea 
sarcinilor încredințate, că vor răs
punde prin fapte încrederii cu care 
sint învestiți, că vor traduce în viată 
îndemnurile și indicațiile secretaru
lui general al partidului. A fost ex
primat, totodată, angajamentul ferm 
de a se valorifica mai bine. întregul! 
potențial tehnic și uman, experiența, 
capacitatea de creație și inventivi
tate pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce revin constructorilor 
de autocamioane.

Onorați de a se intîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în aceste zile, în 
care întreaga țară aduce un fierbinte 
omagiu secretarului general al parti
dului în legătură cu apropiata ani
versare a 60 de ani de viată și 45 
de ani de activitate revoluționară, 
participant^ la întîlnirea de lucru 
l-au urat, cu adîncă emoție, din toa
tă inima, multi ani. multă sănătate 
și putere de muncă in fruntea parti
dului și statului, pentru înflorirea 
continuă a patriei socialiste, pentru 
bunăstarea și fericirea întregii noas
tre națiuni.

Adunările generale ale oamenilor muncii
Un cîntec 
pornește 

din inimă 
și se adresează 

inimii
Cu vioara și arcușul colind 

lumea în lung și-n lat, cum spu
ne 0 vorbă din bătrîni, duc in 
zeci de țări mesajul artei româ
nești. Și .sufletul mi se umple 
întotdeauna de bucurie cind ră
sună aplauzele, pentru că știu 
că aplauzele sînt adresate in 

> primul rind țării mele, și inima 
4mi este plină de emoție cind 
ascult vorbindu-se despre 
România, cind se pronunță cu 
admirație, cu respect numele 
țării și numele conducătorului a- 
cestei țări : Nicolae Ceaușescu. 
Și nu poate fi mîndrie mai 
mare pentru un român decît a- 
ceea de a asculta cuminte de ad
mirație rostite simplu, convin
gător despre țara sa și condu
cătorul ei !

Colind lumea cu arcușul meu, 
colind țara pentru ca muzica să 
răsune și în mijlocul țăranilor 
cooperatori, și pentru muncitorii 
unei mari platforme industriale, 
și pentru tinerii care vor să pă
trundă în tainele artei sunete
lor.. O dată mai mult înțeleg 
rostul îndemnului secretarului 
general ca arta, cultura să pă
trundă adine în mase, ca artiș
tii să-și îndeplinească misiunea 
lor de a aprinde flacăra artei in 
toate colțurile țării.

In această lună, cind secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împli
nește virsta de 60 de ani și 45 
de ani de activitate revoluțio
nară, doresc să-mi aduc modes
tul meu omagiu, să-mi exprim 
gindurile de profundă recunoș
tință față de conducătorul țării 
șl al partidului. Pentru că dacă 
numele țării este transformat în 
renume, dacă la rostirea cuvîn- 
tului „România" se adaugă pe 
toate meridianele „Ceaușescu", 
dacă omul simplu care vine de 

. la cîmp își lasă traista la ușa 
căminului cultural pentru a se 
aduna cu alții să cînte sau să 
asculte muzică, dacă s-au făcut 
însemnați pași pentru ca arta să 
pătrundă in mase, știm că acestea 
se datorează președintelui nos
tru, inimii lui fierbinți, minții 
neobosite.

La acest eveniment, vorbele 
mele se asociază cu cintul meu. 
cu acel cint înaripat care por
nește din inimă și se adresează 
inimii.

Ion VOICU 
artist al poporului

-------------- URARE DIN MOLDOVA----------------
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cinstind vîrsta ce-mpliniji, 
Cu cuvîntul și cu slova 
Vă rugăm ca să primiți 
O urare din Moldova.

Astăzi ca și-n alte dăți 
De pe-naitele coline, 
Glasul vechilor cetăți 
Vă urează numai bine.

Cu cuvîntul strămoșesc 
Ce din suflet izvodește, 
Tot ce-i cald, moldovenesc, 
Sănătate vă dorește.

Oameni tineri și bătrîni 
în această zi măreață, 
Cu ulcelele în mîini
Vă doresc ani mulți de viață.

Vă dă glas ce face punți
Cu depline înțelesuri : 
Rîurile dintre munți,
Rîurile de pe șesuri.

Și privind departe hăt 
Unde se sfîrșește hăul 
Scoțînd cușma de omăt 
Vă salută și Ceahlăul.

Doina cea de început 
Vi se pleacă-ntr-o baladă, 
Voievozii din trecut 
Vă închină a lor spadă.

Vă adie-un blînd alean 
C-o putere grea și dulce, 
De la Putna lui Ștefan, 
De la pana lui Neculce.

Din Mircești și Ipotești 
Vă vin cînturi fără nouri.
Și-n tumulturi vitejești 
Cheamă stemele cu bouri.

Tot ce-i vechi, nepieritor, 
Tot ce-i nou și de ispravă, 
Acest românesc popor 
Vouă vă aduce slavă.

Cu foșniri de vînt prin brazi 
Și cu imn de vreme nouă, 
Toți rapsozii cei de azi, 
Slavă vă aduce vouă.

Vajnic, ca de obicei,
Să trăiți, urmînd chemării, 
Pentru-al neamului temei, 
Pentru fericirea țării.

Toți românii Ia un loc 
Vă dau glas de sănătate 
Căci le semănați noroc 
în orașe și la sate.

într-o țară de vultani, 
Sănătoși și plini de vlagă
Să trăiți întru mulți ani 
Cu familia întreagă.

împliniri de uriași, 
Voie bună vă urează,
Din Moldova, de la lași, 
Cel care cu drag semnează

George LESNEA

La masa de
Dacă istoria e sinonimă 

cu timpul, cu etapele par
curse de un popor, cu bă
tăliile sale, faptele celor 
ce conduc destinul se mă
soară după felul cum ei au 
știut să folosească valoarea 
inegalabilă și neînlocuibilă 
a timpului ce trece, spre 
binele și progresul tării și 
al omenirii întregi. Da. ă 
azi ora exactă a României 
se măsoară mai precis si 
mai iute, prin bunurile ma
teriale și spirituale create 
ceas de ceas în ' vașnicele 
bătălii ale muncii și timpul 
a devenit din toate puncte
le de vedere sinonim cu 
noul, acest suflu înnoitor 
de istorie emană din poli
tica partidului nostru, fer
tilizată de gîndirea și 
dinamismul revoluționar 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Primul bărbat 
la masa de lucru a țării 
duce pe umerii săi timpul, 
năzuințele, visurile noastre, 
in marea bătăile pentru cu
cerirea pozițiilor înaintate

ale României comuniste de 
mime.

Mai bine de un deceniu, 
această devenire, ale cărei 
fortărețe au fost luate an 
de an cu muncă îndîriită, 
constituie miezul dialogului 
pe care secretarul generai 
al partidului îl poartă "ii 
oamenii, cu partidul, cu 
întregul popor. Neobositele 
sale vizite de lucru. în 
toate județele patriei, sînt 
pline de semnificații și în 
acest sens, reprezentind nu 
numai un stil democratic 
specific de muncă, de con
tact nemijlocit cu masele, 
cu nevoile, grijile, părerile 
oamenilor, ci sint. în ace
lași timp, veritabile acte de 
conducere, care dezvăluie și 
pun in mișcare energii, 
pentru propășirea și dez
voltarea mai accelerată a 
Uecărui colt de tară. Pre
zenta lui pretutindeni, la 
bine și la greu, se înscrie 
în pagini de istorie pentru 
toți cei ce vor să cunoască 
drumul ascendent din ulti
mii ani al orașelor și sate-

lucru a
lor noastre. Pe oriunde a 
trecut a lăsat urme dura- 

' bile in viața oamenilor și 
a locurilor.

La mine, acasă, la Cluj- 
Napoca, se înaltă de acum 
zidurile celei mai puternice 
fortărețe a industriei con
structoare de mașini din 
inima Transilvaniei, a uzi
nei de utilaj greu, ampla
sată aici, ca urmare a 
unui dialog de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pe meleagurile noastre. Tot 
aici, la întreprinderea „IJ- 
nirea". în urma îndrumări
lor date la fata locului de 
secretarul general al parti
dului, producția a fost reîn
noită. adică acele mașini 
iscusite și complexe prin 
care industria noastră tex
tilă trăiește și se dezvoltă, 
au fost înlocuite, moderni
zate, perfecționate șl în 
noul cincinal producția va 
fi iarăși reînnoită, adică se 
construiesc noi mașini, fa
milii de mașini complexe, 
automatizate, cu produc
tivitate dublată fată de

j| V • •tarii
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cele anterioare. Dacă vrei 
să tii pasul cu ritmul trepi
dant al tehnicii moderne, 
nu obosește să ne reamin
tească tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. trebuie să reîn- 
noiești, să creezi noi tipuri 
de mașini, mai moderne. 
Trebuie, cu alte cuvinte, să 
trimiți mereu gîndui. acțiu
nea decisă să prospecteze 
viitorul.

Am urmărit îndeaproape 
vizitele de lucru ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu pe 
locurile mele natale. Am 
simții grila lui deosebită 
pei.tru aplicarea politicii 
partidului în domeniul jus
tei repartizări teritoriale a 
forțelor de producție. în 
repetate rînduri, secretarul 
genttal al partidului s-a 
ocupat personal de proble
ma aceasta, preocupat și 
fă'îrdu-ne să ne preocu
păm de întrebarea : Ce să 
se mai construiască la Baia

MIKO Ervin

Mesaje 

vibra n te 

din led te 

colțurile 

patriei
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Momente de afirmare
și mai puternică a democrației 
și responsabilității muncitorești

In aceste zile, in viata social-eco- 
nomică a țării are loc un eveniment 
de mare însemnătate : de la 20 ia
nuarie incep adunările generale ale 
oamenilor muncii și ale reprezentan
ților acestora din întreprinderile in
dustriale de construcții, institutele 
dr cercetare și proiectare, din alte 
unități. în lumina sarcinilor și direc
țiilor de acțiune cristalizate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat Ia Conferința Na
țională a partidului, adunările gene
rale sint chemate ca, odată cu analiza 
activității din anul trecut, să exami
neze și să dezbată aprofundat sarci
nile ce revin colectivelor de oameni 
ai muncii din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei în anul 1978 — an decisiv pen
tru înfăptuirea cu succes a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al 
partidului, etapă fundamentală 
in realizarea Programului suplimen
tar adoptat de Conferința Națională 
a partidului — să adopte măsurile 
politice, organizatorice și tehnico- 
materiale pentru îndeplinirea și de
pășirea acestor sarcini, în condițiile 
obținerii unei înalte eficiente econo
mice.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii, ca foruri supreme de con
ducere colectivă ale proprietarilor și 
producătorilor, prin care clasa mun
citoare, ^oamenii muncii participă 
direct și organizat la conducerea ac
tivității întreprinderilor, vor trebui 
să se caracterizeze printr-un pro
nunța! caracter de lucru. Este de cea 
mai mare importantă sublinierea 
făcută de secretarul general al parti
dului ca adunările generale să se ma
nifeste ca adevărate foruri de afir
mare plenară a democrației muncito
rești. Iar acest cadru organizat se 
cere fructificat din plin pentru 
dezbateri aprofundate, in spirit de 
înaltă exigentă și responsabilitate, cu 
combativitate muncitorească și în 
mod constructiv, asupra problemelor 
fundamentale ale activității economi
ce și sociale din întreprinderi.

Dările de seamă pe bază de bilanț 
și dezbaterile din adunările generale 
ale oamenilor muncii vor fi orien
tate pe problemele majore, determi
nante pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a planului in acest an. 
Atenția generală va fi concentrată 
asupra laturilor de ordin calitativ ale 
activității economice, subliniate de 
secretarul general al partidului : ri
dicarea nivelului tehnic și a calită
ții produselor, dezvoltarea mai ra
pidă a bazei de materii prime in

terne. gospodărirea rațională a com
bustibililor și energiei, creșterea mai 
accelerată a productivității muncii, 
sporirea mai substanțială a eficien
tei fondurilor fixe, a gradului de va
lorificare a materiilor prime și ma
terialelor. reducerea mai accentuată 
a cheltuielilor de producție și în
deosebi a cheltuielilor materiale, in
tensificarea activității de cercetare in 
toate sectoarele, scurtarea ciclului 
cercetare-proiectare-productie.

Traducerea in viată a acestor 
obiective prioritare — menită să 
marcheze saltul revoluționar în acti
vitatea economică, transformarea 
cantității într-o calitate nouă, supe- 3 
rioară — trebuie să angajeze în
treaga capacitate de muncă și crea
ție a colectivelor de oameni ai mun
cii. în același timp însă, potrivit 
specificului unităților în care se des
fășoară adunările generale,, vor tre
bui luate măsuri pentru asigurarea 
unei activități cit mai' rodnice, mai 
eficiente, pe toate planurile. In ÎN
TREPRINDERILE INDUSTRIALE se 
vor avea in vedere realizarea rit
mică a producției în structura sor
timentală rezultată din contractele 
încheiate cu beneficiarii interni și 
partenerii externi ; accentuarea pro
cesului de asimilare, modernizare și 
înnoire a produselor, de promovare 
hotărită. a tehnologiilor moderne și 
perfecționare a celor existente ; fo
losirea intensivă a tuturor capacită
ților și suprafețelor de producție, 
încărcarea corespunzătoare, în tot 
cursul anului, a utilajelor tehnolo
gice, instalațiilor, mașinilor și agre
gatelor ; sporirea gradului de meca
nizare și automatizare a producției, 
perfectionarea organizării producției 
și a muncii, întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă. 
Evident, în unitățile desemnate să 
treacă la experimentarea reducerii 
săptămînii de lucru, dezbaterile din 
adunările generale vor stabili mă
suri care să asigure îndeplinirea in
tegrală și la un bun nivel calitativ a 
sarcinilor de plan. în aceste condiții, 
în ORGANIZAȚIILE DE CONS
TRUCȚII-MONTAJ, dezbaterile și 
măsurile elaborate în cadrul adunări
lor generale vor viza. în primul rind, 
scurtarea termenelor de intrare in 
funcțiune a noilor capacități produc
tive, de dare in folosință a obiecti- - 
velor social-culturale, îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Concomitent cu 
aplicarea in proiectarea și execuția 
investițiilor a unor soluții de ingi-
(Continuare in pag. a Il-a)
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Arhitectură nouă în orașul Turnu Măgurele

Dezvoltarea economică a tuturor localităților,
viată prosperă pentru toti cetățenii tării& jL «s. o țț

Parte integrantă a concepției revoluționare profund știin
țifice și umaniste a secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, trăsătură definitorie o politi
cii partidului șl statului nostru de ridicare continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, de 
create a unor condiții de muncă șl de viață egale pentru 
toți fiii țării, amplasarea rațională, armonioasă a forțelor 
de producție pe tot teritoriul a dus la o puternică dezvol
tare economico-socială a tuturor zonelor patriei, la înflo
rirea tuturor localităților. Dacă astăzi, în regiuni întregi 
unde altădată „nu se intîmpla nimic", viața pulsează în 
ritmul unei activități economice prospere, dacă pe harta 
țârii au apărut zeci de orașe noi — adevărate cetăți ale 
construcției de mașini, siderurgiei, chimiei sau mineritului

— dacă în comunele țării blocurile de locuințe, străzile 
asfaltate, așezâmintele de cultură și sănătate nu mal 
constituie o noutate, meritul îl aparține secretarului ge
neral al partidului care a inițiat și militat neobosit pentru 
industrializarea și dezvoltarea social-edilitară a tuturor zo- 
ne'or țării și, cu precădere, a celor mai puțin dezvoltate.

Reorganizarea admlnistrativ-teritorială din 1968, elabo
rarea istoricului Program al partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, adoptarea complexelor măsuri 
politice, organizatorice și legislative care asigură dezvol
tarea economică armonioasă a țării, industrializarea tu
turor județelor reflectă pe plan teoretic și practic con
cepția, gindirea revoluționară, creatoare a secretarului

general al partidului. Nu există ]udeț, nu există localitate 
mai importantă unde să nu se fi construit unități in
dustriale puternice, unde cetățenii să nu se bucure din 
plin de binefacerile civilizației socialiste.

Transpunerea in viață a acestei politici inițiate și pro
movate cu consecvență de secretarul general al partidu
lui asigură valorificarea tuturor resurselor materiale și 
umane ale țării, crearea unor centre puternice din punct 
de vedere economic, social și cultural, în jurul cărora gra
vitează mai multe localități, ceea ce influențează pozitiv 
dezvoltarea întregii zone. Practic, dezvoltarea armonioasă 
a tuturor zonelor se răsfringe asupra întregii vieți econo
mice a țării, asupra nivelului și condițiilor de muncă și 
de viață ale întregului nostru popor.

TEL£ORMAN_: Deceniul micronului

într-un județ altâdatâ „eminamente agrar"

Economisirea severă a energiei electrice 
și combustibilului - o imperioasă necesitate economică, 

o îndatorire civică a fiecărui om al muncii

Progrese la... „Progresul" 
in întărirea

spiritului gospodăresc

Ne aflăm într-una din 
cele mai mari și mai mo
derne întreprinderi din 
țară, în mijlocul oamenilor 
care fabrică rulmenți la 
Alexandria. Omagiile, cu
vintele calde de dragoste, 
stimă și recunoștință pen
tru secretarul general ai 
partidului revin spontan, 
mereu și mereu pe buzele 
oamenilor cu , care discu
tăm. '

— N-am să : pîț;';; nici^ 
odată — ne spune" mais- 
trul Marin Dragnea — cu
vintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la ultima vi-, 
zită de lucru în uzina noas
tră. „Trebuie dezvoltată și 
perfecționată producția, tre
buie să se asigure, prin 
organizarea mai bună a 
fluxului tehnologic, ampla
sarea de noi linii, folosirea 
cu chibzuință a fiecărui 
metru pătrat pentru- insta
larea mașinilor, o produc
ție de 60 milioane de rul
menți pe an".

— N-au trecut nici doi 
ani de atunci — a adăugat 
tovarășul Florea Ungheanu, 
secretarul comitetului de 
partid — și indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
au prins viață. De pe acum, 
realizăm pe vechile spații 
de producție un plus de 
peste 1,5 milioane rulmenți.

Se află într-o fază foarte 
înaintată diversificarea pro
ducției, instalarea unor noi 
profile în întreprinderea 
noastră. Ne-arn gîndit să 
executăm rulmenți, cît mai 
mulți rulmenți și de cît 
mai bună calitate, dar și 
axe cardanice pentru mași
nile agricole, a căror uni
tate de măsură e micronul. 
Numai de la ultimul pro
fil, întreprinderea noas
tră își propune să ciștlfie 

•200 000 milioane de lei pe 
an. Vă întrebați ce înseam
nă. practic, realizarea în
tocmai a indicațiilor pe 
care ni le-a dat a- 
tunci tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ? Locuri mai 
multe de muncă, c’știguri 
mai mari, posibilități spo
rite pentru modernizarea 
și îmbunătățirea vieții fie
căruia.

— Eu unu! — ne spunea 
forjorul Dinu Nicolae. de 
felul lui de prin părțile 
Calomfireștilor de Te
leorman — cu ani în urmă 
nu știam decît să dau cu 
sapa. Nici cînd am devenit 
muncitor nu știam prea 
mult. Nu am avut nicioda
tă ocazia să vorbesc cu 
conducătorul partidului și 
al țării, dar • i-am ascultat 
și i-am citit cuvîntările și 
de multe ori, de foarte

multe ori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a vorbit, la 
temperatura cea mai înal
tă, și despre calificare, ca 
despre ceva absolut nece
sar și obligatoriu pentru a 
ne face munca mai spornică, 
de o calitate și mai înaltă. 
Ori de cite ori mă duceam 
la secția forjă și vedeam 
pe tabloul de comandă cele 
90 de butoane de toate cu
lorile. mă cuprindea tea
ma. îmi ziceam : ce califi
care, ce școală să faci tu, 
Dinule, că aici, în fata a- 
cestor butoane, e nevoie de 
cap cu facultate ? Pînă la 
urmă, m-am dus la școală. 
Cu ce m-am a’es ? Acum 
mînuiesc cele 90 de butoa
ne ca pe nasturii de la hai
nă, iar cîștigul meu e du
blu față de anii trecuți. 
Am devenit eu însumi un 
propagandist al calificării. 
$i ca mine se -numără cu 
sutele în întreprindere. îi 
mu'țumesc pentru toate a- 
cestea secretarului general 
al partidului și îi doresc 
din toată ființa mea ani 
mulți, cu multă sănătate și 
fericire 1

...La Zimnicea. orașul 
dărimat aproape în între
gime, in martie anul tre
cut, au fost înălțate, între 
timp blocuri de locuințe 
noi. se construiesc școli, se

înalță așezăminte culturale 
și sanitare. Peste tot viața 
pulsează normal.

— Tot ce vedeți acum in 
oraș, tot ce se înaltă — ne 
spune Ionel Benga, secre
tar adjunct cu problemele 
de propagandă de la comi
tetul orășenesc de partid — 
datorăm partidului, perso
nal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. A venit atunci 
la noi, imediat după seism, 
și nd-a îmbărbătat. Ne-au 
impresionat curajul, d’rze- 
nia și limpezimea gîndului 
pe care l-a exprimat a- 
tunci, în fața mulțimii : 
„Să refacem in întregime 
orașul. Ne gindim să-I 
reconstruim numai din 
blocuri, care s-au dovedit 
foarte rezistente... Se vor 
construi aici noi unită*i  in
dustriale, vor fi condiții 
mai bune de muncă și ve
nituri mai mari“.

Pentru ca Zimnicea să 
fie construită din nou, pen
tru ca vorba să se trans
forme neabătut in faptă. 
Ia inițiativa tovarășu’ui 
Nico’ae Ceaușescu au ve
nit să lucreze pe șantierele 
orașului constructori din 
mai multe județe ale țării. 
Toți oamenii muncii din 
orașul nostru au înțeles, 
practic, pe viu. ce înseam
nă omul de omenie și, ca

semn de prețuire și adîncă 
dragoste față de secretarul 
general al partidului, in 
1977, cu toate condițiile 
grele de muncă și odihnă, 
ei au dat cea mai mare 
producție agricolă înregis
trată vreodată în unitățile 
de profil ale orașului și, cea 
mai mare producție indus
trială.

...„Repartizarea rațională 
a forțelor de producție pe 
tot teritoriul țării este un 
element hotărîtor pentru 
progresul societății noas
tre". Această ‘ idee-pivot, 
exprimată in nenumărate 
rînduri de secretarul gene
ral al partidului, constituie 
ca'ea sigură de ridicare a 
tuturor localităților patriei 
la un nivel înalt de civi
lizație. Idee concretizată 
și pe teritoriul județului 
Teleorman : la Alexandria. 
Zimnicea, Videle. Roșiori 
de Vede, Tr. Măgure’e și 
în toate comunele. Secre
tarul general al part’du'ui 
a făcut multe vizite de lu
cru în acest iudet rămas ip 
urmă. Dezvoltarea tuturor 
sectoarelor de activitate 
poartă acum puternic am
prenta personalității sale, a 
spiritului său de revoluțio
nar -si, în același .timp, de 
om practic. Iată c’teva din 
rezultatele indicațiilor con

crete. amănunțite, date și 
oamenilor de pe aceste me
leaguri : in anul 1978. pro
ducția industrială a județu
lui va depăși 10 miliarde 
de lei, iar cea agricolă va 
fi de peste 5 miliarde : în 
județul Teleorman au dis
părut de mult casele acelea 
„vechi și mici", cu aerul de 
moșnegi" ; 80 la sută din 
populație locuiește in case 
noi ; în Alexandria, ca să 
dăm numai un exemplu, 
sint acum ocupate in pro
ducție 20 000 de persoane 
— adică tot atîția oameni 
cîți locuiau în acest oraș 
cu 10 ani în urmă : peste
3 000 de cadre medicale și
4 000 de profesori veghează 
la instruirea și sănătatea 
popu’atiei județului' ; față 
de 1968, comerțul socialist 
a vîndut în 1977 mărfuri în 
valoare de peste două ori 
mai mare.

Zimnicea. Videle. Drăgă- 
neștii de Vlașca, Purani, 
Tr. Măgurele, Roșiori de 
Vede... în tot județul Te
leorman, oamenii muncesc 
și trăiesc mai bine, se 
bucură din' plin de binefa
cerile socialismului,

Gh. GRAURE 
Alexandru MARDALE

Marea citadelă Foto : S. Cristian
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Colectivul intreprlnderii de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila a înche
iat al doilea an al cincinalului cu un 
bilanț economic bogat — realizând 
toți indicatorii de plan. Unul dintre 
aceștia este și consumul de energie 
electrică și combustibil. în condițiile 
in care au fabricat importante canti
tăți de produse peste prevederile de 
plan, oamenii muncii din întreprin
dere au reușit să obțină însemnate 
economii, între care 3,3 milioahe 
kWh de energie electrică, peste 
300 mii metri cubi de gaze naturale 
și 9 200 tone combustibil convențio
nal. Și totuși muncitorii și specia
liștii de la această puternică unitate 
a construcției de mașini sint nemul
țumiți de mărimea acestor economii. 
Ele ar fi fo'st și mai substanțiale dacă 
fiecare, la locul său de muncă, ar fi 
dovedit o exigență sporită in utili
zarea cu maximă eficiență a energiei 
electrice și combustibilului.

Pe ce baze se întemeiază o astfel 
de afirmație ? Există la „Progresul" 
din Brăila o bună Organizare, rigu
roasă, in domeniul urmăririi consu
murilor, ce permite, pe de o parte, 
cunoașterea acestora în fiecare mo
ment, iar, pe de 
altă parte, apli
carea de măsuri 
pentru elimina
rea risipei și op
timizarea consu
murilor specifice.

— La nivelul 
întreprinderii, in 
urmă cu un an, 
a fost constituită o comisie energe
tică — ne spunea tovarășul Pa
vel Buga, secretarul comitetului 
de partid și președintele consiliu
lui oamenilor muncii — formată 
din specialiști în domeniul energetic, 
tehnologi, maiștri, șefi de secție ș.a. 
începînd cu luna septembrie anul 
trecut, in cadrul consiliului oameni
lor muncii au fost desemnați să răs
pundă de utilizarea și gospodărirea 
cit mai judicioasă a energiei electri
ce și cc«nbustibilului doi membri ai 
acestuia : maistrul Emil Șerban și 
muncitorul specialist Dumitru Tudo- 
rache.

Fabrica de semifabricate turnate 
și forjate este, prin specificul pro
ducției, un mare consumator energe
tic. Ca atare, pentru drămuirea con
sumurilor, anul acesta au fost luate 
măsuri de scurtare a perioadei de 
elaborare a oțelului electric prin asi
gurarea fierului vechi, folosirea, ca 
metodă permanentă, a insuflării oxi
genului, utilizarea unor electrozi de 
calitate superioară ș.a. Finalizarea 
acestor măsuri va duce — așa cum 
apreciau specialiștii din întreprindere 
— la reducerea consumului specific 
cu circa 40 kWh pe tona de oțel, 
ceea ce, la nivelul producției anuale 
de oțel, înseamnă o substanțială eco
nomie de energie electrică. Raționa
lizarea funcționării centralelor de 
ventilație se va concretiza, anul aces
ta, in economisirea a 500 000 kWh de 
energie electrică. Prin îndeplinirea 
tuturor prevederilor din programul 
de gospodărire a energiei electrice 
și combustibilului se va reuși ca, la 
nivelul acestui an, să se economi
sească o cantitate de energie electrică 
și combustibil echivalentă cu necesa
rul pentru consumul casnic din 2 000 
de apartamente.

— Practic, acțiunile noastre — pre
ciza Dumitru Avramescu, inginer-șef 
la I.U.G. „Progresul" din Brăila — 
le-am îndreptat în două mari direc
ții : prevenirea risipei și optimizarea 
consumurilor. Vom stăvili cu hotă- 
rîre consumul nerațional determinat 
de mersul „în gol" al mașinilor, pier
derile de aer comprimat și de agent 
termic, folosirea excesivă a ilumina
tului, încărcarea necorespunzătoare a 
cuptoarelor de tratament termic ș.a. 
Aceste fenomene de risipă vor fi 
eliminate cu promptitudine, iar cei 
vinovați vor fi sancționați.

Dacă atari acțiuni de întărire a spi
ritului de bun gospodar nu rămin în 
faza de intenție, ci se înfăptuiesc in

Însemnări de la uzinele 
„Progresul“-Brăila

practică, aceasta se datorează și con
lucrării atente, stăruitoare, dintre 
energeticieni și tehnologi. Cu un timp 
în urmă, aspectele energetice erau 
lăsate de către tehnologi pe plan se
cundar ; astăzi insă, ei sint primii 
care adoptă cele mai bune soluții dș 
fabricație sub raportul consumului 
de energie și combustibil.

— Recent, în secția construcții me
talice — ne relata ing. Costică 
Nantu, de la atelierul de proiectări 
de tehnologii pentru construcții me
talice și sudură — am trecut. la apli
carea în procesul de producție a pro
cedeului de detensionare (stabilizarea 
tensiunilor interne ale reperelor), 
prin vibrarea structurilor și construc
țiilor metalice. Folosirea acestui pro
cedeu modern va duce la realizarea, 
în anul 1978, a unei economii nete de 
1 000 tone combustibil convențional. 
O atare tehnologie se poate aplica în 
toate întreprinderile constructoare de 
mașini.

Altă acțiune aflată în curs de apli
care constă în analiza critică a con
sumului de energie electrică la ’ fie
care procedeu și la fiecare operație 
tehnologică. De pildă, a rezultat că 

va trebui să se 
utilizeze în mai 
mare măsură su
dura în mediu 
protector și sub 
strat de flux au
tomat sau semi
automat, prin care 
consumul de e- 
nergie electrică 

scade la jumătate, față de folosirea 
sudurii manuale, dublindu-se produc
tivitatea muncii. Cunoscind cu exac
titate consumurile de energie elec
trică, comparativ cu cele mai 
bune rezultate inregistrate în alte 
unități, reducerea lor la nivelul 
minim va deveni „o cheie de 
control" atît pentru elaborarea ce
lor mai eficiente tehnologii, cît 
și pentru modul în care se utili
zează ele in procesele de producție. 
Specialistul a propus — in continua
rea discuției noastre — ca o serie de 
prevederi și STAS-uri să fie revă
zute. Pentru sudurile de colț neco
tate se stabilește ca ele să aibă 0,7 
din grosimea minimă, ceea ce în
seamnă o supradimensionare nejusti- 
ficată tehnic. In alte țări, această 
grosime este de 0,5—0,4. Numai in 
întreprinderea brăileană s-ar putea 
economisi anual 500 000 kWh, cît și 
importante cantități de electrozi, prjn 
adoptarea dimensionării practicate 
in alte țări.

Tot unor factori de decizie din 
economie le sint adresate și alte so
licitări. Despre ce este vorba ? La 
întreprinderea „Progresul" sint pre
văzute a fi instalate noi cuptoare de 
forjă pentru încălzire și tratament. 
Proiectele utilajelor au fost executa
te de specialiști de la Institutul de 
cercetare și proiectare tehnologică 
sectoare calde. Iată insă că unele 
dintre ele nu cuprind bilanțurile 
energetice. Alte carențe ale unor 
proiecte : nu includ Instalații de op
timizare a arderii ; nu prevăd de
bitmetre pentru măsurarea cantității 
de combustibil utilizat ; nu cuprind 
recuperatoare pentru preincălzirea 
aerului de ardere. Cum se justifică 
aceste deficiențe ? Dar, mai ales, ce 
își propune proiectantul de speciali
tate să întreprindă imediat pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri ?

De mare însemnătate este, totodată, 
ca specialiștii din institutele de cer
cetare și proiectare departamentale, 
împreună cu cei din întreprindere, să 
acționeze cu fermitate pentru valori
ficarea resurselor energetice secun
dare. La întreprinderea „Progresul" 
nu sînt recuperate in prezent resur
se secundare ce echivalează cu 8 300 
tone combustibil convențional. Fie
care zi de întîrziere, de tergiversare 
în executarea lucrărilor pentru fruc-- 
tificarea resurselor energetice secun
dare înseamnă pierderea a importan
te cantități de combustibil.

Ion LAZAR

TIMIȘOARA

Motorul electric 1000 000
De pe benzile de 

montaj ale cunoscutei 
întreprinderi „Electro
motor" din Timișoara 
a ieșit, recent, cel 
de-al 1 000 000-lea 
motor electric produs 
aici de la începutul 
cincinalului. După 
cum aflăm de la to
varășul Marin Tăna- 
se, directorul unității, 
pînă în 1980, produc
ția de motoare elec
trice va crește de pes
te două ori, in com
parație cu cincinalul 
trecut. Pînă la finele

actualului cincinal, 
producția de motoare 
electrice a unității va 
fi înnoită și moderni
zată aproape in între
gime. Chiar din pri
mele zile ale acestui 
an au fost introduse 
in fabricație mai mul
te tipuri de motoare 
electrice cu reductor, 
aduse pînă acum din 
import, destinate uti
lării mașinilor de țe
sut fabricate în țară, 
precum și noile mo
toare electrice cu frî- 
nă și motoarele elec

trice cu nivel redus 
de vibrații, necesare 
acționării mașinilor- 
unelte, care se remar
că prin performanțe 
tehnico-economice su
perioare, A inceput, 
totodată, și fabricația 
a două tipuri de mo
toare asincrone mo
dernizate. a căror 
greutate. în compara
ție cu cele din seriile 
anterioare, este cu 20 
la sută mai redusă, 
în timp ce parametrii 
funcționali au cunos
cut creșteri însemna
te. (Cezar Ioana).industrială din Alexandria : întreprinderea de rulmenți

(Urmare din pag. I)
nerie tehnologică și de construcții 
care să ducă la creșterea eficienței 
economice, la reducerea volumului 
construcțiilor, va trebui să se acțio
neze mai intens pentru accelerarea 
mecanizării lucrărilor, folosirea ju
dicioasă a parcului de mașini și uti
laje, extinderea acordului global, în
tărirea spiritului de bun gospodar 
pe șantiere. în INSTITUTELE DE 
CERCETARE. PROIECTARE ȘI IN
GINERIE TEHNOLOGICĂ, adunările 
generale vor trebui să acorde o 
maximă atenție intensificării efortu
rilor de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică, pentru promova
rea largă și susținută a progresu
lui tehnic. Un accent deosebit se 
cere pus pe participarea directă 
a personalului muncitor din aceste 
institute la aplicarea in producție, 
în termene cit mai scurte, a rezul
tatelor obținute, pe fructificarea cu 
randament sporit a activității .prac
tice și concrete a cercetătorilor.

După cum se vede, la baza întregii 
organizări și desfășurări a adunări
lor generale ale oamenilor muncii se 
află sarcinile și recomandările tova

rășului Nicolae Ceaușescu, formulate 
Ia primul Congres al consiliilor oa
menilor muncii, la Conferința Na
țională a partidului, concepția sa re
voluționară despre rolul și însemnă
tatea acestor foruri supreme de con
ducere in viața economică și socială 
a întreprinderilor și celorlalte unități 
economice, despre întărirea rolului 
conducător al clasei noastre munci
toare pe toate tărimurile activității. 
Orientind limpede lucrările adună
rilor generale spre obiectivele esen
țiale. de însemnătate vitală, ce stau 
în fața colectivelor de oameni ai 
muncii ■ in anul trei al cincinalu
lui, secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea ca 
acestea să fie caracterizate de dez
bateri temeinice, relevindu-se cu 
putere experiența înaintată, căile 
și mijloacele sigure de extindere a 
ei ; să fie pătrunse de spirit anali
tic, critic și autocritic, combativ și 
constructiv, pentru ca, in cadrul 
acestor foruri de conducere muncito
rească a întreprinderilor, să se con
tureze cu claritate modalitățile de 
înlăturare a unor neajunsuri, direc
țiile de acțiune pentru perfecționarea

activității economice a fiecărei uni
tăți.

Iată de ce, în lumina sarcinilor 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, organele și organi-

conducerii colective pentru respecta
rea și aplicarea riguroasă a hotăriri- 
lor partidului și legilor statului. O 
deosebită grijă trebuie acordată, in 
acest cadru, valorificării cit mai de
pline în practică a experienței și 
inițiativelor oamenilor muncii, a

prim-vicepreședinte și a președinte
lui comitetului sindicatului ca vice
președinte ; numărul de membri ai 
consiliului oamenilor muncii, de re
prezentanți ai oamenilor muncii și 
numărul membrilor biroului execu
tiv ; completarea consiliului oame-

Adunările generale ale oamenilor muncii
zațiile de partid vor trebui să ia 
măsuri pentru organizarea și desfă
șurarea in 
adunărilor 
muncii. Ca 
soluționare 
plexe. de 
mocrației muncitorești, adunările ge
nerale vor trebui să analizeze mo
dul in care consiliile oamenilor mun

cele mai bune condiții a 
generale ale oamenilor 
foruri de dezbatere și 
a problemelor com- 
afirmare plenară a de-

cii acționează pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a laturilor de or
din calitativ ale întregii activități 
economice. întărirea ordinii și disci
plinei în toate sectoarele, aplicarea 
neabătută a principiului muncii și

propunerilor lor iri scopul îmbunătă
țirii muncii, ridicării eficientei acti
vității în toate sectoarele vieții eco
nomice și' sociale.

în cadrul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii se vor materializa, 
totodată, măsurile cu privire la 
îmbunătățirea organizării consilii
lor oamenilor muncii — inițiate 
de secretarul general a! partidului 
și adoptate de Conferința Națională. 
Ca atare, adunările generale ale oa
menilor muncii vor aproba : desem
narea secretarului organizației de 
partid ca președinte al consiliului 
oamenilor muncii, a directorului ca

nilor muncii cu noi membri ; alege
rea unui reprezentant al oamenilor 
muncii, muncitor care lucrează direct 
în producție, in funcția de vicepre
ședinte al consiliului ; desemnarea 
secretarului organizației U.T.C. in 
funcția de vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii : alegerea în 
consiliul oamenilor muncii a pre
ședintei comisiei de femei pe între
prindere, urmînd ca în unitățile cu 
un număr mare de femei, aceasta să 
fie numită și in funcția de vicepre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii.

Pe agenda actualei desfășurări a a-

dunărilor generale ale oamenilor mun
cii se află și alte probleme, între care : 
analiza realizării prevederilor din 
contractele colective de muncă re
feritoare la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și sociale și luarea 
de noi măsuri pentru satisfacerea cît 
mai deplină a nevoilor celor ce mun
cesc ; acordarea titlului de „fruntaș 
în întrecerea socialistă" pentru re
zultatele obținute în anul 1977 ; asu
marea angajamentelor de depășire a 
planului pe anul 1978 — ca răspuns 
ia chemările la Întrecere adresate de 
colectivele fruntașe — și adoptarea 
programului unitar de măsuri care 
să asigure realizarea integrală a tu
turor indicatorilor stabiliți, in con
diții de eficientă economică supe
rioară.

Corespunzător hotăririi conducerii 
partidului, răspunderea pentru orga
nizarea adunărilor generale ale oa
menilor muncii din întreprinderi re
vine comitetelor sindicatelor și con
siliilor oamenilor muncii. Este deo
sebit de important ca întreaga acți
une de desfășurare a adunărilor ge
nerale să fie condusă de către orga
nele și organizațiile de partid, mem
brii birourilor comitetelor de partid

județene, municipale și orășenești 
avind sarcina.de a participa la pre
gătirea și desfășurarea lor. Totodată, 
consiliile de conducere ale ministere
lor și celorlalte organe centrale au 
datoria să acorde un sprijin nemij
locit pregătirii și bunel desfășurări a 
adunărilor genera'e, întocmirii dări
lor de seamă pe bază de bilanț și 
fundamentării măsurilor de îndepli
nire a planului, a angajamentelor 
asumate în întrecere, in soluționarea 
problemelor legate de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și sociale ale 
celor ce muncesc.

Să facem totul ca în fiecare între
prindere, in fiecare unitate economi
că. adunărilor generale să li se asi
gure un profund și exigent caracter 
de lucru, o desfășurare fructuoasă, 
astfel ’ca ele să prllejufască afirma
rea puternică a înțelepciunii și răs
punderii colective, a democrației 
muncitorești, a hotăririi oamenilor 
muncii de a acționa fără preget, cu 
întreaga lor capacitate creatoare, 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an. pentru 
ridicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii activități economice.

sarcina.de
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MESAJE VIBRANTE 
DIN TOATE 

COLTURILE PA TRIEI
Colectivele de oameni ai muncii din întreaga țară își exprimă prin 

telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sentimente de caldă și nețărmu
rită stimă și recunoștință pentru neobosita sa activitate desfășurată în 
slujba înfloririi României socialiste, pentru binele și prosperitatea po
porului nostru, cu prilejul apropiatei împliniri a 60 de ani de viață și a 
45 de ani de activitate revoluționară.

„Sint momente emoționante pentru 
fiecare dintre noi — se arată în te
legrama adresată de colectivul de 
oameni ai muncii, români, germani, 
maghiari. din ÎNTREPRINDEREA 
„LIBERTATEA" DIN SIBIU — mo
mente în care gîndurile ne poartă 
către partidul iubit, care a crescut 
cu exigență și cu părintească grijă 
numeroase cadre în spiritul celor mai 
înalte tradiții de luptă revoluționa
ră, inarmîndu-le cu o solidă pregă
tire marxist-leninistă, cu concepția 
științifică despre lume și viață.

Omagiul cel mai înalt pe care vi-1 
aducem este hotărîrea noastră fermă 
de a înfăptui neabătut mărețele 
sarcini ce ne revin din documentele 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, de a fi 
în primele rînduri pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

Și fericiți de a vă fi contemporani 
în bravul destin ce-1 cîrmuiți cu fer
mitate și omenie, vă cinstim aniver
sarea prin, aceeași urare pe care 
dumneavoastră o adresați cu deose
bită căldură din hotar in hotar : Vă 
urăm multă sănătate și multă feri
cire, viață îndelungată, spre slăvi
rea partidului, spre gloria și măreția 
României socialiste".

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de COMITETUL 
MUNICIPAL SATU MARE AL 
P.C.R., se arată : „Apropiata aniver
sare a 60 de ani de la ziua dumnea
voastră de naștere, și împlinirea a 
45 de ani de strălucită activitate re
voluționară prilejuiesc oamenilor 
muncii din milenarul Sătmar, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, alături de întregul nos
tru popor, momente de inestima
bilă bucurie, nețărmurită ' Stimă și 
■recunoștință pentru prodigioasa dum
neavoastră activitate desfășurată pe 
plan intern și internațional, pentru 
propășirea României socialiste.

Cu vie emoție și gratitudine re
memorăm rolul dumneavoastră hotă- 
rîtor în dezvoltarea multilaterală a 
vieții economice și sociale a munici
piului nostru, vizitele dumnea
voastră pe aceste meleaguri, care au 
prilejuit întotdeauna adevărate etape 
de fructificare plenară judicioasă a 
unor programe luminoase în dome
niul modernizării și diversificării 
industriei, al înnoirii edilitar-gospo- 
dărești și al intensificării activității 
social-culturale. în momente de res
ponsabilă dăruire în muncă, precum 
și în cele de grea încercare în lupta 
cu vicisitudinile naturii, atît la bine, 
cît și la nevoi, prezența dumnea
voastră, cuvintele de îmbărbătare și 
ajutorul dumneavoastră nemijlocit 
ne-au oțelit forțele, ne-au întărit 
speranțele și ne-au călăuzit ener
giile spre noi fapte puse cu nădejde 
în slujba înfăptuirii sarcinilor, a mă
rețelor obiective înscrise în Progra
mul luminos al partidului".

„Noi, urmașii generațiilor care în 
urmă cu 130 de ani au aprins aici, 
la Islaz, flacăra revoluției in Țara 
Românească, vă mulțumim din adîn- 
cul inimii pentru toate cîte ați făcut 
pentru România, pentru poporul din 
mijlocul căruia v-ați ridicat, dînd 
viață celor mai înalte aspirații și 
năzuințe ale înaintașilor, ducînd pes
te mări și țări gîndurile noastre sin
cere de pace și înțelegere între toate 
națiunile lumii — se spune în tele
grama COMITETULUI DE PARTID 
AL COMUNEI ISLAZ, JUDEȚUL 
TELEORMAN. Urmîndu-vă exemplul 
de patriot înflăcărat și revoluționar 
consecvent, vom munci cu toată dă
ruirea și abnegația pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului 
și a hotăririlor Conferinței Națio
nale. Vă rugăm să primiți urările 
noastre de sănătate deplină și să 
trăiți arii mulți și fericiți, spre bi
nele țării și al întregului popor".

„Alături de întregul popor, CA
DRELE DIDACTICE DIN SECTO
RUL 6-BUCUREȘTI, întrunite as
tăzi. 18 ianuarie 1978, în ședința de 
analiză a rezultatelor obținute in pri
mul trimestru al anului școlar 1977— 
1978, iși îndreaptă gindul spre dum
neavoastră. mult iubitul nostru con
ducător, care, cu pricepere și dăruire 
totală, călăuziți destinele scumpei 
noastre patrii, adresîndu-vă cu prile
jul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
de naștere și celor 45 de ani de 
activitate revoluționară urarea de 
viață lungă și putere de muncă pen
tru înflorirea și prosperitatea între
gului nostru popor.

Ne exprimăm recunoștința nemăr
ginită pentru grija părintească ce o 
purtați tinerei generalii, școlii româ
nești, pe calea perfecționării conti
nue. a legării organice a învățămîn- 
tului cu cercetarea și producția. în 
scopul pregătirii tineretului pentru 
muncă și viață, al formării omului 
nou. viitorul constructor al comunis
mului în patria noastră. Vă rugăm să 
primiți din partea celor ce slujesc cu 
pasiune și devotament învățămîntul 
tradiționala urare «LA MULȚI ANI 1», 
«SĂNĂTATE ȘI FERICIRE !»“.

„Cu ocazia zilei de naștere. COLEC
TIVUL OAMENILOR MUNCII DIN 
S.M.A. NĂNEȘTI, JUDEȚUL VRAN- 
CEA, vă dorește să aveți fericire și 
prosperitate in viața dumneavoastră, 
pe care o dedicați înfăptuirii politi
cii partidului și statului nostru atit 
pe plan național, cit și internațional. 
Prin politica dumneavoastră ați fă
cut ca în cei doi ani care au trecut 
din cincinalul actual să crească 
bunăstarea mecanizatorilor din agri
cultura noastră. Ne angajăm ca pe 
mai departe să vă urmăm în politica 
pe care o duceți pentru binele po

porului nostru, iar noi, colectivul 
oamenilor muncii din S.M.A,, să 
muncim în vederea înfăptuirii sarci
nilor trasate de partidul și statul nos
tru. pentru a contribui la realizarea 
cincinalului înainte de termen".

„Noi, cei care trăim intens pre
zentul, premisa strălucitului viitor 
prefigurat cu atîta clarviziune revo
luționară de Congresul al XI-lea al 
P.C.R. și de Conferința Națională a 
partidului nostru — se spune în te
legrama COMITETULUI ORĂȘE
NESC MIERCUREA-CIUC AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPULAR 
AL ORAȘULUI — ne exprimăm 
înalta noastră prețuire și recunoș
tință pentru activitatea laborioasă, 
încununată de mărețe izbînzi. activi
tate pe care ați depus-o și o depu
neți cu cea mai profundă abnegație 
in slujba socialismului, păcii, echită
ții. democrației și dreptății, pentru a 
ridica pe culmi tot mai înalte viața 
materială și spirituală a întregii 
noastre națiuni socialiste.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, 
legămintul nostru de credință și de
votament față de întreaga politică 
internă și internațională a partidu
lui și statului nostru, hotărîrea noas
tră neclintită de a munci fără pre
get pentru realizarea peste prevede
rile actualului cincinal a unei pro
ducții industriale în valoare de 526 
milioane lei. Acest angajament so
lemn dorim să fie și el o părticică a 
marii noastre stime și dragoste ce vă 
purtăm și din care izvorăște, și cu 
acest minunat prilej, urarea noastră 
„Să trăiți, la mulți ani !“.

în numele tuturor petroliștilor de 
pe meleagurile argeșene, în telegra
ma colectivului TRUSTULUI PETRO
LULUI DIN PITEȘTI șe spune: 
.-.Pasiunea revoluționară, clarviziunea, 
principialitatea; comunistă, profundul 
spirit de echitate -socialistă, identifi
carea ființei, a întregii dumneavoas
tră activități, cu aspirațiile supreme 
ale națiunii, dinamismul și perseve
rența cu care acționați in fruntea 
partidului și statului, pentru cauza 
socialismului și comunismului, pentru 
afirmarea tot mai puternică a Româ
niei. în viața internațională, consti
tuie, un exemplu strălucit și însufle- 
ți.t.or, o vibrantă chemare la muncă 
neobosită în scopul înfăptuirii hotă
ririlor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului, 
pentru , ridicarea patriei noastre pe 
noi cuinii,

Exprimîndu-vă recunoștința noastră 
deosebită pentru grija ce o purtați 
oamenilor muncii din activitatea de 
exploatare petrolieră, la care majo
rarea retribuției a fost devansată în- 
cepind -cu 1 ianuarie 1978, ne dedi
căm întreaga noastră putere de mun
că șl capacitate creatoare înfăptui
rii exemplare a prevederilor cinci
nalului și. ale Programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială 
a țării pînă în 1980, temelia sigură a 
creșterii bogăției naționale, prin des
coperirea de noi rezerve de hidro
carburi și creșterea generală a efi
cienței economice".

Muncitorul EGYED ALEXANDRU 
de la Combinatul de produse, sodice 
Ocna Mureș, județul Alba, scrie în 
rîndurile fierbinți adresate secreta
rului general al partidului : „Cu pri
lejul acestei dragi sărbători, eu și 
tovarășii mei de muncă ne îndrep
tăm gîndu! către dumneavoastră, 
neobosit militant revoluționar pentru 
eliberarea socială a poporului ro
mân, luptător dîrz pentru triumful 
socialismului pe pămîntul patriei 
noastre, pentru libertatea tuturor 
popoarelor și întronarea păcii în în
treaga lume.

Vă asigurăm de sincer devotament, 
sîntem mindri ca cetățeni ai națiunii 
noastre socialiste, sintem mîndri că 
în fruntea partidului și statului nos
tru vă aflați dumneavoastră, purtind 
făclia biruinței in lupta pentru drep
tate și fericirea întregii omeniri".

„Cu deosebită bucurie, noi. cadrele 
didactice și studenții UNIVERSITĂ
ȚII DIN TIMIȘOARA, ne exprimăm 
și cu acest prilej deosebita stimă, 
prețuirea și nemărginita recunoștință 
față de dumneavoastră, iubite tova
rășe secretar general, cel mai de 
seamă șl strălucit strateg pe care l-a 
avut poporul român in lupta sa 
eroică pentru o viață demnă și li
beră.

Cei 60 de ani de viață și 45 de ani 
de activitate revoluționară, pe care 
îi împliniți, sînt pentru noi o pildă 
vie in strădania de a acționa sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
cu perseverență și spirit revoluțio
nar, astfel incit să dăm măsura în
tregii noastre capacități de muncă 
și creație, pentru a contribui la ridi
carea patriei pe noi trepte de civi
lizație.

Vă dorim din inimă, iubite tovarășe 
secretar general, o viață lungă și fe
ricită. multă sănătate și putere de 
muncă, spre binele națiunii noastre 
socialiste, al poporului, pentru a cărui 
viață liberă și demnă luptați neobosit 
câ militant revoluționar, eminent 
teoretician, ca patriot și internațio
nalist consecvent".

în telegrama adresată de tînărul 
colectiv al ÎNTREPRINDERII „TEX
TILA" DIN BUZĂU, reafirmîndu-se 
recunoștința pentru prețioasele in
dicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse în această uni
tate, se mai arată :

„Puternic mobilizați de documen
tele Congresului al XI-lea și ale re
centei Conferințe Naționale a parti
dului, colectivul de oameni ai mun
cii din întreprinderea noastră, în

frunte cu comuniștii, se angajează ca 
în anul 1978 să realizeze suplimen
tar o producție industrială în valoa
re de peste 30 milioane lei, să-și 
mobilizeze întregul potențial uman 
și material în vederea transformării 
cantității într-o nouă calitate, pentru 
ca produsele noastre să fie cit mai 
solicitate, atît pe piața internă, cît 
și pe cea externă.

Respectînd din adincul ființei noas
tre tinerețea dumneavoastră neobo
sită de om politic, revoluționar, pa
triot luminat și luptător neînfricat 
pentru dreptate și libertate, vă în
credințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
urma neabătut partidul, supremul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață".

în telegrama COMITETULUI ORĂ
ȘENESC DE PARTID MARAȘEȘTI 
se spune : „Gîndurile noastre se în
dreaptă pline de înaltă recunoștință 
către Partidul Comunist Român, către 
dumneavoastră personal, cel care, prin 
activitatea desfășurată, conduceți cu 
înțelepciune și clarviziune marxistă 
destinele țării noastre pe drumul so
cialismului și comunismului. împreu
nă cu întregul popor acordăm o înal
tă apreciere activității rodnice, neo
bosite pe care dumneavoastră o des- 
fășurați pentru promovarea cu fer
mitate în viața politică internaționa
lă. în relațiile dintre state a unei noi 
ordini economice și politice mondiale, 
pentru realizarea dezarmării genera
le. pentru pace trainică într-o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Cu prilejul apropiatei aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere, vă 
urăm din toată mima multă sănătate, 
putere de muncă, ani îndelungați de 
viață, spre binele și fericirea poporu
lui român, pentru prosperitatea scum
pei noastre țări".

„CU prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață și a 45 de ani de activitate 
revoluționară. închinată din cea mai 
fragedă vîrstă slujirii poporului și 
patriei, comuniștii — se arată în te
legrama oamenilor muncii de la ÎN
TREPRINDEREA „TRICOTAJUL 
ROȘU", din Capitală — vă adresea
ză, scumpe tovarășe ~ Nicolae 
Ceaușescu.- calde urări de sănătate, 
fericire și multă putere de muncă, 
pentru continuarea operei de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, pentru împlini
rea exemplului luminos pe care-1 
oferiți, de slujire a idealurilor dum
neavoastră de pace și cooperare in 
întreaga lume.

Alături de celelalte colective de 
oameni ai muncii din țară, și colec
tivul nostru va acționa cu toată pu
terea de muncă pentru a traduce in 
viață sarcinile- ce ne revin din Ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului, ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român din 
decembrie 1977.

Folosind acest prilej fericit, vă 
urăm încă o dată noi și noi succese, 
„LA MULȚI ANI !“.

„La aniversarea a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani de neîntreruptă 
activitate revoluționară, noi. comu
niștii, toți oamenii muncii din muni
cipiul Turnu Măgurele, județul Te
leorman. ne alăturăm tuturor cetă
țenilor patriei și vă urăm multă să
nătate. fericire și putere de mun
că. spre binele și prosperitatea na
țiunii noastre socialiste — se spune 
în telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL TURNU MĂGURELE AL 
P.C.R.

în momentele sărbătorești pe care 
le trăim acum, vă asigurăm, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ne 
vom dedica întreaga capacitate crea
toare și toată energia transpunerii 
în fapt a hotăririlor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului.

Din toată inima, tradiționala urare, 
adresată celor scumpi și dragi — 
«La mulți ani !»“.

în telegrama adresată de comite
tul de partid și consiliul oamenilor 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC GAEȘTI se 
arată : „în întimplnarea acestei a- 
niversări, devenită o sărbătoare 
scumpă fiecărui om al muncii, ne-am 
unit eforturile pentru a ne îndepli
ni în mod exemplar sarcinile ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului. Cu emoție și recunoș
tință ne amintim de vizita dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în orașul Găești. de 
cuvintul declanșator de energii 
rostit la însuflețitorul miting ce a 
avut loc cu acel prilej, prin care ati 
trasat perspectivele de dezvoltare ale 
viitorului centru industrial din a- 
ceastă străveche vatră dîmboviteană.

La chezășia succeselor noastre, la 
bine și la greu v-ați aflat alături de 
noi. prin clarviziunea de a scruta 
viitorul, prin puterea de muncă pe 
care ne-ați arătat-o în toate împre
jurările și de aceea vizitele dumnea
voastră de lucru în județul Dîmbo
vița. în anii 1969 și 1973. au consti
tuit strălucite dovezioale grijii ce ne-o 
purtați tuturor .

Acum, la împlinirea a 60 de ani de 
viață și 45 de ani de la intrarea 
dumneavoastră în mișcarea muncito
rească revoluționară, sărbătoare cu 
profunde semnificații în istoria con
temporană a României. vă dorim 
mulți ani fericiți, sănătate și putere 
de muncă și să aflați din aceste rin- 
duri. pornite de pe strunele inimii, 
angajamentul nostru muncitoresc, de 
a nu ne precupeți eforturile pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor".

M ce a știut să redea 
viată altora 

merită viata tuturor..."
Mult iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Pe mine, Sorin Crai
nic, ultimul salvat de 

» sub dărîmăturile cutre
murului de la 4 mar
tie 1977, viața m-a în
vățat încă de la frage
da-vîrstă pe care o am 
că părinți nu-ți sînt 
numai cei ce te-au a- 
dus pe lume și te-au 
crescut, ci și cei care 
n ceasul celei mai gre
le cumpene te-au răpit 
morții și ți-au redat 
viața, puterile și dra
gostea de a trăi.

Pentru mine, dum
neavoastră și tovarășa 
Elena Ceaușescu ați 
fost mai mult ca niște 
părinți. Atunci cînd, 
după aproape unspre
zece zile de cînd ză
ceam sub dărîmături, 
am fost scos Ia lumină 
numai datorită insis
tențelor dumneavoas
tră — Omul care n-a 
Încetat nici ,o clipă să 
creadă în izgîndă și să 
ceară oamenilor să 
lupte pentru salvarea 
celui mai firav semn de 
viață, chiar dacă, după 
atît timp de la cutre
mur, nimeni n-ar mai 
fi putut crede că sub 
acele hide și groaznice 
dărîmături ar mai fi 
putut exista un suflet 
capabil să lupte cu 
moartea — eu am re
născut. V-am spus și 
atunci cînd, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cea de-a 
doua mamă a mea, 
m-ați vizitat la Spita- 
ul militar central, unde 
mi se dădeau cele mai 
atente îngrijiri, ca tu
turor celor salvați de 
sub dărimături, că. în 
tot timpul cît rămăse
sem acolo, prins între 
ziduri, in beznă și frig, 
n-am încetat nici o cli
pă să sper, deoarece 
inima îmi spunea că 
nu se poate să fiu a- 
bandonat, că deși pier
dusem șirul zilelor și 
al nopților de cînd ză
ceam acolo, și setea 
îmi ardea sufletul, iar 
molozul îmi intrase în 
ochi și îmi astupase 
îuzul, cineva mă va sal
va, știind că trăiesc 
într-o țară a oameni
lor și a omeniei, con
dusă de Omul celei 
mai mari Omenii din 
ciți a dat lumii dem
nul și omenescul nos- 

\ tru popor.

Dumneavoastră m-ați 
salvat, numai și nu
mai . dumneavoastră, 
căci atunci, ca îritot- 
deauna, v-ați aflat în 
inima, în voința și în 
brațul fiecărui om 
care lupta pentru via
ță, pentru bucuria de 
a trăi și a lupta pen
tru patrie, pentru so
cialism. Apoi, zi de zi, 
ceas de ceas, am sim
țit asupra mea veghea 
și grija dumneavoas
tră și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Pot spune 
acum că nu numai în
grijirile medicilor și 
doctoriile care mi 
s-au dat m-au ajutat 
să birui moartea, de
oarece îmi dau seama 
că, pentru cei ce mă în
grijeau, eram un „caz 
disperat", ci mai ales 
încurajările pe care 
mi le-ați dat, mina 
întinsă părintește, su- 
risul bun, încrederea 
pe care mi-ați insu
flat-o. Și mi-am zis : 
Trebuie să trăiesc! 
Trebuie să înving ! 
Trebuie să nu-i deza
măgesc pe cei ce au 
luptat pentru mine ! 
Trebuie să mă refac, 
să-mi recîștig forțele, 
să pot intra la rindul 
meu în luptă ca să-’i 
ajut pe oameni, să-mi 
servesc țara așa cum 
oamenii și țara mea 
m-au ajutat la greu. 
Și am învins ! După 
cîteva luni de îngri
jiri dintre cele mai 
bune, mi-am revenit 
complet și m-am în
tors printre ai mei, 
cei dragi, la locul meu 
de muncă, la „Elec
tromagnetica", unde 
lucrez ca montalor în 
aparatură de teleco
municații.

N-am uitat însă, și 
nu voi uita nici o 
clipă, cîte zile voi 
trăi, cui datorez viața. 
N-am vrut să fiu un 
erou, nici măcar n-am 
bănuit ciți prieteni am 
în țara mea și în lu
mea întreagă, cîți 
frați și cîte surori în 
rîndurile tineretului 
nostru, dar mi-am zis 
că, de-acum încolo, 
trebuie să trăiesc ca 
un om care aparține 
unui neam de eroi. Ca 
un om care aparține 
acestui timp și aces

tei generații ce are 
fericirea să fie con
temporană cu dum
neavoastră. Iată de 
ce eu. Sorin Crainic, 
nu vă pot .considera 
altfel decît părinții 
mei, căci prin dumnea
voastră am renăscut, 
prin dumneavoastră 
mi-am redobîndit pli
nătatea puterilor, prin 
dumneavoastră trăiesc.

Acum, cînd întregul 
nostru popor vă săr
bătorește aniversarea 
a 60 de ani de viață 
și a 45 de ani de 
necurmată luptă revo
luționară pusă in sluj
ba patriei și a ome
niei, dați-mi și mie 
voie, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. 
să fiu în primele rîn
duri ale celor ce vă 
urează : „La mulți 
ani !“, fericire, tinere
țe veșnică. multă, 
multă putere de mun
că. spre binele patriei 
noastre socialiste, spre 
binele oamenilor de 
pretutindeni, al tutu
ror celor ce cred in 
omenie. în lumină, în 
dreptate. în comunism.

Fie ca acum, in zi
lele acestea de glo
rioasă aniversare, gin
dul meu cel mai pur 
și cel mai plin de re
cunoștință să ajungă 
la dumneavoastră con
topit cu gîndul de bine 
și de fericire al între
gului nostru popor.

Vă urez încă o dată, 
și încă de mii și mii 
de ori viață lungă, să
nătate. fericire și în
totdeauna să aveți din 
partea tineretului pa
triei noastre numai 
mulțumiri.

Mama mea îmi spu
ne că cel ce a știut 
să redea viată altora 
merită viata tuturor. 
Fie ca această nepre
țuită viață să vă adu
că numai bucurii, așa 
cum dumneavoastră 
ati adus viață si bucu
rie în casele oameni
lor. V-o urează :

Sorin CRAINIC 
montator 
în aparatură 
de telecomunicații, 
întreprinderea 

„Electromagnetica",
București

@ O O O o
(Urmare din pag. I)
Mare și la Satu Mare ? Ce 
fabrici și întreprinderi noi 
să se înființeze in Mara
mureș. la Sighet și Vișeu, 
la Negrești și la Cărei ? Și 
nu pot să nu-mi aduc a- 
minte de zilele cele mai 
grele ale orașului meu de 
baștină. Satu Mare, lovit de 
calamitățile inundațiilor, și 
să nu mă gîndesc cu pro
fundă recunoștință la tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
prezent cu îndemnul și 
sprijinul său in cele mai 
încercate ore ale sătmăre
nilor. Și-mi va rămine 
neuitată acea zi însorită 
cînd. cu doi ani mai tîrziu. 
la sărbătoarea jubileului 
milenar al orașului, l-am 
găsit pe toți sătmărenii a- 
dunați in jurul iubitului

conducător al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care a onorat 
cu prezenta sa această săr
bătoare milenară, dindu-i o 
deosebită strălucire si sem

Sub vasta boltă a eternității
Acelui ce în luptă-i prezent necontenit,
Și care dedublează lumina uneori 
Ca să răsară macii, ca niște roșii sori 
într-o plutire lină spre zenit, —

Și care-n el păstrează ceva din arbori, din 
Simțirea celor care mereu sînt de folos, 
Din rîurile calme ce peste șesuri cos 
Velințe de argint și cer senin, —

Acelui ce îndreaptă greșala și-nțelept
Exprimă-a Revoluției putere,
Și-a cărui singură avere
E fapta minunată, drumul drept, —

Noi îi urăm cînd urcă pe culmile etății 
Și-ale credinței sale pentru popor și țară, 
Să-i fie viața-ntreagă-nflorită primăvară
Sub vasta boltă a eternității. . i

Virgil TEODORESCU

Legămîn
noi, fiii bravi ai țării, dăm di 
că-n inimă un singur dor nutr 
de-a înălța prin harul munci 
destinele acestui neam sublirr 
de a veghea neprihănirea gl 
văzduhul limpezit de-a ni-l p 
astfel îneît oștirile de păsări 
să se ridice libere-n tării

de a simți de-a pururi'roma 
cinstiți la cuget, nesulemeniț 
de-a crește drepți și falnici pr 
prin care se pierdură vechii 
de-a face totul pentru paced 
zidită pe martiri cu zîmbettr 
de a fi demni, de a urma înl 
neabătut, partidul comunist

de a cînta, cu orgile din inir 
pe-al patriei viteaz conducă 
el, care-a pus pe tot ce miș 
cîte-un crîmpei din mîndrul 
de-a-i fi tovarăși buni și de 
precum ni-e el, la bine și la 
de-a ne căli la focul viu al ț 
pe care ființa lui ne-o dă m

în astă zi, de purpură și aui 
să-i închinăm, dar, gîndul < 
lui, ce-a urcat mîndria Romi 
pe-o culme neatinsă pînă-a 
fără de moarte este crezul i 
decît orice pe lume ni-e mai 
el fi-va-ne îndemn și călăuz 
și far strălucitor, și Îegămînt

Corneliu V

Statornic j 
cum îi sînt doa

fundamentală în viata ob
știi și în relațiile umane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
veghează neobosit la tradu
cerea în viată a egalității 
în drepturi a tuturor fiilor

Simbolul nostru, românesc, 
Dar mai întîi aici, carpatic 
Bărbatul care ne-a redat i 
lluminînd prin ani un sfînt

De-o vîrstă-i cu Unirea no
Și veșnic tînăr cum de vec 
Destinul lui în pruncii mei
Cum din curata iarnă prin.

E crezul lui în noi adînc sî
O stea ce nimeni nu ne-c 
De comunist, de om adevi 
De două mii de ani plătit

Să îl urmăm, tovarăși, ne- 
Cu fapta muncii, cu lumini
Pe luptătorul dîrz și devot
Statornic țării cum îi sînt ck

Alexandru BRAD

O fi ^3 H El m H El 10
brie. în pragul Conferinței 
Naționale a partidului, 
pașii mei s-au îndreptat 
spre Scornicești. Ca unul 
venit mai de departe și 
pentru prima dată. încer

LA MASA DE LUCRU A TĂRII
nificație, îndemnurile sale 
luminoase constituind pen
tru noi toți un înflăcărat 
îndreptar pentru cel de-al 
doilea rhileniu al bătrinei 
urbe, pornită spre tinerețea 
ei comunistă.

întruchipare a celor mai 
înalte virtuli ale omeniei 
românești, ne care a ridi
cat-o la rangul de lege

țării, fără deosebire de na
ționalitate, la cimentarea 
frăției intre români, ma
ghiari. germani și cei de 
altă naționalitate, oferin- 
du-ne zi de zi un strălucit 
exemplu de omenie, care 
înseamnă : demnitate, dra
goste pentru pămîntul na
tal. pentru patrie.

La începutul lunii decem

cam o oareșcare sfială și 
timiditate. Era o zi de sim- 
bătă. Colegii de la televi
ziunea iugoslavă mi-o lua
seră înainte, filmau de di
mineață prin comună, era 
ziua in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu impteu- 
nă cu tovarășul Iosif Broz 
Tito inauguraseră pe Du
năre șantierul Hidrocentra

lei Porțile de Fier II. Era o 
zi aspră de iarnă, dar sfiala 
mi-a fost repede risipită, 
inima vrednică și primi
toare a Scorniceștilor m-a 
încălzit, m-a luat de brațe, 
m-a poftit in casă, m-a 
așezat la masă, m-a ineîn- 
tat cu vorba prietenească, 
cu dansurile bărbătești, cu 
tineretul său studios, cu 
oamenii săi deschiși, har
nici. inteligenți. și întreprin
zători. care își transformă 
comuna intr-un viitor oraș 
agroindustrial înfloritor. 
Poate aici, la Scornicești. 
printre dealuri am înțeles 
și mai bine cît de adinei și 
puternice sînt rădăcinile 
omeniei conducătorului nos
tru iubit, ale cărei virtuți 
rodesc azi. cînd îl sărbăto
rim cu toții, pentru o tară, 
pentru o lume întreagă.
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DEMOCRATISMUL CULTURII teatre
Sesiune științifică de comunicări cu tema:

NOASTRE SOCIALISTE
,,Ca în toate sectoarele vieții materiale 

și spirituale, rolul determinant în crearea 
culturii noi, revoluționare îl au masele 
populare, geniul inepuizabil și mereu ino
vator al poporului. Educația socialista, dez
voltarea culturii revoluționare constituie o 
problemă de cea mai mare importanță 
pentru întreaga societate și ea nu poate ii 
soluționată decît cu participarea activă a 
maselor populare, a întregului nostru po
por. Această activitate se integrează, de 
altiel, în procesul lărgirii continue a demo
crației noastre socialiste, reprezintă un fac
tor de mare importanță în dezvoltarea ge
nerală a țării, în participarea întregului 
popor la construirea conștientă a propriului 
său destin".

Aceste precizări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
din Expunerea rostită la 
Congresul educației politi
ce și al culturii socialiste, 
surprind nucleul insuși al 
strategiei Partidului Comu
nist Român de fortificare 
a noii culturi în cadrul 
construirii societății socia
liste multilateral dezvol
tate.

Potențialul crea
tor al maselor popu
lare Liniile de forță prin 
care cultura se subsumea
ză democrației ar trebui 
să se afle constant în cen
trul meditațiilor și acțiu
nilor fiecărui om de cul
tură contemporan. Prin ele 
i se vor dezvălui, prioritar, 
și îndatoririle istorice pe 
care predecesorii săi nu 
aveau cum să le fi onorat 
pină la capăt, ca și împli
nirile istorice pe care el 
și urmașii lui sînt capabili 
să le înfăptuiască. Legătu
rile culturii cu democrația 
ni se vor dezvălui însă, în 
carențele unei îndelungi și 
grele moșteniri și în ple
nitudinea lor viitoare, nu
mai dacă le vom privi 
concret și practic, cu tap
ele și situațiile ce le-au 
'■st și le sînt inerente. A- 

ătorii democrației, a 
■i burgheze în speță, 

întrecut în gesticula- 
motoase, în care în- 
,e particulare pro- 

unei democrații cultu- 
j autentice s-au subțiat 

eptat ; s-au subțiat, cu 
deosebire, raportările la 
covirșitoarea majoritate a 
populației unei țări, unui 
continent sau a globului 
pămîntesc în ansamblu, în 
afara intereselor și năzuin
țelor cărora vorbele fru
moase iși pierd sensul.

Discuția despre democra

ția culturală dobîndește un 
conținut real și esențial 
numai dacă are in vedere 
milioanele de muncitori și 
țărani pentru care, în cele 
din urmă, se creează cul
tura și care se cuvine să 
ajungă, ele însele, la o 
creație culturală de o din 
ce in ce mai mare anver
gură. Masele populare, 
de-a lungul mileniilor 
principale făuritoare de 
bunuri materiale, au fost 
lipsite in mare parte de 
accesul la plămădirea și 
folosirea valorilor spiritu
ale, pe care dacă le-au 
multiplicat totuși, au fă
cut-o în ciuda tuturor pre
siunilor, avatarurilor, frus
trărilor și alienărilor căro
ra le fuseseră supuse. Stra
tegia marxismului și prac
tica socialismului urmă
resc eliberarea maselor de 
servituți, implicarea lor 
treptată in toate circuitele 
valorice, apropierea lor de 
condiția intelectualului — 
ceea ce, ca revers obliga
toriu, presupune și apro
pierea intelectualului de 
condiția lor. Programul 
dispariției deosebirilor e- 
sențiale dintre munca fizi
că și munca intelectuală și 
al omogenizării de struc
tură la nivelul întregului 
popor (cu toate deosebirile 
individuale inerente și 
care își vor găsi expresia 
plenară pe acest anume 
temei unitar) reprezintă, 
astfel, esența programului 
de lărgire a democrației 
noastre socialiste și, in ca
drul ei, a democrației cul
turale.

Perfecționarea de« 
mocrației socialiste. 
Partidul nostru, secretarul 
său general au orientat 
dezvoltarea culturii româ
nești într-o atare direcție

majoră și realistă, cu fața 
îndreptată către nevoile 
imediate și de viitor ale 
maselor populare. Pe baza 
direcțiilor jalonate la Con
gresul al XI-lea și in Pro
gramul adoptat cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat in 
cursul anului care a trecut 
obiectivele centrale ce stau 
in fața oamenilor de cultură 
și a culturii în ansamblul 
ei. Cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
ferința națională a scriito
rilor, la plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie, la Con
gresul consiliilor oamenilor 
muncii din iulie, la Consfă
tuirea cu activiștii și ca
drele din domeniul educa
ției politice, al propagandei 
și ideologiei din septem
brie și la Conferința Na-

lon IANOȘI

țională a partidului — eve
niment de excepție în lu
mina căruia se desfășoară 
și se va desfășura întreaga 
activitate economico-socială 
și educativ-culturală din 
țara noastră — s-au confi
gurat intr-un unitar pro
gram de măsuri, in centrul 
căruia se situează anume 
perfecționarea continuă a 
democrației socialiste ; între 
altele, s-au definit cu preg
nantă căile practice prin 
care diferitele forme și ma
nifestări de cultură iși pot 
spori valoarea și eficiența, 
în raport cu trebuințele ce
lor mai vaste pături de 
muncitori, țărani și intelec
tuali.

Astfel, la Congresul con
siliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții 
și transporturi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vorbea 
de „perspectiva trecerii 
treptate spre autoguver
narea liberă a poporului, 
spre fazele superioare ale 
organizării comuniste a 
vieții sociale". Nu ajunge 
să ne imaginăm această 
perspectivă doar în lumina 
unor indispensabile cunoș
tințe ; esențială este trans
punerea ei în practică, și 
anume de pe acum, in
tr-adevăr printr-o „trecere 
treptată". Or, în măsurile 
inițiate de către secretarul 
general al partidului cu 
prilejurile amintite s-a tre
cut la experimentarea prac
tică și concretizată pe do
menii a unui larg cadru 
democratic de conducere a

diferitelor activități de că
tre înseși respectivele co
lective. inclusiv in institu
țiile culturale. Hotărîrea de 
partid privind trecerea răs
punderii pentru conținutul 
publicațiilor, activității de 
radioteleviziune și activi
tății cultural-artistice asu
pra consiliilor de conducere 
ale organelor și instituțiilor 
respective se înscrie orga
nic in realizarea programu
lui de lărgire a democrației 
socialiste, ca și hotărirea 
ca in consiliile de condu
cere, date să participe un 
număr mai mare dintre cei 
ce produc fundamentalele 
bunuri materiale ale socie
tății. Este vorba de o nouă 
măsură prin care osmoza 
producătorilor feluritelor 
valori să se realizeze cit 
mai pe viu, prin care să se 
cimenteze in mod concret 
alianța și colaborarea din
tre muncitori, țărani și in
telectuali.

Nu altul este rostul Festi
valului național „Cînta- 
rea României", aflat la a 
doua sa ediție, modalitate 
prin excelență democratică 
de promovare și răspîndire 
a culturii, în avanscena 
căruia se situează stator
nic preocupările maselor 
de oameni ai muncii și in- 
terrelațiile lor din ce in ce 
mai strinse cu profesioniș
tii tehnicii, științei și cul
turii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inițiat și im
pulsionat Festivalul națio
nal „Cîntarea României" 
spre a dinamiza prezența 
culturii în toate sectoarele și 
activitățile constitutive ale 
societății contemporane, 
pentru a dovedi că fiecare 
domeniu al muncii se cuvi
ne potentat pină la un ni
vel sinonim cu originalita
tea creatoare. Acest din 
urmă însemn, creația, va 
trebui să patroneze intr-o 
crescîndă măsură desfășu
rările locale și de anver
gură ale festivalului na
țional.

Realismul politici! 
CUltUraEe. îmbogățirea 
treptată și variată a crea
ției culturale cu trăsăturile 
unei democrații socialiste 
în continuă expansiune iși 
demonstrează întemeierea 
lucidă și în măsura in care 
— legată de practică și ve
rificată prin practică — ea 
nu-și propune să sară pes
te etapele succesive ale 
edificărilor, nu împărtășeș
te iluziile unor rezolvări 
miraculoase și definitive.

Societatea socialistă și cul
tura ei sint concepute în
tr-o neîntreruptă devenire, 
în contextele particulare 
ale moștenirilor tării noas
tre și ale particularităților 
ei prezente, prin confrun
tări atente cu fiecare o- 
biectiv al fiecărei etape 
parcurse.

Pledind pentru perfec
ționarea produsului cel mai 
înalt al naturii — omul, 
creator a tot și toate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat nevoia de a se 
avea in vedere individua
litatea și personalitatea 
distinctă a fiecărui om in 
parte, absurditatea ideii de 
uniformizare a omului, 
imperativul unei pregătiri 
multilaterale și al creării 
condițiilor celor mai pro
pice pentru ca omul să se 
poată manifesta din plin 
în toate împrejurările vie
ții sociale, „fiecare cu ca
pacitățile, personalitatea și 
felul său de a fi, in spiri
tul comun întregii socie
tăți..." și a precizat, in 
continuare, că „formarea 
omului nou, a prototipului 
uman al comunismului, nu 
se poate realiza in decursul 
unuia sau citorva planuri 
cincinale. Aceasta este o 
problemă complexă, de 
marc amploare și de lungă 
perspectivă, legată nemij
locit și de procesul dezvol
tării și modernizării forțe
lor de producție, al perfec
ționării relațiilor de pro
ducție și sociale, de întrea
ga evoluție a societății".

Se leagă, așadar, intr-un 
singur mănunchi multitu
dinea obiectivelor pe care 
societatea românească și le 
propune și le • realizează, 
în plan material și spiri
tual, economic, politic, teh
nic, științific și cultural. 
Fiecare domeniu pătrunde 
în celelalte, fiecare sector 
beneficiază de înnoirile 
celorlalte. Democratismul 
culturii e garantat de efec
tiva ei înscriere în orizon
tul socialist de ansamblu. 
Particularitatea ei nu nu
mai că nu se estompează 
în acest caz, ci se accentu
ează grație acestui proces 
de integrare. Căci oricit ar 
fi de nobilă cultura, și toc
mai pentru că este nobilă, 
ea reprezintă nu un scop 
în sine, ci un mijloc esen
țial pentru înnobilarea 
omului — a maselor de- 
oameni și a individualității 
umane. Cultura și demo
crația fuzionează deplin în

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Richard al IlI-lea 
— 19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert susți
nut de orchestra Camerala. Diri
jor: Paul Staicu — 20.
• Opera Română : Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-ai ei husar — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 10,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Nu am încredere in băr
bați — 19,30, (sala Studio) : Ham
let - 19.
• Teatrul Glulești : Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : De la 
om la om — 10.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30. (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic „Ransodla 
română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bal la 
revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „Ho- 
cus-Pocus și-o găleată" — 17.

cinema

perspectiva 
multilaterale 
comuniste.

personalității 
a societății

Casa de cultură din Roman Foto : E. Dichiseanu

• Acțiunea „Autobuzul" : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
S Ziua gloriei : PATRIA - 9,15; 
11,30; 13,30; 16: 18.15; 20,15, LU
CEAFĂRUL - 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Rlul care urcă muntele : CEN
TRAL - 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18.15; 20.30, COTROCENI — 9;
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.15. ARTA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Dantelăreasa : CAPITOL - 9.15;
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20.30. MO
DERN - 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15; 
20.30.
• Diamantele negre : GR1VIȚA — 
9; 12; 16; 19.
• Scaramouche : FESTIVAL — 9: 
11.15; 13.30: 16: 18,15: 20.30. FERO
VIAR - ț; 11,15: 13.30.; 16; 18 15: 
20.30. MELODIA - 9; 11,15: 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
• Matriarhat : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.
• Al șaptelea continent : VICTO
RIA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Matelaș giscarul — 9,15; 11;
12,45; 14.30; Iarba verde de acasă
— 16; 18; 20 : DOINA.
e Evadați din viitor : EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15,
FLAMURA — 11,15; 13.30; 15,45:
18; 20.15.
• Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
< Mama : BUCEGI — 9; 11,15;
13,30: 16: 18; 20.
« Jane Eyre : EFORIE — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15: 20,30.
© Cutia magică — 9,45: 11,45.
Prima lovitură cu macheta — 14; 
16.15; Henric al V-lca — 18.30,
Rebecca — 20.30 : CINEMATECA.
• Marele Gatsby : PALATUL
SPORTURILOR SI CULTURII — 17 
s împușcături sub clar de lună : 
LIRA - 15.30: 18; 20,15. PACEA
— 15; 17,15; 19.30.
a Cintecul lebedei : CINEMA
STUDIO — 9.45; 11.45; 13.45: 16; 
18.15; 20.15. BUZEȘTI — 9: 11,15! 
13,30: 15.45: 18: 20.15.
• Melodiile nopții albe : MIORI
ȚA — 9: 11; 13.15: 15,30; 17.45; 20.
• Mark polițistul : FERENTARI
— 10.30; 15,30; 18; 20.
• Vacanță la unchiul Toma : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Condurul și trandafirul : VOL
GA - 9: 12.15: 16; 19,15, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30.
e Imposibila poveste de dragoste: 
FLOREASCA - 15,30; 18; 20.
• Floare la ureche : VIITORUL 
15.30; 17.45; 20.
• Fair-Play : POPULAR — 16: 18; 
20.
o Aventurile maimuței Nuky — 
15,45, Sărbătoarea sălbatică — 18; 
20 : MUNCA.
o Program de desene animate 
Walt Disney — 9,30, Pămînt fier
binte — 11,30; 13,30; 16; 18; 20 : 
FLACĂRA.
• Regăsire : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Ura : COSMOS — 16: 18; 20.
O Comoara din lacul de argint : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,43; 20.

„CONTRIBUȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
la dezvoltarea creatoare a teoriei marxist-leniniste, 
la fundamentarea doctrinei militare a României socialiste'

Joi, la Academia militară, a avut • 
loc ‘o sesiune științifică de comuni
cări cu tema : „Contribuția tovară
șului Nicolae Ceaușescu la dezvolta
rea creatoare a teoriei marxist-leni- 
niste, la fundamentarea doctrinei mi
litare a României socialiste", organi
zată în cinstea apropiatei aniversări 
a 60 de ani de viață și a 45 de ani 
de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, sărbătoare 
a întregului nostru partid și popor.

Comunicările prezentate au relevat 
contribuția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
spiritului creator in activitatea teore
tică și practică a partidului nostru, 
fundamentarea conceptului de apă
rare a patriei ca operă și cauză a în
tregului popor, perfectionarea orga
nismului militar al tării și întărirea 
capacității de apărare a patriei.

într-o atmosferă vibrantă, partici- 
pantif la sesiune au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele re
publicii, comandantul suprem al for
țelor noastre armate, o telegramă în 
care se spune :

„Constituindu-se într-un vibrant 
omagiu, sesiunea a reliefat cu ri
guroase argumente științifice contri
buția dumneavoastră decisivă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului. a Programului partidului, fap
tul că de numele și prodigioasa dum
neavoastră activitate se leagă mari
le înfăptuiri obținute in edificarea

societății socialiste multilateral dez
voltate. libertatea și demnitatea uma
nă de care se bucură toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de naționa
litate. imensul prestigiu și locul de 
cinste pe care il ocupă astăzi Româ
nia între națiunile lumii.

Comunicările au subliniat pregnant 
aportul dumneavoastră prestigios la 
promovarea spiritului creator in gin- 
direa' marxistă contemporană, care 
s-a exprimat într-o creație de ex
cepțională valoare in domeniul filo
zofiei, socialismului științific, econo
miei politice, istoriei, in elaborarea 
unei viziuni noi, revoluționare asu
pra dezvoltării invățămintului. știin
ței și culturii, a întregii spiritualități 
românești.

Participants la sesiunea științifică 
dau o înaltă apreciere grijii neslăbi
te pe care o manifestați față de creș
terea' capacității de apărare a patriei, 
a forței combative a armatei, contri
buției dumneavoastră hotărîtoare la 
elaborarea unei concepții armonioa
se. originale, potrivit căreia apăra
rea patriei constituie cauza și opera 
întregului popor.

Dînd glas angajamentului de a 
urma în întreaga viată și activitate 
exemplul, dumneavoastră strălucit de 
dăruire și pasiune revoluționară, in- 
tregul personal al Academiei milita
re vă prezintă onorul ostășesc și vă 
urează multă sănătate, fericire, viată 
îndelungată si putere de muncă spre 
binele și propășirea României so
cialiste".

--------- în Editura politică a apărut volumul : ---------
SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI DINTRE 
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN Șl PARTIDUL 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA, DINTRE REPU
BLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl REPUBLICA 
DEMOCRATĂ GERMANĂ, DINTRE POPOARELE 

CELOR DOUĂ ȚĂRI
ÎNTÎLN1RI Șl CONVORBIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, cu TO
VARĂȘUL ERICH HONECKER, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane, în perioada 1975—1977.

0 CONCEPȚIE AMPLĂ, 
UNITARĂ, INOVATOARE
(Urmare din pag. I)

Studiilor românești des
pre baroc, tot mai nu
meroase in ultimii ani (un 
bun articol de sinteză de 
Dolores Toma. în Cahiers 
roumains d’etudes litterai- 
res, 4/1976), li s-a adăugat 
de curind o importantă lu
crare a lui Edgar Papu, 
Barocul ca tip de existență 
(București, B.p.t., 1977, 2 
voi.). într-un stil de prele
gere universitară de înalt 
nivel, cu o arhitectură nu 
excesiv de riguroasă (car
tea se dezvoltă în stil ar
borescent, „baroc", ea în- 
: ăși), cunoscutul estetician 
ș. critic oferă, de fapt, un 
studiu sistematic de filoso- 
fia culturii și a stilului. în 
tradiția inaugurată la noi 
de Blaga-Vianu, poate mai 
precis la intretăierea celor 
două metode. Dar intr-un 
mod mai aplicat, mai ana
litic și cu referințe culese 
din mai multe culturi si 
arte. Competența este evi
dentă. iar particularitatea 
metodei indiscutabilă. Asu
pra acestui punct esențial 
atenția noastră se îndreap
tă in primul rînd.

Concepția lui Edgar Papu 
despre baroc nu este ri
guros istorică, ci tipologică 
și categorială. Pentru au
tor, barocul constituie un 
mod de a fi, o „atitudine 
emoțională", o trăire, un 
sentiment, un unghi de 
percepție a existenței și' 
chiar unul din principiile 
care ordonează și structu
rează întreaga existentă. 
Fără îndoială, barocul are 
determinări istorice care-i 
modifică fizionomia în timp 
și spațiu. Dar o serie de 
trăsături se dovedesc per
manente și recurente. Deci, 
pe de o parte, intervine 
recunoașterea unui baroc 
etern, permanent (verifi
cabil încă în culturile asia
tice și europene antice), in 
spiritul, să spunem, al lui 
Eugenio D’Ors. pe de alta, 
un fenomen de invariantă 
și repetiție, care se lasă 
surprins nu numai in is
torie, cultură, artă, dar 
chiar și in natură : expre
sie a declinului, a tuturor 
sfirșiturilor de ciclu, ultima 
fază a proceselor istorice, 
spirituale și naturale.

Această metodă procedează 
prin sinteză, generalizare, 
extrapolare și trebuie în
țeleasă in propriu! său plan 
de referință. Intervine ca 
totdeauna în astfel de cer
cetări o tipică relație her
meneutică : o intuiție fun
damentală și o schemă ca
tegorială, care se • adînceș- 
te, se completează și se 
nuanțează progresiv prin 
aplicări tot mai analitice la 
obiect, la opere, texte, fe
nomene de cultură, che
mate succesiv în cîmpul 
observației. Din care cauză 
cartea are o construcție

Observația ■ obiectivă arată 
că barocul este totdeauna 
produsul unei opoziții și al 
unei dialectici — explicite 
sau implicite — față de 
clasicism (structuri, tehni
că, program, principii), 
ceea ce este indiscutabil. 
Edgar Papu reține firește 
acest fenomen, îl semna
lează, il comentează, dar 
argumentarea sa esențială 
nu urmărește această pistă, 
ci dezvoltă in volute și 
arabescuri o intuiție, care 
implică, desigur, tot o vi
ziune ■ dialectică, dar in
tr-un alt plan : barocul de

dar susceptibile și de com
pletări sint și paginile con- 

\ sacrate Dominantei origi
nalității. Barocul nu este 
numai un partizan al 
„noului" (idee de subliniat 
cu tărie) și un contestatar 
al pozițiilor clasicizant- 
academice „vechi", dar și 
al „modernului" și „mo
dernității" și întrucit este 
vorba și de Prelungiri in 
vremea mai nouă, chiar și 
al „avangardei" și „nco- 
avangardei" (idee insufi
cient dezbătută). Un accent 
deosebit se cere pus și pe 
ideea de progres, principiu

mult prin consultarea stu
diului Lo Barroco como 
aproximaclon o fusion de 
las artes de Emilio Carilla, 
în Lengua, Literatura, 
Folklore, Santiago de Chile, 
1967. Teoria „disimulării 
oneste" își are teoreticianul 
cel mai specific in Torquato 
Accetto. Delia dissimulazio- 
ne onesta (1641), neamintit. 
Uneori, pagina alunecă în 
„eseu" și pierde contactul 
direct cu textele. în gene
ral, Edgar Papu stăpînește 
foarte bine domeniul roma
nic in piesele esențiale (re
ferințele critice șctuale sint

------------------------------ ---- -  Edgar PAPU’ ---------------------------------- —

„Barocul ca tip de existentă66
supraetajată, cu înaintări 
și deschideri, nu o dată, 
de-a dreptul vertiginoase și, 
să spunem cuvîntul. adesea 
chiar speculative. Edgar 
Papu nu face istorie cul
turală de tip pozitivist, ci 
analiză categorială de tip 
hermeneutic. El vrea să 
înțeleagă și să explice fe
nomenul baroc in adinci- 
mea, totalitatea și comple
xitatea sa. Este a doua în
cercare românească de 
acest gen, dar mai amplă 
și intr-adevăr globaiă, 
după o contribuție a noas
tră din 1973 (Baroc, în Dic
ționar de idei literare, I, 
acolo doar o „modelare" a 
tuturor semnificațiilor teo- 
retico-programatice ale ba
rocului). Pentru spiritul său 
de sinteză, de inițiativă și 
de maximă generalizare, 
autorul are toată simpatia 
și prețuirea noastră. Dar 
să privim mai îndeaproape 
teoria Iui Edgar Papu des
pre baroc.

Ea are o dublă origine și 
determinare și nu sîntem 
chiar totdeauna convinși 
că cele două planuri se 
articulează în modul cel 
mai desăvîrșit, operație — 
ce-i drept — dintre cele 
mai complicate și dificile.

rivă, după Edgar Papu, 
„din substratul complex al 
tragicului" (I, p. 157), din- 
tr-o trăire tragică, dilema- 
tică. defensivă și compen
satorie. El este produsul 
unui dezechilibru, al unei 
răsturnări, care expune 
ființa umană primejdiei 
unei crize. De unde o reac- 
țiune defensivă, de apăra
re și compensare a defi
cienței, printr-un întreg 
joc de măști și aparențe 
strălucitoare : spectacol,
teatru, „arătare", artificia
lizare. Insistența cu care 
este subliniată ideea de 
„compensație" s-ar putea 
să trădeze și un anume 
ecou psihanalitic (fenome
nul „abreacției" ?). tn orice 
caz, verificarea acestei 
constante tragico-defensive- 
iluzorii oferă lui Edgar 
Papu cele mai bune pagini 
ale lucrării cu un capitol 
central de bravură, in
tr-adevăr original. Sub 
semnul perlei : perla ca 
„arhetip" al barocului. 
Asociații și disociații fine, 
în mai multe literaturi și 
arte. demonstrează teza 
splendorii compensatorii 
simbolizate și realizate de 
strălucirea mată, fosfores
centă și „artificială" a per
lei. Fără îndoială exacte.

atins (I. p. 196), dar nu și 
adincit. Rolul istoric imens 
al barocului acesta este : 
el deschide drum „noută
ții" artistice pe care o le
gitimează nu numai de
fensiv, dar și polemic, chiar 
agresiv. Noi am fi accen
tuat mai mult asupra sen
sului dialectic al barocului: 
și în cazul său. ca fenomen 
de cultură, atacul - devine 
cea mai bună apărare. Ba
rocii sint inconformiștii is
toriei artei, contestatarii 
anchilozei și formelor peri
mate, devenite clișeu și 
rutină.

Un capitol de întregiri 
grupează într-o serie de 
mici eseuri mai mult sau 
mai puțin independente un 
mare număr de infiltrații 
ale barocului în diferite 
domenii de cultură și viată, 
de la grotesc la medicină și 
de la retorică Ia economie, 
probleme de o mare vasti
tate unde se pot aduce, fără 
îndoială, multe completări 
și nuanțări. Capitolele des
pre Grotesc, Retorica (des
pre Manierism și baroc 
de asemenea) sînt corecte in 
esență, dar nu și exhausti
ve. Interferența artelor — 
cu prelungiri in teoria „co
respondențelor" romantico- 
simbolistă — ar ti ciștigat

mult mai bogate), mai pu
țin. se pare, cel german și 
anglo-saxon, unde The Me
taphysical Poets ar fi cerut 
unele trimiteri mai nu
meroase. Ca și ciclul de 
studii ale revistei Baroque, 
continuate și după coloc
viul din 1974 etc. Riscul 
viziunii categoriale este a 
nu fi alimentat in perma
nență de dovezi absolute, 
concludente, tn caz contrar, 
demonstrația se preface in 
virtuozitate speculativă. 
Este evident că Edgar Papu 
are spirit speculativ și de
monstrativ. un talent re
marcabil de sinteză și de
ducție, poate nu totdeauna 
preocupat de erudiție și de 
controlul strict al faptelor 
materiale.

Lucrarea se încheie, cum 
este și firesc, cu Puncte dc 
reper pentru un baroc ro
mânesc, care are întreaga 
noastră adeziune de prin
cipiu. Există un baroc ro
mânesc ? Al. Piru. N. Ma- 
nolescu, Andrei Pippidi îl 
contestă. Al. Duțu, Dan 
Horia Mazilu și noi înșine 
(articol din 1969) acceptăm 
această ipoteză, căreia Ed
gar Papu i se alătură cu 
autoritate, adoptind o ati
tudine foarte consecventă, 
de altfel singura de ne

zdruncinat : dacă există un 
tip de existență baroc, este 
evident că și spiritul și 
cultura românească parti
cipă la acest tip de exis
tență. Abordarea tipologică 
își dovedește în astfel de 
cazuri întreaga sa eficien
ță. Cei ce au negat exis
tența unui baroc româ
nesc au făcut-o exclusiv 
din perspectiva unor con
tacte, influențe, filiații di
recte, raporturi de fapte 
intr-adevăr puține (dar nu 
și inexistente). Viziunea 
categorială elimină această 
dificultate și mută discuția 
pe alt plan : al depistării 
invariantelor baroce de-a 
lungul istoriei poporului și 
culturii românești, incepind 
din perioada geto-dacă și 
culminind cu’ barocul lui 
Neagoe Basarab și ceea ce 
Edgar Papu numește „Siglo 
de oro" românesc : Miron 
Costin, Dosoftei, Cantemir, 
pentru a ne limita doar la 
domeniul culturii scrise, 
întreaga secțiune finală a 
cărții relevă din plin ima
ginația, spiritul de asocia
ție și de deducție al auto
rului, nutrit de o solidă 
cultură și de patriotism mi
litant. Tonul este de eseu- 
memoriu, demonstrativ, in- 
trucitva „hașdeian", cu 
deschideri ample de per
spectivă.

Lucrarea profesorului 
Edgar Papu merită o aten
ție deosebită și dintr-un alt 
punct de vedere : din ea 
cercetătorii, în special ti
neri, pot învăța mult și 
multe despre valoarea ti
pologiilor, a sintezei, a 
comparațiilor și a paralelis
melor în studiile de istoria 
culturii și istoria literară 
și in special necesitatea 
culturii multilaterale, bine 
asimilate șț organizate ; pot 
învăța cum se construiește 
o tipologie, o categorie și 
cum se cere minuit și ve
rificat un astfel de instru
ment dificil de cercetare. 
Edgar Papu îl folosește la 
un înalt nivel, pe care nu 
ezităm a-1 socoti reprezen
tativ și exemplar pentru 
realizările și posibilitățile 
studiilor noastre actuale.

Adrian MARINO

tatea integrării active a țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor democra
tice și progresiste in eforturile dc 
realizare a aspirațiilor spre o nouă 
ordine economică și politică interna
țională, intr-o mișcare irezistibilă a 
contemporaneității. Aceasta se im
pune cu atit mai mult, cu cit elibera
rea de ipoteca politicii imperialiste 
de dominație și asuprire, de forță și 
dictat ar crea un cadru mai favora
bil pentru afirmarea luptei pentru 
socialism.

în al treilea rînd, în peisa
jul gîndirii și acțiunii contempo
rane concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu contribuie cu noi și im
portante elemente de substanță la 
însăși definirea conținutului noii or
dini internaționale. Vom evoca aici, 
in afară de formularea principiilor 
noi care trebuie să stea la baza rela
țiilor între națiuni, o poziție activă, 
atotcuprinzătoare despre dezarmare, 
despre democratizarea relațiilor in
terstatale, și creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în viața 
internațională și numeroase alte 
concepte în probleme cardinale ale 
contemporaneității care, aplicate în 
practică ar configura o nouă ordine 
politică internațională.

Pe de altă parte. în contrapunere 
cu ideile despre perimarea statului 
național, cu concepțiile integrațio- 
niste, cu anticipările viitorologiei 
care înfățișează lumea de miine în 
prelungirea actualelor tendințe de 
reîmpărțire a lumii, de numele pre
ședintelui României se leagă o 
imagine a configurației mondiale 
in care economia națională a fiecă
rui stat este cadrul de bază al pro
gresului economic și social, iar in
dependența și suveranitatea asupra 
resurselor și activităților economice 
de pe teritoriul național sînt punctul 
de pornire și de sprijin pentru des
fășurarea largă a cooperării intre 
popoare.

în sfirșit, în al patrulea rînd, con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă nu numai o construcție 
teoretică cuprinzătoare, coerentă și 
profund științifică. Consacrată în 
Programul Partidului Comunist Ro
mân. ea a devenit parte integrantă a 
liniei politice internaționale a parti
dului și statului nostru, sursa anga
jării militante a României in lupta 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale. 
Aceasta arată nu numai atenția și 
importanța pe care partidul nostru o 
acordă restructurării revoluționare a 
lumii, dar și faptul că. departe de a 
constitui o „lozirică tactică" ea va re
prezenta într-o perspectivă îndelun
gată un obiectiv major al eforturilor 
românești.

O consecință logică a acestei orien
tări politice a constituit-o faptul că 
România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, a devenit membră a 
„Grupului celor 77“ și acționează 
împreună cu țările acestui grup, 
demonstrînd astfel că pe planul 
luptei antiimperialiste există o de
plină complementaritate între obiec
tivele și idealurile unei țări socia
liste și cele ale unei țări in curs de 
dezvoltare.

Prin ce se va caracteriza, în viziu
nea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
acea „lume mai dreaptă și mai bună", 
acea „societate de națiuni egale, de 
oameni egali", care trebuie să se 
nască din eforturile pentru edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale ? O serie de trăsături 
care apar insistent în opera sa se 
impun cu deosebire atunției.

în această lume mai dreaptă și mai 
bună o nouă diviziune internațională 
a muncii trebuie să înlocuiască ac
tuala împărțire anacronică in țări 
dezvoltate și țări in curs de dezvol
tare, in țări bogate și țări sărace,

să înlăture distribuția inechitabilă pe 
națiuni a bogăției și a capacității de 
a o produce.

în această lume, economiile na
ționale, transformate in complexe 
armonioase cu structuri bine articu
late, vor asigura o dezvoltare de sine 
stătătoare, atit în ceea ce privește 
prioritățile, cit și sursele de finan
țare, furnizînd cadrul optim de va
lorificare a efortului propriu al fie
cărui popor.

în această lume, cooperarea inter
națională se va dezvolta amplu, in 
condiții de stabilitate și echitate fără 
restricții artificiale și discriminări. 
Ea se va caracteriza prin accesul 
neîngrădit al fiecărei țări la reali
zările științei și tehnicii. Ia resursele 
de energie și materii prime, prin 
participarea activă a fiecărei țări Ia 
circuitul economic mondial, la ges
tiunea interdependentelor, la rezol
varea problemelor globale care con
fruntă și vor confrunta în măsură 
crescindă omenirea. în această pri
vință sint de mare însemnătate ideile 
enunțate în programul elaborat de 
Congresul al XI-lea privind asigu
rarea unui raport just intre prețurile 
materiilor prime și prețurile produ
selor industriale, între acestea și pre
țurile produselor agricole ; soluțio
narea problemelor alimentare mon
diale ; asistența tehnică și sprijinul 
concret acordat țărilor în curs de 
dezvoltare in formarea cadrelor ; 
crearea unui sistem monetar inter
național stabil ș.a.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aceste obiective pe ter
men lung care conturează schimbări 
cu adevărat revoluționare nu sint 
niște simple deziderate, nobile dar 
imposibil de atins, ci o expresie a 
necesității obiective de salvgardare 
a păcii mondiale și de asigurare a 
continuității progresului pe planeta 
noastră, necesitate ai cărei purtători 
devin în măsură crescîndă popoarele 
lumii. „Cu toate greutățile care vor 
mai sta in calea făuririi unei noi 
ordini economice și politice, a des
tinderii — spunea în urmă cu 
aproape patru ani tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — avem deplina convin
gere că masele largi, popoarele vor 
triumfa in această luptă măreață. 
Neîndoios, această luptă va triumfa. 
Nu există forță în lume care să 
oprească mersul triumfător ai po
poarelor spre eliberarea deplină de 
sub orice asuprire — socială și na
țională — spre o societate de națiuni 
egale, de oameni egali".

Ca și alte componente ale doctrinei 
Ceaușescu despre relațiile interna
ționale. concepția despre o nouă or
dine economică și politică interna
țională propune nu o simplă reacție 
la evenimente ci. în primul rînd su
gerează modalitățile de a le anticipa, 
de a genera situații noi. Datorită 
acestei caracteristici, proprii marilor 
personalități cu rol deosebit în isto
rie. conceptul românesc cu privire Ia 
o nouă ordine economică și politică 
internațională devine larg cunoscut 
in lume, bucurîndu-se de aprecieri 
elogioase din partea a numeroase 
personalități politice și științifice, 
obiectul unui mare număr de cărți 
și studii și chiar al activității unor 
institute de cercetări special create, 
atrăgind consacrarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca doctor honoris 
causa al multor universități și pri
mirea unor înalte distincții.

Aprecierea de care se bucură 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și care 
ridică întregul nostru popor în stima 
națiunilor lumji. ne inspiră nu nu
mai legitimă mîndrie. ci și încrede
rea că ideile nobile și clare, cu
rajoase și realiste ale marelui fiu 
al națiunii noastre, sporindu-și aria 
și forța de înrîurire. vor contribui 
într-o măsură crescindă la întărirea 
curentului mondial al înnoirii revo
luționare a lumii, la accelerarea 
mersului înainte spre o lume mai 
dreaptă și mai bună.
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Ghiocei 
la minus 
zece grade

Zeci de ghiocei suavi și ima- 
culați surid ginqaș la fereas
tra casei pensionarului Zo’tan 
Molnar, de pe strada Pietroasa 
nr. 58 
ta, in 
cursul 
Mare 
a coborit statornic cu mai mu,te 
grade sub zero. Cum se expli
că această performanță ? „Nu 
e vorba de performantă, ci de o 
pasiune — ne spune gazda. îmi 
plac foarte mult ghioceii, simbol 
delicat al candorii și primăve
rii. încă din toamnă am plantat 
bulbii în lădițe cu pămint păs
trate în pivniță. Acum au înflo
rit, întru bucuria nu numai a 
mea, ci și a vecinilor și priete
nilor, cărora le-am dăruit cite 
un buchet din vestitorii primă
verii".

din Satu 
pofida 
acestei 

mercurul

Mare. aceas- 
faptului că în 
luni la Satu 
termometrelor
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...si iarăși
* 9

la lume date
Timp de peste 30 de ani, 

A Aurica și Constantin Lupescu 
i
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au fost învățători în satul 
Leamna de Sus, comuna Buco- 
văț, județul Dolj. Pasionați ai 
istoriei multiseculare a acestui 
colț de țară din inima Olteniei, 
cei doi dascăli au colecționat, 
de-a lungul anilor, numeroase 
mărturii arheologice, suite de 
monede vechi, medalii și deco
rații (unele din timpul războiu
lui de independență 1877—1878), 
obiecte de artă populară, cera
mică și unelte de uz gospodă
resc. „întrucit am dorit să lă
săm și noi o urmă" în... urma 
noastră — ne scriu soții Lu
pescu — am donat toate colec
țiile noastre comunei Bucovăț, 
pentru a le reuni într-un mu
zeu. Că la muzeu le pot admira 
mai multi oameni, dornici să-și 
bucure ochii și să-și lărgească 
orizontul de cunoștințe despre 
aceste meleaguri. Am gîndi.t să 
facem acest gest pentru că, 
vorba ceea, exponatele „de la 
lume au fost adunate și lumii 
să le fie iarăși date".

120 de zile 
și nopți

O boală grea l-a 
muncitorul lăcătuș 
prișan din Bir Iad să

pe 
O-
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim profundă recunoștință pentru felicitările cele mai 

călduroase pe care mi le-ați trimis, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat și poporului român, precum și 
in numele dumneavoastră personal, în legătură cu realegerea mea ca pre
ședinte al Republicii Populare Democrate Coreene.

Folosindu-mă de acest prilej, îmi exprim convingerea că minunatele 
relații frățești de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și po
poarele din cele două țări ale noastre se vor întări și dezvolta tot mai mult, 
și vă doresc din inimă succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră 
de viitor.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Vizita unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

în zilele de 12—19 ianuarie, o 
delegație de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul M. V. Gramov, 
adjunct al șefului Secției propagandă 
a C.C. al P.C.U.S., a efectuat, la in
vitația C.C. al P.C.R., o vizită pen
tru schimb de experiență in țara 
noastră.

în această perioadă, membrii de
legației au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la Comitetele județene 
Argeș și Dolj ale P.C.R., la condu
cerea unor instituții centrale de par
tid și de stat. Oaspeții au vizitat, de

asemenea, unele obiective economice 
și social-culturale din Capitală, pre
cum și din județele Argeș și Dolj.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Comei 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La discuția care a avut loc 
cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a par
ticipat tovarășul Ilie Matei, adjunct 
de șef de secție la G.C. al P.C.R.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pătan. viceprlm-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit, joi 
după-amiază. delegația economică iu
goslavă. condusă de Dușan Ana- 
kioski. prim-adjunct al secretarului 
federal pentru piață și preturi din 
R. S. F. Iugoslavia.

In spiritul hotăririlor convenite cu 
prilejul întîlnirllor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip

★
Tovarășul Ion Ioniță, viceprim- 

ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Sanitar Superior, a pri
mit, joi, pe Emil Matejicek, mi
nistrul sănătății al R.S. Slovace, 
care, la invitația Ministerului Sănă
tății, a făcut o vizită in țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
colaborării în domeniul asistenței 
medicale, extinderea conlucrării in-

Broz Tito. au fost examinate unele 
măsuri privind dezvoltarea in conti
nuare a colaborării economice dintre 
cele două țări, precum si a schimbu
rilor comerciale bilaterale.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, prietenească, a luat 
parte Marin Trăistaru. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

A fost prezent Trifun Nikolici. am
basadorul Iugoslaviei la București.

(Agerpres)
★

tre specialiști români și cehoslovaci, 
intre institutele de cercetări medi
cale din cele două țări.

La primire a participat Nicolae 
Nicolaescu, ministrul sănătății.

A fost prezent Lumir Hanak, am
basadorul Repub'icii Socialiste Ce
hoslovace la București.

★
în aceeași zi, oaspetele a părăsit 

Capitala.

R. D. GERMANĂ:

Preocupări pentru stimularea 
cercetării tehnico-științifice

Cronica zilei
Joi a sosit la București Aziz 

Omar Shanib, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste în Republica Socialistă 
România.

★
La Teatrul Național din Craiova a 

avut loc o manifestare omagială 
consacrată scriitorului Emil Gîrleanu. 
Cu acest prilej, a fost evocată per
sonalitatea acestui reprezentant de 
seamă al literaturii noastre, reco
mandat de UNESCO spre a fi sărbă
torit și pe plan internațional.

Totodată, in localul Naționalului 
craiovean, al cărui director a fost 
un timp Emil Gîrleanu, a fost des
chisă o expoziție. (Agerpres)
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în cîteva rînduiiPregătirile 
handbaliștilor

® Aproape 2 000 de spectatori au 
urmărit, joi după-amiază, la Palatul 
sporturilor și culturii, meciul inter
național amical de handbal dintre e- 
chipele masculine ale României și 
Bulgariei. Handbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 27—18 
(15—8). Din echipa tării noastre, 
Birtalan și Mironiuc au marcat cîte 
5 puncte. De la oaspeți s-au remar
cat Țanev și Nacev, autorii a cîte 
4 goluri.

înaintea începerii campionatului 
mondial masculin de handbal din 
Danemarca, selecționata României va 
susține luni 23 ianuarie la Malmoe 
un meci internațional cu echipa Sue
diei. Handbaliștii români vor pleca 
in Suedia duminică dimineața.

(Agerpres)

în prezent, in R. D. Germană, apro
ximativ 160 000 de persoane sint 
ocupate in cercetare și proiectare, 
dintre care cea mai mare parte — 
90 la sută — lucrează în combinate 
și întreprinderi industriale, in con
strucții. transporturi și agricultură.

Atit institutele Academiei, cit și 
centrele de cercetare și proiectare 
din unitățile industriale au de re
zolvat teme de stringentă actualitate 
pentru economia națională. In R.D. 
Germană cercetarea fundamentală 
nu constituie un privilegiu academic, 
tot așa după cum cercetarea aplicată 
nu este o sarcină exclusivă a indus
triei. Tocmai de aceea au fost inițiate 
forme corespunzătoare de colaborare 
între toate centrele tehnico-știintifice 
de cercetare și proiectare, pentru ca 
ideile și cunoștințele pe care le pune 
la dispoziție cercetarea fundamentală 
să fie concretizate, prin intermediul 
cercetării aplicate, fără întirziere in 
noi construcții, instalații, tehnologii 
și produse. în acest sens, institute cu 
obiective de cercetare înrudite au 
fost reunite în centre de cercetări 
puternice. Transformări similare au 
avut Ioc și în universități și școli 
superioare. Astfel, 700 de institute 
și-au concentrat potențialul lor în 
180 de unități de cercetare și invăță- 
mint. Ca urmare, activitatea institu
telor centrale ale academiilor a 
căpătat un caracter mai dinamic.

în capitolul rezervat științei și teh
nicii din Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G. privind dezvol
tarea economiei naționale a R.D.G. 
pe perioada 1976—1980. se preconi
zează, intre altele, îmbunătățirea și 
perfectionarea produselor și metode
lor tehnologice introduse în industrie, 
precum și colaborarea și aplicarea de 
noi tehnologii și procedee automati
zate de inaltă productivitate : scăde
rea consumului de energie in toate 
domeniile economiei naționale prin 
înlocuirea treptată a proceselor de 
producție, tehnologiilor și instalațiilor 
mari consumatoare de energie cu

altele cu consum mai redus : ridica
rea gradului de economisire a mate
rialelor.

Pentru înfăptuirea acestor obiecti
ve, o deosebită importanță dobindește 
legătura cu caracter de permanență 
dintre institutele de cercetări și uni
tățile industriale ale țării. Astfel, cer
cetătorii din domeniul electronicii și 
fizicii corpurilor solide cooperează cu 
succes cu combinatul NARVA. Alte 
întreprinderi berlineze din industria 
electrotehnică și electronică conlu
crează cu cercetătorii institutelor de 
electrofizică, fizica nucleară, de stu
diere a izotopilor și radiațiilor.

Matematica, cu ani in urmă con
siderată ca „o știință pură", cu po
sibilități reduse de aplicare in do
meniile practice, este utilizată pe 
scară tot mai largă in diferite 
sectoare ale economiei naționale. 
O serie de procedee matematice 
de rutină și-au găsit locul lor stabil 
în industrie, unde numeroși mate
maticieni și-au adus contribuția la 
rezolvarea unor importante sarcini 
de producție și raționalizare. Astfel, 
pentru secția de matematică a Uni
versității tehnice din Berlin, coope
rarea cu combinatul Robotron a de
venit un punct de greutate deosebit 
în formarea sistemelor de progra
mare a mașinilor electronice de 
calcul.

Planul de perspectivă cuprinde nu 
numai obiectivele și sarcinile cerce
tării fundamentale ale institutelor și 
școlilor superioare, ci fixează, de a- 
semenea. căile, metodele și mijloacele 
necesare. De pildă, pînă în anul 1990. 
comparativ cu anul elaborării planu
lui pe 1974. fondurile destinate cerce
tărilor vor spori cu peste 200 Ia sută. 
Sint orientări și linii directoare care 
vizează întărirea continuă a poziției 
științei și tehnicii ca factor esențial 
în progresul Întregii țări pe calea so
cialismului dezvoltat.

C. VARVARA

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Telecinemateca
12.10 Corespondenții județeni transmit...
12,25 Telex
12.30 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă franceză
17,05 Emisiune în limba germană
19,05 Film serial pentru copii
19.30 Telejurnal
19.50 Mesaj de pace șl colaborare. Do- 

cumentar-artlstic,
20.20 Muzică populară
20.30 Noi, femeile
20,55 Film artistic : „Sfidarea". Pre

mieră TV.
22.15 Atelier de creație llterar-artlsttcă
22.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Acolo unde se nasc curcubeie. 

Film documentar
17.15 Ora veselă
18.10 Radar pionieresc
18.30 Partid, lumina și mîndrla țării. 

Poem TV
18.45 Portativ. Antologia artei vocale (II)
19.30 Telejurnal
19.50 Treptele afirmării
20.15 Flacăra vie a științei
20.45 Blocnotes — informații utilitare
21.10 Telex
21.15 Muzică ușoară contemporană
21.40 Telerama — Sport

• Rezultate înregistrate în turul II 
al turneului internațional de tenis de 
Ia Baltimore (Maryland) : Hie Năsta- 
se — Frew McMillan 4—6, 6—4, 6—3 ; 
George Hardie — Ross Case 6—4,
5— 7. 7—5 ; Tom Gorman — Nik Sa- 
vlano 6—3, 6—7, 6—2 ; Sherwood 
Stewart — Erik van Dillen 4—6, 6—3,
6— 3 ; Wojtek Fibak — Pat Dupre 
6—3, 6—3.

• La Barcelona, în meci tur con- 
tînd pentru sferturile de finală (gru
pa B) ale „Cupei cupelor" la baschet 
masculin, echipa B. C. Barcelona a 
întrecut cu scorul de 124—86 (51—40) 
formația Steaua București. în parti
da următoare, echipa Steaua va în- 
tilni la București, în ziua de 25 ia
nuarie. formația italiană Sinudyne 
Bologna.

în celălalt joc al grupei, Sinudyne 
Bologna a 'învins pe teren propriu la 
limită, cu scorul de 92—90 (43—49), 
formația suedeză B.S.K.V. Sodertalje.

Rezultate înregistrate în grupa A : 
Den Bosch (Olanda) — Gabetti Can
tu 87—89.; Kvarner Rijeka — B. C. 
Caen 100—93.

• Comisia executivă a Comitetului 
internațional olimpic se va reuni in 
zilele de 25 și 26 ianuarie la Tunis, 
în prezenta lordului Killanin, pre
ședintele C.I.O. Cu acest prilej 
vor fi examinate din nou rapoartele 
comitetelor de organizare a J.O. din 
anul 1980 — Moscova (Olimpiada de 
vară) și Lake Placid (Olimpiada de 
iarnă). De asemenea, vor fi luate in 
studiu candidaturile pentru găzdui
rea Jocurilor olimpice din anul 1984.

® într-un interviu acordat cores
pondenților de presă, președintele 
Comitetului de organizare a campio
natului mondial de box. Stanici Vu- 
kosav, a declarat că această impor
tantă competiție sportivă, programa
tă la Belgrad între 6 și 20 mai, va 
reuni pugiliști amatori din peste 50 
de țări ale lumii. Din lista înscrie
rilor primite rezultă marele interes 
stirnit de aceste campionate in țările 
Africii și Americii Latine, care vor 
trimite in marea lor majoritate echi
pe complete. Galele campionatului 
mondial se vor desfășura în sala 
„Pionir" cu o capacitate de peste 
7 000 locuri, iar competitorii vor fi

cazați la hotelul „Slavia", situat la 
o distanță de 250 m de sala de antre
nament a Centrului de cultură fizică 
din Belgrad.

® Pentru atribuirea primelor titluri 
de campioni mondiali Ia tenis, insti
tuite recent la reuniunea F.I.L.T., de 
la Paris, au fost constituite două- ju
rii. alcătuite din foști campioni cele
bri ai sportului alb. Din juriul mas
culin fac parte americanul Donald 
Budge, primul jucător care a reali
zat „marele șlem", în 1938, britanicul 
Fred Perry, de trei ori învingător la 
Wimbledon, și australianul Lewis 
Hoad. Juriul feminin cuprinde pe 
Margaret Court (Australia), Margaret 
Dupont (S.U.A.) și Ann Jones (An
glia).

Cele două jurii, alese pentru un 
singur an, vor fi prezidate de Phi
lippe Chatrier, președintele F.I.L.T.

® Echipa masculină de handbal a 
U.R.S.S., care va pleca la 24 ianua
rie la Copenhaga pentru a participa 
la campionatul mondial, va cuprin
de pe cei mai buni jucători în frun
te cu Klimov, Maksimov. Iascenko, 
Cernîșev, Anpilogov. Kidiaev, Riaza
nov și Kravțov; în lotul antrenat de 
Anatoli Evtușenko au fost incluși și 
4 debutanți : Pliuikov, al treilea por
tar. jucătorii de cimp Belov, Novițki 
și Juk.

• Selecționata de fotbal a Polo
niei își începe pregătirile pentru cam
pionatul mondial la 1 februarie în 
stațiunea Rovinj, de pe țărmul iu
goslav al Mării Adriatice, unde va ră- 
mine pînă la data de 18 ale acele
iași luni. în lunile martie și aprilie, 
fotbaliștii polonezi vor disputa me
ciuri de verificare cu formațiile Lu
xemburgului, Greciei, Irlandei, Unga
riei și Austriei.

® Amatorilor 'de schi din Capitală, 
Centrul de închiriat materiale și e- 
chipament sportiv de iarnă dq la 
stadionul \Republicii (intrarea prin 
str. Putut cu apă rece ; telefon nr. 
31 48 80) le pune la dispoziție schiuri, 
bocanci de schi, hanorace, pulovere 
etc.

Centrul este deschis în fiecare zi 
(cu excepția duminicii) intre orele 
10—13 și 16—20.
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„SUNDAY TIMES" ȘI „NOUVEL OBSERVATEUR":

ȘOMAJUL Șl COMPUTERELE...
© La oficiile de plasare, șomerii sînt întîmpinați de tinere zîmbitoare, dar li se răspunde prin... 
ridicare din umeri © Nici computerele nu pot soluționa probleme de nerezolvat @ „Sîntem îngrijorați 
nu atît de șomerii de azi, cit de milioanele de oameni care își vor pierde slujbele mîine" 

® „Caruselul" muncitorilor imigranți, primii aruncați pe drumuri
Publicația engleză „SUNDAY TIMES" inserează un articol despre 

îngrijorarea crescîndă pe care o provoacă în țările vest-europene extin
derea continuă a armatei șomerilor.

„Dinamoviada“ 
de schi

• întrecerile „Dinamoviadci" de 
ăiihi au continuat in stațiunea nion- 
tană cehoslovacă Strbske Pleso, cu 
proba individuală din cadrul con
cursului de biatlon, încheiată cu 
o frumoasă victorie a sportivului 
român Gheorghe Girniță, care a 
realizat timpul de lhH’36”54/100 (3 
minute penalizare). Pe locul doi s-a 
clasat Botcher (R. D. Germană) — 
lhl3’57”96/100, urmat de Kriz (Ceho
slovacia), Labanov (U.R.S.S.), Paavo 
(U.R.S.S.) și Eichhorn (R. D. Ger
mană).

Competiția de schi alpin a progra
mat proba masculină de slalom 
uriaș,. disputată pe o pîrtie în lungi
me de 1 300 m (diferență de nivel de 
280 m) pichetată cu 48 de porți. A 
cîștigat polonezul Jan Walkosz, cro
nometrat în l’28”03/100, urmat de 
schiorul român Dan Cristea — 
l’28”35/100. Nicolae Barbu s-a situat 
pe locul opt. cu timpul de l’32”30/100. 
în proba feminină de slalom uriaș, 
pe primul loc s-a situat Nina Per- 
ciatkina (U.R.S.S.). Sportiva româncă 
Daniela Unkrop a ocupat locul 12.

în proba feminină de 10 km fond, 
a terminat învingătoare sportiva so
vietică Galina Jurasova. iar in proba 
masculină de 30 km fond, pe primu' 
loc s-a clasat compatriotul său Fedor 
Simasov.

Proba de sărituri de la trambulină 
a revenit lui Maschke (R. D. Germa
nă), cu un total de 222.5 puncte (să
rituri de 80.5 m si 78 m), urmat de 
coechipierul său Thomas.

I
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făcut 
Neculai 
se interne

ze la spitalul de adulți din lo
calitate. A fost nevoie de trei 
intervenții chirurgicale, una mai. 
dificilă decit alta. „Dar medicii 
lorgu Amăutu și I. Păiș, ca și 
celelalte cadre sanitare ale spi
talului, și-au dat toată silința 
să mă salveze, să-mi dea încre
dere, atunci cind îmi pierdusem 
orice nădejde — ne scrie Necu
lai Oprișan. O mare bucurie 
mi-au făcut și colegii de mun
că, prezentindu-se cu toții pen
tru a dona singele necesar nu
meroaselor transfuzii făcute. 
După 120 de zile și nopți cit 
am stat la spital, vegheat și în
grijit cu toată omenia de mi
nunății oameni in halate albe, 
m-am reîntors in mijlocul fami
liei, la locul de muncă, la ros- 

’ i meu și 
. care-i 

am, adresez din toată inima cele 
mai călduroase mulțumiri tutu
ror celor care au contribuit la 
salvarea mea".

Iliei, la locul de munca, 
turtle mele. In numele 
al celor patru copii pe
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în accele
ratul 241

In colaborare cu ceferiștii,
dre de la miliția județului Dolj 
au efectuat o acțiune de control 
a legitimațiilor de. călătorie in 
acceleratul 241 de pe ruta 
București — Craiova. Printre 
cei care călătoreau fraudulos a 
fost depistat și Florin Pirjolea. 
din Piatra Neamț, Implorind 
„iertare" și jurîndu-se că nu s-a 
urcat și n-o să se mai urce cit 
o trăi intr-un tren fără bilet, 
s-a oferit să plătească pe loc 
amenda de rigoare, cu condiția 
să găsească pe cineva care să-i 
cumpere imediat ceasul de la 
mină, că alți bani nu are, dar 
e un ceas de valoare...

— Dar ce marcă e ceasul ?
La întrebarea pusă de echipa 

de control, F. P. a început să 
dea din colț in colț. Și uite așa 
s-a aflat că nici n-avea de 
unde să știe ce marcă are cea
sul, de vreme ce 
sustrăsese de la un călător din 
același tren. De la 
ajuns Ia geamantan. Nici în el 
nu prea știa ce are, că și gea
mantanul avea aceeași prove
niență, fiind înșfăcat de la un 
călător din gara Galați. ~ 
care „neștiutorul" călător 
acum precis ruta ce i se 
gătește.

Incredibil!
In diferite stații de pe 

seele transportului în comun din 
Pitești, oamenii așteptau, pe un 
ger aspru, ivirea autobuzelor. 
Veneau rar, foarte rar. Multe 
dintre ele, în loc să se afle pe 
traseu, erau trase pe dreapta, 
în garaj. Erau defecte ? 
N-aveau șoferi ? Aveau, 
șoferii, împreună cu 
tehnici și , mecanicii

de-abia îl
ceas. s-a
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dar 
revizorii 

după 
cum ne informează locotenent- 
coloneî Alexandru Ureche, șe
ful miliției municipale Pitești — 
iucau barbut. Chiar in garaj. 
Chiar in timpul programului de 
lucru ! Barbut pe bani. Sur
prinși in flagrant, in afară de 
confiscarea „mizei", cei 14 bar- 
bugli au fost sancționați cu 
amenzi, una peste alta, in va
loare de 21 500 lei. Bașca opro
briul celor 300 de colegi de 
muncă, in fața cărora au 
discutați și avertizați.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților B 
„Scinteil"
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OFSAID LA... VIAȚA RAȚIONALĂ

A lâsat în urma lui numai... GOLURI... „Nu se vede nimic înainte...".
Desene de St. COCIOABA

Umbra înspăimintătoare a șomaju
lui crește, întunecirid tot mai mult 
orizontul Europei occidentale. în ul
timele luni, numărul șomerilor în 
cele nouă țări ale Pieței comune a 
atins un nivel mai înalt decît în alți 
ani. Peste tot, posibilitățile guverne
lor de a astupa cit de cit breșele 
sint apreciate cu scepticism cres- 
cînd și neîncredere. In 1974 în țările 
Pieței comune erau 3 milioane de 
șomeri, peste un an — 5 milioane, 
pentru a ajunge, la sfirșitul anului 
trecut, la peste 6 milioane. Tineretul 
este cel mai puternic lovit de șomaj : 
25—50 la sută din șomeri sint tineri 
pînă la 25 de ani.

In Franța, economiștii au elaborat 
o sumedenie de proiecte in vederea 
înlăturării situației critice a șomaju
lui, și computerele fac cele mai com
plicate calcule in vederea reorgani
zării forței de muncă. R.F.G., care 
are cea mai puternică economie din 
întreaga Europă occidentală, nu este 
nici ea scutită de aceste probleme. La 
fel. Belgia, unde au fost promulgate 
cele mai aspre legi, obligînd pe șo
meri să se prezinte zilnic la birourile 
pentru distribuirea forței de muncă, 
sub amenințarea că li se vor retrage 
alocațiile.

Nimeni nu mai crede că problema 
va fi soluționată de la o zi la alta, 
chiar dacă guvernele vor reuși să 
miște economia din punctul mort. 
Pentru că, de fapt, nici creșterea 
producției nu dă efectul scontat.

Francezii au consumat 10 ani pen
tru a-și reutila vechile și sumbrele 
oficii de ’plasare a brațelor de mun
că : o lumină dulce și colaboratoa
re in uniforme viu colorate ii in- 
timpină acum pe cei ce caută de lu
cru. într-o jumătate de oră compu
terele compară datele a 30 de agenții 
cu cele ale calificării persoanei care 
dorește să se angajeze. Agențiile fac 
reclamă prin radio pentru diferite 
profesii și au organizat un serviciu 
telefonic de informații pentru absol
venții școlilor care nu știu unde și 
cum să caute de lucru. Toate acestea 
sint minunate. Dar cind funcționarul 
de agenție este întrebat dacă speră 
că tinerilor li se va asigura o slujbă, 
el dă. neputincios, din umeri...

încă în primăvara anului trecut 
autoritățile franceze și-au exprimat 
teama că creșterea șomajului ar pu
tea facilita victoria forțelor de stin
gă la apropiatele alegeri parlamen
tare. Au fost alocate fonduri spe
ciale pentru sporirea numărului de 
locuri de muncă in industrie. Statul 
a propus scutirea firmelor de plata 
sumelor respective pentru asigurări, 
în schimbul creării de slujbe pentru 
tinerii pînă la 25 de ani.

Toate aceste măsuri se dovedesc 
însă insuficiente, din cauza amplo- 
rii șomajului. Anual, populația aptă 
de muncă a Franței crește cu 100 de

mii de oameni, în timp ce numărul 
locurilor de muncă nu sporește nici 
pe departe in aceeași proporție.

Chiar și puternicii industriași din 
Germania occidentală sint neputin
cioși în fața șomajului. în Ruhr, cu
prins de depresiune, compania ex
tractivă cea mai puternică ajută pe. 
absolvenții fără calificare să dobîn- 
dească oarecari deprinderi profesio
nale, dar în alte zone nimeni nu 
poate ajuta pe acei ' nefericiți care, 
absolvind școala cu cîțiva ani în ur
mă, nu au reușit să găsească de lu
cru. în Saar, muncitorii de la cea 
mai puternică firmă producătoare de 
otel au obligat conducerea să aprobe 
un nou program de investiții, dar 
aceasta va reprezenta o pierdere za
darnică de bani : în Europa occiden
tală. unde totul este interconectat, o 
asemenea acțiune înseamnă că păstra
rea unui loc de muncă în Saar va 
determina lichidarea a două locuri in 
Ruhr și la întreprinderi cu profil si
milar din Franța sau Marea Britanie. 
Pe drept cuvint. ministrul finanțelor 
al R.F. Germania a declarat liderilor 
sindicali : „Sintem îngrijorați nu de 
cei 960 000 de șomeri de azi. ci de 
milioanele de oameni de mîine care 
își vor pierde slujbele dacă situația 
economică actuală se va menține".

Belgia plătește amarnic pentru fap
tul că și-a orientat economia aproa
pe in exclusivitate spre export Un 
muncitor belgian produce pentru ex
port mai mult decit muncitorul orică
rei alte țări, iar cind producția res
pectivă nu mai este cumpărată, el 
devine automat șomer. O mare pon-' 
dere in industria Belgiei o au tocmai 
asemenea ramuri care creează in pre
zent multe dificultăți, cum sint cea 
metalurgică, carboniferă, textilă. în 
fiecare săptămină 50 de firme dau 
faliment.

în asemenea situație, cum se mai 
poate spera în crearea de noi locuri 

(de muncă în țările vest-europene 7
De faptul că situația devine tot 

mai complicată sint adesea invinuiți 
imigranții, deși măsurile pentru re
ducerea imigrației, luate in unele 
țări, nu au îmbunătățit starea lucru
rilor.

Unele aspecte ale situației imigran
ților sint zugrăvite de săptămînalul 
„NOUVEL OBSERVATEUR". în
tr-un articol semnat de Sălii N’Don- 
go, președinte al Uniunii oamenilor 
muncii senegalezi din Franța :

La noi a fost declanșată o adevăra
tă vînătoare împotriva muncitorilor 
străini. Ieșind dimineața din casă, 
muncitorul-imigrant nu poate avea 
certitudinea că seara se va reîntoarce. 
Cu teamă ne așezăm in autobuz sau 
coborîm in metrou. Poliția poate să 
ne aresteze în orice moment, să ne 
ducă la circumscripție și apoi să ne 
expulzeze. Aceasta este situația în 
care ne-au adus măsurile autorități
lor, prin care se urmărește, după cum 
se spune, stabilizarea numărului 
străinilor în tară. Nu de mult, aceste 
măsuri au fost completate prin in
terzicerea de a ne aduce familiile — 
acum nu ne mai putem invita soțiile 
și copiii, rămași în țările noastre.

S-a adoptat măsura de a fi 
expulzați toți acei muncitori străini 
care nu-și găsesc de lucru într-un 
interval de șase săptămîni. Or, pier- 
zind o dată lucrul, ceea ce este foarte 
simplu, greu mai reușești ulterior să 
mai găsești o slujbă. Așa se explică 
teama continuă și sentimentul de 
nesiguranță al muncitorilor străini. 
Se încearcă să ni se explice că a- 
ceste măsuri sint determinate de 
criză. De fapt. înăsprirea atitudinii 
autorităților se datorește faptului că 
muncitorii străini au început să ac
ționeze pentru apărarea drepturilor 
lor. creîndu-și in acest scop organi
zații proprii, care lucrează în strînsă 
legătură cu sindicatele franceze. Că 
acesta este adevărul, o dovedește și 
politica de „diversificare a surselor 
emigrării". Cind se ivesc dificultăți 
cu algerienii, se recurge, de prefe
rință. la „serviciile" marocanilor. Cind 
aceștia, la rindul lor. întreprind ac
țiuni pentru a-și apăra drepturile, 
sint aduși alți africani. îndată însă ce 
acești alți africani se molipsesc de 
„virusul" luptei, vine rîndul pakis
tanezilor. turcilor, grecilor. Evident 
că. intre timp, din tară sint expulzați 
cei care au participat la acțiuni în 
sprijinul revendicărilor lor. împotri
va exploatării nemiloase la care sînt 
supuși de patronat, care profită de 
fapt de criză și șomaj pentru a-și 
impune condițiile — încheie revista.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 Ianuarie. In țară : Vreme In 
general rece, mai ales in Moldova, Ma
ramureș șt nordul Transilvaniei. Cerul 
va ti mal mult noros. Vor cădea ninsori 
temporare. In cea mal mare parte a 
tării, izolat, in Banat și Crișana, pre-

clpitațille vor fi și sub formă de lapo- 
vlțâ și ploaie. Vint moderat, cu inten
sificări pînă la 50 km pe oră in sud- 
vest șl In Cîmpia Dunării. La munte 
va ninge viscolit. Minimele vor fi cu
prinse între minus 12 șl minus 2 grade, 
local mai coborite, Iar maximele vor 
fi cuprinse intre minus 8 și plus 2 gra
de. Izolat, condiții de polei, tn Bucu
rești : Vreme în genera! rece. Cerul va 
fi mal mult noros. Vor cădea ninsori 
temporare la începutul intervalului. 
Vînt moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

I 
I

© SI ÎN ITALIA 
RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI 3 fost de- 
clarat de Ministerul Sănă
tății al- Italiei. După ce a ob
ținut interzicerea lui în localu
rile publice, ministerul a pre
zentat .un proiect de lege care 
prevede amenzi mari pentru re
clamele de țigări și obligativita
tea afișării in debitele de tu
tun a unor anunțuri privind 
daunele fumatului și interdicția 
de a se vinde țigări copiilor sub 
16 ani. Se prevede, de aseme
nea, ca pe pachetele de țigări 
să se tipărească anunțuri spe
ciale’ privind efectul dăunător 
al tutunului.

® SISTEM RADAR 
INEDIT. Pe aeroportul din

Atlanta (S.U.A.) se află în curs 
de testare un nou sistem radar, 
destinat să prevină piloții aflați 
in cursă in cazul ivirii unor 
furtuni violente. Denumit „Wea
ther radar data remoting sys
tem", el furnizează pe ecranul 
radarului din turnul de control 
al aeroportului informațiile me
teorologice provenite de la tre! 
stații apropiate. Aceste date pot 
fi comunicate instantaneu pilo- 
tilor. Elaborarea noului sistem 
a devenit necesară după acci
dentul suferit de un avion 
care se deplasa pe ruta Atlanta 
— Huntsville (Alabama), ca ur
mare a unei furtuni extrem de 
violente. In această catastrofă 
au murit 72 de persoane.

o CÎNTĂREȚ AL SEN
TIMENTELOR STENICE. 
Celebrul șansonetist francez

Jacques Brel — autor a peste 
700 de cintece, multe cu te
matică socială (solidaritatea 
cu cei în suferință, condamna
rea exploatării și a bigotismu
lui etc.) — și-a surprins, acum 
mal bine de cinci ani, admira
torii prin încetarea activității 
muzicale. A lucrat apoi, un 
timp, nu fără succes, in cine
matografie, pentru ca, în 1975, 
pe neașteptate, să părăsească 
Franța și să dispară „undeva", 
in mările Sudului. S-a aflat, 
după aceea, că acela care de
clarase „nu vreau să ajung un 
cîntăreț bătrîn" s-a stabilit în 
insulele Marquise, unde duce o 
viață dedicată lecturilor și- 
creației muzicale. Recent, el a 
reapărut Ia Paris, unde a impri
mat un disc. „Am din nou ceva 
de spus", a mărturisit el. Ulti
mele sale melodii exprimă nu 
numai melancolia sugerată de

DE PRETUTINDENI
scurgerea anilor, ci și senti
mentele stenice proprii dintot- 
deauna cîntecelor sale, ca prie
tenia și iubirea de oameni.

® UN PUI DE MA
MUT fosilizat la virsta de șase 
luni, descoperit într-o mină din 
Siberia Orientală in cursul ve
rii acestui an. s-ar fi născut in 
urmă cu 44 000 de ani, potrivit 
ultimelor cercetări ale experți- 
lor sovietici. Vechimea fosilei a 
fost estimată prin metoda radio- 
logică de către specialiștii din 
Leningrad. Agenția T.A.S.S., care 
furnizează această informație, 
subliniază că această descope
rire ar urma să definească le

gătura între mamuți și celelalte 
pachiderme prin studiul celule- 
ior creierului și cromozomilor.

• MISTERUL FURTU
NILOR MARJIENE. Oa
menii de știință americani ce se 
ocupă cu interpretarea imagini
lor transmise de pe Marte se 
află din nou in fața unui mister. 
Odată cu începerea iernii mar- 
țiene, pe planeta roșie s-au de
clanșat, cum era de așteptat, 
puternice furtuni. Cantitafea 
uriașă de praf ridicat a făcut 
atmosfera opacă. Sondele ce 
evoluează in jurul planetei au 
transmis pe Pămint imagini 
etnde suprafața marțiană, pe 
alocuri, nu mai era de loc vi
zibilă. Surpriza au furnizat-o 
insă aparatele aflate la sol : 
fotografiile realizate de ele tot 
in regiunea furtunilor — ba

chiar din mijlocul ei — nu 
conțineau nici urmă de furtună 
de praf..

® PALAT ZBURĂTOR. 
După cum relatează ziarul 
francez „Le Figaro", curtea re
gală a Arabiei Saudite va dis
pune nu peste prea multă vre
me de cel mai mare și mai lu
xos avion privat din lume. A- 
paratul, un „Boeing 747", va Ieși 
de pe linia de asamblare de la 
Seattle (S.U.A.) la sfirșitul a- 
cestui an. dar pînă la livrarea 
sa vor mai trece încă aproxi
mativ șase luni, necesare 
pentru amenajarea interiorului. 
Partea din față, rezervată pe 
avioanele obișnuite clasei întii, 
va fi transformată in sală a 
tronului, secția mediană va fi 
ocupată de sufragerie și dormi
toare, iar ultima parte va fi 
amenajată ca un mini-spital.

Prețul global al avionului : 
de douăsprezece ori mai mare 
decit cel al unul Boeing con- 
venționaL

© CANALUL MÎNECII 
TRAVERSAT CU „PICIO
RUL". Canalul Minerii a fost 
traversat in fel și chip — nu 
însă cu piciorul. Această reali
zare aparține englezului John 
Webb, de profesie pilot IIu 
este vorba de nici o minune, el 
avînd sub picioare, totuși, ceva 
solid — scindura de „surf". 
Propulsat de valuri și vînt, el 
a parcurs distanta de 34 km ce 
desparte țărmul britanic de cel 
francez în 5 ore și 10 minute, 
timp in care a căzut de 24 de 
ori în apă. De menționat că ti- 
nărul englez practică „sur- 
fing“-ul doar de un an.
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întrevederi româno-ungare Convorbiri româno-pakistanezeORIENTUL MIJLOCIU

Suspendarea lucrărilor Comitetului politic 
egipteano-israelian

Președintele Sadat s-a declarat de acord cu reluarea negocierilor 
dacă Israelul își modifică poziția și punctele sale de vedere

CAIRO 19 (Agerpres). — După cum informează agenția M.E.N., dele
gația egipteană la lucrările Comitetului politic egipteano-israelian. de la 
Ierusalim, condusă de ministrul afacerilor externe, Mohamed Ibrahim 
Kamel, s-a reîntors joi dimineața la Cairo, ca urmare a instrucțiunilor 
date de președintele Anwar El Sadat.'

într-o declarație făcută la aero
portul din Cairo, purtătorul de cu
vînt al delegației egiptene. Morsi 
Saadeddine, a arătat că lucrările Co
mitetului politic au fost suspendate 
în urma directivelor date de pre
ședintele Anwar El Sadat. El a subli
niat că atmosfera generală a între
vederilor de la Ierusalim s-a tulbu
rat din cauza declarațiilor făcute de 
conducătorii israelieni.

Convorbirile — a adăugat el — vor 
putea fi reluate de îndată ce în po
ziția rigidă a părții israeliene va 
surveni o schimbare sensibilă, în 
special în ceea ce privește problema 
palestiniană și dreptul poporului pa
lestinian la autodeterminare, retra
gerea totală a Israelului din terito
riile arabe ocupate și problema im
plantărilor israeliene în teritoriile 
ocupate.

Purtătorul de cuvînt egiptean a 
apreciat pozitiv contribuția delega
ției americane la lucrările Comite
tului politic. El a precizat că vizita 
lui Cyrus Vance la Cairo, în cursul 
zilei de vineri, se înscrie în cadrul 
acestei acțiuni a delegației S.U.A.

La Cairo s-a anunțat, totodată, că

EVOLUȚIA crizei

POLITICE DIN ITALIA
o Giulio Andreotti însărcinat 
cu formarea noului cabinet 
® O serie de lideri politici se 
pronunță pentru un guvern 
de urgență, din care să facă 
parte și reprezentanți ai P.C.Î.

ROMA 19 (Agerpres). — Joi 
seara, la Roma s-a anunțat că 
președintele Italiei, Giovanni 
Leone, l-a însărcinat cu forma
rea noului guvern pe premierul 
demisionar Giulio Andreotti.

în vederea soluționării crizei gu
vernamentale, președintele Leone a 
consultat timp de două zile 46 de 
personalități politice, intre care foști 
șefi de stat, foști și actuali pre
ședinți ai Senatului și Camerei depu- 
taților, liderii partidelor politice re
prezentate în parlament. După con
vorbirile la Președinția republicii, 
Giuseppe Saragat (P.S.D.I.). fost șef 
al. statului, a declarat, între altele, 
că recurgerea la alegeri anticipate ar 
constitui o soluție inacceptabilă pen
tru țară.

Secretarul general al P.S.I., Be- 
ttino Craxi, a declarat, după întreve
derea cu președintele Leone, că so
cialiștii se pronunță împotriva ale
gerilor generale anticipate.

La rîndul său, secretarul general 
ăl Partidului republican, Oddo Biasi- 
ni, a reafirmat poziția P.R.I., potri
vit căreia în momentul de față este 
necesar un guvern din care să facă 
parte și reprezentanții Partidului 
Comunist Italian.

Primiți anterior de șeful statului, 
liderii democrat-creștini au reiterat 
poziția deja cunoscută a Direc
țiunii P.D.C. potrivit căreia „trebuie 
continuată și aprofundată linia pe 
care s-a pornit — aceea a acordului 
între cele șase partide ale «arcului 
constituțional», ca metodă de con
fruntare între forțele politice".

într-o declarație făcută presei, se
natorul socialist Giacomo Mancini a 
menționat că partidul său nu ar ac
cepta eventualitatea unui guvern 
reunind pe democrat-creștini și so
cialiști. El a relevat că situația ac
tuală a Italiei reclamă un guvern de 
urgență din care să facă parte și co
muniștii. 

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

reuniunea Comitetului egipteano-is
raelian care era programată să se 
deschidă la 19 ianuarie în capitala 
Egiptului, pentru discutarea aspecte
lor militare, a fost suspendată.

Totodată, agențiile internaționale 
de presă informează că în cadrul 
unei convorbiri telefonice cu pre
ședintele S.U.A., Jimmy Carter, pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
s-a declarat de acord cu reluarea 
lucrărilor Comitetului politic, dacă 
Israelul își modifică poziția și punc
tele sale de vedere. Șeful statului 
egiptean a fost, de asemenea, de 
acord ca reuniunea Comitetului mili
tar să-și continue lucrările începînd 
de' la 21 ianuarie. Președintele An
war El Sadat a condamnat „prezen
tarea de către statul evreu a unor 
propuneri inacceptabile, precum și 
publicarea de declarații în contradic
ție cu imperativele păcii în re
giune".

TEI, AVIV 19 (Agerpres). — Joi 
a avut Ioc la Ierusalim o convorbire 
între primul ministru a! Israelului, 
Menahem Begin. însoțit de ministrul 
de externe, Moshe Dayan, și secreta
rul de stat al S.U.A., Cyrus Vance.

CIPRU

în perspectiva reluării negocierilor 
intercomunitare

© Reuniune comună a Consiliului de Miniștri și a Consiliului 
Național din Cipru O Consultări la Ankara între primul ministru 

al Turciei și liderul ciprioților turci

O declarație a agenției T. A. S. S. 
în legătură cu conflictul etiopiano-somalez

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — La 
invitația ministrului agriculturii și 
industriei alimentare al R.P. Unga
re, Pal Romany, o delegație din do
meniul agriculturii, condusă de An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, a efectuat o 
vizită oficială în R.P. Ungară, in 
perioada 16—19 ianuarie.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a fost primit de Gyârgy La
zar, președintele Consiliului de Mi

ÎNCHEIEREA VIZITEI MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL ROMÂNIEI IN SUEDIA

STOCKHOLM 19 (Agerpres). - La 
Stockholm s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre ministrul afacerilor 
externe al României. George Maco- 
vescu. și ministrul afacerilor exter
ne al Suediei. Karin Soeder. ultima 
rundă a convorbirilor fiind consacra
tă examinării problemelor relațiilor 
dintre cele două țări. De ambele 
părți a fost reafirmată voința de a 
se dezvolta în continuare raporturile 
de prietenie și colaborare româno- 
suedeze, asigurindu-se un continuu 
dialog politic între cele două țări.

Analizindu-se ansamblul schimbu
rilor economice bilaterale, au fost e- 
vidențiate realizările importante din 
ultimii ani pe acest plan. S-a căzut 
de acord că există toate posibilitățile 
pentru creșterea volumului schimbu
rilor in ambele sensuri și că cele 
două guverne au un rol important 
în identificarea și folosirea acestor 
posibilități și in înlăturarea obstaco
lelor care stînjenesc creșterea în 

drul consultărilor cu liderul turco- 
cipriot s-a ajuns la un acord asupra 
principiilor de bază ale propunerilor 
ce vor fi formulate în legătură cu 
aspectul teritorial al problemei ci
priote. El a mai declarat că detaliile 
acestor propuneri vor fi elaborate în 
săptăminile următoare de reprezen
tanții comunității turco-cipriote. o 
procedură similară urmînd să aibă 
loc și în ce privește aspectele consti
tuționale ale problemei Ciprului, do
meniu în care Rauf Denktaș a avan
sat un proiect. Pe de altă parte, Bii- 
lent Ecevit și-a exprimat dorința, de 
a avea convorbiri cu premierul grec. 
Constantin Karamanlis, pentru a 
aborda problema cipriotă și cea pri
vind drepturile celor două țări în 
zona Mării Egee.

La rîndul său, Rauf Denktaș a 
spus că propunerile în materie con
stituțională și teritorială privind Ci
prul vor fi prezentate intr-un viitor 
apropiat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim,

în ceea ce o privește, Uniunea 
Sovietică se pronunță, ca și pînă 
acum, pentru reglementarea pașnică 
a conflictului dintre Somalia și 
Etiopia pe calea tratativelor, pe 
baza respectării reciproce de către 
părți a suveranității, integrității te
ritoriale, inviolabilității frontierelor 
și neamestecului în treburile interne 
ale celuilalt. Premisa sine qua non 
a unei asemenea reglementări — se 
subliniază în declarația T.A.S.S. — 
trebuie să o constituie retragerea 
necondiționată și neîntîrziată a tru
pelor somaleze 'de pe teritoriul 
Etiopiei. 

niștri al R.P. Ungare, și a avut o 
întrevedere cu Ferenc Havasi, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P.U., președintele părții un
gare în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

în timpul vizitei s-a făcut un 
schimb de păreri privind dezvolta
rea, in continuare, a colaborării și 
cooperării in domeniul agriculturii, 
în spiritul convorbirilor la nivel 
înalt româno-ungare din iunie 1977.

continuare a acestor schimburi, ca și 
în încurajarea dezvoltării cooperării 
economice, inclusiv pe terțe piețe, pe 
baza avantajului reciproc. S-a expri
mat satisfacția față de intensificarea, 
în ultimii ani. a schimburilor in do
meniile culturii, învățămîntului și 
științei, convenindu-se să se acțione
ze pentru extinderea și diversificarea 
acestora.

în încheierea convorbirilor, s-a a- 
preciat că vizita ministrului de ex
terne al României în Suedia. între
vederile și convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej au marcat o nouă 
contribuție la dezvoltarea negocieri
lor prietenești și de colaborare din
tre cele două țări, la întărirea conlu
crării lor pe arena internațională. 
George Macovescu a adresat minis
trului de externe al Suediei invitația 
de a face o vizită oficială in Româ
nia ; invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

T1RGUL INTERNAȚIONAL

DE LA KHARTUM

Președintele 
Sudanului a vizitat 
pavilionul României
KHARTUM 19 (Agerpres). — La 

19 ianuarie s-a deschis prima ediție 
a Tîrgului internațional de la Khar
tum, la care participă firme din 28 
de țări, printre care și România.

Președintele Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohammed El Ni- 
meiri, a .vizitat pavilionul țării noas
tre, făcînd aprecieri elogioase la a- 
dresa realizărilor industriilor con
structoare de mașini, chimice, ușoare, 
alimentare și din alte sectoare. Pre
ședintele sudanez a evocat cu plă
cere întîlnirile și convorbirile avute 
cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
care au pus bazele dezvoltării con
tinue a relațiilor dintre cele două 
țări, pe multiple planuri.

Pavilionul românesc a fost, de ase
menea, vizitat ' de Aboul Qassiem 
Mohammed Ibrahim, primul vicepre
ședinte al Sudanului, secretar general 
al Uniunii Socialiste Sudaneze.

Alegeri sindicale 
în Spania

MADRID 19 (Agerpres). — Repre
zentanții Comisiilor Muncitorești se 
află în fruntea listei de delegați din 
rîndurile oamenilor muncii desem
nați in cadrul alegerilor sindicale ce 
se desfășoară in prezent în Spania — 
a anunțat, la Madrid, agenția Cifra. 
Citind surse sindicale, agenția re
levă că pînă în prezent Comisiile 
Muncitorești au 1 268 de reprezen
tanți (43,2 la sută) în rîndurile celor 
2 934 delegați sindicali aleși intr-un 
număr de 315 întreprinderi.

Uniunea Generală a Muncitorilor 
din Spania are pină în prezent 525 
de reprezentanți aleși (17.8 la sută), 
fiind urmată de candidații indepen
denți, în număr de 343 (11.7 la sută)

Alegerile sindicale — primele des
fășurate în condiții de legalitate în 
Spania în ultimii 41 de ani — se vor 
încheia la 6 februarie.

ISLAMABAD 19 (Agerpres). — 
Tovarășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, aflat in vi
zită în Pakistan cu prilejul inaugu
rării Rafinăriei naționale din Kara
chi. construită de țara noastră, s-a 
întilnit cu ministrul afacerilor ex
terne al acestei țări, Agha Shahi. Cu 
acest prilej au fost examinate pro
bleme de interes comun ale situației 
internaționale, subliniindu-se buna 
colaborare dintre România și Pakistan 
pe plan extern, în spiritul înțelege
rilor convenite cu prilejul vizitelor 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
această țară, a celorlalte intîlniri la 
nivel înalt româno-pakistaneze.

Evocîndu-se punctele de vedere 
similare ale celor două țări privind 
lichidarea subdezvoltării și realiza
rea unei noi ordini economice in
ternaționale, dezarmarea generală, 
in primul rînd nucleară, lupta pen
tru eradicarea definitivă a colonia

Creșterea schimburilor de 
si Uniunea »

MOSCOVA 19 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 19 ianuarie 
a fost semnat la Moscova protocolul 
privind schimburile de mărfuri — 
bunuri de consum pe anul 1978 între 
Ministerul Comerțului Interior al 
Republicii Socialiste România și Mi
nisterul Comerțului al U.R.S.S. Pro
tocolul prevede un volum sporit de

MOSCOVA

Amplă prezentare a creației literare romanești
Un număr special al revistei „Voprosî literaturi" dedicat țării 

noastre
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Ul

timul număr pe anul 1977 al re
vistei lunare „Voprosî literaturi", 
organ al Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S. și al Institutului de lite
ratură universală al Academiei de 
științe a U.R.S.S., este dedicat in 
întregime literaturii Republicii So
cialiste România.

Intr-o prezentare introductivă, se 
arată că scopul acestui număr spe
cial este de a contribui la o mai 
bună cunoaștere a realizărilor și 
problemelor actuale ale prozei, 
poeziei, dramaturgiei și criticii li
terare românești. In acest sens, 
revista face o prezentare panora
mică a vieții literare a României 
contemporane — „țară cu bogate 
tradiții artistice, care a căpătat un 
suflu nou după ce poporul român 
a pășit ferm pe calea dezvoltării 
socialiste". Cei 30 de ani care au 
trecui de la proclamarea republi
cii — continuă revista — au plasat

agențiile de presă transmit
Document de colaborare 

româno-ungar. La Budapesta a 
fost semnată înțelegerea de colabo
rare pe perioada 1978—1980 între 
Uniunea Scriitorilor din România și 
Uniunea Scriitorilor din Ungaria. 
Documentul a fost semnat din par
tea română de Franz Storch, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, iar din 
partea ungară de Fabian Zoltan, se
cretar al Uniunii Scriitorilor.

Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia a recomandat 
organizarea unei sesiuni speciale cu 
privire la Namibia a Adunării Gene
rale a O.N.U. în luna aprilie a aces
tui an. Cu o lună mai devreme, con
siliul urmează să se întrunească în
tr-o sesiune plenară la Lusaka, în 
Zambia. 

lismului și neocolonialismului. a po
liticii rasiste și de apartheid, nece
sitatea rezolvării pe cale politică a 
tuturor conflictelor, a fost exprima
tă dorința extinderii și intensificării 
conlucrării româno-pakistaneze în 
vederea soluționării, in interesul po
poarelor, a marilor probleme care 
confruntă omenirea.

întrevederea, la care a participat 
ambasadorul României la Islamabad. 
Lucian Petrescu, s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Viceprim-ministrul român s-a în- 
tîlnit, de asemenea, cu ministrul in
dustriilor și producției, general Ha- 
bibullah Khan, și cu ministrul afa
cerilor economice și finanțelor, Af- 
tab Khan.

în cadrul întîlnirilor au fost ana
lizate posibilitățile concrete ale dez
voltării colaborării dintre cele două 
țări în diferite domenii de activitate.

mărfuri intre România
Sovietică
schimburi reciproce — cu peste 30 
la sută mai mare decît nivelul reali
zat in anul 1977.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului interior, iar din partea sovie
tică de I. L. Davidov, adjunct al 
ministrului comerțului al U.R.S.S.

România în avanposturile econo
miei și culturii.

Relevind realizările obținute de 
oamenii muncii din țara noastră, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
revista arată că aceste succese „gă
sesc ecou in inimile popoarelor ță
rii noastre".

Publicația subliniază dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării 
sovieto-române, in spiritul politicii 
partidului nostru, a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Conducătorii uniunilor scriitorilor 
din România și U.R.S.S. — George 
Macovescu și Gheorghi Markov — 
subliniază in revistă legăturile 
strinse de colaborare dintre oamenii 
de litere din cele două țări, dez
voltarea ascendentă a raporturilor 
de prietenie dintre popoarele ro
mân și sovietic, preocupările și 
împlinirile pe planul creației li
terare.

La Biblioteca română din New 
York a avut loc o masă rotundă 
pe tema „Brâncuși in lumea 
contemporană", la care au luat 
cuvintul profesorii americani 
Florence M. Hetyler, de la Uni
versitatea Fordham, și Liviu 
Dimitriu, de la Universitatea 
din Syracuse. Participanta au 
hotărit înființarea unei „So
cietăți internaționale de studii 
brâncușiene", in scopul promo
vării studiilor dedicate marelui 
sculptor român.

Plenara P.S.U. din Berli
nul occidental. în Berlinul 
occidental a avut loc o plenară a 
Conducerii Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental, la care au 
fost analizate probleme ale luptei 
pentru o perspectivă democratică și 
socialistă a tineretului orașului. în 
încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul președintele partidului, Ger
hard Danelius.

PORTUGALIA

Formulă guvernamentală 
bazată pe acordul 

dintre socialiști si Centrul
9 9

Democratic și Social
LISABONA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Ramalho Eanes. 
a acceptat formula guvernamentală 
avansată de premierul demisionar 
Mario Soares, secretarul general al 
Partidului Socialist Portughez, bazată 
pe acordul realizat între socialiști și 
partidul Centrul Democratic și Social 
(C.D.S.) în problema formării guver
nului — s-a anunțat într-un comu
nicat al președinției.

După consultarea Consiliului Revo
luției, președintele Eanes a avut joi 
convorbiri cu liderii partidelor poli
tice reprezentate în parlament, în ca
drul fazei finale a procedurii consti
tuționale menite să'pună capăt crizei 
guvernamentale din țară.

Prin acordul dintre Partidul Socia
list și Centrul Democratic si Social, 
guvernul ce urmează a fi format va 
dispune de un total de 143 de locuri 
(102 ale socialiștilor plus 41 ale 
C.D.S.) din totalul de 263 de mandate 
din Adunarea Republicii.

Potrivit constituției țării, după de
semnarea sa oficială, premierul va 
avea la dispoziție zece zile pentru al
cătuirea cabinetului și formularea 
programului guvernamental, care va 
trebui apoi supus spre aprobare Adu
nării Republicii.

într-o declarație făcută în legătură 
cu înțelegerea dintre cele două parti
de portugheze privind formarea gu
vernului. secretarul genera! al Parti
dului Comunist' Portughez. Alvaro 
Cunhal. a spus că acest acord „va a- 
grava în mare măsură situația eco
nomică și financiară a tării". Totoda
tă. el a declarat că partidul comunist 
va continua să acționeze pentru rea
lizarea unui acord între comuniști și 
socialiști.

Plenara C. C. 
al P. C. din Austria
VIENA 19 (Agerpres). — La Viena 

a avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
din Austria, care a examinat situa
ția economică a țării și probleme 
politice actuale.

La o conferință de presă, pre
ședintele P.C.A., Franz Muhri. a ară
tat că plenara a subliniat caracterul 
actual al cererilor privind înfăptuirea 
în țară de largi prefaceri sociale în 
interesul oamenilor muncii. El a sub
liniat că înfăptuirea neîntîrziată a 
unei reforme radicale a sistemului 
de impozite ar permite ridicarea pu
terii de cumpărare a populației și 
implicit ar contribui la înviorarea 
industriei austriece și la asigurarea 
utilizării depline a forței de. muncă.

■ ■ ■ n ■ ■ ■
Premierul francez Ia Pe

kin. Primul ministru al Republicii 
Franceze. Raymond Barre, a sosit joi 
la Pekin într-o vizită oficială. Oaspe» 
tele a fost întîmpinat de Hua Kuo- 
fen. președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, de Den Siao-pin și 
Ku Mu, vicepremieri ai Consiliului 
de Stat.

Convorbiri chino-kampu- 
Chiene. Den In Ceao, membră a
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze, aflată în
tr-o vizită de prietenie în Kampu- 
chia Democrată, a fost primită, joi, 
de Pol Pot. secretar al C.C. al P.C. 
din Kampuchia, prim-ministru al 
Guvernului Kampuchlei Democrate, 
și de Nuon Chea. adjunct al secreta
rului C.C. al P.C. din Kampuchia. 
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților Po
porului. A avut loc o convorbire. în 
spiritul prieteniei și solidarității mi
litante dintre Kampuchia Democrată 
și R. P. Chineză, informează agenția 
China Nouă.

/A-"- .—r

S.U.A.

Energia—„problema numărul 1 
a economiei americane"

în preajma reluării lucrărilor Con
gresului S.U.A., întreaga presă de 
peste ocean acordă spații largi 
„problemei nr. 1“ a economiei ame
ricane. potrivit însăși aprecierii pre
ședintelui Jimmy Carter — respec
tiv, programului de economisire a 
energiei, care, după cum a subliniat 
președintele, „are o prioritate abso
lută în activitatea din acest an a 
Congresului, ca și în întreaga viață 
economică și politică a Statelor 
Unite."

Observatorii politici apreciază ca 
deosebit de semnificativ pentru aten
ția acordată de administrația Carter 
acestui program faptul că la întîl— 
nirea cu reprezentanții presei, după 
recentul turneu efectuat în mai 
multe țări, președintele și-a început 
declarația cu o amplă analiză a pro
blemelor energetice care preocupă 
S.U.A. „Privirile țărilor pe care 
le-am vizitat, a declarat el, sînt în
dreptate spre tara noastră pentru a 
vedea dacă avem voința și hotărîrea 
de a trata problemele noastre pri
vind energia, probleme care devin si 
ale lor“. Iată de ce administrația fe
derală solicită Congresului „adopta
rea unei legislații drastice în do
meniul energiei", care să fie în mă
sură să combată risipa de resurse 
energetice și să reducă masivele im
porturi de petrol. „Toate fenomenele 
negative din economia americană — 
scrie în acest sens ziarul „Washing
ton Post" — au in ultimă instanță ca 
numitor comun politica energetică". 
Ziarul amintește aprecierea pre
ședintelui Carter în sensul că forța 
S.U.A. este subminată de impor
tul excesiv de petrol. „Prin acești 
dolari care merg în străinătate — 
sublinia președintele — se exportă 
de fapt locuri de muncă americane. 
Statele Unite au înregistrat si au de 
făcut fată unui foarte mare deficit 
comercial, care. în ultima vreme, a 
dus la perturbări pe piețele de 

schimb. Este clar că această depen
dentă de petrolul importat constituie 
una din cauzele principale, dacă nu 
chiar principala cauză a dificul
tăților".

Se știe că programul energetic 
prezentat de administrație a generat 
vii dezbateri in Congres. în cercurile 
largi ale opiniei publice, prin inter
mediul presei, radioului și televiziu
nii. Pentru atingerea obiectivelor 
propuse, in programul Casei Albe se 
prevăd impozite progresive pentru 
automobilele de mare capacitate, 
aplicarea limitării vitezei pe căile 
rutiere, eventuale impozite majorate 
asupra consumului de benzină, spo
rirea progresivă a prețului gazelor 
naturale, degrevări parțiale de impo
zite pentru investițiile consacrate 
utilizării altor surse de energie. S-au 
făcut, totodată, numeroase sugestii 
privind căile suplimentare de econo
misire a energiei, cum ar fi reproiec- 
tarea utilajelor industriei grele și 
ușoare în vederea micșorării consu
mului de electricitate, asigurarea 
etanșeității clădirilor pentru păstra
rea căldurii în locuințe* * birouri, în
treprinderi, reducerea temperaturii 
în încăperi, folosirea unor becuri mai 
puțin puternice pentru reclame și 
iluminat etc.

NICOSIA 19. — Consiliul de Mi
niștri al Republicii Cipru și Consi
liul Național, care grupează con
ducătorii partidelor politice, au ținut 
o reuniune comună consacrată 
examinării rezultatelor discuțiilor 
purtate la sfirșitul săptămînii trecute 
între guvernul cipriot și secretarul 
general al O.N.U.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii relevă că s-a pro
cedat la „o evaluare a situației în 
lumina inițiativei lui Kurt Waldheim 
în vederea reluării convorbirilor in
tercomunitare și Ia deliberări referi
toare la poziția ce urmează a fi 
adoptată".

★
ANKARA 19 (Agerpres). — La An

kara au avut loc convorbiri între 
primul ministru al Turciei. Biilent 
Ecevit, și Rauf Denktaș, liderul ci- 
prioților turci, care au abordat as
pecte ale situației din Cipru și ale 
reglementării problemei cipriote.

Vorbind joi la o conferință de pre
să, premierul turc a spus că în.ca

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. califică drept născociri 
zvonurile privitoare la participarea, 
de partea Etiopiei, a personalului 
militar sovietic și a navelor militare 
și avioanelor de luptă sovietice, pre
cum și a unor cetățeni din alte țări 
socialiste, în acțiunile militare din 
cadrul conflictului etiopiano-somalez.

Agenția T.A.S.S. relevă că, atunci 
cînd trupele somaleze au pătruns pe 
teritoriul Etiopiei, Uniunea Sovietică 
s-a situat, ca întotdeauna, de partea 
victimei agresiunii. La cererea gu
vernului Etiopiei, U.R.S.S. îi acordă 
ajutorul tehnico-materigl corespun
zător pentru respingerea agresiunii.

O importanță deosebită se acordă 
problemei diversificării surselor de 
energie, precum și folosirii energiei 
solare, eoliene, a mareelor. în acest 
context. Asociația națională a cărbu
nelui a elaborat un program potrivit 
căruia firmele care acționează in 
sectorul industriei carbonifere ur
mează să deschidă in perioada ur
mătoare încă 190 de mine, cu o pro
ducție anuală de peste 400 milioane 
tone ; de asemenea, se va trece la 
extinderea a peste 140 de exploatări 
existente, ceea ce va aduce un spor 
de încă aproape 150 milioane tone 
(în prezent, producția totală anuală 

de cărbune a Statelor Unite este de 
aproximativ 800 milioane tone).

Legislația privind folosirea rațio
nală a energiei nu a putut fi adop
tată înainte de vacanța de iarnă a 
celor două camere ale Congresului 
american, îndeosebi datorită rezis
tenței marilor monopoluri petro
liere, care văd in măsurile preco
nizate o lezare a profiturilor lor. 
Zilele trecute, Departamentul ame
rican al energiei a dezvăluit că 
societatea „Exxon", cea mai mare 
întreprindere petrolieră din lume, 
a violat reglementările asupra pre
țurilor în S.U.A., obținînd pro
fituri ilicite pe seama consumato
rilor în valoare de 183 milioane do
lari. La sfirșitul lunii decembrie, 
aceeași companie a fost acuzată că 
anul trecut a procedat la „depășiri 
de prețuri" de ordinul a 70 milioane 
dolari.

Insistența cu care administrația 
Carter urmărește traducerea in viată 
a programului de economisire a 
energiei se datorează și faptului că 
cele mai recente previziuni pentru

OLANDA

Guvern nou... dificultăți vechi
La începutul acestei săptămîni, pri

mul ministru olandez, Andreas Van 
Agt, a prezentat în parlament progra
mul noului guvern, format din repre
zentanți ai creștin-democratilor și li
beralilor. Alcătuirea acestei coaliții a 
intervenit, așa cum se știe, la capă
tul unei crize de guvern, care a bă
tut ca durată — 204 zile — toate re
cordurile în materie cunoscute la 
Haga. Noua formulă guvernamentală 
— care se bazează, teoretic, pe 77 
mandate din cele 150 ale parlamen
tului — este apreciată ca exprimînd 
o schimbare în direcția unei politici 
de centru-dreapta și este rezultatul 
eșecului prelungitelor negocieri din
tre Partidul Muncii (socialist) și 
partidele „confesionale".

Declanșată in luna martie a anului 
trecut. în urma unor divergente iz
bucnite între foștii membri ai coa
liției de centru-stînga. cu privire la 
textul unui proiect de lege asupra re

viitorul economiei americane nu sînt 
deosebit de optimiste. Peste 70 la 
sută dintre economiștii care au răs
puns întrebărilor unui studiu între
prins recent de Asociația națională a 
economiștilor au afirmat că se aș
teaptă o nouă recesiune sau înceti
nire cu încăpere din acest an sau de 
anul viitor.

Aceste preocupări, arată presa 
americană, își vor găsi oglindire în 
mesajul asupra „Stării Uniunii", pe 
care președintele Carter îl va pre
zenta celor două camere ale Congre
sului, după care forul legislativ ame
rican va reîncepe dezbaterile asupra 
programului energetic. Potrivit pur
tătorului de cuvînt al Casei Albe, 
„președintele Carter a promis că va 
adopta măsuri administrative de re
ducere a importurilor, chiar dacă 
Congresul nu va reuși să aprobe un 
program energetic care să conțină 
suficiente măsuri de stimulare a 
conservării energiei".

Nicolae PLOPEANU

glementării dreptului funciar, criza 
de guvern nu și-a găsit rezolvarea 
nici după alegerile generale de la 
sfirșitul lunii mai. Deoarece nici unul 
dintre partide nu a obținut majorita
tea. a fost repusă pe tapet problema 
formării unui cabinet de coaliție. în 
opinia observatorilor „coloana verte
brală" a unui astfel de guvern urma 
s-o reprezinte Partidul Muncii, care 
a întrunit cele mai multe sufragii ale 
alegătorilor.

Negocierile, prelungite pe parcur
sul mai multor luni, au urmat di
ferite faze, cînd optimiste, cind pesi
miste. în legătură cu posibilitatea în
cheierii unui acord între socialiști, 
„confesionali" și formația „Democra- 
ții-66". care împreună ar fi dispus in 
parlament de o majoritate conforta
bilă de 110 locuri. Dar un obstacol de 
ultimă oră a împiedicat formarea gu
vernului. socialiștii declarînd că nu 
sînt în măsură să conlucreze cu unele 

personalități „confesionale", cunoscu
te prin conservatorismul lor.

S-a ajuns astfel la o răsturnare a 
formulelor ministeriale. De la o coa
liție de centru-stînga. imposibilă da
torită obstrucționismului „confesio
nal", s-a trecut la o alianță de cen- 

„ tru-dreapta. După părerea ziarului 
„Le Monde" acordul pe baza căruia 
s-a clădit alianța dintre creștin- 
democrați și liberali ar presupune 
„o schimbare importantă" în politica 
olandeză.

întreaga evoluție a crizei politice 
din Olanda s-a grefat pe fondul ma
nifestărilor de criză economică. Ca și 
celelalte țări vest-europene. Olanda a 
cunoscut în ultimii ani o încetinire a 
activității productive, o reducere a 
exporturilor și un deficit cronic al 
balanței comerciale externe, toate a- 
cestea avînd ca efect creșterea șoma
jului și o rată ridicată a inflației. 
Numărul celor fără de lucru se ridi
că în prezent la 220 000 — ceea ce în
seamnă aproximativ șase la sută din 
populația activă a țării. în timp ce 
inflația a înregistrat anul trecut un 
ritm de creștere de șapte Ia sută. 
„Alături de șomaj, combaterea infla- 
ției-jși promovarea unei politici active 
de investiții în vederea dezvoltării e- 
conomice — remarca cotidianul „Le? 
Echos" — reprezintă probleme prin
cipale ce vor trebui abordate cu pre
cădere de noul guvern olandez".

Programul anunțat de guvern pre
vede. între altele, „sacrificii din par
tea tuturor olandezilor", o politică de 
„moderație". în sfera veniturilor și o 
limitare a cheltuielilor pentru asigu
rări sociale — măsuri pe care forțele 
politice de stînga din țară Ie apre
ciază ca echivalînd cu a arunca prin
cipala povară a crizei pe umerii pă
turilor largi muncitoare. Socialiștii, 
care au anunțat o „opoziție neîndu
plecată" față de noua coaliție, sînt 
de părere că prevederile programa
tice n-au șansă de a fi realizate. 
Dincolo de opozi'ția socialistă, creștin- 
democrații sînt confruntați însă și 
cu aripa de stînga a propriului 
partid, ai căror exponenți nu par a 
se fi împăcat cu ideea renunțării la o 
colaborare cu Partidul Muncii. Toate 
acestea sint motive care îi determină 
pe observatori să manifeste rezerve 
în legătură cu perspectivele noii 
coaliții.

Radu BOGDAN

Steve Biko cel alb...
...Trecuse de miezul 

nopții cînd cineva a 
bătut la ușa locuinței 
lui Richard Turner, 
dintr-o suburbie a o- 
rășului sud-african 
Durban. Mirat de a- 
ceastă vizită neaștep
tată, Turner a ridicat 
perdeaua de la fe
reastră ca să privească 
afară. S-a auzit o de
tunătură și un glonț 
i-a străpuns pieptul, 
omorindu-l aproape in
stantaneu.

Richard Turner, tî- 
năr profesor de științe 
oolitice și luptător pen
tru drepturile popu
lației de culoare din 
Africa de Sud. este o 
nouă victimă a rasiști
lor sud-africani, care 
nu ezită să recurgă la 
arma odioasă a asasi
natului pentru a-și 
suprima adversarii. 
Crima săvirșită in 
urmă cu cîteva zile 
survine la puțin timp 
după uciderea în in- 
chisoare a lui Steve 
Biko, fondatorul Miș- 
tării pentru conștiință a 
sud-africanilor negri. 
După cum subliniază 
presa din R.S.A., Ri
chard Turner reprezen
ta pentru tînăra gene
rație liberală a albilor 
din Africa de Sud ceea 
ce reprezentase Steve 
Biko pentru tineretul 
african — un lider re
cunoscut al mișcării 
împotriva politicii de 
discriminare rasială. 
Nu intîmplător priete
nii si cunoscutii săi îi 
SDuneau cu simpatie 
„Steve Biko cel alb".

Atit în timpul stu
denției. cît și ulterior

ca profesor de științe 
politice la Universita
tea din Natal, el se re
marcase prin conferin
țele demascatoare Ia 
adresa apartheidului 
ținute în fața tinere
tului. Regimul lui Vor- 
ster a început să-1 pri
gonească pentru con
vingerile politice si 
activitatea sa pe tărim 
social. Faptul că a în
treprins. împreună cu 
un grup de sociologi, 
un studiu științific 
privitor la cauzele șo
majului și salariilor 
scăzute ale muncitori
lor africani i-a atras 
represaliile politiei. 
Profesorul indezirabil a 
fost îndepărtat de la 
catedră ; orice activi
tate politică i-â fost 
interzisă. în 1973, lui 
Turner i-a fost impus 
domiciliul forțat pe 
timp de cinci ani. Și 
persecuțiile au conti
nuat. Cartea sa, inti
tulată „The Eye of the 
Needle" (Prin urechile 
acului), o incisivă a- 
naliză politică, in care 
autorul descrie soarta 
dramatică a muncito
rului african, n-a pu
tut fi publicată în 
R.S.A.

Presa sud-africană 
consideră că decizia 
de suprimare fizică a 
profesorului militant 
a fost determinată de 
o scrisoare demasca
toare trimisă de Tur
ner unor prieteni din 
Londra, în care de
scria rigorile regimu
lui de sechestrare ce 
i se impusese : „îmi 
este interzis să pri
mesc vizite, cu excep

ția mamei și a medi
cului — scria el. N-arn 
voie să intru nici in 
universitate, nici in 
altă instituție, să pre
dau lecții sau să mă’ 
deplasez în localități și 
cartiere locuite de 
populația de culoare. 
Dispozițiile Ministe
rului de Justiție, ex
puse pe 9 pagini dac
tilografiate, nu-mi in
terzic un singur lucru 
— dreptul de a res
pira". Aceste dezvă
luiri demascatoare l-au 
costat viața. „Este 
pentru prima dată de 
la instalarea la putere 
a Partidului Național, 
în 1948, cind in R.S.A. 
se săvîrșește un asasi
nat împotriva unui 
alb", scrie publicația 
„Le Monde". Iar ziarul 
„Star" adaugă : „Uci
derea adversarului alb 
al apartheidului este o 
prevestire de rău au
gur".

Glontele care i-a 
răpus viața lui Turner 
arată că regimul de 
la Pretoria a declanșat 
un război total împo
triva tuturor celor ce 
se opun apartheidului. 
Persecuțiile, arestările 
in masă, procesele po
litice și asasinatele 
împotriva forțelor de
mocratice nu dovedesc 
însă altceva decît tea
ma guvernanților de la 
Pretoria, slăbiciunea și 
deruta lor în fața va
lului crescînd al lup'ei 
pentru lichidarea o- 
dioaselor rînduieli ra
siste din R.S.A., pen
tru libertate și dem
nitate.

G. BONDOC

REDACȚIA Șt ADMINISTRAȚIA: Cod 71341. București Piața Sclntelt nr l. Tel 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se (ac la oficiile poștale șl dlfurorll din 
export-import presă, P. O. BOX 136—13? telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul ; Combinatul

întreprinderi șl Instituții In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
Poligrafic CASA SCINTEU 40 360


