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încheierii misiunii sale in țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire cordială.

ÎNTĂRIREA CONTROLULUI 
OAMENILOR MUNCII 

cerință a adincirii
democrației noastre socialiste

în această perioadă, pină la 1 
■ ițnartie, au loc in întreaga țară ale
gerile membrilor unităților de control 
al oamenilor muncii, acțiune ce se 
desfășoară la scurt timp după îmbu
nătățirile aduse Legii nr. 6 din . 1972.

Așa cum se sublinia în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului, perfecționarea muncii în 
toate domeniile de activitate este in
disolubil legată de adincirea demo
crației socialiste, de creșterea parti
cipării tot mai eficiente a muncitori
lor, a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea societății, la exercitarea 
controlului în toate sferele vieții e- 
conomice și sociale. în acest spirit se 
înscriu și măsurile adoptate, prin 
Decret ăl Consiliului de Stat, pentru 
îmbunătățirea Legii de organizare șt 
funcționare a controlului oamenilor 
muncii — măsuri adoptate pe baza 

general al 
pe

indicațiilor secretarului 
partidului date la Consfătuirea 
țară din februarie anul trecut.

Pentru a asigura o creștere con
tinuă a rolului controlului oameni
lor muncii în societate, pentru spo
rirea eficienței și calității sale, mo
dificările aduse legii conțin preve
deri noi privind perfecționarea ca
drului juridic în care urmează să-și 
desfășoare activitatea 
control. Se remarcă, în 
faptul că a fost extinsă 
prindere a controlului 
oamenii muncii, acesta 
prezent în toate sectoarele esențiale

unitățile de 
primul rind, 
sfera de cu- 
exercitat de 
fiind acum

ale vieții sociale, de cel mai larg in
teres public.

Odată cu lărgirea sferei de cuprin
dere — care amplifică și accentuează 
caracterul de masă al controlului in 
societatea noastră — în lege sînt 
înscrise prevederi menite să confere 
controlului o creștere și mai sub
stanțială a calității și eficientei sale. 
Astfel, s-a sțatuat ca întreaga activi
tate de îndrumare și coordonare a 
controlului oamenilor muncii să se 
efectueze de către consiliile locale 
ale Frontului Unității Socialiste în 
colaborare cu consiliile de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale. O importanță deosebită 
pentru planificarea acțiunilor, pen
tru orientarea de ansamblu a activi
tății unităților de control al oameni
lor muncii, o are faptul că în pre
zent funcția de președinte al 
siilor județene, municipale și 
nești pentru coordonarea si 
marea activității de control al 
nilor muncii este exercitată — 
velul corespunzător 
președintele consiliului de control 
muncitoresc. Această măsură asigură 
o concentrare a controlului oameni
lor muncii asupra problemelor esen
țiale și contribuie lâ creșterea sub
stanțială a eficienței acestuia. De a- 
semenea, o serie de acțiuni inițiate 
de către consiliile de control munci
toresc ale activității 
sociale vor fi organizate în 
cu-echipele cetățenești.

Pe aceeași linie se înscriu, în același 
timp, prevederile stabilite de lege

comi-
Orășe- 
îndru- 
oame- 
la ni- 

de către vice-

economice si 
comun

ca membrii comisiilor de coordonare 
a activității unităților de control al oa
menilor muncii să controleze atit la 
unități, cit și la organele ierarhic su
perioare ale acestora modul in care se 
rezolvă propunerile făcute de echipe 
și să oblige factorii de resort să ia 
neintirziat măsurile ce se impun 
pentru înlăturarea deficientelor și 
cauzelor care le-au generat. Răspun
deri precise s-au stabilit si in ce 
privește conlucrarea unităților de 
control al oamenilor muncii cu ce
lelalte organisme de stat cu atribu
ții în domeniul controlului — inspec
ția comercială de stat, inspecția sa
nitară, inspectoratul pentru contro
lul calității produselor și altele. A- 
ceste instituții au obligația nu numai 
să acorde asistenta necesară, ci și să 
determine conducerile colective din 
întreprinderile și instituțiile supuse 
controlului .— prin puterea de deci
zie pe care o au — de a dovedi re
ceptivitatea cuvenită față de propu
neri și sesizări, de a înțelege că a- 
ceastă formă de control reprezintă 
un sprijin prețios, tovărășesc, dat de 
către oamenii muncii în propriul lor 
interes.

Pentru creșterea eficienței contro
lului oamenilor muncii, pentru extin
derea caracterului de masă al aces
tuia. s-a stabilit ca în activitatea pe 
care o desfășoară echipele să conlu
creze și cu deputății consiliilor popu
lare. cu comitetele de cetățeni, co
mitetele si consiliile cetățenești de
(Continuare în pag. a Il-a)

De pe întreg 
cuprinsul patriei, 

gînduri calde, 
simțămintele 

cele mai alese 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
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Exigență și responsabilitate pentru reali
planului în condiții de înaltă eficiență

LA UZINA PETROCHIMICA BRAZI
în aceste zile sînt în plină desfășurare adunările gene

rale ale oamenilor muncii — importante foruri democratice 
de autoconducere și decizie muncitorească, chemate să 
dezbată, într-un spirit de înaltă exigentă și responsabilitate, 
modalitățile optime de înfăptuire a hotarîrilor Conferinței 
Naționale, a Congresului consiliilor oamenilor muncii, a 
sarcinilor din acest an hotărîtor al cincinalului. în continua
rea relatărilor privind desfășurarea adunărilor generale, 
prezentăm azi cîteva aspecte de la dezbaterea muncito
rească care a avut loc la o importantă unitate a industriei 
noastre Uzina petrochimică Brazi.

Oamenii și secundelej

w1
IU-

■ Sînt numeroase caracteristicile po
zitive ale adunării generale a oame
nilor muncii de la Uzina petrochi
mic;^ de pe marea platformă indus
trială a Brazilor. De la început se 
impune o remarcă : dezbaterile din 
adunarea generală au reliefat înalta 
responsabilitate a colectivului față de 
bunul mers aii întregii activități eco
nomice a unității, responsabilitate 
izvorîtă din conștiința der producător 
și proprietar, din exigențele autocon- 
ducerii muncitorești. Cei care au 
luat cuvîntul au trecut, evitînd lau
dele, la o analiză directă, profundă 
și concretă a numeroaselor și com
plexelor probleme ale realizării pla
nului din cel de-al treilea an al cin
cinalului. S-au rostit aprecieri temei
nic gîndite, în mod critic și autocri-

tic, sincere, angajante, formulîndu-se 
propuneri judicioase, cu caracter a- 
plicativ. Din întreaga dezbatere s-au 
desprins, ca un fir roșu, încrederea 
petrochimiștilor în propriile lor forțe 
.și acțiuni, priceperea și tenacitatea 
lor de a înlătura greutățile, unele 
ivite din prima lună a anului.

„în 1978 — spunea ing. Virgil Popa,' 
șeful secției dimetil-tereftalat — uzi
na petrochimică are sarcini mai mari 
decît în anul trecut, deosebit de mo
bilizatoare. Acestea pot fi realizate 
cu o singură condiție : instalațiile să 
funcționeze la întreaga capacitate, 
să-și depășească parametrii tehnico- 
funcționali .înscriși în proiect. Că

■ acest lucru este posibil au demon- - 
strat colectivele de la instalațiile de 
fenol, de glicoli și altele, care au 
depășit sarcinile de plan din ianua
rie. Operatorii, maiștrii, întregul co
lectiv de la instalația D.M.T. iși vor 
îndeplini lună de lună sarcinile spo
rite de producție. Dar ce se întîmplă 
cu cei de la instalația de anhidridă 
maleică ? Au o nerealizare de peste 
500 tone de produse în ianuarie. Nu 
în totalitate este vina lor. N-au avut 
asigurată — parte din rafinăria com
binatului, parte din afară — materia 
primă, benzenul. Există perspectiva 
unei redresări puternice a situației in 
februarie ?“ — l-a întrebat vorbito
rul pe directorul combinatului, ingi
nerul Alecu Popa.

Din cuvîntul directorului, din cele-

lalte intervenții s-a desprins un’răs
puns afirmativ : da, și colectivul de 
la instalația de anhidridă maleică se 
va încadra neîntîrziat în grafic, va 
îndeplini ritmic și integral planul. 
Pentru aceasta insă, adunarea a cerut 
insistent ca directorul comercial de 
la Centrala industrială de rafinării 
și petrochimie Ploiești, Ion Cepoiu, 
să aplice asemenea măsuri incit să 
se asigure livrarea anhidridei maleice 
și in stare topită beneficiarilor din 
țară (unul dintre ei este întreprinde
rea „Policolor1* din București). Tot
odată, colectivul de la această instala
ție trebuie să găsească noi rezerve in 
cadrul capacităților existente, pen
tru a solidifica o mai mare cantitate 
din acest produs. într-o situație si
milară se află și instalația de polie
tilenă : lipsește materia primă — eti
lena — care se primește în cantități 
insuficiente de la Combinatul petro
chimic din Pitești. în adunare, vor
bitorii au făcut 
către operatorii, 
acestui combinat 
și în cantitățile 
primă necesară fabricării polietilenei. 
„Avem o disciplină contractuală și 
de plan, care trebuie respectată și de 
piteșteni — aprecia tovarășul Gheor-

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

un apel insistent 
maiștrii, inginerii 
de a livra ritmic 

prevăzute materia

(Continuare în pag. a V-a)

secundele și conștiința
Acum, la început de an 

’78, am nimerit la o discu
ție prea codificată pentru 
mine, cu grafice și socoteii 
de felul acesta : In 1971 in 
medie — trei ore și două
zeci de minute ; in 1973, in 
medie — două ore și patru
zeci de minute , in 1975, o 
oră și treizeci ; in 1977, 
cincizeci de 'minute... Con
cluzia celor prezenți, ti
neri muncitori și tehni
cieni : in 1978 se poate a- 
junge la 
cinci de 
murirea 
surprins 
un aspect, din nenumăra
tele aspecte ale luptei cu 
timpul intr-o mare uzină. 
Așadar, in 1971, o piesă 
dintre cele socotite dificile 
— se executa in trei ore și 
douăzeci de minute —" iar 
in 1978 in numai o jumă
tate de' oră.

Este o bătălie pe cit de 
anevoioasă, pe atit de pa
sionantă, în care se află' 
angajate colectivele între
prinderilor din țara noas
tră. Așa cum o impun exi
gențele cincinalului revolu
ției tehnico-științifice — 
subliniate din nou la Con
ferința Națională a parti
dului. Bătălia pornește de 
la secunde, pentru a se cîș- 
tiga ore, luni, ani. Iar re
zultatele acestui amplu e- 
fort sint concrete, specta
culare : performanțe tehni
ce, economii, depășiri de 
plan — ceea ce inseamnă, 
pentru fiecare dintre noi, 
mai multe produse de cali
tate superioară. Minutele 
au tot atîtea secunde ; ore
le, tot atitea minute ; zilele, 
săptăminile, lunile — nu se 
modifică — însă, dovezile

noi la treizeci și 
minute. Spre lă- 

cititorilor : am 
și înfățișat doar

ne-o confirmă, intensitatea 
lor sporește. Mă duce ghi
dul acum la colectivul în
treprinderii de rulmenți din 
Alexandria : întreaga pro
ducție din 1976 a fost ob
ținută, în 1977, în numai 
opt luni și unsprezece zile ; 
în șase luni din 1977 a fost 
realizat întregul plan la ex
port din 1976. A crescut, 
astfel, nu numai intensita
tea timpului, ci și valoarea 
lui. Din cite știu despre 
timp și trecerea lui. mai

cepe, intr-adevăr, cu oame
nii, cu disciplinarea și pre
gătirea lor profesională, cu 
pasiunea pentru meserie.

Toate acestea se dobin- 
desc, stă in puterea orga
nizațiilor de partid, a colec
tivelor noastre de munci
tori să le înfăptuiască, pre
tutindeni, in scurt timp. De 
pildă, cunoscîndu-i mai în
deaproape pe navetiști, 
împărțiți mereu intre sat 
și oraș, între uzină sau 
șantier și gospodăria de-a-

însemnări de Nicolae ȚIC

puternic întipărit in minte 
mi-a rămas îndemnul unui 
înțelept : „Să fim zgîrciți 
cu timpul ; să nu dăm nici 
o clipă de-a noastră, fără a 
primi in ■ schimb valoa
rea ei“...

Am asistat în ultimii ani 
la intocmirea, experimenta
rea și apoi la aplicarea u- 
nor grafice „strînse11 de lu
cru, socotite de unii, neîn
crezători o vreme — „prea1* 
mobilizatoare. Am cunoscut 
șefi de echipă, maiștri și 
ingineri despre care s-a 
spus că trăiesc cu capul în 
nori, nu 
calitatea 
pregătirea 
lor : cu cine să te lupți 
pentru secunde ? cu ăștia, 
nimeriți de curînd în u- 
zină, cu gîndul cine știe 
unde ? Da. cu cei pe care-i 
avem, pe care-i pregătim, 
cu oamenii noștri 1 a fost 
răspunsul. Bătălia pentru o 
productivitate exigentă, 
pentru grafice realiste în-

țin seama de 
oamenilor, de 
și experiența

casă, de la sat — am vrut 
să aflu in '77 cum se des
curcă diferite colective- cu 
navetiștii, dacă au greutăți 
cu ei, nemulțumiri. Răs
punsurile, mai toate, au fost 
surprinzătoare, cel puțin 
pentru mine : de o vre- 
me-ncoace, cu navetiștii ne 
înțelegem mult mai bine 
decit cu unii care s-au oră
șenizat... Sau : nici nu mai 
știm care sînt navetiști... 
Oamenii noștri nu întirzie 
la lucru, nu stau lingă ma
șini cu gindul la straturile 
de zarzavat...
se spune acum mai degrabă 
celor care se vintură 
ici-colo, dintr-o secție in 
alta, căutînd pretexte să se 
sustragă de la muncă. Ac
țiunile politico-educative 
întreprinse de comuniști, 
de-a lungul anilor, pentru 
a-i ajuta pe toți să se inte
greze in colective, să res
pecte relațiile statornicite 
la locul de muncă și să-și

Navetiști li
de

priceapă rostul într-o mare 
uzină sau pe șantier — iși 
arată acum roadele deose
bit de încurajatoare in ca
drul unui proces mai am
plu de formare a noilor ge
nerații de muncitori.

Bătălia pentru secunde, 
pentru creșterea valorii lor 
ne permite să trecem la 
reducerea săptăminii de 
lucru — și aceasta intr-o 
etapă cind ne-am propus să 
înfăptuim mai " ' '
calitate mai 
este nici o 
muncind mai 
dar mai bine, mai eficient 
— așa cum s-a arătat la 
Conferința Națională — se 
poate realiza o producție 
sporită, de o calitate supe
rioară tocmai prin folosirea 
intensivă a timpului — deci 
prin temeinică organizare, 
perfecționare profesională 
și înaltă răspundere. îmi 
sint incă vii in memorie as
pecte de inceput ale mun
cii in uzine, pe marile șan
tiere din urmă cu douăzeci 
și ceva de ani, cind entu
ziasmul se lovea de nepri
cepere, de neînțelegere sau 
indiferență, iar timpul mă- 
cina uneori in gol, trecind 

.dureros,de repede, lăsînd in 
urmă puține roade. Potic
neli, greutăți de 
Putem privi cu 
drumul maturității 
pină la bătălia cu 
dele, de azi, și cu justifi
cată 
Am învățat și trebuie 
învățăm necontenit, la fie
care loc de muncă, să fim 
tot mai zgîrciți cu timpul, 
in folosul societății, al îna
intării mai accelerate pe 
drumul deschis de Progra
mul nostru comunist.

mult și de o 
înaltă. Nu 

contradicție : 
puține ore,

început, 
mindrie 
parcurs 
secun-

încredere spre viitor.
...................... să

Șarja numărul 
400000

Personalul muncitor al Fabri
cii de acid sulfuric de la Com
binatul de celuloză, hîrtie și 
fibre artificiale din Brăila a 
raportat obținerea celei de-a 
400 000-a tonă de acid sulfuric 
de la . punerea în funcțiune a in
stalației. Acidul produs de ei 
este folosit atit pe platforma 
chimică proprie, cit și în alte 
65 de unități ale economiei na
ționale. (Mircea Bunea).

W/ JBOmELOH LA w U$0R
Femeia se face parcă Și 

mai mică. Se ghemuie. în- 
cercind să găsească răspuns 
la întrebarea care o cople
șește : „de ce a făcut el 
asta ?•*

— Acolo, la „Arta mobi
lei11, unde lucra ca tîmplar, 
ciștiga frumos. E adevărat, 
nu prea-i plăcea cind îl 
puneau la greu, dar am mai 
pus și noi o vorbă bună. 
Lui i-am purtat mereu de 
grijă ; chiar și lemne tăia
te i-am dus. i-am crescut 
și-un porc. Așa. printre pi
cături, că lucrez la C.A.P. 
„De ce a făcut-o“ ? Lacri
mile mari se preling prin
tre degetele muncite, cu 
care iși acoperă fata.

Durerea cooperatoarei A.
D.. din comuna 
e de înțeles". Fiul 
virstă de 22 de 
preună cu alți 
unii mai vechi „clienți 
miliției, au pîndit 
pe trecătorii ce se înapoiau 
acasă, prădîndu-i de tot ce 
se putea : bani, ceasuri, ba 
chiar abonamentele 
transport si gentile cu 

. ele de lapte. Cum era 
resc. au fost prinși.
acum...

Chinuitoarea întrebare 
„de ce ?“ începe să-și con
tureze răspunsuri din frin- 
turile de viată înșirate de 
mama venită să-și vadă fe-

ciorul la miliție. „în fami
lia noastră nu s-a pomenit 
așa ceva. Am dus-o greu in 
tinerețe, erau vremuri po
trivnice atunci pentru alde 
noi. dar am muncit cinstit 
să avem ce lăsa 
nu. treacă prin 
cut noi“.

„Să nu treacă
trecut noi“... Este strădania

la copii, să 
ce-am tre-
prin ce-am

torire morală de cinste — 
de a se conforma întocmai 
normelor și principiilor de 
conduită, de viată și de 
muncă,. înrădăcinate într-o 
societate a muncii ca a 
noastră. Ocrotirea exage
rată și rău înțeleasă s-a 
răzbunat întotdeauna. Ea a 
implantat în caracterul co
pilului, apoi al adolescen-

Voluntari, 
ei. Ion, în 
ani. îm

prieteni11, 
ai 

noaptea

atîtor și atîtor părinți care 
fac tot ce le stă in putință 
pentru a-i feri pe copii de 
impasurile vieții. Este ome
nească și firească 
ca urmașii noștri să 
o existentă mai bună, 
greutăți, mai puține, 
bucurie mai multă.

„zestre1* ! Ca și cum rostul 
muncii noastre n-ar sta de
cît in ghiftuirea urmașilor 
noștri...

Alt caz. același' amar 
eșec :

— Mergea la lucru în 
fiecare zi. Seara ii între
bam pe 
lucrează 
are grijă 
gă. Nu 
Ne-am străduit să aibă de 
toate. Iar acum, cînd să-i 
aniversăm 18 ani...

Tremurind de emoție, fe
meia (Floarea Neagu, vîn- 
zătoare la magazinul „Co- 
cor“) privește spre ușă 
strîngînd în brațe pachetul 
cu de-ale gurii. Este invi
tată la miliție să asiste la 
anchetarea cazului Dumitru 
Gogan. participant la jaf 
prin tîlhărie. Iar cind apare 
tînărul, abia mai poate în- 
găima printre sughițuri :

— Dumitrei, de ce vrei 
să ne bagi în mormint 1

Tînărul, cu ochi verzi, 
încă adolescent, încearcă 
s-o liniștească, vădit jenat :

— Nu mai plînge mamă. 
Ce-a fost, a fost...

Femeia desface precipitai 
pachetul cu bunătăți, și în-

soțul meu : 
Dumitrei, 

de el. cum ciști- 
i-a lipsit nimic.

cum 
dacă

tului, morbul disprețului 
față de muncă, falsa iluzie 
că orice act iresponsabil 
poate fi... reparat de pă
rinții responsabili. Femeia 
ajunsă în impas este între
bată cum și-a făcut datoria 
față de fiul ei. întrebare 
firească, chiar dacă ea vine 
acum, 
după 
ceas.

grija 
aibă 

cu 
cu 
în 

fond, este unul din rostu
rile înalte ale eforturilor 
noastre de fiecare zi. Cu o 
singură condiție însă : a- 
ceastă ocrotire să nu defor
meze optica lor de muncă 
și viață. Să nu-i obișnuias
că pe aceștia cu „abona
mente11 pe viață, la ușor, la 
trai fără muncă, din su
doarea și pe spatele altora. 
Să nu-i absolve de la obli
gativitatea — devenită în 
orînduirea noastră o înda-

ca să spunem așa, 
al doisprezecelea

(Continuare în pag. a IV-ai

crescut cu pal- 
Nimic nu i-a 

nici nu i-a pri
ll.-am 
astea.de 

sti
n
și

Laurentău DOTĂ

IF

A

In București 
și în toată țara 
a venit, din nou 

zăpada

mele 
lipsit. (Dar 
sosit învățătura în respec
tul muncii, al celor care-i 
așezau zi de zi piinea pe 
masă — n.r.). N-a trecut 
prin ce-am trecut noi. 
Falsă înțelegere a fireștii 
datorii de a lăsa generației 
ce ne urmează doar atita

Ninge. Mantia albă a acoperit aproape întreaga țară. E vremea zăpezii, a frumuseții albe, dar și
Foto: e. Dîchiseanu (urmarea în pagina a 2-a)
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!
Comoara 
de la Visuia

Colecțiile Muzeului de istorie 
ți arheologie al orașului Bistri
ța s-a îmbogățit cu cel mal mare 
și mai important tezaur din a- 
ceastă parte a țării. Descoperit 
pe teritoriul localității Visuia, 
din județul Bistrița-Năsăud, te
zaurul cuprinde vreo 800 de mo
nede romane din argint. Prin 
marele lor număr, ele atestă in
tensitatea vieții economice și so
ciale în Dacia romană. Pînă la 
noi amănunte, să le urăm mu
zeografilor spor la muncă în mi
găloasa lor operație de descifra
re a semnificațiilor acestei ade
vărate comori numismatice.

„Mîna care 
vă scrie
acum.

...ar fi putut să nu mai poată 
să scrie niciodată, dacă nu in
tervenea, cu promptitudine și 
competență profesională, cu 
multă răbdare și omenie, medi
cul Aurel Cincă de la spitalul 
din Balș“. In continuarea scri
sorii sale, cititoarea noastră, 
Cornelia Mladin, ne istorisește 
că, din cauza unei lovituri, apa
rent minore, mina dreaptă a în
ceput s-o doară din ce în ce mai 
tare, apoi să se infecteze, adu- 
cind-o in pragul pericolului de 
a-i fi amputată. „Dar, spre no
rocul meu — ne scrie ea — am 
fost internată intr-un salon de 
care răspundea medicul Aurel 
Cincă. El a încercat aproape im
posibilul, reușind să-mi salveze 
mina dreaptă, mina care scrie 
aici rînduri de caldă mulțumire 
pentru tot ce a făcut pentru 
mine. $i sînt tare mindră și 
bucuroasă că și in orașe mici, 
cum este al nostru, există doc
tori mari, deopotrivă specialiști 
și sufletiști".

Dii, căluții!
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!
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IIPrima secvență

Alertă la ferma de stat Coțo- 
fănești, județul Bacău : o căruță 
cu cai dispăruse fără urmă. 
A doua secvență

— De vinzare 1 a întrebat un 
cetățean din Ghidigeni — Galați, 
pe cel care .sta în căruță.

— De vinzare. Și caii, și 
ruta.

— Cît vrei pe ei 7
— Pentru cine întreabă 

zece miare, pentru cine cumpă
ră — chilipir curat.
A treia secvență „ ...... ...... ,

Subofițerul de miliție Costache
Radu a organizat' b adevărată ■ 

I capcană pentru prinderea făptg-7 I • chilii) A ci 4 n»fr-n f An (r» rri rxnr'i 11 "

!
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I

în sprijinul creșterii productivității muncii
e» o imperioasa necesitate

Saltul calitativ pe care este chemată să-1 realizeze economia româ
nească in următorii ani presupune, in primul rînd, un salt in creșterea 
productivității muncii, in sporirea randamentului în muncă al fiecărui 
colectiv, al fiecărui muncitor. Această realitate vie este pregnant ilus
trată și de următorul calcul : creșterea cu numai un procent a produc
tivității muncii la nivelul economiei Capitalei echivalează cu o pro
ducție suplimentară în valoare de peste un miliard lei, cu mult mai 
mult decit întreaga valoare a producției industriale globale a județului 
Bistrița-Năsăud, de pildă, în 1970. Cum creșterea productivității este 
nu numai o problemă tehnică, ci și una de conștiință, de răspundere în 
muncă, in gospodărirea mijloacelor tehnice, ancheta de față, desfășu
rată in citeva întreprinderi din Capitală, iși propune să analizeze modul 
in care activitatea politică și de propagandă contribuie, prin variatele 
sale mijloace, la mobilizarea oamenilor pentru înfăptuirea acestui obiec
tiv deosebit de important.

...Parcurgînd distanta de la intrarea 
în ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
APARATAJ" pînă la comitetul de 
partid, un vizitator, cît de cît atent, 
își poate face o imagine destul de 
exactă despre . rezultatele de ansam
blu ale întreprinderii. Chiar la intrare 
te întîmpină un „cadran al cincinalu
lui" — oamenii îi spun în mod su
gestiv „ceasul cincinalului" — care 
prezintă prin intermediul unor cercuri 
concentrice realizările din primii doi 
ani ai cincinalului la principalii indi
catori : productivitatea muncii, pro
ducția globală, producția marfă și 
cheltuielile materiale de producție. Pe 
aleile principale, grafice evidențiază 
nivelul productivității, precum și cei 
al consumurilor de energie, de metal 
comparativ cu cele planificate etc. 
Toate acestea — așa cum aveam să 
ne convingem, nu erau decit primele 
semne ale unei acțiuni mult mai largi, 
munci de propagandă concrete, ferm 
orientate spre înfăptuirea sarcinilor 
mari ce revin întreprinderii în actua
lul cincinal — în ce privește produc
tivitatea muncii, se prevede dublarea 
sa pe întregul cincinal și sporirea cu 
22 la sută în acest an.

întrucît în întreprindere factorul cu 
cea mai mgre pondere in creșterea 
productivității muncii (circa 45 la 
sută) îl reprezintă sporirea randa
mentului mașinilor și utilajelor exis
tente, organizația de partid a mobi
lizat priceperea și inițiativa comuniș
tilor cu prioritate în această direcție. 
Desprindem, astfel, o primă caracte
ristică a acțiunilor organizate : sfera 
largă de cuprindere, mobilizarea pe 
diferite căi a întregului colectiv. La 
nivelul fiecărui atelier, de pildă, s-au 
creat „comisii pentru creșterea pro
ductivității muncii". Formate din ca
drele tehnice de bază de la locul de 
muncă, din muncitori cu experiență, 
tineri destoinici, aceste nuclee de cer
cetare 
sporire 
pentru 
cadrele
de inimă în domeniul creației tehnice 
proprii au fost grupați într-un atelier

specializat, „de mărimea unei secții" 
— care realizează lucrări cu un rol 
deosebit de important în mecanizarea 
și automatizarea unor benzi. Mai 
mult, organizația de partid a inițiat 
o largă dezbatere la fiecare loc de 
muncă menită să pună în lumină

LA ÎNTREPRINDEREA DE STOFE 
DE MOBILA, specificul procesului de 
producție impune, ca o condiție esen
țială a creșterii productivității mun
cii. ritmicitatea, organizarea riguroa
să. eliminarea stagnărilor. Să ne gîn- 
dim — ne spunea tovarășa Mariana 
Coțofan. secretar adjunct al comite
tului de partid — ce repercusiuni poate 
avea în planul productivității muncii 
oprirea chiar si pentru un minut a 
unui război. înmulțiți aceasta cu su
tele de războaie de care dispune în
treprinderea și veți afla ce importan
tă are pentru noi asigurarea unei rit
micități constante.

în mod firesc, unul din obiectivele 
fundamentale ale activității de pro
pagandă l-a constituit dezvoltarea 
răspunderii muncitorilor pentru utili
zarea la parametrii maximi a dotării 
tehnice, pentru utilizarea integrală a 
timpului de muncă.

însemnări din citeva întreprinderi din Capitală

studiază fiecare rezervă de 
a productivității, acționează 

valorificarea ei. Muncitorii si 
tehnice ce manifestă tragere

orice posibilitate de creștere a pro
ductivității muncii. Au rezultat cu a- 
ceastă ocazie sute de propuneri. Ele 
au fost examinate cu toată răspun
derea la nivelul întreprinderii, retl- 
nîndu-se cele mai importante. Pe 
baza lor s-a întocmit un plan de ac
țiune concret.

Ce s-a întîmplat cu acest plan în 
continuare ? Răspunsul la întrebare 
cuprinde în el o a doua caracteristică 
a acțiunilor politico-educative menite 
să contribuie la creșterea productivi
tății muncii : perspectiva largă, cla
ritatea, eliminarea improvizației. în 
toamna anului trecut, comitetul de 
partid al întreprinderii a consacrat o 
plenară definitivării planului de creș
tere a productivității muncii rezultat 
în urma dezbaterilor, eșalonării lui 
judicioase. Fiecare propunere a pri
mit un cod format din citeva litere 
care desemnează numărul propunere, 
secția sau colectivul ce se ocupă de 
înfăptuirea ei. termenul de realizare. 
Astfel codificat, planul de măsuri a 
fost introdus în calculator. La anu
mite intervale, calculatorul indică 
stadiul de înfăptuire a pianului de 
măsuri, care măsuri sînt scadente, 
care au rămas nerealizate. Desigur, 
calculatorul nu înlocuiește munca po
lii ico-educati vă. Dar el dă posibili
tatea comitetului de partid să aibă în 
fiecare moment o 
lizării acțiunilor 
tează intervenția 
operativitatea.

oglindă clară a rea- 
preconizate. facili- 
promptă, sporește

Ce s-a întreprins, concret, în acest 
scop ? La sectorul organizarea pro
ducției si a muncii s-a realizat un ta
blou în care fiecare secție este re
prezentată printr-un chenar, iar în 
cadrul lui fiecare război printr-un 
mic pătrățel. Utilizînd datele calcu
latorului și alte procedee tehnice, ta
bloul respectiv indică, la fiecare 2 
ore. care dintre războaie și respectiv 
secții se află sub plan. Cînd războiul 
se află sub plan, pătrățelul prin care 
este reprezentat apare luminat. Dac? 
secția în întregime nu și-a realizat 
planul, este luminat întreg chenarul 
care înglobează pătrățelele respecti
ve. în momentul cînd utilajul sau 
secția a recuperat rămînerea în urmă, 
lumina se stinge.

în felul acesta se creează posibili
tatea unei intervenții rapide și efi
ciente atît pe linia producției, cît și 
pe cea a muncii educative. De pildă, 
în cazul în care anumite războaie nu 
lucrează in ritmul cerut un anume 
timp, se organizează discuții scurte, 
operative, in pauzele de masă sau la 
sfirșitul zilei de muncă. în .cazul in 
care o secție.' in ansamblul ei. nu și-a 
realizat planul, se evaluează pierde
rile respective si în prezenta facto
rilor de răspundere are loc o dezba
tere asupra cauzelor de ordin tehnic 
și uman, se iau măsurile de îndreptare. 
Dar cel mai larg cîmp îl deschide o 
asemenea ..oglindă fidelă" a produc
ției muncii politice de la om la om. 
în fiecare moment, fiind clar cum 
muncește fiecare, sc poate interveni 
operativ, se poate discuta cu munci-

torul respectiv, stabilindu-se de Ia 
caz la caz soluțiile corespunzătoare.

La UZINELE „SEMĂNĂTOAREA", 
organizația de partid a înțeles că re
sortul principal care ar putea deter
mina o creștere deosebită-a producti
vității muncii îl reprezintă mai buna 
organizare a fluxurilor tehnologici. 
Tocmai de aceea, cu cîtva timp în 
urmă, aici s-a initiat o vastă acțiune 
în acest scop. Iată, de pildă, pentru 
reorganizarea într-o nouă concepție a 
secției a III-a — cea mai complexă 
secție a unității — s-a apelat practic 
la experiența întregului colectiv. 
S-au organizat dezbateri la fața locu
lui cu participarea specialiștilor si 
din alte secții, pornind de la ideea 
că ochiul proaspăt depistează mai u- 
șor posibilitățile nefructificate încă. 
Specialiști și muncitori cu experiență 
au mers în diferite unităti studiind 
experiența acestora în mecanizarea 
unor operații asemănătoare. In ca
drul secției s-au constituit colective 
cărora li s-a încredințat cite un do
meniu din acțiunea vastă a organi
zării științifice : mecanizarea unor o- 
perații, sporirea coeficientului de fo
losire a suprafețelor de producție 
prin reorganizarea fluxurilor tehno
logice (colectivul respectiv a identi
ficat circa 1 400 m de suprafață dispo
nibilă, adică 15 la sută din totalul su
prafeței secției), organizarea intr-o 
perspectivă largă a calificării oame
nilor etc.

Pentru a stimula inițiativa, gîndi- 
rea originală, organizația de partid a 
initiat un clasament al creației teh
nice — un panou mare pe care sint 
menționate, în ordinea importantei, 
ideile cele mai valoroase, eficienta 
lor preliminată, și. firește, autorii. 
Periodic, acest clasament se împros
pătează, ideile noi care apar între 
timp concurind pentru un loc fruntaș 
în clasament.

Sînt cîteva din preocupările si ac
țiunile organizațiilor de partid din 
Capitală cu scopul de a spori contri
buția activității de propagandă la 
creșterea productivității muncii. Con- 
semnîndu-le. nu am vrea deloc să se 
înțeleagă că în toate organizațiile ar - 
exista o activitate foarte bună, sau 
că in această direcție munca de pro
pagandă a ‘ epuizat toate rezervele 
Dimpotrivă, sarcina stabilită de Con
ferința Națională privind realizarea 
unui salt calitativ în economie im
plică exigente înalte și pentru acti
vitatea de propagandă, mai ales in 
ceea ce privește diversificarea for
melor de acțiune, sporirea capacității 
de mobilizare — exigente care nu 
permit nici un fel de tolerantă față 
de spiritul de automulțumire.

Paul DOBRESCU 
Dumitru TÎRCOB

economică, o îndatorire civică
a fiecărui om al muncii!

De la Dispeceratul energetic-național
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serialul grupajelor 
trecut, ziarul nostru 

urmărească și să 
de lună, situația pe 

consumurilor

ContJnuînd 
publicate anul 
iși propune să 
prezinte, lună 
județe în domeniul 
energetice.

Iată cîteva constatări comunicate 
de Dispeceratul energetic național.

DEPĂȘIT

Dacă o serie de întreprinderi, cum 
sint : Combinatul siderurgic din 
Reșița (județul Caraș-Severin), în-, 
treprinderea textilă din Buzău, 
Combinatul de celuloză și fibre din 
Drobeta-Turnu Severin (Mehe
dinți), Combinatul chimic din Cra
iova (Dolj) și întreprinderea meca
nică din Sadu (Gorj), nu ar fi de
pășit repartițiile, județele amintite 
— aflate la limita consumului — 
ar fi reușit să obțină economii.

n - y A venit
i șului. A fost ajutat de inginerul 

Marian Emanoil, de pădurarul 
I Ion Andrei, de Costin Sergiu, 
I dispecer la Combinatul petrochi- 
' mic Borzești, de alți cîțiva ce- 
. tățeni din comună. Cînd nici cu 

gîndul nu se gindea că va fi 
I depistat, făptașul a căzut în 

capcană. Este un oarecare Vasi- 
Ile Bălan, cu antecedente penale. 

După eliberarea am penitenciar 
i se asigurase un loc de muncă, 

Idar pe care îl părăsise curînd. 
Epilog

Caii și căruța au fost recupe
rate. Urmează „recuperarea"

I făptașului.

, Juma’-juma’
Un cititor din București, Mihai 

Tănasă, ne istorisește — cum 
spune el — o întimplare hazlie. 
Dar tot el precizează : „Hazlie 
și nu prea, pentru că am pățit-o 
pe pielea mea. M-am dus și eu, 
ca omu’, la restaurantul -Mal- 
naș», ca să betiu o bere. Ospăta
ră mi-a adus sticla, eu am tur
nat într-un pahar, l-am dat pe 
gii, dar imediat am început să 
tușesc și să mă strimb la față, 
probabil atit de nefiresc și ca
raghios, incit am atras atenția 
consumatorilor din jur. care 
m-au întrebat : „Ce pățiși, nei
că Am simțit in gură nu gust 
de bere, ci de ulei. Ne-am uitat 
cu toții la sticlă și am văzut, cu 
surprindere, că era jumătate cu 
ulei, jumătate cu bere. Intrebîn- 
d-o pe ospătară de unde prove
nea respectiva sticlă, mi-a răs
puns că de la fabrica de bere 
„Grlvița-, din București". Să 
vedem ce răspuns vom primi 
noi.

Să vină 
la anul!

Marin Gheorghe, din Galați, 
cartierul Țiglina II, muncitor la 
Combinatul siderurgic, ne sesi
zează : „La 8 decembrie 1975 am 
făcut cerere pentru instalarea 
unui post telefonic la domiciliu. 
Știind că acest lucru nu se poa
te rezolva peste noapte, am aș
teptat să-mi vină și mie rindul. 
între timp, s-a dat în funcțiune 
o nouă centrală telefonică și 
m-am gîndit că, în sfirșit, o să 
am și eu telefon. Dar s-au pus 
telefoane altora. Unii spun că 
au fost cazuri excepționale sau, 
mai bine zis, de excepție. Or fi 
fost, nu zic, dar mie cînd îmi 
vine rîndul ?

Am prezentat sesizarea direc
torului Direcției județene de 
poștă și telecomunicații Galați, 
Dumitru Dânilă, rugîndu-1 să ne 
spună la ce dată s-a ajuns cu 
rezolvarea cererilor de acest fel. 
„Propriu-zis, nu s-a ajuns la o 
dată anume — ne-a spus dînsul. 
Soluționarea cererilor se face în 
funcție de condițiile tehnice. Or, 
în Țiglina II — a adăugat el, 
fără să se intereseze măcar în 
ce bloc anume locuiește solici
tantul — nu sînt condiții tehni
ce. Spuneți-i reclamantului că o 
să-i punem telefon la anul". 
La anul și la mulți ani, sau — 
mai bine spus — atunci cînd o 
să se termine persoanele din ca
tegoria excepțiilor, cărora li se 
acordă și atenție, și telefon !

Rubrică realizată de
P. PETRE
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteii"
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Ninge. Cu fulgi mari, cu 
fulgi mărunți, liniștit sau 
învolburat.

Ninge. întru bucuria co
piilor să se dea cu săniuța 
pe derdeluș, intru nădejdea 
și gindul sătenilor la aurul 
bărăganelor de griu. intru 
desfătarea privirii fiecăruia 
dintre noi.

Ninge. E vremea zăpezii, 
a lucrului miezului de iar
nă. Dar e și vremea cind 
trebuie să punem mina pe 
lopeți, fiecare dintre noi, 
la locul său de muncă, in 
fața casei, pe străzi și tro
tuare. De altfel, 
cursul zilei de ieri, 
te localitățile țării, 
nins mai abundent, 
mii de cetățeni au 
pirtii, au curățat de zăpa
dă, gheață sau polei, străzi 
și trotuare. în același timp, 
pe drumurile publice, nu
meroase mijloace mecanice 
au acționat neîntrerupt, in 
noaptea de luni spre marți 
și ieri toată ziua, pentru 'a 
asigura o circulație norma
lă, in siguranță.

în Capitală, incă din pri
mele momente, comitetul 
operativ de deszăpezire de 
pe lîngă consiliul popular 
municipal a stabilit măsuri 
concrete, eficiente, pentru 
asigurarea bunei funcțio
nări a tuturor serviciilor 
urbane, pentru degajarea 
principalelor artere de cir
culație și, îndeosebi, a tra
seelor transportului in co
mun. S-a acționat energic 
pe marile bulevarde și pe 
arterele care fac legătura 
cu platformele industriale 
și cu cartierele de locuințe. 
Alături de mijloacele me
canice ale consiliului popu
lar municipal au acționat
— după cum ne informează 
directorul general al I.T.B.
— în tot. cursul nopții de 
luni spre marți 200 de uti
laje ale întreprinderii, pre
cum și 6 000 de itebiști, ast
fel incit parcul de tramvaie, 
autobuze și troleibuze pla
nificat a putut fi utilizat în 
întregime de Ia prima oră

• ••/din nou

Ieri, pe străzile

în tot 
in toa- 
unde a 
sute de 

croit

Capitalel au acționat la deszăpezire numeroase ml|loace mecanice 
Foto : A. Rosenthal

Și puneți mina pe lopată!

(Urmare din pag. I)

de program de ieri dimi
neața.

După cum ne-a informat 
ieri, la prînz, meteorologul 
de serviciu, a continuat să 
ningă în toată 
Bărăgan și pe 
tului zăpada a 
tă. Și azi, cînd
rînduri — potrivit progno-

țara, iar in 
Valea Sire- 
fost viscoli- 
citiți aceste

zei meteo — va continua să 
ningă în cea mai mare par
te a țării, cu deosebire în 
Maramureș, Moldova, Mun
tenia și Dobrogea. în aceste 
condiții, se impun luarea 
tuturor măsurilor pentru ca 
toate forțele mecanice să 
acționeze neîntrerupt în lo
calități și in afara acestora,

pentru ca traficul rutier și 
transportul în comun să se 
desfășoare normal. La rîn- 
dul lor, lucrătorii din agri
cultură sînt chemați să a- 
sigure rezervele de furaje 
și apa necesară pentru a- 
nimale și să curețe ză
pada de pe căile de acces 
spre locurile de aprovizio-

nare, depozite, magazii. O 
atenție deosebită trebuie a- 
cordată protejării culturilor 
în sere, solarii și răsadnițe, 
precum și asigurării 
ra cu combustibilul 
încălzirii.

Direcția circulație 
spectoratul general 
liției recomandă conducă
torilor auto să circule cu 
multă atenție și prudență, 
întrucît în multe zone vizi
bilitatea este redusă, există 
polei și ceață. Să se evite 
staționarea autovehiculelor 
pe partea carosabilă a dru
murilor, precum și parcarea 
pe arterele centrale ale lo
calităților și pe traseele 
transportului în comun. De 
asemenea, șoferilor amatori 
li se recomandă să nu plece 
la drum, dacă nu este ab
solut necesar, iar atunci 
cînd se află la volan,să aibă 
grijă de adaptarea vitezei 
la condițiile de drum și vi
zibilitate, să ia toate măsu
rile de prevenire. în cazul 
depășirilor și la trecerile 
pentru pietoni. Ieri, în Ca
pitală, în alte localități și 
în afara acestora au avut loc 
un mare număr de tampo- 
nărl între autovehicule din 
cauza pneurilor uzate, care 
au provocat derapaje, a 
ștergătoarelor de parbriz 
stricate, a unor defecțiuni 
la sistemele de frînă și di
recție. De aici, necesitatea 
de a porni la drum numai 
cu autovehicule în bună 
stare de funcționare.

...Ninge. Cu fulgi mari, 
cu fulgi mărunți, liniștit 
sau învolburat. E vremea 

■ Zăpezii, dar și vremea cînd 
trebuie să punem mîna pe 
lopeți, fiecare dintre noi, la 
locul de muncă, în fața ca
selor, pe străzi și trotuare, 
astfel îneît fiecare cetățean 
să-și aducă modesta, dar 
prețioasa lui contribuție, la 
desfășurarea normală a cir
culației, a tuturor sectoare
lor de activitate.

acesto- 
necesar

din In
al mi-

părinți — practic, deci, cu aproape 
toate organismele obștești care re
prezintă interesele cetățenilor în di
verse domenii de activitate. Acestui 
scop îi servește, desigur, și preve
derea ca Frontul Unității Socialiste 
să organizeze consfătuiri comunale, 
orășenești, municipale, județene și 
pe țară pentru analizarea activității 
desfășurate de unitățile de control, 
generalizarea experienței pozitive și 
înlăturarea deficientelor semnalate, 
stabilirea de măsuri operative ' pen
tru continua perfecționare a contro
lului oamenilor muncii. Este de re
ținut obligativitatea organizării unor 
asemenea consfătuiri o dată la doi 
ani de către consiliile județene și ale 
municipiului București ale Frontului 
Unității Socialiste, și o dată la patru 
ani de către Consiliul Național.

Toate aceste măsuri 
asigurarea unui cadru 
de participare a oamenilor muncii la 
activitatea de control, cît și crește
rea eficienței sociale a acestuia. Pen
tru ca perfecționările aduse contro
lului oamenilor muncii să-și atingă 
scopul, este necesar ca — prin grija 
consiliilor locale ale Frontului Unită
ții Socialiste, a organizațiilor sale 
componente — în echipe să fie aleși 
cei mai buni muncitori, maiștri, in
gineri și tehnicieni, țărani, medici și 
alte cadre sanitare, gospodine și ti
neri — practic, reprezentanți ai în
tregii obști din orașe șl sate. Firește, 
în rîndul celor mai buni trebuie să-i 
regăsim. în continuare, pe vechii 
membri ai unităților de control, care 
au dovedit pricepere și pasiune, com
bativitate și Intransigentă, adică pe 
aceia care dispun acum de o va-

vizează atit 
mai adecvat

loroasă experiență în slujirea intere
selor obștești.

Alegerea echipelor de control re-

ÎN JUDEȚELE:
® Brăila — cu 7,3 la sută (situa

ția necorespunzătoare se datorează, 
în cea mai mare parte, depășirii 
repartiției de către Combinatul de 
celuloză, hirtie și fibre artificiale 
din Brăila).

® Maramureș — cu 7 la sută (se 
înregistrează consumuri suplimen
tare la Flotația centrală din Baia 
Sprie și Filatura de bumbac din 
Baia Mare).

O Olt — cu 4 la sută (depășirile 
se localizează la întreprinderea de 
aluminiu din Slatina și Filatura de 
bumbac di.n Drăgănești — Olt).

® Bihor — (Schela de extracție 
Suplacu. de Barcău și întreprinde
rea de alumină din Oradea).

® Prahova — (Combinatul petro
chimic Teleajen și întreprinderea 
de piese turnate din Cîmpina).

® Vilcca — (Trustul de construc
ții hidroenergetice — șantierul 
Ciunget și întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă din Rm. Vîlcea).

® Dîmbovița — (Combinatul de 
oțeluri speciale și întreprinderea 
de strunguri din Tîrgoviște).

ECONOMII
inca
și au 
elec-

Satu

HI LA LIMITĂ

Dintre județele care s-au 
drat în repartițiile planificate 
obținut economii de energie 
trică memționăm :

Mureș, Alba, Cluj, Galați, 
Mare, Timiș și Sibiu.

Rezultatele bune înregistrate în 
aceste Județe ilustrează eforturile 
depuse de colectivele de întreprin
deri pentru .gospodărirea cît mai 
judicioasă a energiei electrice. Este 
necesar ca economiile ce se vor 
obține în lunile următoare să fie 
sporite prin valorificarea mai in
tensă a posibilităților de diminua
re a consumurilor și înlăturarea 
fermă a oricăror forme de risipă.

Cît privește întreprinderile și ju
dețele unde s-au depășit consumu
rile — unele din ele figurind și pe 
lista grupajelor publicate anul tre
cut — se impune o intervenție mai 
energică din partea organelor de 
partid și consiliilor oamenilor mun
cii pentru încadrarea strictă în re
partițiile planificate, această cerin
ță fiind una dintre principalele 
sarcini economice stabilite de Con
ferința Națională a partidului.

Petre POPA

ÎN JUDEȚELE:
6 Caraș-Severin, Buzău, 

hedinți, Dolj, Gorj. Ion LAZAR

Nepăsarea se plătește
Desen de Eugen TARU

lor -r indiferent că sînt noi sau au o 
experiență mai îndelungată — să fie 
temeinic instruiți cu problematica

întărirea controlului
oamenilor muncii

prezintă o primă etapă în ampla ac
tivitate de perfecționare a controlului 
oamenilor muncii în lumina îmbu
nătățirilor aduse legii. Odată cu în
cheierea adunărilor de alegeri sînt 
necesare măsuri ca membrii echipe-

domeniilor pe care le controlează, să 
fie înarmați cu legislația după care 
acestea își desfășoară activitatea. în- 
tr-un cuvînt să fie pregătit! pentru 
a efectua un control competent, efi
cient. De activitatea pe .care o desfă-

șoară unitățile de control al oameni-' 
lor muncii sînt datoare să se intere
seze. în egală măsură, atit colective
le care le încredințează mandatul, 
cît și comisiile de coordonare care 
funcționează pe lîngă consiliile lo
cale ale Frontului Unității Socialiste. 
Așa și numai așa echipele își 
îndeplini mai riguros decit 
acum graficele de control, vor 
gura o mai bună cuprindere a tutu
ror sectoarelor, vor contribui în mod 
eficient la buna servire a oamenilor 
muncii. Pentru că, așa după cum se 
știe, asigurarea unor controale frec
vente reprezintă nu numai o obliga
ție stabilită prin lege, ci și o condi
ție fundamentală a însăși 
controlului.

Odată cu îmbunătățirile 
gii, au sporit considerabil 
țiile ce revin consiliilor Frontului U- 
nității Socialiste în organizarea acti-

vor 
pînâ 
asi-

eficientei
aduse le
gi atribu-

vității unităților de control al oame
nilor muncii. Este vorba. în primul 
rînd, de a asigura coordonarea acti
vității acestora, de a veghea ca toate 
organizațiile componente să partici
pe, prin reprezentanții aleși, la efec
tuarea controlului — măsură menită 
să confere 
racter mai 
me. astfel.
cii intr-un . ... __
tăți. îmbunătățirile aduse legii, ca și 
premisele create de acestea pen
tru alegerea celor mal activi cetățeni 
în echipe, pentru dinamizarea activi
tății controlului oamenilor muncii 
sînt de natură să asigure condiții mai 
bune pentru desfășurarea activității 
în viitori să asigure participa
rea în mai mare măsură a maselor 
de cetățeni, prin această formă insti- 
tutionalizată. la organizarea si con
ducerea societății.

acțiunilor initiate un ca- 
cuprinzător, să transfor- 
controlul oamenilor mun- 
control al întregii socie-

i
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„Alături de întregul popor, de cele
lalte colective de muncă ale tării — 
se arată în mesaj — noi, oame
nii muncii de la ÎNTREPRINDE^ 
REA DE UTILAJE GRELE PENTRU 
CONSTRUCȚII GALAȚI, intimpinăm 
momentul aniversar din viața dum
neavoastră — împlinirea vîrstei de 60 
de ani și a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară închinată patriei și 
partidului — cu adîncă emoție și re
cunoștință. Ținem să vă asigurăm că, 
urmind vibranta dumneavoastră 
chemare, vom acționa cu răspundere 
muncitorească ' pentru a transforma 
cantitatea într-o nouă calitate, prin 
creșterea continuă a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, folosirea intensivă a ma
șinilor și utilajelor. îmbunătățirea ca
lității. Aducîndu-vă un respectuos o- 
magiu, colectivul nostru vă dorește 
din inimă sănătate șl viată îndelun
gată pentru binele și propășirea tă
rii, pentru construirea pe pămîntul 
României a societății socialiste și co
muniste".

„Cu ocazia aniversării a 60 de ani 
de viață și 45 de ani de activitate 
revoluționară, oamenii muncii din 
INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI vă 
adresează dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, conducător 
iubit al partidului și țării, un căl
duros «La mulți ani», minunați ani de 
viață, rodnicie în activitatea neobosi
tă ce o desfășurati pentru binele și 
fericirea poporului român, pentru ri
dicarea României socialiste pe cul
mile înalte ale comunismului. Trăim 
încă sub puternica impresie pe care 
ne-a ți produs-o cu ocazia vizitei în 
județul Iași, la deschiderea cursuri
lor acestui an universitar. îndemnu
rile mobilizatoare, sfaturile înțelepte 
și indicațiile pe care ni le-ați dat 
constituie pentru noi chezășia luptei 
și muncii pe care o desfășurăm zi de 
zi în activitatea de integrare a învă- 
țămîntului cu cercetarea și producția.

Conștienți fiind că numai astfel 
vom contribui la ridicarea științei și 
tehnicii românești la nivelul cerințe
lor mondiale, la mersul înainte spre 
fericire și progres al patriei noastre, 
aniversarea dumneavoastră este pen
tru noi, alături de întregul popor, un 
fericit prilej de a exprima încă o dată 
atașamentul nostru fierbinte față de 
partid, față de dumneavoastră, cel 
mai strălucit conducător al partidului 
și patriei noastre".

în aceste zile, gîndurile noastre se 
îndreaptă, mai mult ca oricînd,. către 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător în
țelept și stimat — se spune în mesa
jul CONSILIULUI UNIUNII JUDE
ȚENE A COOPERATIVELOR DE 
CONSUM SIBIU — asigurîndu-vă că 
vom face totul pentru realizarea sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XI-lea, Conferinței Națio
nale ale P.C.R. Ne angajăm să creștem 
volumul de produse agroalimentare 
la fondul centralizat al statului,;.să 
îmbunătățim aprovizionarea popu
lației cu bunuri de consum, să satis
facem mai bine cerințele de servicii 
în satele noastre și să sporim efici
ența economică în întreaga noastră 
activitate, contribuind astfel la ridi
carea nivelului de trai al locuitorilor 
din comunele și satele județului Si
biu".

„Cu, prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere 
și a împlinirii a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară neîntreruptă, 
colectivul de cadre didactice și elevi 
de la LICEUL INDUSTRIAL NR. 5 
DIN TÎRGU MUREȘ, cu nețărmurită 
dragoste și prețuire, vă adresează 
calde urări de sănătate, multă putere 
de muncă pentru a conduce cu ace
eași clarviziune și nestrămutată ho- 
tărire scumpa noastră patrie. Desti
nul României socialiste, uriașele pre
faceri economice, social-politice si 
culturale sînt profund legate de gin- 
direa și acțiunea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general. Recunoștința și stima 
noastră față de munca neobosită des
fășurată de dumneavoastră in slujba 
cauzei socialismului le exprimăm si 
prin strădania de a contribui perse
verent la educarea comunistă a tine
rei generații. Gîndurile noastre se în
dreaptă către dumneavoastră cu pro
fund devotament pentru excepționa
lele virtuți morale ce le întruchipați; 
pentru strălucitul exemplu de comu
nist ce ni-1 oferiți, pentru nesecatul, 
izvor de înțelepciune pus de dum
neavoastră. cu totală dăruire, la te
melia de granit a politicii partidului 
nostru. în slujba celor mai nobile nă
zuințe și idealuri ale poporului ro
mân".

..Comuniștii, toți oamenii muncii 
din SCHELA DE EXTRACȚIE TÎR- 
GOVIȘTE, alături de întregul nostru 
popor, văd în conferirea pentru a 
doua oară a titlului de Erou al Re
publicii Socialiste România, a Ordi
nului «Victoria Socialismului», pre
cum și în titlurile de doctor în științe 
politice și în economie, o nouă și 
elocventă dovadă de prețuire, . de 
stimă și recunoștință pe care vi le 
poartă întregul nostru popor — se 
menționează într-o altă telegramă. 
Totodată, vă exprimăm, cu prilejul 
împlinirii a 60 ani de viață și 
45 ani de neobosită activitate revolu
ționară, sentimentele noastre de dra
goste, prețuire și' recunoștință, adre- 
sindu-vă din adîncul sufletului tra
diționala urare «La mulți ani 1», cu 
multă sănătate spre binele și feri
cirea întregului popor".

„Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA DE FRIGIDERE GAEȘTI. 
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA — se arată 
intr-un alt mesaj — pot să-și desfă
șoare acum activitatea pe locurile 
natale, într-o modernă unitate in
dustrială, ca urmare a indicațiilor date 
de dumneavoastră privind po
sibilitățile de dezvoltare a orașului 
Găești. După numai 10 ani de acti
vitate industrială, harnicul colectiv 
al întreprinderii, condus de organi
zația de ‘partid, dovedește acum o 
maturitate profesională și politică 
cu nimic mai prejos față de colecti
vele din orașele industrializate, cu 
tradiție muncitorească.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că dezvoltarea'* 
capacității întreprinderii noastre se 
va face in vederea fabricării numai 
de produse de calitate. într-o gamă 
diversificată, astfel* incit să contri
buim direct la creșterea nivelului de 
trai al întregului nostru popor".

În mesajul adresat de COMITETUL 
DE PARTID AL CENTRULUI UNI
VERSITAR TIMIȘOARA, CONSI
LIUL RECTORILOR ȘI CONSILIUL 
U.A.S.C. TIMIȘOARA se arată : „Ca
drele didactice și studenții din Cen
trul universitar Timișoara, alături de 
întregul nostru popor, vă aduc, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
omagiul lor fierbinte cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de viață și a 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară neîntreruptă. Vă exprimăm 
sentimentele noastre de deosebită 
stimă, prețuire și recunoștință con
vinși fiind că cele mai de seamă 
realizări obținute în procesul edifi
cării pe pămîntul României a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, ca și luminoasele perspective 
ale înaintării spre comunism sînt 
strîns legate de gindirea și activita
tea dumneavoastră.

întregul proces instructiv-educativ 
este puternic marcat de ideile înnoi
toare, de forța de generalizare și 
de previziune științifică pe care le-ați 
pus la temelia întregului nostru în- 
vățămînt, astfel incit să asigurăm 
pregătirea unor specialiști cu înaltă 
competență științifico-tehnică și in 
același timp cetățeni cu înalte cali
tăți politice și morale. Energia și în
drăzneala revoluționară cu care con- 
cepeți înaintarea patriei noastre spre 
comunism reprezintă pentru noi un 
model de viață și activitate în înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin. Tot ceea ce întreprindem pen
tru realizarea integrării învățămîn- 
tului cu cercetarea și producția, pen
tru formarea multilaterală a tinerei 
generații are la bază îndemnul per
manent pe care ni-1 dați de a fi 
mereu ancorați în realitățile econo- 
mico-sociale și spirituale ale țării,

Răspunzînd cu entuziasm vibrante
lor dumneavoastră chemări, cadrele 
didactice, studenții, întregul personal 
muncitor din Centrul universitar Ti
mișoara — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, — în
frățiți în muncă, sîntem plenar an
gajați pentru a transforma tot ceea 
ce am acumulat în planul cunoașterii 
și al legăturii cu viața intr-o nouă 
calitate, superioară".

La aniversarea a 60 de ani de via
tă și a 45 ani de luptă revoluționară, 
COLECTIVUL S.M.A. PAȘCANI, cea 
mai veche unitate de mecanizare a 
agriculturii din Moldova,- vă roagă 
să primiți, tovarășe secretar genera) 
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese 
urări de sănătate, ani mulți și multă 
putere de muncă în fruntea partidu
lui și statului, pentru binele nostru, 
al tuturor, al patriei noastre socia
liste. Ne exprimăm recunoștința 
nemărginită pentru grija părintească 
ce o purtați destinului agriculturii 
românești, vieții cooperatorilor și 
mecanizatorilor și vă aducem cu 
‘â'âeăstă fericită ocazie omagiul nostru' 
cel ’ipai fierbinte și hotărirea fernrâ 
ca alături de toți oamenii muncii de 
pe ogoare să acționăm cu toată pu
terea de muncă pentru a traduce in 
viață sarcinile ce ne revin din hotă- 
ririle Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist- Român și Conferin
ței Naționale a P.C.R. din decembrie 
1977, pentru a nc integra organic in 
viata cooperativelor deservite, pentru 
a obține pe pămintul Pașcaniului re
colte tot mai mari.

Venim și noi, slujitori ai învăță- 
mîntului de azi și de mîine, dascăli 
și elevi de la LICEUL PEDAGOGIC 
„GIIEORGHE LAZAR" DIN MUNI
CIPIUL CLUJ“NAPOCA, să ne înăl
țăm glasul fierbinte, unindu-1 în 
mănunchi cu cele de pe întreg cu
prinsul țării, să vă aducem, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un vi
brant omagiu, la această mîndră ani
versare a 60 de ani de viață și a 45 
de ani de activitate revoluționară. 
Din inimă, cu cele mai înălțătoare 
sentimente, vă urăm „la mulți ani, 
multă sănătate și putere, fericire spre 
strălucita dv. împlinire,, spre slava 
neamului românesc, pentru a ne fi 
lumină, călăuză și imbold".

în mesajul comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA MECANICA SIBIU. se ara
tă : „Sărbătorirea a 60 de ani de via
ță și a peste 45 de ani de activitate 
revoluționară este un minunat prilej 
de. a ne exprima voința noastră, de 
a fi mereu strîns uniți in jurul parti
dului, al dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, ca o do
vadă a dragostei profunde și înaltei 
prețuiri pentru rolul hotărîtor pe 
care il aveți in elaborarea și înfăp
tuirea politicii,partidului de ridicare 
mai rapidă pe trepte tot mai înalte 
de civilizație și progres a României 
socialiste. Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii, români, germani, ma
ghiari, din întreprinderea noastră, in*- 
frățiți sub semnul acelorași idealuri, 
vor acționa in continuare cu price
pere și dăruire pentru folosirea inte
grală a capacităților de producție, 
introducerea tot' mai largă a tehnolo
giilor noi, economisirea de materii 
prime, materiale, combustibil și ener
gie electrică, organizarea mai' bună 
a producției și a muncii, astfel ca 
întreaga activitate să se desfășoare 
cu o eficiență tot mai ridicată, con
tribuind la sporirea potențialului 
economic al patriei".
’ „Cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani 
de viață și a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară, comuniștii, oa
menii muncii de la ÎNTREPRINDE
REA MINIERA VOIVOZI, JUDEȚUL 
BIHOR, români, maghiari, slovaci și 
de alte naționalități, dînd glas celor 
mai calde sentimente de dragoste și 
înaltă prețuire, vă adresează, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urări de viață lungă și de sănătate, 
spre binele partidului și poporului 
nostru, pentru triumful socialismului 
și comunismului’pe pămintul Româ
niei. Asemeni întregului nostru po
por, noi, minerii, vedem in persoana 
dumneavoastră comunistul de ome
nie. un strălucit exemplu de dăruire 
și consecvență revoluționară puse în 
slujba celor mai mărețe năzuinți ale 
națiunii române, conducătorul clar
văzător al partidului, sub a cărui fla
mură victorioasă desfâșurați, de 
aproape cinci decenii, o intensă și 
rodnică activitate revoluționară. Asi
gurîndu-vă de deosebita noastră pre
țuire și de înaltul respect pe care vi 
le purtăm, alături de tradiționala 
urare „La mulți ani !“, primiți, mult 
iubite tovarășe secretar general al 
partidului, salutul nostru mineresc : 
„Noroc bun !“. ,

In mesajul adresat de COMITETUL 
ORĂȘENESC AL P.C.R. ȘI CONSI
LIUL POPULAR AL ORAȘULUI 
BORSEC. JUDEȚUL HARGHITA, se 
arată : „Dînd glas celor mai alese 
sentimente de stimă, dragoste și înal
tă prețuire ce însuflețesc pe toți co
muniștii, pe toți oamenii muncii ro
mâni și maghiari de pe aceste fru
moase meleaguri, alături de întregul 
nostru popor, vă rugăm să primiți 
cele mai sincere urări de viață lungă, 
sănătate, fericire și prosperitate, pen
tru binele partidului și poporului, 
pentru triumful socialismului și co
munismului in scumpa noastră patrie. 
Cel mai prețios dar pe care dorim și 
sintem hotăriți să vi-1 oferim este 
munca noastră plină de abnegație, 
pasiunea, dăruirea fiecăruia dintre noi 
pentru ca orașul Borsec să devină un 
simbol al dinamismului și tinereții 
socialiste. Sîntem ferm hotărîți să de
punem și de acum înainte întreaga 
noastră activitate creatoare în slujba 
înfăptuirii politicii partidului, a trans
punerii in fapt a hotărîrilor Con
gresului'al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului. Vă dorim din 
adîncul inimii, încă o dată, multă să
nătate, noi succese și tradiționala 
urare românească adresată celor 
scumpi și dragi «La mulți ani»".

„Noi, mamele, soțiile și fiicele har
nicilor mineri din Valea Motrului, 
care avem încă vii în minte căldu
roasele cuvinte de îndemn și prețuire 
ce ni le-ați adresat cu ocazia vizitei 
efectuate de dumneavoastră în tină- 
rul oraș — se scrie in mesajul adre
sat de COMITETUL ORĂȘENESC 
AL FEMEILOR DIN ORAȘUL MO- 
TRU, JUDEȚUL GORJ — vă aducem 
omagiul fierbinte cu ocazia aniversă
rii a 60 de ani de viață și a 45 de 
ani de activitate revoluționară. Și cu 
această ocazie vă mulțumim, tova
rășe secretar general, pentru înalta 

©’ Înflăcărate urări de sănătate, ani mulți și fericiți, putere 
de muncă in fruntea partidului și a țării.

® înaltă prețuire și vie recunoștință față de exemplul de dă
ruire revoluționară, de activitate fără preget a secretarului 
general al partidului pentru înflorirea patriei socialiste.

® Angajament comunist ferm pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului.

prețuire pe care o dați contribuției 
îfemeilor în toate sectoarele de acti- 
■vitate, pentru preocuparea perma
nentă de a ni se ’’Crea noi locuri de 
muncă, de a ne perfecționa pregăti
rea. de a fi promovate în funcții de 
conducere, pentru grija părintească 
ce o acordați creșterii și educării co
piilor noștri. Munca noastră entu
ziastă este cel mai înalt și mai dura
bil omagiu pe care vi-1 aducem, for
ma cea mai eficientă și mai concretă 
de recunoștință pe care o putem ma
nifesta față de dumneavoastră, cel 
mai iubit și stimat fiu al țării".

„La aniversarea a 60 de ani de 
viață și 45 ani de neîntreruptă acti- 

‘ vitate revoluționară, noi. membrii 
cooperatori, în frunte cu comuniștii, 
din cadrul COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE BEREZENI, 
JUDEȚUL VASLUI, ne îndreptăm gîn
durile către cel mai iubit fiu al- po
porului. care în permanență veghează 
la ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor, la afirmarea plenară a Româ
niei socialiste pe arena internaționa
lă — se arată într-o altă telegramă. 
Și cooperatorii din comuna Berezeni 
au participat la momentele emoțio
nante cînd conducerea superioară de 
partid și de stat a acordat C.A.P.-ului 
nostru, pentru producții mărite în vi
ticultură. de trei ori consecutiv Or
dinul Muncii clasa .1 și Steagul de 
fruntaș pe țară. Urmîndu-vă exem
plul de patriot înflăcărat și consec
vent revoluționar, vom munci cu 
toată dăruirea și abnegația pentru 
înfăptuirea neabătută a programului 
partidului și a hotărîrilor Conferinței 
Naționale prin ridicarea producției 
agricole".

„Puternic animați de îndemnurile 
dumneavoastră, de strălucitul dum
neavoastră exemplu de dăruire și 
înalt patriotism — se spune intr-un 
mesaj — comuniștii și întreg colecti
vul de oameni ai muncii de la 
GRUPUL DE ȘANTIERE DE PE 
PLATFORMA INDUSTRIALA A JU
DEȚULUI OLT, sub conducerea per
manentă a organelor și organizațiilor 
de partid, transpun în fapte sarcinile 
amplului program de investiții, ob- 
ținînd încă din primele zile ale nou
lui an succese de seamă în producție 
privind punerea în funcțiune a noilor 
obiective și capacități de producție 
din județul Olt la termenele plani
ficate și înainte de termen. Aceste 
succese le dedicăm aniversării a 60 
de ani de viață și peste 45 de ani de 
activitate revoluționară a dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — intîiul 
bărbat al tării, remarcabil arhitect 
și constructor de civilizație nouă, pro
motor și apărător al idealurilor de 
pace. înțelegere și echitate între po
poare".

In mesajul CONSILIULUI UNIU
NII JUDEȚENE A COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
SALAJ și a direcției generale 
PENTRU AGRICULTURA ȘI IN
DUSTRIE ALIMENTARA A JUDE
ȚULUI SALAJ se subliniază :

„In aceste zile în care întregul nos
tru popor vă omagiază cu venerație 
pe dumneavoastră, cel mai de seamă 
fiu al patriei, care vă consacrați cu 
supremă dăruire întreaga viață îm
plinirii aspirațiilor și năzuințelor 
noastre de mai bine, vă aducem din 
adîncul inimilor prinosul nostru de 
recunoștință și gratitudine pentru o- 
menia fără seamăn, pentru modul 
strălucit în care slujiți interesele 
patriei, ale poporului, bunăstarea și 
fericirea sa. Vă încredințăm că, ur
mind cu mindrie patriotică exemplul 
dumneavoastră de gîndire și faptă 
revoluționară, vom acționa cu toată 
energia și puterea noastră de muncă 
înfrățită, români și maghiari, pen
tru gospodărirea rațională a pămîn- 
tului — averea noastră.cea mai, de 

preț — in scopul sporirii rodniciei 
pămintului,'al creșterii producției și 
a veniturilor în fiecare sector de ac
tivitate, pentru ca viața lucrătorilor 
de pe ogoarele județului să devină 
tot mai prosperă, tot mai înfloritoa
re, iar contribuția lor la înălțarea 
patriei pe noi culmi de progres și ci
vilizație tot mai mare".

„La aniversarea a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani închinați acti
vității revoluționare, colectivul de 
oameni ai muncii de la FILATURA 
DE LINA PIEPTĂNATA DIN- 
MIERCUREA CIUC vă adresează, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urările de viață lungă, 
fericire, sănătate și putere de muncă. 
Aceste sentimente sînt însoțite de 
asigurările noastre că nu vom pre
cupeți nici un efort in activitatea de 
zi cu zi pentru traducerea exemplară 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale a 
partidului, fiindu-ne mereu proaspete 
în memorie îndemnurile și indicațiile 
pe care pi le-ați adresat cu prilejul 
vizitei dumneavoastră în întreprin
derea noastră".

„Sîntem nespus de fericiți să vă 
raportăm, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că intimpinăm aniversa
rea dumneavoastră cu rezultate bune 
în producție, realizîndu-se săparea 
puțului central — lucrare deosebit 
de importantă, care a pus in mod 
permanent probleme de înaltă spe
cializare a întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni și 
care are drept scop dublarea capa
cității de producție pentru cincinalul 
prezent și cincinalele viitoare — se 
menționează în mesajul Consiliului 
oamenilor muncii al EXPLOATĂRII 
MINIERE ALTÎN-TEPE, JUDEȚUL 
TULCEA.

Minerii de la Al.tîn-Țepe, uniți în- 
tr-un«gind, vă adresează dumneavoas
tră si întregii familii, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
zilei de naștere și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară, tradițio
nala urare «la mulți ani», multă să
nătate, viață lungă și rodnică pentru 
propășirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România".

„Raportînd că întregul colectiv de 
oameni ai muncii de la AUTOBAZA 
DE TRANSPORT CORABIA, JUDE
ȚUL OLT, a înscris încă din primele 
zile ale noului an succese de seamă 
in producție și în obținerea de econo
mii și că aceste succese le dedicăm a- 
niversării a 60 de ani de la nașterea 
dumneavoastră și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, mult iubite și 
stinjate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se arată în mesaj — vă urăm sim
plu, muncitorește, din toată inima, 
multă sănătate, viață îndelungată, 
spre binele și propășirea poporului 
român, pentru continua înflorire și 
propășire a României socialiste".

„Sentimentul sărbătoresc, împărtă
șit de întregul nostru popor, este do
minant și in rîndurile slujitorilor 
catedrei din liceul nostru. Ne expri
măm dragostea și recunoștința față 
de uriașa activitate revoluționară 
creatoare a dumneavoastră, primul 
fiu al țării, care ați avut și aveți 
mereu în centrul atenției grija pen
tru mai binele de azi și de mîine 
al întregului nostru popor. Acest 
eveniment este un minunat prilej de 
evocare a legăturilor permanente și 
strînse dintre dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, și 
cadrele didactice din întreaga țară, 
un minunat prilej de a exprima 
Voința noastră de a fi mereu strîns 
uniți în jurul partidului, de a ne 
exprima înalta prețuire pentru rolul 
hotărîtor pe care îl aveți in elabo
rarea și înfăptuirea politicii de ridi
care pe trepte tot mai înalte a Româ
niei socialiste. Ne afirmăm angaja
mentul de a munci cu multă dra
goste și dăruire pentru educarea și 
formarea tinerei generații, așa cum 
ne-ați indicat în scrisoarea ce ne-ați 
adresat-o cu ocazia aniversării tri- 
centenare a școlii noastre. Ne anga
jăm că vom înfăptui întocmai sar
cinile trasate. Vă adresăm fierbintea 
urare de sănătate și ani multi înainte 
cu aceeași proaspătă energie în frun
tea partidului și statului nostru, pen
tru fericirea întregului popor" — se a- 
rată în telegrama LICEULUI DE MA- 
TEMATICA-FIZICA DIN MIERCU
REA CIUC. JUDEȚUL HARGHITA.

„Cu profundă bucurie și nețărmu
rită dragoste, comuniștii, toți oamenii 
muncii care muncesc pentru valori
ficarea superioară a bogățiilor Deltei 
Dunării — se arată în mesajul adre
sat de către Consiliul oamenilor 
muncii al CENTRALEI «DELTA DU
NĂRII» DIN TULCEA — vă adre
sează dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei de naștere și a 45 de ani de 
activitate revoluționară, calde feli
citări și vă urează multă sănătate, 
multă fericire și viață îndelungată in 
activitatea neobosită pe care" o pu
neți în slujba bunăstării poporului 
român, cauzei socialismului și păcii 
in lume.

Profund recunoscători pentru tot 
ce ați făcut pentru țară, partid și 
popor, pentru noi, care trăim pe me
leagurile nord-dobrogene, ne anga
jăm cu toată convingerea să ducem 
la îndeplinire sarcinile ce ne revin 
din hotărîrile celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 

și hotărîrile recentei Conferințe Na
ționale, aducîndu-ne astfel contribu
ția la înfăptuirea mărețelor idealuri 
ale socialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie".

„Toți activiștii din domeniul cul
turii, oamenii de artă și creatorii din 
•județul Vîlcea vă adresează, cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani de viață 
și a 45 de ani de activitate revolu
ționară, mesajul de profundă dragos
te și recunoștință pentru modul stră
lucit în care v-ați consacrat întreaga 
viață, inepuizabila energie slujirii in
tereselor vitale și aspirațiilor de li
bertate și bunăstare ale poporului, 
cauzei socialismului și păcii — se 
arată în telegrama adresată de 
COMITETUL DE CULTURA ȘI E- 
DUCAȚIE SOCIALISTA VÎLCEA.

In munca uriașă și neobosită des
fășurată de partidul nostru pentru 
făurirea omului nou, un loc distinct, 
cu ample implicații în spiritualitatea 
românească, îl ocupă Festivalul națio
nal „Cîntarea României", conceput 
și inițiat de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Această inițiativa, fără precedent în 
cultura românească, și-a pus puter
nic amprenta pe modul de a gîndi, 
de a munci și trăi al tuturor oame
nilor muncii.

In dorința de a fi tot mai mult 
la înălțimea prețioaselor dumnea
voastră indicații și îndemnuri, acti
viștii culturali, toți creatorii și artiș
tii amatori din județul Vîlcea se an
gajează, in acest moment sărbătoresc 
de omagiere a vieții și personalității 
dumneavoastră, să nu-și precupe
țească nici un efort în nobila misiu
ne de ridicare pe noi trepte a nive
lului educației politice și culturii so
cialiste, de reliefare tot mai puter
nică a marilor virtuți creatoare ale 
poporului nostru. Vă dorim, condu
cător iubit, ani multi de tinerețe și 

vigoare, spre împlinirea ,. destinului 
comunist' al patriei noastte socialis
te, spre înălțarea ei tot mai demnă 
in rîndurile statelor lumii. La mulți 
ani !“.

„Sîntem convinși că sub condu
cerea dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, poporul nostru 
va obține noi și însemnate succese 
pe drumul înfloririi patriei noastre 
socialiste — se arată în mesajul oa
menilor muncii de la EXPLOATA
REA ELECTROENERGETICA HAR
GHITA. Am simțit mereu grija 
dumneavoastră, pentru care mulțu
mim din inimă toți comuniștii, toți 
oamenii muncii români și maghiari 
din cadrul colectivului nostru. Vom 
face totul pentru îmbunătățirea ac
tivității noastre și nu vom precupeți 
nici un efort pentru economisirea 
energiei electrice, pentru deservirea 
ireproșabilă a unităților economice, 
a tuturor consumatorilor de energie 
în condiții de maximă eficiență. Să 
ne trăiți ani mulți. dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu".

In mesajul colectivului oamenilor 
muncii de la UNIVERSITATEA 
DIN CRAIOVA se arată : „Noi, co
lectivul de cadre didactice și studenți 
ai Universității din Craiova, vă adre
săm dumneavoastră, primului bărbat 
al țării, conducătorul nostru iubit, 
cele mai sincere urări de sănătate, 
viață lungă, spre binele și propășirea 
patriei noastre socialiste. Contribu
țiile dv. de excepțională valoare în 
domeniul dezvoltării teoriei materia
lismului dialectic și istoric, econo
miei politice și socialismului științi
fic au un rol de prim ordin în fun
damentarea strategiei și practicii 
construcției socialismului și consti
tuie călăuză sigură in munca și crea
ția poporului nostru.

Angajîndu-ne că vom depune o 
muncă neobosită pentru formarea și 
educarea tineretului in spiritul tra
dițiilor înaintate ale poporului nos
tru, patriotismului socialist, al prin
cipiilor eticii și echității, al angajă
rii plenare la efortul întregii noastre 
națiuni de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, 
colectivul nostru aduce un cald oma
giu activității dumneavoastră în 
fruntea partidului și statului. In spi
ritul datinei străbune, vă urăm din 
toată inima la mulți ani, multă să
nătate, putere de muncă și, ceea ce 
dv. ne-ați urat întotdeauna, multă 
fericire".

„Gîndurile noastre se îndreaptă 
pline de recunoștință către P.C.R.. 
către dumneavoastră personal, cel 
care conduceți cu înțelepciune și 
clarviziune destinele țării noastre pe 
drumul socialismului și comunismu
lui — se scrie în mesajul colectivului 
de la EXPLOATAREA MINIERA 
CĂPUȘ. împreună cu întregul popor, 
acordăm o înaltă apreciere activității 
rodnice, neobosite, pe care dumnea
voastră o desfâșurați pentru promo
varea cu fermitate în viața politică 
internațională, în relațiile dintre state 
a unei noi ordini economice și politi
ce mondiale. Cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de viață și 45 de ani de 
activitate revoluționară vă urăm din 
toată inima multă sănătate, putere 
de muncă, ani îndelungați de viață, 
spre binele și fericirea poporului 
român, pentru prosperitatea scumpei 
noastre țări".

„împreună cu întreaga noastră na
țiune, cei peste 900 de comuniști și 
ceilalți oameni ai muncii de la COM
PLEXUL C.F.R. ADJUD, JUDEȚUL 
VRANCEA, sărbătorim pe cel mai 
iubit fiu al poporului cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de viață și a 45 
de ani de activitate in rîndurile 
partidului. însuflețiți de exemplul 
strălucit pe care il oferiți prin neo
bosita dumneavoastră activitate, vă 

asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom urma cu tot devo
tamentul politica partidului nostru, 
prețioasele dumneavoastră îndrumări, 
pentru perfecționarea în continuare a 
activității în vederea înfăptuirii ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului. 
La această vîrstă, aureolată de vigoa
re și clocotitoare tinerețe, vă rugăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să pri
miți urările noastre fierbinți de să
nătate, fericire, viață îndelungată, 
pentru binele partidului și poporului, 
pentru triumful nobilelor- idealuri ale 
socialismului și comunismului pe pă
mîntul României".

„Ne exprimăm cu emoție profun
da admirație, stima, respectul față 
de rodnica și neobosita dumneavoas
tră activitate în fruntea partidului 
și statului nostru, pentru energia 
creatoare, pentru înaltele dumnea
voastră virtuți de comunist. Revolu
ționar și înflăcărat patriot, puse cu 
inegalabil devotament în slujba îm
plinirii celor mai nobile visuri și 
aspirații ale poporului nostru, ale 
întregii omeniri, se arată în mesajul 
adresat de personalul muncitor de 
pe PLATFORMA INDUSTRIALA — 
TERMOCENTRALA TURCENI, JU
DEȚUL GORJ. Ne folosim de acest 
prilej, iubite tovarășe < Nicolae 
Ceaușescu, pentru a alătura cuvinte
lor de nemărginită dragoste și re
cunoștință hotărirea constructorilor, 
monitorilor și energeticienilor de Ia 
Turceni de a munci cu abnegație și 
pasiune pentru înfăptuirea politicii 
partidului, de a face totul pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
istorice stabilite de Congresul al 
XI-lea, de Conferința Națională a 
partidului. In curind, datorită aplică
rii cu consecvență în viață a politicii 
promovate de dumneavoastră, de dez
voltare armonioasă a tuturor zonelor 
țării, în peisajul economic al Gorju- 
lui se va aprinde cea mai străluci
toare stea din constelația energetică 
a țării — termocentrala de la 
Turceni. De la înălțimea acestui 
adevărat catarg al industriei noastre 
socialiste, vă urăm încă o dată, sti
mate tovarășe secretar general. «Să 
ne trăiți întru mulți ani. spre gloria 
și măreția României socialiste»".

„Colectivul de muncitori, creatori 
și ceilalți oameni ai muncii din 
CENTRUL DE PRODUCȚIE CINE
MATOGRAFICA BUFTEA, oma
giază cu multă stimă și dragoste 
aniversarea a 60 de ani de viață și 
a peste 45 de ani de luptă con
secventă pe tărîm revoluționar, pe 
care dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați des
fășurat-o pentru propășirea pa
triei noastre, pentru binele în
tregului popor. Vă sîntem adine re
cunoscători, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită 
și permanentă pe care ați acordat-o 1 
perfecționării ' activității politico-, 
idehlogice, dezvoltării culturii șiț 
artei socialiste în țara noastră, pen
tru indicațiile prețioase pe care 
le-ați dat în repetate rînduri în o- 
rientarea și promovarea cinemato
grafiei românești. Colectivul care lu
crează în studiourile de la Buftea 
vă asigură, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu-și va pre
cupeți eforturile și va lupta cu en
tuziasm și tenacitate pentru aplica
rea întocmai a sarcinilor ce îi revin 
de a spori și mai mult numărul fil
melor, de a realiza opere cinemato
grafice cu un bogat conținut educa
tiv și înaltă valoare artistică".

„Gîndurile noastre, ale celor ce 
scoatem la suprafață din adîncurile 
pămintului bauxita, materia primă a 
aluminiului românesc, se îndreaptă 
spre dumneavoastră, care v-ați dă
ruit întreaga putere și capacitate de 
muncă fericirii și prosperității po
porului român, cauzei socialismului 
și comunismului, scriu in mesajul 
lor oamenii muncii de ~ la ÎN
TREPRINDEREA MINIERA DO- 
BREȘTI — BIHOR. Cuvintul, indica
țiile și faptele dumneavoastră sînt 
pentru noi, mult stimate tovarășe 
secretar general, un exemplu de dă
ruire și un îndemn pentru îndepli
nirea în mod exemplar a sarcinilor 
ce ne revin din Programul Partidu
lui Comunist Român, din hotărîrile 
Congresului al XI-lea și din cele 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului nostru. Exprimindu-ne re
cunoștința noastră deosebită pentru 
grija pe care o purtați minerilor, ne 
angajăm să muncim mai bine pen
tru realizarea și depășirea tuturor 
indicatorilor de plan pe anul 1978 si 
pe întregul cincinal 1976—1980, să va
lorificăm superior rezervele bauxiti- 
fere de care dispunem, conștienți fi
ind că prin munca noastră contribuim 
și noi la prosperitatea și fericirea po
porului, la înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România".

„Uniți în cuget și în fapte, comu
niștii, toți lucrătorii din cooperația 
meșteșugărească a județului nostru 
— români și maghiari, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici — cu cele mai 
alese sentimente de dragoste fierbin
te și mindrie patriotică, .acum, la îm
plinirea a 60 de ani de viață și 45 de 
ani de activitate revoluționară neobo
sită, consacrată viitorului luminos al 
patriei și fericirii întregului popor, 
intr-un glas cu toți oamenii muncii 
de pe cuprinsul țării, vă adresăm 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
urări de sănătate, fericire, putere de 
muncă, ani mulți și rodnici, cu împli
niri pe măsura neobositei dumnea
voastră activități dăruite cauzei în
floririi și prosperității României so
cialiste — se arată în mesajul adre
sat de UNIUNEA JUDEȚEANĂ A 
COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂ
REȘTI SALAJ. Mobilizați de pildui- 
toarea dumneavoastră pasiune revo
luționară, sîntem hotărîți să ridicăm 
activitatea noastră de servire a popu
lației la nivelul cerințelor civilizației 
moderne, să nu precupețim nici un 
efort pentru realizarea și depășirea 
obiectivelor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA DE MO- 
RARIT ȘI PANIFICAȚIE PITEȘTI 
au început activitatea celui de-al 
treilea an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice sub imboldul no

vator al hotărîrilor adoptate de Con
ferința Națională a partidului. însu
flețiți de puternicul dumneavoastră 
exemplu de dăruire și înalt patrio
tism, sintem ferm hotărîți să înfăp
tuim exemplar hotărîrile Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului. Colectivul de 
oameni ai muncii din întreprinderea 
noastră se angajează să nu precupe
țească nici un efort pentru realizarea 
indicatorilor de plan cantitativi și ca
litativi. aducindu-și contribuția la 
creșterea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Vă urăm din 
toată inima multă sănătate, viață în-' 
delungată, spre binele și prosperita
tea poporului român, pentru continua 
înflorire și propășire a României so
cialiste".

„în aceste zile, in care oamenii 
muncii dezbat. în dubla lor calitate 
de producători și proprietari, sarcinile 
de plan pentru anul 1978, stimulați de 
sărbătorirea aniversării celui mai iu
bit fiu al poporului nostru, putem ra
porta cu mindrie că angajamentele 
luate pentru realizarea programului 
suplimentar de dezvoltare social-eco- 
nomică a tării noastre pînă in anul 
1980 au și început să prindă viață, 
prin utilizarea mai bună a locomo
tivelor și vagoanelor, reducerea con
sumurilor de combustibil și energie, 
creșterea productivității muncii. îm
bunătățirea siguranței circulației, 
prin întărirea ordinii și disciplinei la 
toate locurile de muncă — se men
ționează în mesajul adresat de CO
MITETUL DE PARTID ȘI CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE LA 
REGIONALA CAI FERATE DIN GA
LAȚI. Gîndurile tuturor oamenilor 
muncii din regionala noastră se con
topesc acum, dind naștere unui sin
gur glas, care la aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere vă urează, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. multă sănătate, putere de 
muncă, spre binele și prosperitatea 
întregului nostru popor, fericire și 
strămoșeasca urare românească «Să 
ne trăiți întru mulți ani!»".

„La împlinirea celor 60 de ani de 
viață și 45 de ani de activitate milr- 
tant-revolutionară. COLECTIVUL E- 
DITURII „SCRISUL ROMANESC" 
DIN CRAIOVA vă adresează cele 
mai fierbinți urări de multă să
nătate și fericire. viață lungă 
și p inepuizabilă putere de muncă 
în fruntea partidului și statului, 
pentru înflorirea României socialiste. 
Dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, sînteți 
pentru noi, ca de altfel pentru 
întreaga noastră națiune, exem
plul viu al identificării. încă din anii 
copilăriei, cu nobilele aspirații de 
dreptate socială și libertate națională 
ale poporului, cu cele mai alese vir
tuți revoluționare preluate de la iluș
trii înaintași de către eroica noastră 
'clasă muncitoare. Noi vedem în dum- 
..neavoastră modelul strălucit al co
munistului călit în focul luptelor re-. 

"voluționare.' al fermității neabătute 
pentru victoria socialismului pe pă
mîntul românesc, aducînd o contri
buție uriașă la fundamentarea poli
ticii interne și externe a partidului și 
statului nostru, la îmbogățirea gindi- 
rii marxist-leniniste, la promovarea 
principiilor eticii și echității socialis
te. a umanismului socialist ca jaloane 
definitorii ale făuririi personalității 
omului nou. Ca lucrători in domeniul 
valorificării creației artistice și știin
țifice, avem în dumneavoastră magis
tralul făuritor al nobilelor imperative 
spre care să se îndrepte munca de 
ci-eație. întreaga activitate politico- 
ideologică. spre a spori prin opere 
viabile zestrea culturală a națiunii 
noastre și a reliefa cu măiestrie omul 
acestui timp eroic al patriei".

„Trăim un timp eroic, un timp al 
nostru, un timp în care comuniștii 
dau sensuri noi muncii și activității 
lor, un timp care poartă pecetea ce
lui mai îndrăzneț, mai cutezător și 
mai drept fiu al poporului nostru — 
Nicolae Ceaușescu — omul de ome
nie, cel care pentru noi, comuniștii, 
este un simbol viu al acestui popor — 
se arată în mesajul transmis de co
lectivul oamenilor muncii de la 
TRUSTUL DE CONSTRUCȚII GA
LAȚI. Noi. constructorii gălățeni, 
vom munci în așa fel incit să 
transformăm cantitatea în calita
te. înfăptuind astfel visul cute
zător al partidului nostru, al 
iubitului nostru conducător, de 
progres, prosperitate, de bunăstare a 
întregului popor. Vă înconjurăm cu 
dragoste și recunoștință pentru mun
ca neabătută,. închinată zi de zi pa
triei noastre socialiste".

..Cu ocazia împlinirii a 60 ani de 
viață și a peste 45 ani de activitate 
revoluționară — se spune intr-un alt 
mesaj — colectivul de cadre didacti
ce, educatoare, învățători,' profesori 
si elevi din ȘCOLILE ORAȘULUI 
NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI, vă 
urează multă Sănătate, ani mulți de 
viață, multă putere de muncă pentru 
continuarea operei mărețe de înfăp
tuire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort pentru 
transpunerea în viață a indicațiilor 
dumneavoastră prețioase pentru ridi
carea calității procesului de învăță- 
mînt și pregătirea temeinică pentru 
muncă și viață a tinerei generații".

„Noi. oamenii muncii din INSTI
TUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRO
IECTĂRI PENTRU PETROL ȘI 
GAZE CÎMPINA — se arată intr-un 
mesaj — ne îndreptăm gîndurile spre 
dumneavoastră cu toată dragostea și 
recunoștința noastră, amplificate de 
atenția și grija pe care le acordați 
dezvoltării activității de cercetare ști
ințifică. orientării acesteia către ne
cesitățile majore ale economiei na
ționale. Ne sint mereu pildă, far că
lăuzitor în activitatea noastră uriașa 
dumneavoastră putere de muncă, ca
pacitate clarvăzătoare de organizare, 
pasiunea de adevărat comunist și pa
triot înflăcărat pe care o puneți cu 
strălucire în tot ceea ce faceți, mo
bilized eforturile întregului popor 
pentru îndeplinirea exemplară a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale a 
partidului. încadrîndu-ne în activita
tea generală pentru intrarea cit mai 
rapidă a patriei noastre în rindul ță
rilor cu dezvoltare medie, institutul 
nostru se angajează să realizeze și 
să depășească sarcinile ce-i revin 
pentru progresul continuu al indus
triei noastre petroliere".
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Este vorba de un film re
zultat din urmărirea, pas1 
cu pas, a primei ediții a 
festivalului național, o în
sumare, altfel spus, de i- 
magini orinduite intr-o a- 
ntune concepție, dar care 
să respecte în linii gene
rale desfășurarea primei 
ediții a marii competiții, 
de la început pînă la acea 
tumultuoasă izbucnire de 
vitalitate, de talente, de 
frumusețe și virtuozitate 
concretizată în magnificul 
spectacol final de la mijlo
cul verii trecute de pe sta
dionul „23 August". Afișul 
anunță ca participanti un 
număr de artiști profesio
niști bine cunoscuti publi
cului.

...Pe fundalul muzical al 
„Mioriței" se succed, una 
mai încărcată de frumuse
țe decît alta, imagini re- 
dînd, intr-un 
colorit, colțuri de 
munți semeți, ape rostogo- 
lindu-se vijelios peste stin- 
ci, dealuri investmintate in 
codrii aurii, cîmpii cit poți 
cuprinde cu privirea, ma
rea populată de nave, o- 
rase. industrie, șantiere 
sate, oameni. Este Tara, 
patria noastră, România. 
Glasul comentatorului ros
tește cu vibrație :

„Care este mai mîndră 
decit tine între toate ță
rile pre pămînt ?

Nopțile tale incintă au
zul, zilele freamătă ochii".

Și continuă :
„CÎNTAREA ROMÂNIEI" !

Inspirată slovă, fără de 
care astăzi nu s-ar putea 
concepe evoluția limbii 
noastre, a spiritualității 
noastre. Atît de mult s-a 
confundat ea, această 'ca- . 
podoperă, cu folclorul, cu 
larga simțire populară, cu 
zodia pămîntului pe care 
ne-am născut, incit, cu tre
cerea timpului, s-a topit în 
marea creație a poporului, 
ca un simbol al vitalității 
sale. „Cintarea României11 
de azi, inițiată de secreta
rul general al partidului, a 
chemat masele de oameni 
ai muncii, pe toți creatorii 
de valori să-și unească ta
lentele, capacitatea crea- 

' toare pentru făurirea cul
turii noi, socialiste prin 
manifestarea celor mai a- 
lese trăsături ale oamenilor 
acestor meleaguri.

Am urmărit „Cintarea 
României" de la primele 
manifestări în cluburi, tea
tre, case de cultură 
cămine culturale pînă

fermecător
tară,

și 
la

actul final care a fost ma
rele spectacol dat de Iau- . 
reați. Am urmărit, acum, 
din nou festivalul pe ecran. 
Trebuie să recunosc că 
prodigioasa muncă a cine
aștilor a făcut dezvăluiri 
neașteptate. Urmărind evo
luția artiștilor amatori în 
însuși climatul in care tră
iesc, muncesc și evoluează 
aceștia, în sate, în fabrici, 
pe șantiere ei au putut da 
contur, la un înalt grad de 
concretețe și cu multă for
ță de convingere, ideii că

nu In ultimul rînd, se si
tuează mișcarea artistică.

Iată-ne, împreună cu ac
torul Florin Piersic și in
terpreta de muzică populară 
Sofia Vicoveanca, explo- 
rind universul de simțire 
și trăire artistică In Buco
vina. Vedem Suceava, co
munele Bilca și Iaslovăț, 
participăm alături de local
nici, în activitățile diur
ne, ii vedem nu numai lu- 
crînd, ci și dînd viață unor 
forme originale de specta
col inspirate dirt tradiții

întîi al 
Bărbă- 
cunoș- 
Mălea- 
în faza 
’ alesă- 

rafinament

distinsă cu premiul 
festivalului, iar la 
teștii Vîlcei facem 
tință cu Gheorghița 
nu, laureată și ea 
finală, țesătoare de 
turi de mare 
artistic și poet de o fer
mecătoare inspirație.

în compania Margaretei 
Pîslaru străbatem Dobro- 
gea, fereastra țării spre 
largul mărilor, pămînt. al
tădată, bîntuit de arșiță șl 
biciuit de vinturi năprazni- 
ce, astăzi o adevărată gură

„CINTAREA ROMÂNIEI"însemnări despre un film inspiratdin comorile creației artisticeale primei ediții a festivalului național
arta și munca nu sint două 
aspecte de viață care se 
distanțează unul de altul, 
cl laturi inseparabile ale 
aceluiași proces, ale trăirii 
oamenilor. Arătîndu-i in 
dubla lor ipostază — de oa
meni ai muncii și de crea
tori și interpret!. în zone 
dintre cele mai felurite — 
filmul subliniază, cum nu 
se poate mai clar și fără 
nici o urmă de ostentație 
sau echivoc, conceptul for
ță care prezidează întreaga 
activitate cultural-educati- 
vă, anume că faptul de via
tă transfigurat artistic con
stituie un suport al muncii, 
după cum activitatea prac
tică reprezintă terenul fer
til din care răsar idei și 
formule pentru toate genu
rile de artă, că formarea 
omului nou, stăpîn pe mij
loacele cele mai perfecțio
nate de producție. înnobi
lat sufletește prin cunoaș
terea a tot ceea ce a creat 
mai valoros și mai demn 
gîndirea și simțirea, este 
nu un proces de laborator, 
ci rezultatul unor interac
țiuni de factori dintre cei 
mai diverși, între care, și

precum și din contempora
neitate.

Poposim pe meleagurile 
Transilvaniei, printre fete
le de la Căpîlna, de atîtea 
ori admirate pentru grația 
cu care interpretează acel 
dans care numai în satul 
lor se întîlnește, „purtata11. 
Ghidul nostru, actrița Ste
la Popescu, ne introduce, 
rînd pe rînd, printre ar
tiștii amatori de la Fabri
ca de porțelanuri din Cluj- 
Napoca, ca și în instituțiile 
de artă din același oraș, 
printre constructorii impo
zantelor edificii industriale 
la Bistrița-Năsăud, în sate 
cu populație maghiară 
unde ființează de multă 
vreme prestigioase formații 
artistice.

împreună cu Amza Pe- 
llea călătorim prin Oltenia, 
la Tîrgu Jiu, la Craiova, 
la Rîmnicu Vîlcea. pretu
tindeni întîlnindu-ne cu as
pecte semnificative din do
meniul industriei și con
strucțiilor, din viata socia
lă, dar și cu * remarcabile 
fapte artistice. Vedem for
mația folclorică a între
prinderii „Electroputere11

de rai, grădină Înfloritoa
re a patriei noastre socia
liste. îi vedem pe dobro
geni construind nave uria- . 
șe, producind ciment, dînd 
țării struguri și piersici, 
grîu și porumb din destul, 
îi vedem cîntînd bucuria 
vieții noi, cinstind prin 
măiestrite compuneri core
grafice realitățile înflori
toare ale ținutului de la 
Mare.

Cu Ion POpescu-Gopo 
vedem fața nouă a Bana
tului, chipul întinerit al 
Timișoarei și Reșiței, par
ticipăm la spectacole ale 
formațiilor din localități cu 
populație germană și sîrbă, 
asistăm la o dezbatere de 
creație în cadrul unui ci- 
neclub, îi cunoaștem pe 
mulți dintre participanții 
la Festivalul național „Cîn- 
tarea României11 și ne de
lectăm revăzîndu-1 în fe
lurite ipostaze pe genialul 
omuleț ieșit din fantezia și 
de sub pana cunoscutului 
Gopo, el însuși participant 
la festival.

în sfîrșit, cu actorul Ion 
Besoiu călătorim prin locu
rile de legendă ale Arge-

șuiul, fiind întâmpinați la 
fabrica de automobile de 
brigada artistică într-o am
bianță de veselie, de umor 
dens. Sîntem plimbați prin 
întreg perimetrul Munte
niei, vedem Tîrgoviștea cu 
industria ei înfloritoare. La 
Scornicești ne întimpină 
reputata formație a călu
șarilor, dar și edificiul 
modern, nou al fabricii de. 
confecții. Călătorim prin Te
leorman, prin Cîmpla Bă
răganului, de-a lungul Du
nării. Și iată-ne ajunși la 
București, orașuI-Capitală, 
centrul politic, economic și 
spiritual al tării, unde par
ticipăm la actul final al 
primei ediții a „Cîntării 
României", spectacolul fes
tiv al laureaților. 0 Scene 
văzute pe viu reapar acum 
aidoma pe ecran. în acor
durile „Ciocîrliei", irump, 
ca la un semnal venit din 
adîncul văzduhurilor, cohor
tă după cohortă, citeva sute 
de dansatori. Este o masă 
multicoloră dă oameni în
tr-o grațioasă și neîntre
ruptă unduire care umplu 
marea scenă, dînd parcă, 
prin diversitatea portului și 
a ritmurilor in care saltă 
pașii, contur întregii țări, 
configurînd imaginea spiri
tuală a României, frumu
sețile ei, bogata zestre ar
tistică pe care o posedă.

Sînt, din cei două milioa
ne care au pornit în marea 
întrecere, aceia, cei mai 
buni, din rîndul cărora 
s-au selectat laureații pri
mei ediții a întrecerii de 
anvergură națională, meni
tă să se perpetueze in
tr-un viitor nemăsurat, 
dînd expresie faptică gin- 
durilor nobile ale secreta
rului general al partidului, 
președintele Țării, inițiato
rul a ceea ce, intre valorile 
perene ale națiunii noastre, 
poartă nobilul nume de 
„Cintarea României".

Pe o peliculă de un su
perb colorit am urmărit, 
timp de aproape două ore, 
într-o desfășurare inspira
tă și dinamică, cea mai 
mare și mai reprezentativă 
manifestare cultural-artisti- 
că din cite au cunoscut 
meleagurile românești. Dar 
al cineaștilor la sărbătorirea 
a 60 de ani de viață și a 45 
de ani de activitate revolu
ționară a celui ce a inițiat și 
inspirat „Cintarea Româ
niei11, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

ROMÂNIA — FILM prezintă ■. DE LA C E C

PROFETUL, AURUL Șl ARDELENII
O producție a Casei de filme Trei

...

Scenariul: Titus Popovlci. Regia : Dan Pița. Imaginea: Nicolae Mărgineanu. Muzica: Adrian Enescu. 
Decoruri : arh. Aureliu lonescu. Costume : Doina Levința. Montajul : Cristina lonescu. Coloana sonoră : 
ing. Andrei Papp. Cu : Ilarion Ciobanu, Ovidlu Iuliu Moldovan, Mircea Diacopu, Victor Rebengiuc, 
Vasile Nițulescu, Gheorghe Visu, Zoltan Vadasz, Francisc Baes, Clody Berthola, Olga Tudorache, Ma
riana Mihuț, Carmen Galin, Ioana Ciomîrtan, Ovidiu Schumacher, Tatiana Filip, Victor Ștrengaru, 
Aristide Teică, Elena Bog, Lucian lancu, Mihai Dobre. Film realizat in studiourile Centrului de pro

ducție cinematografică București.

abonamentelor la trai ușor11
(Urmare clin pag. 1)

pecepe să-1 hrănească 
vlăjgan ; ii oferă și o țigară 
fină, îl privește cu dra
goste și lacrimi în ochi. 
Vrea să creadă bă e un coș
mar, dar mărturisirile ti
nărului îi risipesc brutal 
iluziile : „Eu am 
cu pumnul... Sile 
rul in gură... N-a 
cat... Partea mea:
La fiecare frîntură de fra
ză. femeia tresare ca la o 
izbitură violentă. Mărturi
sirea e clară și elocventă. 
Legea își va spune cuvîntul 
ei ferm, pătruns de adevă
ratul umanism care guver
nează în orinduirea noas
tră. Aici nu încap tîrguieli, 
pertractări. Faptele aflate 
sub incidența legii, pri
mesc riposta cuvenită. Și 
totuși, nu poate să nu te 
zguduie chipul acestei fe
mei care rostește pierdută: 

Tovarăși.
ceva, luati-mă 
locul lui 1

Aflăm că, de 
este mama, ci ..
Dumitru Gogan. împreună 
cu soțul (ei l-a crescut pe 
tînăr. De fiecare dată cînd 
copilului „îi era greu11 la 
„nana", fugea la „mama" si 
invers. „Am vrut să-1 scu
tim de greutăți. L-a luat 
bărbatul meu. electrician, 
cu 27 de ani în meserie. 
să-1 califice, să-1 aibă sub 
ochi. Giștiga destul de bine11.

dat doar 
cu picio- 
mai miș- 
200 lei...11.

dac-o fi 
pe mine în

fapt, ea nu 
mătușa lui

„Și ce făcea după orele de 
lucru ?“. „Se distra"...

Deci, „a-1 avea sub ochi" 
a însemnat pentru unchiul 
meșter, pentru nana, pentru 
mama, pentru tata, pentru 
două familii numai a-1 face 
să cîștige bine ?! Nepermis 
de puțin 1 Nici una din fa
miliile în care tinărul 
D. G. trebuia să-și afle și 
cealaltă aripă de zbor, 
aceea a unei vieți demne, 
întemeiată pe munca cin
stită. pe comportarea exem
plară în familie și socie
tate, n-a făcut-o. Nici unii, 
nici alții n-au observat 
treptata sa decădere. Au 
observat abia cind el își 
avea de mult „lumea lui" 
de reprobabile anturaje. Cu 
bani cînd de la nana, 
cind de la mama, cind 
din hoție. Cu ce pot plăti 
aceste familii prejudiciile 
aduse de tînăruj care 
și-a pierdut — chiar dacă 
numai trecător 1 — busola? 
Numai banii nu-s de ajuns. 
Nici lacrimile tardive, nici 
ofertele absurde: „luati-mă 
in locul lui" — cum spunea 
la miliție mătușa. Este ne
voie de infinit 
într-un cuvînt, 
barea opticii de 
cestui tînăr. Și
aceasta nici un efort nu va 
fi în plus — atît din partea 
familiei, cit și a celor în 
mijlocul cărora va munci, 
după pronunțarea sentinței, 
pentru a lua de la capăt

mai mult, 
de schim- 
viată a a- 
în direcția

munca de educare și ree
ducare. Cu tenacitate și e- 
xigentă. cu încredere în 
capacitatea de redresare a 
tinărului aflat acum în 
derivă.

...Despre tinărul strungar 
Gheorghe Epure de la în
treprinderea de pompe „A- 
versa11. tovarășii de muncă 
aveau numai cuvinte bune. 
Iată însă o veste-trăznet : 
tinărul e cercetat de mjliție 
pentru participarea la je
fuirea a doi muncitori con
structori. Cum 
sibil 7 Pentru 
tunci. „băiatul 
treabă serios, 
mic act 
(Nicolae, Anghel. 
sculărie) ; „î;1. tir., 
nele intr-un vestiar 
că-su, om așezat, de 21 de 
ani în întreprindere ; ple
cau adesea împreună11, 
(Gheorghe Irina, secția scu
lărie). Acum, un întreg co
lectiv, în1 frunte cu secreta
rul de partid al întreprin
derii. tovarășul Paraschiv 
Stănescu, se întrunise să 
judece fapta reprobabilă. 
Cu atît mai gravă cu cit. 
încercind să se dezvinovă
țească. tinărul de 18 ani a 
bîiguit că 
participat 
banijor. 
Măgura".
otrăvit băutura din banii 
jefuiți de la muncitori ?“ a 
răsunat întrebarea necrută-

de-a fost po- 
că. pînă a- 
își vedea de 
fără cel mai 
indisciplină11 
.'. secția 

„își ținea hai- 
cu tai-

de

el nu a lovit, ci a 
„doar la... băutul 
la restaurantul 

„Cum de nu te-a

toare. Da. nu i-a fost ușor 
vinovatului să suporte cu- 
vintul 
dreaptă 
muncă.
de fosta
uzină, de faptul că este la 
prima lui abatere, organele 
de miliție au fost solicitate 
ca, în perioada cercetărilor, 
el 
în 
tă 
în 
neîngăduitor cu abaterile, 
care pune mai presus de 
orice munca. prețuirea 
muncii, comportarea dem
nă. Repetăm : mai departe, 
rămîne de văzut cum va ști 
Gh. Epure să se folosească 
de această șansă pentru a 
se reîncadra cu demnitate 
în munca și viata colecti
vului. Este nevoie. în ace-

. lași timp, ca la acest efort 
să se alăture efortul fami
liei. unit cu efortul colecti
vului. Cu întreaga lor exi
gentă si solicitudine, dar 
mai ales cu răspunderea de 
care amintea secretarul de 
partid al uzinei : „Noi. cla
sa muncitoare, purtăm răs
punderea nu numai fată de 
prezentul și viitorul tării, ci 
și .față de oamenii țării, pe 
care trebuie să-i creștem 
drept în urma noastră11.

Iar clasa muncitoare . își 
asumă această răspundere 
oriunde : în uzină, dincolo 
de porțile ei, în familie.

aspru, judecata 
a tovarășilor de 
Ținîndu-se seama 
lui comportare in

să rămînă în continuare 
uzină. I s-a oferit aceas- 
șansă, tinărul .rămînînd 
acest colectiv exigent.

I

cinema
- 9; 11,15; 

CINEMA 
16; 18; 20. 
SCALA - 

18,15: 20,30.

SERGIU CELIBIDACHE
ia pupitrul Filarmonicii „George Enescu11

In ultimele săptămînl, marele dirijor de origine ro
mână, Sergiu Celibidache, personalitate marcantă a 
vieții muzicale internaționale, s-a aflat la pupitrul pri
mei orchestre simfonice a țării. Așa cum se arăta 
intr-o convorbire consemnată recent în paginile zia
rului „Scînteia", întîlnirea dintre Filarmonica „George 
Enescu" și Sergiu Celibidache a însemnat un eveni
ment de seamă, prilejul unor „lecții deschise", pline 
de învățăminte despre stil, tehnică, interpretare... Din

Inițiativa reputatului violonist Ion Voicu, directorul 
acestui colectiv, s-a organizat și un scurt, dar util, 
curs pentru tinerii dirijori ; au avut loc convorbiri des
pre muzică și muzicieni între Sergiu Celibidache șl 
compozitori, critici din întreaga țară. Apoi concerte la 
București, lași, din nou la București. Pentru marcarea 
□cestui remarcabil eveniment muzical publicăm citeva 
opinii despre arta Iul Sergiu Celibidache în tălmăcirea 
unor celebre pagini simfonice.

Migala redăruirii
„Alboradei

După- primele zile de repetiții 
pierdusem orice speranță că în- 
tr-adevăr concertele filarmonicii, 
avînd la pupitru pe Sergiu Celibi
dache, vor mai 
sură, un tact... și 
de cincisprezece 
știe ? Pentru că

„geometria soa- 
alte cuvinte, fio- 
dramatlc se îm-

o Rudin : EFORIE
13,30; 16; 18.15; 20,15,
STUDIO - 10: 12; 14;
© Revolta în Cosmos :
9; 11,15; 13,30; 16;
o Judecătorul din Bodrum : FES
TIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
© Lupta pentru Roma : VICTO
RIA - 9: 12,30; 16; 19,30.
a Trepte pe cer : CAPITOL —-

9,15; 11,30;
FEROVIAR
18.15; 20.30.
o Cintarea
— 9,15; 12;
0 Kls și ..
9.30; 11,30: 13,30, Imposibila poves
te <le dragoste — 15,30; 18; 20" 
DOINA.
o Zorro :
11,45; 14.45;
q Acțiunea ,,
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Iarba verde de acasă : TIM-

României : CENTRAL 
14,45; 17,30; 20.

„două ghiozdane" —

LUCEAFĂRUL 
17; 19.45. 
„Autobuzul" : AURO-

PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Cei trei mușchetari și Cei pa
trii mușchetari : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17.
0 Castelul de nisip : BUCEGI — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
0 Ziua gloriei : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30.
0 Rocco și frații săi : BUCU
REȘTI — 9,15; 12.30; 16; 19.30, FA
VORIT - 9,15; 12.30: 16; 19,15, PA
TRIA - 9; 12,30'; 16; 19.30. '
0 Comoara din lacul de argint : 
COTROCENI — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni pune la dispoziția popu
lației o gamă diversă de instru
mente de economisire. Unul din 
acestea este obligațiunea C.E.C. 
cu cîștiguri, care oferă depună
torilor, din dobînda anuală de 
4 la sută, cîștiguri în bani, prin 
trageri la sorți lunare.

Depunerile pe obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se efectuează 
permanent. în primele zece zile 
ale fiecărei luni acestea serpot 
procura fără diferență de 
la valoarea lor nominală.

Operațiile de vinzare și 
parare a obligațiunilor se
tuează de toate unitățile C.E.C. 
și de unitățile poștale din în
treaga țară.

avea loc. O mă- 
reluare ; de zece, 
ori... Cine mai 
trebuia corectat 

arcușul, trebuiau descifrate șl înțe
lese temele, logica armoniei, culoa
rea orchestrației ; trebuia făcută or
dine în stimele interpreților ; să fie 
clară cea mai mică notație, totul să 
fie luminat, nimic să nu rămînă in- 
cîlcit. Zile întregi ’ de repetiții... 
Instrumentiștii filarmonicii răspun
deau excelent, erau intr-adevăr 
cuceriți de arta acestui mare diri
jor, de farmecul personalității sale, 
de măiestria cu care conducea or
chestra spre acele porți larg des
chise ale bucuriei de a cînta. de a 
se dărui muzicii ; nu este deloc 
obișnuit ca un ansamblu simfonic 
să urmărească cu maximum de 
concentrare ore întregi, zile întregi 
explicațiile dirijorului, să 
fund convinși că o oră în 
seamnă încă un pas spre 
gerea marii muzici, marii

Așa s-a 
rada 
Există 
partitură ; meșteșug de orchestra
tor. de colorist, de melodist fasci
nat de armoniile și ritmurile anda- 
luziene ■; sînt aici momente de im
petuoase creșteri, dezlănțuiri ar
dente, clipe de fast coloristic. 
rafinată poezie..... Alborada del gra-
cioso11 a fost construită de Celibi
dache cu răbdare, cu migală, cu 
migala farmacistului care dozează 
cantități infinitezimale... ca apoi 
totul să fie strunit, perfect arcuit, 
muzica să fie dăruită ascultătorului 
parcă dintr-o singură suflare, din- 
tr-o singură respirație.

Smaranda OȚEA.NU

construit și 
del gracioso" de 

mult meșteșug în

fie pro- 
plus în- 

înțele- 
arte.
„Albo- 
Ravel.

această

de

preț,

cum- 
efec-

Magia 
„Păsării de foc“
Din capul locului precizăm că 

Sergiu Celibidache este un artist 
de geniu 1 El reprezintă, alături de 
Herbert von Karajan, școala ro
mantică germană de dirijat, școală 
preocupată. în primul rînd, să 
creeze o lume orfică. narcotizantă. 
indestructibil legată de o forță 
emoțională cu totul Ieșită din co
mun. sugerindu-ne cînd „înmugu-

rirea teilor11, cind 
relui răsare11... Cu 
rul liric și fiorul 
bină armonios. într-o simfonie a fi
rescului, în cele din urmă discursul 
sonor aducînd un vibrant omagii) 
luminii, ca într-un tablou al nun
ții belșugului cu pacea. Sergiu Ce- 
l’bldache este preocupat, cu precă
dere, de calitatea sunetului. Iar in 
această privință, sonoritățile sale 
abia șoptite rămîn unice în istoria 
dirijatului contemporan. Ceea ce 
cerea regretata Florica Musicescu 
pianiștilor — o relaxare a brațelor, 
a corpului, în concordantă cu lim
piditatea spiritului — pretinde ma
rele artist tinerilor dirijori. Spre 
deosebire de noua generație — 
Boulez, Maazel, Mehta — Sergiu 
Celibidache fuge de interpretările 
glaciale, abstractizante. cu o preci
zie de ceasornic, cu scop în sine și 
.văduvite' de emoție și proclamă o 
lume a Euterpei, fremătătoare, care 
subjugă tiranic și ne obligă să res
pirăm în același ritm cu inima mu
zicianului. Avem o senzație ciu
dată : nu natura înrîurește sufle
tul, ci sufletul natura... Sergiu 
Celibidache rămîne un maestru ai 
magiei sonore, lăudind, ca intr-o 
„constelație de privighetori11, noua 
și buna înțelegere dintre oameni.

Doru POPOV1CÎ

mită lipsă de fluență, de absența 
unei dramaturgii sonore energic 
conturate. Impresia noastră a fost 
însă că, în modul cel mal natural 
cu putință, fără retorică falsă și 
fără forțarea instrumentelor peste 
limitele lor firești, s-a născut a 
posteriori o lume sonoră perfect 
coerentă, care s-a acordat deplin cu 
construcția preexistentă din parti
tură. Celibidache nu este un dirijor 
care „interpretează altfel" una sau 
alta dintre marile partituri, ci gân
dește pe alte baze însăși muzica, 
regîndind relația între executant, 
ascultător și partitură.

Aurel STROE

Pictura
Rapsodiei 
lui Enescu

Ceea ce se cunoaște prea bine se 
uită. Aceasta se poate spune și des
pre rapsodiile lui Enescu. Capodo
perele de primă tinerețe ale lui E- 
nescu sînt și ceea ce sint si ceea ce 
au devenit : un simbol al țării și al 
națiunii. Am crescut cu toții în ele, 
istoria României le-a încărcat cu 
simboluri și rezonante sufletești. 
Dar tocmai din cauza acestei mari 
apropieri, noi înșine le cam uităm... 
Arta e domeniul delicat în care to
tul trebuie mereu retrăit șl revăzut 
cu un ochi proaspăt. Se vede foarte 
bine ceea ce se poate vedea și din- 
lăuntrul fenomenului și din afara 
lui. Este ceea ce 
și i-a reușit pe 
Celibidache.

în felul cum a 
I se constată o 
apropiere de această familiară lu
crare și în același timp o anumită 
distanțare. Mai întii. o distanțare in 
timp. Un oarecare alean se simte 
în interpretarea primei părți a rap
sodiei, însă umorul gingaș, mereu 
prezent, ascunde 
evidentă a acestui 
tuirea secvențelor 
Celibidache poate 
o pictură de gen. ca scene din

Brahms — regîndit
în estetica europeană a ultimelor 

sute de ani, muzica încorporează 
două aspecte care par a fi strîns 
legate de ființa ei : muzica-arhitec- 
tură și muzica-dramaturgie. Astfel, 
amănuntul este întotdeauna subor
donat ansamblului, devenind fie o 
cărămidă anonimă într-o clădire, 
fie un element necesar pentru în
făptuirea șarpantei dramatice în 
care în cele din urmă este absorbit. 
Chiar atunci cînd un amănunt este 
scos în relief el rămîne zidit în 
context, căci de fapt numai dato
rită cerințelor acestuia s-a proiec
tat lumina pe el și nu pe altul. 
Rămîne ca instrumentistul, clntăre- 
țul sau dirijorul să dea viață aces
tei construcții, actul „interpretării11 
făcînd-o vie în sala de , concert. 
Dar se uită astfel faptul că un 
compozitor își .scrie opera notă cu România de altădată (cam în ace- 
noță. gîndind fiecare amănunt ca 
avînd o individualitate, o viață 
proprie care pentru scurtul răstimp 
ce-i este dat să înflorească în fața 
urechilor ascultătorului trebuie să 
strălucească. Sub bagheta lui Ser
giu Celibidache, orchestra a dat în 
Simfonia a IV-a de Brahms — atît 
de complexă — tocmai această stră
lucire pe care o simțeai ca fiind 
imanentă fiecărui detaliu. Poate că 
unii au fost nedumeriți

se pare că a vrut 
deplin lui Sergiu

redat el Rapsodia 
firească șl intimă

dezvăluirea prea 
sentiment. înlăn- 
initiale de către 
fi înțeleasă si ca

de o anu-

lași fel cum „Petrușka" lui Stra
vinsky are. de asemenea, un caracter 
evocativ). Dirijorul dă sensuri 
schimbării de tablouri ; el face din 
fiecare temă o atitudine tipică. Ast
fel erau prezente : dorul, saga, 
sprinteneala, caracterul afectuos, 
spontaneitatea reacțiilor, Intr-o suc
cesiune care duce pină la marile 

. dezlănțuiri de energie din partea a 
doua.

Anatol VIERU

Sesizarea — 
mijloc 

de răzbunare?
Miile de scrisori 

care sosesc lunar la 
redacția noastră de la 
corespondenții volun
tari și cititori și tot 
atîtea răspunsuri pri
mite de la organele 
de partid și de 
cărora le sint 
te — potrivit 
spre cercâtare 
de măsuri, 
strează că majoritatea 
zdrobitoare a autorilor 
sesizărilor scriu ziaru
lui din dorința de mai 
bine, de a se înlătura 
unele piedici ce stau 
în 
lui 
sau 
șurile, 
mare parte, 
cauzele care au dus 
ia anumite stări de 
lucruri necorespunză
toare, sesizate în scri
sori, redau măsurile 
adoptate în conformi
tate cu legile țării, cu 
normele de etică și 
echitate.

Este adevărat, mai 
sînt unii autori care 
scriu „din auzite", 
nu din ceea ce au 
văzut și constatat per
sonal. Dar și mai grav 
este cînd unii cetă
țeni, încâlcind 
cipiile socialiste care 

relațiile 
noas- 

ho- 
de 
de 

fo- 
în 
De

adresată re
de către 
Anghel, șo-

calea i 
intr-un 
altul.

in

stat, 
adresa- 
legii — 
și luare 
demon-

progresu-
i sector

Răspun- 
cea mai 
relatează

prin-

guvernează 
din societatea 
tră, .legile și 
tărîrile dreptului 
petiționare, minați 
ambiții meschine, 
losesc sesizările 
scop de răzbunare, 
un astfel de caz ne-a 
fost dat să aflăm zi
lele trecute, cînd a 
sosit la redacție răs
punsul Comitetului 
municipal Arad al 
P.C.R., la o scrisoare

0 Momentul adevărului 9,45, 
Lady Caroline — 11,45, Dragostea 
Începe vineri — 14, Salvatore 
Giuliano — 16.15, O lume nebună, 
nebună (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.
S Condurul si trandafirul : FLO- 
REASCA - 16; 19, GIULEȘTI — 
9; * ‘ ‘
0
9;
o
— 0 • 1 ’ 
VOLGA 
20,15.
a Împușcături sub clar de lună : 
FERENTARI - 15,30; 18; 20.
0 Danka : FLAMURA — 9.

12; 16; 19.
Diamantele negre : ARTA — 

12; 16; 19.
Evadați din viitor : BUZEȘTI 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.15, 

------  9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

ce a fost 
dacției 
Gheorghe 
fer la întreprinderea 
pentru industrializa
rea cărnii din Arad. 
El sesiza că la auto
baza întreprinderii se 
comit abuzuri. Din cer
cetările făcute de către 
miliție, se subliniază 

de 
veri fi ca

de co- 
ocupă

în răspuns, cit și 
către C.F.I., 
te apoi 
misia care se 
de urmărirea rezolvă-

au luat cuvîntul l-au 
criticat pentru lipsă 
de obiectivitate și de 
sinceritate, pentru 
faptul că nu îi place 
munca, iar un tovarăș 
a arătat aceleiași 
dunări că 
a afirmat 
schimba toată 
tura, inclusiv pe 
rectorul, care nu 
bătut în cuie", 
răspuns se arată 
că autorul a 
in adunarea de partid

a-
autorul 

„că va 
garni- 

di-

apoi 
afirmat

secretar : scrisoarea
să fie temeinic verifi
cată de către un co
lectiv condus de un 
activist competent.. 
Ceea ce s-a și făcut, 
în răspunsul trimis 
redacției se precizea
ză că, analizînd cele 
sesizate, s-au consta
tat următoarele : în- 
tr-adevăr, la forma de 
învățămint fără frec
vență sint înscrise a- 
proape 100 de per
soane, din care 48 nu

‘'1. - îf y '' v/ -si
8

rescu, a cărui 
nătură se află 
catalogul de 
Aceasta nu este 
misibil și legal, cu atît 
mai mult cu cit 
are specialitatea 
mie.

In răspuns se 
cizează apoi că __
adevărată afirmația 
potrivit căreia fiica 
directorului, de pro
fesie educatoare, a 
fost numită ca profe
soară examinatoare la 
examenul de desen. 
Faptul contravine re
gulamentului de des
fășurare a examene
lor, sus-numita nefiind 
confirmată

sem- 
și în 

examen, 
ad-

el 
chi-
pre- 
este

nici de

către inspectoratul 
școlar.

După ce se fac pre
cizările necesare , și in 
legătură cu alte afir
mații din sesizare, în 
răspuns se subliniază 
că s-a dispus sancțio
narea directorului Gh. 
Zamfirescu, care a 
fost destituit . din 
funcție pentru lipsă 
de principialitate 
conducerea școlii. De 
asemenea, cazul 
mează să fie discu
tat și în adunarea ge
nerală de partid, 
prezența 
biroului 
comunal P.C.R. și pre
lucrat cu toți direc
torii coordonatori.

în
ur-

'n
membrilor 

comitetului

rii scrisorilor și sesi
zărilor, ce funcționea
ză pe, lingă comitetul 
de partid, a rezultat 
că cele sesizate nu 
sint întemeiate. In 
cadrul cercetărilor s-a 
stat de vorbă și s-au 
luat declarații de la 
toate persoanele indi
cate de petiționar și 
s-au verificat foile de 
parcurs la 25 de șo
feri, dar nu s-au con
statat nereguli sau a- 
bateri.

Cazul a fost pus 
in discuția adună
rii lărgite a organi
zației de bază, la care 
au participat cadre din 
conducerea întreprin
derii. în adunarea de 
partid a reieșit nu nu
mai că sesizarea este 
neadevărată, ci și fap
tul că ea a servit au
torului, Gheorghe An
ghel, ca mijloc de răz
bunare pentru mjtivul 
că nu i s-a repartizat 
autoduba solicitată de 
el pentru transportat 
carne.

Cei 7 tovarăși care

că „sesizarea sa a fost 
lăturalnică și a infor
mat organele supe
rioare ca fapt divers11.

Ciudată optică. Fo
losești dreptul de a 
sesiza ca mijloc de 
răzbunare, faci 
mația că se fură 
avutul obștesc — fapt 
deosebit de grav pen
tru persoanele impli
cate — pentru ca apoi 
să spui că ai infor
mat „ea fapt divers11.

Oare de cînd au a- 
juns să se intituleze 
astfel calomnierea 
reaua credință ?

afir- 
din

Și

Repetent., 
la eîică

scrisoarea 
este vorba 

> abateri 
Gh.

In 
de 

comise 
Zamfirescu. 
școlii 

din

Pe
care 
unele 
de < 
directorul școlii ge
nerale din comuna 
Albota, ce a fost tri
misă de redacție, spre 
soluționare Comite
tului județean Argeș 
al P.C.R., se află și o 
indicație a primului

au domiciliul In co
muna Albota, ci în 
municipiul Pitești 
(marea majoritate), 
orașul Cîmpulung sau 
alte localități ale ju
dețului... Apreciem a- 
ceasta ca o abatere 
de la regulamentul de 
funcționare a școlilor 
generale, fapt ce a 
făcut ca inspectoratul 
școlar să emită ordin 
de scoatere a acestora 
din evidențele școlare 
ale unității din Al
bota și înmatricularea 
lor la școlile generale 
din raza localității de 
domiciliu a candida
tului ; în ceea ce pri
vește pe candidata 
Maria Dumitru, din 
declarații și cerceta
rea documentelor s-a 
constatat că aceasta 
nu a promovat exa
menul în sesiunea de 
Iarnă, nu s-a prezen
tat pentru corigentă 
în sesiunea de pri
măvară, iar în luna 
august a susținut exa
menul în prezența di
rectorului Gh. Zamfi-

Concis,
Orășenesc 

sesizare. în

la obiect
Breaza al F.C.R. : Ca 
momentul de fată ma-

Comitetul
răspuns la ______
gazinul alimentar din Podu Vadului este des
chis și bine aprovizionat, iar apa potabilă ne
cesară în gospodăriile cetățenilor din această 
localitate este asigurată din orașul Cimpina.1

întreprinderea de transporturi auto—Vilcea: 
După modificarea mersului pe traseul Pitești— 
Drăgășani, cei 23 de abonați, semnatari ai se
sizării, nu au mai avut mijloc de transport pen
tru înapoierea de ' la locurile de muncă decît 
la ora 19. Pentru a veni în sprijinul lor și al 
altor călători care au solicitat o cursă supli
mentară din orașul Drăgășani spre Vilcea s-a 
deschis, experimental, traseul Drăgășani-Făgețel.

Consiliul popular al municipiului lîrașov: în 
legătură cu sesizarea unor locatari din Brașov, 
Piața 23 August nr. 1. care reclamă zgomotul 
continuu al unui agregat frigorific de la restau
rantul lacto-vegetarian. vă facem cunoscut că 
am intervenit la conducerea I.C.S.A.P. Brașov, 
care a luat măsuri pentru asigurarea liniștii ce
tățenilor.

U.J.C.C. — Galați: Aprovizionarea cu lapte a 
comunei Nămoloasa s-a reglementat in sensul 
că de două ori pe săptămînă — marțea și vi
nerea — o mașină duce aceste produse de la 
Galați. în prezent, sîntem în curs de perfec
ționare cu I.C.I.L. Galați să extindem aprovi
zionarea cu produse lactate și in alte comune 
din județ.

Neculai ROȘCA

0 Scaramouche
11,15; 13,30; 1
RIA — 9;
20,15.
0 Alegerea
16; 18; 20.
0 Poruncă
9; 11.15; “
O Cei patru din fotografie : DRU
MUL SĂRII - 16; 18; 20.
0 Ținutul uitat de timp : FLA- 
CARA - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,15.
0 Iarna bobocilor : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
0 Mark polițistul : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.

FLAMURA — 
15,45; 18; 20.15, GLO- 

11,15; 13,30; 15,45; 18;

ginerelui : COSMOS

Întunecată : DACIA 
13,30; 16; 18; 20.

0 Hamlet : MIORIȚA — 9; 12: 
16; 19.
0 Locotenentul McQ in acțiune : 
MUNCA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Mama : PACEA — 16; 18; 20. 
0 Rîul care urcă muntele : POPU
LAR — 15,45; 18.

teatre
O Teatrul National București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat

Svejk — 19,30. (sala mică) : Im- 
blinzirea scorpiei — 19,30.
0 Filarmonica „George Enescu11 
(Ateneul Român) : Ciclul „BACH 
— muzicianul-poet“. Integrala Sui
telor pentru orchestră. Formația : 
MUSICA REDIVIVA. Dirijor : Lu
dovic Baci — 20.
0 Opera Română : Prinț șl cer
șetor — 19.
0 Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra11 (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30 .
0 Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19.30.

(Sala Ma-
— 19.30.

cursă — 19. 
Romanțioșii

• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" 
gheru) ; Micul infern 
(sala Studio) : Ultima 
c Teatrul Gluleștl :
— 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română11 : La banul cu cintece — 
19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Omulețul de puf (premie
ră) - 18.
o Circul București : Iosefini șl 
arena magică — 10,30.

9;
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială de prietenie 

a primul ministru al Guvernului Republicii 
Populare Angola, Lopo do Nascimento

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Populare Angola, tovarășul 
Lopo do Nascimento, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în Republi
ca Socialistă România, între 3-6 fe
bruarie 1978.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Populare Angola, tovarășul Lopo do 
Nascimento. Oaspetele a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un căl
duros mesaj de prietenie din partea 
tovarășului dr. Agostinho Neto, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii)', președintele Republicii Populare 
Angola, cele mai cordiale urări de 
sănătate, viață îndelungată și fericire 
personală, precum și urări de progres 
și noi succese poporului român prie
ten, din partea poporului angolez.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Populare Angola a exprimat 
sentimentele de profundă recunoștin
ță ale poporului țării sale pentru spri
jinul politic, moral și material acor
dat de România, atît luptei de elibe- 
r.'.’e națională din Angola, cit și e- 
forturilor actuale de dezvoltare eco
nomică și socială, de sine stătătoare, 
ale Republicii Populare Angola.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din partea sa tovarășului 
dr. Agostinho Neto un salut priete
nesc și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, precum și urări de 
bunăstare și pace poporului prieten 
angolez, de succese tot mai mari în 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei sale, în făurirea unei Angole 
libere și independente.

în cursul convorbirilor oficiale, des
fășurate într-o atmosferă de înțele
gere deplină, de stimă și respect re
ciproc, cei doi prim-miniștri au subli
niat cu satisfacție bunele raporturi 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, între cele două țări și popoare, 
scoțînd în evidență legăturile tradițio
nale existente încă din perioada lup
tei juste a poporului angolez pentru 
independență. Ei au reafirmat însem
nătatea decisivă pe care au avut-o 
pentru evoluția ascendentă a legătu
rilor româno—angoleze întîlnirile și 
convorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho Neto la Bucu
rești sau pe pămîntul Africii, schim
burile de mesaje dintre cei doi șefi 
de stat, documentele și înțelegerile 
convenite cu aceste ocazii deschizînd 
noi orizonturi amplificării și diversi
ficării relațiilor dintre cele două țări 
și popoare. Dintre aceste ..documente 
se detașează, ca importanță. Declara
ția comună- din martie 1974 semnată 
la,. București de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Agostinho Neto, în-care 
sînt consemnate principiile pe baza 
cărora cele două părți înțeleg să-și 
așeze relațiile dintre ele.

Primii miniștri ai guvernelor ro

• SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT O SPORT

ATLETISM, Ileana
Participînd la un concurs interna

țional desfășurat în sală la Budapes
ta. atleta româncă Ileana Silai a sta
bilit un nou record national pe teren 
acoperit in proba de 1 500 m. cu tim
pul de 4’09”5/10. (Vechiul record era 
de 4’10”2/10 și fusese realizat în urmă 
cu un an. tot la Budapesta, de Na
talia Mărășescu). Rezultatul obținut 
de Ileana Silai constituie și pea mai 
bună performantă mondială a sezo
nului.

Pe locul doi s-a clasat Klara Lipc- 
sei, cu timpul de 4’13”3/10 — nou re
cord al Ungariei.

★
Sîmbătă și duminică, in sala Com

plexului sportiv ..23 August" din Ca
pitală, se vor desfășura finalele Cam- 
ionatelor naționale de atletism pe 

teren acoperit, la care participă a- 
proape 200 de sportivi și sportive. A-

BOX:

la Galați și Brăila —
Tradiționala competiție de box 

„Turneele pe categorii" va începe 
luni, 13 februarie, în orașele Brăila și 
Galați. Competiția reunește pe unii 
dintre cei mai valoroși pugiliști din 
tară și constituie un criteriu de se
lecție în vederea ..Centurii de aur" 
(13—19 martie, la București). în ga
lele care vor avea loc la Brăila vor 
evolua boxerii de categoriile muscă, 
pană, ușoară, mijlocie mică și semi
grea. turneul de la Galați fiind rezer
vat pugiliștilor reprezentînd catego
riile semimuscă. cocos, semiușoară. 
semimijlocie. mijlocie și grea. Pe lis
ta participantilor figurează, printre 
alții, fostul campion al Europei Si- 
mion Cuțov (care va boxa la cat. 
ușoară), T. Ghinea, I. Vladimir. V. 
Cicu, I. Budușan. R. Cosma. Al. Tu- 

mân și angolez au relevat rezultatele 
obținute în cooperarea bilaterală pe 
plan economic și al pregătirii de cadre 
după obținerea independenței An- 
golei. Ei și-au exprimat convingerea 
că întărirea în continuare a solidari
tății și conlucrării active dintre cele 
două țări va conduce la asigurarea 
unui curs tot mai dinamic al legătu
rilor politice, economice, tehnice, cul
turale, în alte domenii de activitate, 
în beneficiul reciproc al celor două 
popoare, al întăririi unității tuturor 
forțelor antiimperialiste, anticolonia
liste și antirasiste, al cauzei păcii și 
colaborării între popoare.

în cursul vizitei au fost puse bazele 
cadrului juridic al raporturilor pe 
multiple planuri dintre România și- 
Angola, prin negocierea și semnarea 
primelor acorduri Interguvernamenta- 
le de cooperare. Astfel, cei doi prim- 
mlniștri au semnat Acordul de co
operare economică, industrială și teh
nică ; Acordul comercial ; Acordul de 
asistentă tehnică șl pregătirea de ca
dre și protocolul de aplicare a aces- 
tui acord ; Acordul privind acordarea 
unui credit de către Republica Socia
listă România Republicii Populare 
Angola, precum și Protocolul cu pri
vire la dezvoltarea schimburilor co
merciale și intensificarea cooperării 
economice între România și Angola.

De asemenea, au fost inițiate ne
gocieri care vor fi continuate ulte
rior, pentru convenirea și a altor a- 
corduri și înțelegeri bilaterale în do
menii de cooperare de interes reci
proc.

Ambele părți au relevat necesitatea 
intensificării contactelor bilaterale la 
toate nivelurile, în scopul promovării 
dezvoltării schimburilor comerciale și 
al cooperării economice în producție, 
în acest context, s-a apreciat utili
tatea creării Comisiei mixte româno- 
angoleze de colaborare economică și 
tehnică, exprimîndu-se dorința ca 
prima sesiune a acesteia să fie orga
nizată la Luanda, in partea a doua a 
acestui an.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
că amplificarea raporturilor româno- 
angoleze pe plan politic, economic, 
tehnic, științific și cultural reprezintă 
o contribuție însemnată la dezvolta
rea economiei naționale a fiecărei 
țări și corespunde intereselor po
poarelor român și angolez.

Abordînd principalele probleme in
ternaționale, cei doi prim-miniștri au 
subliniat necesitatea ca relațiile din
tre state să fie bazate pe respectarea 
strictă a principiilor independenței si 
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, renunțării la utiliza
rea forței sau la amenințarea cu for
ța și avantajului reciproc. Ei au 
reiterat pozițiile țărilor lor cu pri
vire la necesitatea democratizării 
vieții internaționale, a participării ță
rilor în- curs de dezvoltare; a statelor 
nealiniate, a țărilor mici și mijlocii 
la reglementarea principalelor pro
bleme cu care este confruntată ome
nirea.

Silai, nou record
matortl.de atletism vor putea urmări 
evoluțiile cunoscuților recordmani 
Carol Corbu. Claudiu Sușelescu, Ni
colae Ligor. atletelor Mihaela Loghin, 
Veronica Anghel, Gina Panait și ale 
altora.

în prima zi de concurs, eu începere 
de la ora 16, sînt programate ur
mătoarele probe : feminin : 60 m gar
duri, lungime, greutate ; masculin : 
60 m plat, prăjină, triplu salt și înăl
țime. Duminică, de la ora 9.30. se vor 
disputa următoarele probe : 60 m 
plat. înălțime (feminin). 60 m garduri, 
lungime și greutate (masculin).

Acest concurs constituie un bun 
prilej de verificare a atletilor noștri 
fruntași înaintea campionatelor inter
naționale de sală ale tării noastre do
tate cu „Cupa de cristal", programate 
in zilele de 25 și 26 februarie în Ca
pitală.

„Turneele pe categorii46
rei. Săli Adem, Tudor Titi. C. Buz- 
duceanu,'I. Mocanu-și D. Muraru. în 
fiecare zi vor avea Ioc cîte două gale, 
finalele fiind programate sîmbătă, 18 
februarie.

★
După cum s-a mai anunțat, noua 

ediție a competiției internaționale de 
box „Centura de aur" va începe la 
13 martie pe ringul Palatului spor
turilor și culturii din Capitală. La se
diul federației noastre s-au primit în 
ultimele zile noi confirmări de par
ticipare. Si-au anunțat prezenta la 
București și pugiliști din U.R.S.S,, 
R. D. Germană, Grecia. Tunisia și 
Cuba. Forul nostru de specialitate a 
stabilit ca -finalele „Centurii de aur" 
să se desfășoare duminică, 19 martie, 
de la ora 10.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
că țările lor se pronunță pentru in
staurarea unei noi ordini economice și 
politice în lume, care să așeze rela
țiile dintre toate statele pe principii 
noi, de egalitate și echitate, să asi
gure accesul țărilor în curs de dez
voltare la tehnologiile moderne, să 
creeze condiții pentru o evoluție echi
librată a diferitelor zone ale lumii, a 
întregii economii mondiale, pentru 
stabilitate economică pe plan inter
național, corespunzător năzuințelor 
popoarelor, cauzei progresului și păcii 
in lume.

Ambele părți au luat notă cu sa
tisfacție de faptul că pozițiile țărilor 
lor sînt similare sau foarte apropiate 
în ceea ce privește necesitatea tre
cerii la măsuri concrete și efective 
de dezarmare, și în primul rind 
dezarmare nucleară, la creșterea ro
lului O.N.U. în reglementarea proble
melor internaționale, la necesitatea 
soluționării conflictelor pe cale paș
nică.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
că țările și popoarele africane se a- 
firmă ca o forță dinamică a progre
sului, alături de celelalte națiuni ale 
lumii, în lupta pentru eliminarea 
vechii politici imperialiste, de domi
nație, inechitate, forță și dictat, pen
tru dreptul de a-și hotărî singure 
soarta, pentru eradicarea definitivă a 
colonialismului, neocolonialismului și 
rasismului de pe acest continent.

Primii miniștri român și angolez au 
subliniat că pentru depășirea unor 
probleme complexe ce pot apărea in
tre statele africane, moștenire din pe
rioada oprimării coloniale, este nece
sară întărirea unității și solidarității 
tuturor statelor recent eliberate, în
cetarea confruntării armate și regle
mentarea diferendelor pe căi pașnice, 
de către popoarele respective, prin 
respectarea dreptului la autodetermi
nare al popoarelor și a principiilor 
Cartei O.U.A., fără amestec străin. 
Cele două țări își manifestă constant 
solidaritatea activă cu lupta legitimă 
a popoarelor din Zimbabwe, Namibia 
și Africa de Sud pentru, eliberare na
țională și socială, pentru lichidarea 
oricărei forme a rasismului și apart
heidului pe pămîntul african.

Primul ministru angolez și colabo
ratorii săi au vizitat unități econo
mice și obiective social-culturale din 
București și din județele Prahova șl 
Brașov. Pretutindeni, oaspeților an
golezi le-a fost rezervată o primire 
deosebit de călduroasă, expresie a 
sentimentelor de prietenie și stimă 
reciprocă pe care și le nutresc cele 
două țări și popoare.

Primul ministru angolez a expri
mat mulțumiri cordiale pentru pri
mirea și ospitalitatea călduroasă care 
i-au fost rezervate în timpul vizitei 
sale în România și ■ a. adresat 
tovarășului Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului român, invi
tația de a efectua o vizită oficială, 
de prietenie în Republica Popularii 
Angola. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

În cîteva rînduri
Pe pîrtia olimpică de la Lake Pla

cid se vor desfășura la sfirșitul aces
tei săptămini întrecerile campionate
lor mondiale de bob rezervate echi
pajelor de patru persoane.

La primul antrenament oficial, pe 
pîrtia de concurs în lungime de 1560 
m, cel mai bun timp a fost realizat 
de echipajul elvețian condus de pilo
tul , Hans Hiltebrand, cronometrat cu 
l’04”37/100.

★
Sala Floreasca din Capitală va găz

dui astăzi meciul retur dintre echipa 
Steaua București și formația spaniolă 
B. C. Barcelona, contînd pentru sfer
turile de finală (grupa B) ale „Cupei 
cupelor" la baschet masculin.

Partida va începe la ora 17.45 și va 
fi arbitrată de cuplul D. Jaksici (Iu
goslavia) — N. Duran (Turcia).

★
în primul tur al turneului interna

țional de tenis de Ia St. Louis (Mis
souri), jucătorul român Ilie' Năstase 
l-a invins cu 7—6, 6—2 pe australia
nul Colin Dibley. într-o altă partidă. 
Mark Cox (Anglia) a dispus cu 4—6, 
6—3, 6—1 de Terry Moor (S.U.A.).

★
La Seattle (Washington) a început 

un nou turneu international feminin 
de tenis. în primele două partide dis
putate, jucătoarea engleză Michele 
Tyler a învins-o cu 6—2. 4—6. 6—4 pe 
Regina Marsikova (Cehoslovacia), iar 
Kathy May (S.U.A.) a întrecut-o cu 
6—3, 6—4 pe Mariana Simionescu 
(România).

★
Echipele Italiei și Franței vor sus

ține astăzi la Neapole un meci amical.
Din formația Italiei, în care nu vor 

juca Zaccarelli și Causio, accidentați 
în ultima etapă de campionat, fac 
parte, printre alții, Zoff. Gentile. Bel- 
lugi. Bettega, Benetti si Antognoni. 

la pinul ministru 
al guvernului

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, marți di
mineața. pe B. R. Devarajan. repre
zentantul Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare — P.N.U.D., 
la București, cu prilejul plecării de
finitive din țara noastră.

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ”
nr. 3/1978

Revista publică articolele : „Unita
tea indisolubilă dintre partid și po
por", „Creșterea producției — obiec
tiv prioritar al activității de partid 
in agricultură", „Calitatea conducerii 
social-politice" și „Ritm înalt, pro
ductivitate sporită în realizarea pla
nului de investiții". în continuare 
sînt publicate la rubrica „Dezbateri" 
intervențiile la dezbaterea cu tema 
„Diversitatea condițiilor și opțiu
nilor economice și social-politice in 
țările în curs de dezvoltare".

La rubrica „Consultații" este inse
rat articolul „Materialismul istoric și 
filozofia istoriei", iar la rubrica 
„Știință — învățămînt", articolul 
„Perfecționarea activității instructiv- 
educative din universități". Articole
le „Diversificarea și amplificarea ar
tei scenice amatoare" și „45 de ani 
de la luptele petroliștilor și ceferiș
tilor" sînt inserate la rubricile „Festi
valul național «Cîntarea României»" 
și. respectiv. „Pagini de istorie". La 
rubrica „Viața internațională" este 
publicat articolul : „Instabilitatea 
monetar-valutară. expresie a crizei 
sistemului capitalist".

t V
PROGRAMUL,1

9,00 Teleșcoală 
10,00 Șoimii patriei
10.10 Tribuna TV. Muncitorii dezbat, 

decid, acționează
10,<30 Teatru TV : „Baltagul" de Mihail 

Sadoveanu
11.55 Telex
12,00 închiderea programului
10,00 Telex 
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană 
17,05 Din țările socialiste
17.15 Forum cetățenesc • Democrația 

socialistă în acțiune
17.35 Tragerea Pronoexpres
17.45 Baschet masculin : Steaua Bucu

rești — B.C. Barcelona — meci re
tur in „Cupa cupelor". Transmi
siune directă de la sala Floreasca. 
In pauză : Cupa mondială la schi 
alpin : proba feminină de slalom 
special de la Berchtesgaden (rezu
mat Înregistrat)

19,20 1001 de seri k
19,30 Telejurnal
19,50 Hotărârile Conferinței Naționale — 

program al împlinirilor pentru noi 
șl pentru țară

20,05 Telecinemateca : „Contesa Wa- 
lewska" — producție a studiouri
lor americane. Premieră TV. Re
gia : Clarence Brown

21.55 Noi, femeile. Emisiune despre ro
lul femeii în societatea noastră so
cialistă

22,25 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,50 Desene animate
20.15 Fabule... fabule — emisiune mu- 

zlcal-dlstractlvă
20.45 Mai aveți o întrebare ? Consumul 

de energie și orașele
21.10 Telex
21.15 Bijuterii muzicale
21.45 pe urmele răscoalei din 1907. 

„Răbdarea — virtutea agricultoru
lui român"

22,05 Seară de romanțe

B B £ N i N E
(Urmare din pag. I)
ghe Chirică, compresorist la insta
lația de polietilenă. Sîntem hotăriti 
ca în februarie să lichidăm restanța 
din ianuarie. Este in interesul eco
nomiei naționale, este și în interesul 
nostru, întrucît lucrăm in acord 
global".

Secretarul organizației de partid de 
la, instalația piroliză, operatorul Ion 
Oprea, a luat și el cuvintul în legă
tură cu asigurarea ritmică și integrală 
a materiei prime. „Noi, cel de la pi
roliză, a spus el, nu puteam sta pa
sivi în fața cerințelor tovarășilor de 
la polietilenă. Ce am făcut ? Am 
analizat și reanalizat posibilitățile 
noastre, rezervele de capacitate. Am 
găsit o soluție și în ianuarie le-am 
livrat în plus circa 150 tone etilena. 
Șl de acum înainte vom depune ace
leași eforturi stăruitoare. Dar acest 
spirit de întrajutorare trebuie să 
călăuzească toate colectivele. Din pă
cate, se mai întimplă și altfel. Bună
oară, mecanicii care au .efectuat re
vizia la instalația noastră, la răcitoare 
n-au strîns bine garniturile, ceea ce 
a stingherit procesul de producție, 
pierzindu-se timp prețios. Reviziile 
efectuate necorespunzător, munca de 
slabă calitate înseamnă, în ultimă in
stanță, mai puțină etilenă".

Tot despre calitatea muncii a vor-

DII VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTȘI MUNCITOREȘTI
Cuvîntarea tovarășului Enrico Berlinguer la Plenara C.C. al P.C.I.

La Roma s-au desfășurat recent lucrările plenarei C.C. al P.C. Italian 
consacrate examinării situației politice și sarcinilor partidului în condițiile 
actualei crize guvernamentale Plenara a aprobat raportul prezentat de 
secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer.

Redăm mai jos extrase din raport.
Referindu-se la actuala criză guver

namentală. secretarul general al 
P.C.I. a arătat că ea are loc intr-un 
moment de foarte puternică tensiune 
politică și socială, asemănătoare ce
lei pe care a trăit-o tara în 1947. 
Atunci s-a produs ruperea unității 
populare care salvase Italia de la ca
tastrofa fascismului și a războiului. 
Astăzi, după 30 de ani, a arătat E. 
Berlinguer, țara se află în fata necesi
tății urgente de a găsi calea salvării 
și renașterii, iar pentru aceasta 
este nevoie ca partidele democratice 
să-i asigure o nouă conducere, soli
dară. Criza „guvernului abținerilor" 
a devenit inevitabilă ca urmare a 
unor cauze de fond, ce au dus 
la creșterea nemulțumirii parti
delor din arcul constituțional. După 
ce a dat dovadă de o deosebită răb
dare și cumpătare. Partidul Comu
nist a considerat că este necesar să 
se pună capăt amînărilor, iar prin 
rezoluția Direcțiunii din 7 decembrie 
a reliefat în mod deschis necesitatea 
unei cotituri politice, a unui guvern 
de unitate democratică.

Italia se află într-un moment cru
cial al unei crize istorice, a cărei 
primă origine se află în atitudinea 
anticomunistă. în excluderea din 
principiu, pe baza unbr idei pre
concepute, a posibilității participării 
la guvern a P.C.I., forță întemeietoa
re a democrației italiene și coautoa
re a pactului constituțional. Faptele 
demonstrează că pretenția de a men
ține în afara responsabilității directe 
in guvern un partid care și-a 
cucerit un înalt prestigiu și se bucu
ră de o largă adeziune duce la im
posibilitatea guvernării serioase a 
țării. Discriminarea ideologică îm
potriva P.C.I. nu numai că este 
nejustificată în sine, ci, în măsura în 
care persistă, face să adîncească 
criza prin care trece țara.

Vorbitorul s-a referit apoi la gra
vele amenințări care apasă asupra 
viitorului Italiei și care riscă să cu
prindă toate domeniile de activitate. 
P.C.I. se pronunță pentru o politică 
riguroasă, austeră, dar cu un conți
nut de profundă echitate și înnoire 
reală. Secretarul general al P.C.I. a 
trecut în revistă principalele direcții 
de acțiune ale acestei politici lupta 
împotriva inflației și șomajului, pro
blema situației din Mezzogiorno, 
creșterea investițiilor publice, asigu
rarea locurilor de muncă . pfehtru ti
neri, introducerea unor elemente de 
planificare. Se pot cere poporului și 
oamenilor muncii italieni, se arată in 
raport, sacrificii și eforturi pentru a 
ieși dintr-o criză atît de profundă. 
Dar este nevoie de o putere politică 
în stare să realizeze o politică nouă 
de investiții, de lărgire a bazei 
productive, de efectivă dreptate so
cială. Trebuie să înaintăm cu hotă- 
rîre — a arătat secretarul general al 
P.C.I. — pe o linie de deplasare a 
resurselor de la consum la investiții .; 
în acest scop este necesară o parti
cipare mai mare la aceste eforturi a 
celor cu venituri mari și medii.

E. Berlinguer a relevat apoi că și 
în domeniul ordinii publice — unde 
situația a devenit foarte gravă, secu
ritatea cetățenilor fiind în unele ora
șe întru totul instabilă și precară — 
este necesar să se înfăptuiască o 
profundă schimbare. Anihilarea posi
bilităților teroriștilor și adepților 
violenței' de a aduce prejudicii ce-
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bit și inginerul Silvestru Bodaie, șe
ful secției fenol. Orice superficialita
te în stabilirea proceselor tehnologi
ce, în aplicarea lor, duce la cheltuieli 
neeconomicoase, la pierderi impor
tante de producție. Așa se petrec 
acum lucrurile la instalația de achil- 
fenol, care încă nu dă rezultatele 

Exigență și responsabilitate
scontate. De asemenea, ridicarea ni
velului calitativ al producției, func
ționarea ireproșabilă a instalațiilor 
presupun continua perfecționare teh- 
nico-profesională a oamenilor, de la 
inginer și pină la operator. în dome
niul petrochimiei, după cum se știe, 
dinamica promovării tehnicii moder
ne este foarte accentuată. „Iată de 
ce, arăta inginerul Gheorghe Diehel. 
de la instalația de anhidridă ftalică, 
întreg colectivul și fiecare om în 
parte are obligația să-și însușească 
noi cunoștințe în profesia de petro
chimist".

Maistrul Anton Schuler, de la ate
lierul II oxid-etilenă — dar nu nu
mai el — a insistat în adunare. asu- 

lorlalți cetățeni este o datorie a tu
turor, în condițiile garantării depline 
a drepturilor constituționale. Și în 
alte domenii — activitatea regiunilor 
și organismelor locale, școala, univer
sitatea, presa, radioteleviziunea — 
trebuie să se imprime un curs nou.

Referindu-se în continuare la pro
blemele politicii externe, Enrico 
Berlinguer a amintit că de curînd 
s-a înregistrat un fapt politic impor
tant, la care comuniștii au adus o 
contribuție hotărîtoare : cele două 
voturi asupra politicii externe, din 
19 octombrie în Senat și din 1 de
cembrie în Cameră, prin care au fost 
aprobate două rezoluții unitare, sem
nate de toate cele șase partide aie 
arcului constituțional, în înțelege
re cu guvernul. Pentru prima oară 
după 30 de ani, toate forțele politice 
care au dat naștere Rezistentei și 
Constituției au căzut de acord, iar 
Parlamentul republicii a putut trasa 
liniile politicii externe naționale eu 
o majoritate zdrobitoare.

Astăzi, a spus în continuare vorbi
torul. viața internațională străbate o 
perioadă de criză. Se mențin perico
lele unei catastrofe, ca urmare a in
tensificării cursei înarmărilor. Cu 
toate acestea, politica războiului rece 
a eșuat și și-a trăit traiul ; în ace
lași timp, s-au prăbușit iluziile re
formiste ale neocapitalismului. As
tăzi. singura alternativă care permi
te salvarea omenirii și progresul ci
vilizației este. aceea a coexistentei 
pașnice și cooperării internaționale.

Secretarul general al P.C.I. a rele
vat că sarcina primordială este in 
momentul de fată de a acționa pen
tru promovarea procesului destin
derii internaționale, reducerea înar
mărilor, pentru solutionarea justă, 
democratică și pașnică a conflictelor 
existente. Procesul depășirii blocu
rilor presupune și însoțește — chiar 
dacă nu automat — procesul destin
derii internaționale, al coexistentei 
pașnice și cooperării.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la responsabilitatea pe care o au in 
asigurarea păcii și promovarea co
operării internaționale marile pu
teri. relevînd în același timp că toa
te popoarele și țările lumii trebuie să 
participe, în condiții de deplină inde
pendență, la construirea unei noi or
dini internaționale.

Partidul nostru — a subliniat E. 
Berlinguer — a dezvoltat și în parte 
și-a reînnoit concepția teoretică și 
politică proprie, cu seriozitate și con
secvență; asupra luptei pentru so
cialism pe o cale democratică și pen
tru un stat socialist întemeiat pe 
toate libertățile — religioase, cetă
țenești și politice — și pe sistemul 
democrației politico-parlamentare, al 
pluralității partidelor, alternării la 
guvern conform regulii majorității. 
Recunoașterea diferențelor obiective 
de situații, condiții politice, idei, 
tradiții reprezintă pentru noi punc
tul de pornire pentru o acțiune rea
listă și eficientă, care să tindă să 
promoveze un proces de unitate a 
mișcării muncitorești și a mișcărilor 
revoluționare și progresiste la scară 
mondială, pentru construirea unui nou 
internaționalism. Enrico Berlinguer a 
subliniat în această ordine de idei că, 
în conformitate cu această viziune, 
comuniștii italieni atribuie mișcării 
muncitorești din țările Europei occi
dentale o sarcină deosebit de impor-
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pra unei probleme deosebit de im
portante pentru creșterea eficienței 
economice a uzinei : folosirea cit «nai 
rațională, lichidarea oricărei risipe 
de energie electrică, combustibil și 
de materiale. în anul trecut, colecti
vul uzinei petrochimice a economisit 
peste 10 milioane kWh energie elec

trică, precum și importante cantităti 
de abur, apă, azot. „Se impune ca, 
în acest an, să stopăm cu desăvîrșire 
risipa — spunea maistrul. în acest 
scop, la instalația noastră am afișat 
debitele orare pe fiecare agregat, am 
pus indicatoare pe aparate, pentru 
ca fiecare muncitor să știe cit este 
permis să se consume. Cu toate aces
tea, se mențin încă deficiențe în 
funcționarea unor utilaje. Iată de ce 
solicităm consiliului oamenilor mun
cii să se instaleze aparatele de mă
sură necesare, pentru a nu urmări 
doar global consumurile". Mecanicul 
Ilie Buzilă de la D.M.T., economistul 
Nicolae Popa au relevat marea im
portanță a strictei evidențe a fiecă- 

tantă : să înainteze spre socialism și 
să construiască societatea socialistă 
pe căi originale și prin modalități 
originale, ținind seama de dez
voltarea industrială avansată, de 
diferențierea bogată în organi
zarea economică, socială și po
litică, în tradițiile democratice parla
mentare. religioase, culturale ale fie
cărei țări. Din tot ce am spus, a 
adăugat vorbitorul, decurge că, dacă 
prin „eurocomunism" s-ar înțelege 
un nou centru conducător sau un nou 
centru organizatoric internațional ori 
supranational al unor partide comu
niste din Europa occidentală, atunci 
acest termen nu ar avea sens, pen
tru că un astfel de centru nu există 
și nici nu ne propunem să-l creăm. 
Și în Europa occidentală, de altfel, 
situațiile obiective, liniile politice și 
tradițiile sînt diferite de la tară la 
tară, de la partid la partid. Dar au 
ieșit totuși în evidență și s-au schi
țat trăsături și preocupări esențiale 
comune unor partide comuniste din 
Europa occidentală — și tocmai a- 
cesta este fenomenul la care ne refe
rim cînd vorbim de „eurocomunism".

Secretarul general al P.C.I. a 
arătat că principala trăsătură co
mună în acest sens constă 
în caracterul indestructibil al unită
ții dintre democrație și socialism. A 
doua trăsătură, care decurge din pri
ma, constă în urmărirea permanentă 
a unității nu numai sindicale, dar și 
politice și ideologice a mișcării mun
citorești europene, în spiritul recu
noașterii autonomiei și rolurilor pro
prii ale diferitelor partide muncito
rești și diferitelor formațiuni — de 
inspirație comunistă, socialistă, ca
tolică și creștină — care luptă pen
tru reînnoirea societății.

în partea finală a raportului, secre
tarul general al P.C.I. a arătat că, 
în ce privește situația din Italia, 
toate datele situației converg in a 
reliefa necesitatea ca. în fata unei 
situații excepționale, partidele să gă
sească curajul și hotărîrea de a ajun
ge la o soluție politică excepțională, 

. adică la un guvern de urgență. La 
această propunere, care a fost pre
zentată de partidele republican, so
cialist și comunist, democrația creș
tină a răspuns pînă acum în mod 
contradictoriu. Problema pe care de
mocrația creștină trebuie să se 
hotărască să o rezolve este a- 
ceasta : să recunoască în fapte că 
partidele democrate și constituționale 
au funcții egale și drepturi egale să 
participe la guvern. Aceasta nu în
seamnă — a precizat vorbitorul — j 
că toate aceste partide trebuie să fie 
întotdeauna împreună în guvern : în 
perioade normale, regula justă Si 
aplicabilă trebuie să fie aceea de a 
permite, ori de cîte ori este necesar, 
toate schimbările posibile în majo
ritățile și în coalițiile de guvern. In 
timpuri excepționale, ca cele în care 
trăim, funcția egală poate si trebuie 
să se exprime într-o amplă coaliție 
unitară, pe deplin reprezentativă, a 
acelor mase populare care sînt che- 
rriate să participe prin efortul si 
prin inițiativa lor la dezvoltarea tă
rii.

în prezent, democrației creștine i se 
cere o atitudine de răspundere, ase
mănătoare cu aceea pe care P.C.I. a 
adoptat-o cînd a fost de acord cu 
formarea și supraviețuirea guvemu- 

’ lui Andreotti. Propunerea noastră 
rămîne aceea — pe care am ilustrat-o 
în acest raport și pe care o avan
săm de mult timp — a unui guvern 
de urgență, de unitate și solidaritate 
între toate forțele populare.

ffl a s b @
rui leu cheltuit, pentru încadrarea în 
nivelul planificat al cheltuielilor la 
mia de lei producție. Ei. au subliniat 
cerința ca, în spiritul hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului, 
întregul colectiv — de la muncitor, 
inginer, director să acționeze per
manent și cu toată răspunderea pen
tru realizarea nu numai a indicato
rilor cantitativi, ci, în primul rind, a 
indicatorilor calitativi, de eficiență 
economică. Au arătat că, așa cum a 
indicat/ conducerea partidului, în
treaga activitate economică a uzinei ■ 
trebuie să se desfășoare sub impera
tivul de a se obține o producție fi
zică maximă cu consumuri și cheltu
ieli materiale cit mai mici 1

De altfel, angajamentele asumate 
sînt o dovadă în acest sens. Pe baza 
aplicării prevederilor din planul de 
măsuri privind valorificarea rezerve
lor interne, colectivul uzinei petro
chimice de Ia Brazi s-a angajat :

O Să realizeze suplimentar, pînă Ia 
finele anului, cu aceleași capacități, 
2 550 tone produse petrochimice.

® Să obțină la indicatorul produc
tivitatea muncii un plus față de plan 
de 13 800 Ici pe fiecare om al muncii.

© Să reducă cheltuielile generale 
prevăzute la mia Iei producție cu 0,50 
Iei și să economisească 1,5 milioane 
kWh energie electrică și peste 1000 
tone combustibil convențional.

© „O ODISEE A 
ASUPRIȚILOR''. In Fran- 
ța se bucură de mare suc
ces reeditarea unei opere a 
scriitorului Eugen Sue (1804 — 
1857), devenită de peste un 
secol inaccesibilă publicului 
larg. Sue. care s-a situat prin 
întreaga sa operă de partea ce
lor asupriți și despre care cla
sicii marxism-leninismului au 
avut cuvinte de prețuire, con- 
siderînd celebrul său roman 
„Misterele Parisului" ca o lu
crare remarcabilă, a scris, de a- 
semenea, sub formă de foileton, 
„Misterele poporului", o operă 
de proporții monumentale, ur
mărind. pe parcursul a 19 se
cole, incepind cu epoca galică, 
viața unei simple familii fran
ceze. O idee fundamen
tală străbătea acest roman : 
aceea că, indiferent de cîrmul- 
rile care s-au succedat de-a 
lungul vremurilor, poporul a 
fost întotdeauna oprimat — 
idee considerată în asemenea 
grad subversivă de autorități, 

îneît acestea au hotărît interzi
cerea romanului și arderea e- 
xemplarelor existente. Prefațată 
de Francois Mitterrand, reedi
tarea acestei veritabile „odi- 
sei a asupriților" este menită 
să retrezească interesul față de 
un scriitor de real talent și 
generozitate sufletească.

• VOINȚĂ STIMU
LATĂ. Pentru fumătorii că
rora le lipsește voința de a re
nunța la acest obicei atît de 
dăunător, un inventator suedez 
a creat o tabacheră care îi poa
te ajuta să mărească intervalul 
de timp între o țigară și alta. 
Este vorba de un dispozitiv in 
care se introduce pachetul res
pectiv de țigări și care dispune 
de un mecanism sitnplu, datori
tă căruia tabachera nu se des
chide decît la un anumit inter
val de timp, stabilit dinainte — 
mergînd pînă la două ore. Fu
mătorii pot reduce treptat nu
mărul de,țigări fumate pe zi 
sporind puțin cîte puțin inter

valul de timp de la o țigară la 
alta. în anumite cazuri, ei se 
pomenesc, pînă la urmă, că nu 
mai simt nevoia să fumeze.

• EPIDEMIE DE GRI
PĂ IN S.U.A. In ultima 
săptămînă a lunii ianuarie, în
tr-un număr de 121 orașe din 
Statele Unite au fost semnalate 
865 de cazuri mortale de gripă 
și pneumonie, respectiv cu 66 
la sută mai multe decît în a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
a anunțat Centrul pentru con
trolul bolilor di.n statul Atlanta. 
Centrul a lansat un semnal de 
alarmă împotriva unei posibile 
epidemii de gripă, provocată 
îndeosebi de virusul A-Vlctoria 
și A-Texas.

©MOMENTE INEDITE 
LA CONSILIUL EURO
PEI. Săptămînalul „Paris 
Match" publică un reportaj des

pre un eveniment inedit din is
toria Consiliului Europei, orga
nism consultativ care cuprinde 
reprezentanții a 18 țări occiden
tale. Este vorba de permisiunea 
acordată cunoscutei actrițe de 
film Brigitte Bardot de a se 
prezenta la sediul din Stras
bourg al consiliului pentru a 
pleda împotriva uciderii în masă 
a animalelor cu blană prețioasă, 
acțiune ce amenință, încă de pe 
acum, să ducă la dispariția to
tală a unui număr de specii. Un 
amănunt interesant : una din 
fotografiile ce însoțesc reporta
jul o înfățișează pe actriță pur- 
tînd o splendidă ie românească 
— articol vestimentar tot mai 
căutat peste hotare, unde iile 
noastre sînt considerate ca o 
expresie desăvirșită a rafina
mentului și bunului gust popu
lar.

© DIN NOU LĂCUS
TELE. Aceste insecte, care în
cetaseră in ultimii 15 ani să 
mai reprezinte un pericol real 
pentru agricultura mondială, 
sînt pe cale să formeze din 
nou stoluri uriașe în unele re
giuni din Orientul Mijlociu, a 
declarat, la Roma, un expert al 
F.A.O. Acesta și-a exprimat 
însă speranța că pericolul a- 
cestui flagel va putea fi înde
părtat prin răspîndirea de in
secticide în regiunile de for
mare a stolurilor.

• DE LA HOLLY
WOOD LA ASPEN... 
Compania cinematografică „20-th 
Century Fox" va deține în 
curind controlul asupra afaceri
lor realizate de rețeaua hote
lieră din Aspen, cea mai căuta

tă stațiune de sporturi de iarnă 
din S.U.A., situată in inima 
statului Colorado. Gigantul de 
la Hollywood a anunțat că va 
investi la Aspen 195 milioane 
de dolari din suma cîștigată de 
pe urma succesului filmului 
„Războiul stelelor". Presa ame
ricană notează că investițiile 
marilor companii cinematogra
fice în industria sporturilor și 
distracțiilor devin tot mai frec
vente în ultima vreme. Să fie 
oare această opțiune pentru 
sporturile albe a companiei 
„20-th Century" semnul presen
timentului unor „zile negre" în 
condițiile extinderii crizei cine
matografiei americane ? — se 
întreabă agenția France Presse.

® MINIREPLICĂ LA 
PIRAMIDA LUI KEOPS. 
După cum se știe, un grup de 
arheologi japonezi intenționează 
să construiască o nouă pirami
dă, pentru a elucida misterul 
care mai înconjoară încă aceste 
impresionante monumente ale 

antichității. Piramida... contem
porană va fi o mlnireplică a 
piramidei lui Keops ; ea va fi 
înălțată la aproximativ 7,5 ki
lometri distanță de marea pira
midă. urmînd să aibă 19,81 me
tri înălțime și o bază de 29,26 
metri. Sora sa mai mare — pi
ramida lui Keops — măsoară 
146,91 metri Înălțime și 230,4 
metri la bază. Se preconizează 
ca lucrările de construcție să 
înceapă foarte curînd și să du
reze aproximativ trei luni. Cos
tul proiectului este estimat la 
aproximativ 70 milioane franci 
francezi, furnizați de o rețea de 
televjziune niponă.

© DICȚIONARUL CE
LEI MAI VECHI LIMBI. 
Un nou dicționar sumerian, lim
bă folosită cu 2000—3000 de ani 
în urmă în Mesopotamia, va fi 
întocmit de savanți din lumea 
întreagă în cadrul unui proiect 
coordonat de universitățile din 
Philadelphia. Unica lucrare — 

incompletă — de acest gen da
tează din 1930. Cercetătorii nu 
vor recurge la ajutorul ordina
toarelor pontru a clasa infor- 

. mațiile disponibile. Ei vor 
studia cu lupa cele peste 30 000 
tăblițe de argilă cu litere cunei
forme identificate pînă în pre
zent.

® SPECTACOL CU 
EMOȚII. La celebra sală lon
doneză Covent-Garden, publicul 
aștepta, recent, începerea spec
tacolului. Era programat „Li
liacul". Fuseseră vîndute toate 
locurile, deoarece la pupitrul 
orchestrei urma să se afle un 
dtrijor-oaspete mult apreciat : 
Zubin Mehta. Dar acesta întîr- 
zia să apară. Abia ceva mai tir- 
ziu el s-a trezit din somnul care 
îl cuprinsese după obositoarea 
repetiție din acea dimineață. 
După puține minute, cît a du
rat drumul său în mare viteză 
pînă Ia Covent-Garden, a ridi
cat bagheta...

matortl.de
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CONSACRATE
CEAOSESCO

@ Cuvîntarea președintelui Sadat la Clubul Presei Naționale din 
S.U.A. © Interviul regelui Hussein © întîlnirea ministrului de 
externe israelian, Dayan, cu ambasadorii Israelului în Europa 

® Convorbiri saudito-siriene

ALEGERILE PENTRU
CONSILIILE POPULARE

7 (Agerpres). — 
rostită la Clubul 

din S.U.A., pre- 
declarat, după cum

CAIRO. — Cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului,Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., președintele 
României, filiala din Alexandria a 
Asociației de prietenie egipteano-ro- 
mână a organizat la Casa de cultură 
a scriitorilor și artiștilor „Atelier", 
un simpozion cu tema : „Concepția 
politică și economică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, contribuția sa de
terminantă la dezvoltarea României 
moderne". Au participat : Faruk Ga
ranah, președintele filialei din Ale
xandria a Asociației de prietenie 
egipteano-română, secretar general 
al Biroului Politic al Organizației din 
acest oraș a Partidului Arab Socia
list al Egiptului, președinte al Consi
liului Popular al Guvernoratului Ale
xandria, Fahmi Gabry, subsecretar 
de stat la Ministerul Educației și în- 
vățămîntului, Fouad Meghid, subse
cretar de stat la Ministerul Recon
strucției și Locuințelor, Jounes Omar, 
subsecretar de stat, președintele Con
siliului de administrație al portului 
Alexandria, ziariști, studenți, un nu
meros public.

Cu acest prilej, 
Ahmed Sabri, secretar 
filialei asociației 
Medhat El Masri,
conducerii filialei, 
consulul general al 
Alexandria, și Faruk 
bitorii au scos in evidență 
piile politicii externe românești pe 
care le promovează cu consecvență 
președintele Nicolae Ceaușescu, pozi 
ția României privind necesitatea re
zolvării politice a conflictului din 
Orientul Mijlociu, a instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre România și țările 
arabe, în interesul reciproc, al păcii 
și securității în lume. în cuvîntul 
său, Faruk Garanah a spus : „Sărbă-

astăzi pe președintele 
Ceaușescu, sărbătorim un 
de stat, care a pus pecetea

torindu-1 
Nicolae 
mare om 
întregii sale personalități pe istoria 
poporului român. Strîns unit în ju
rul președintelui Nicolae Ceaușescu, 
poporul român prieten îl urmează 
neabătut pentru realizarea scopurilor 
sale naționale, adăugind noi succese 
victoriilor sale pe calea dezvoltării 
libere și independente".

A fost organizată o expoziție de 
carte românească, în care la loc de 
frunte figurează opere ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

au luat cuvîntul 
general al 

de prietenie, 
membru al 

Ion Dobricean, 
României la 

Garanah. Vor- 
princi-

BONN. — La Dortmund a fost or
ganizată o întîlnire prietenească a 
membrilor prezidiului Institutului 
renano-westfalic de relații culturale 
eu străinătatea, dedicată aniversării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au 
participat Willi Reinke, primarul ora
șului, Wilhelm Sahrhage, vicepre
ședintele institutului. Rudolf Friebel, 
secretar general al institutului, nu
meroase personalități științifice și 
culturale, membri ai ambasadei ro
mâne. A fost prezentată o expoziție 
cu lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicate in limba ger
mană.

în cuvîntul său, Wilhelm Sahrhage, 
vicepreședintele institutului, a oma
giat personalitatea și activitatea 
neobosită a șefului statului 
consacrată întăririi prieteniei 
legerii între popoare, cauzei 
progresului social. Au lost 
contribuția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea re
lațiilor româno—vest-germane, pres
tigiul de care se bucură președintele 
României în R. F. Germania.

Cu prilejul acestei manifestări, 
Ambasada română din R.F.G. a pus 
la dispoziția institutului un set de 
volume consacrate vieții și activității 
președintelui României.

român 
și înțe- 
păcii și 
evbeate

WASHINGTON 
într-o cuvintare 
Presei Naționale 
ședințele Sadat a 
relatează agenția Reuter, că va ac
ționa pentru pace. în pofida obstaco
lelor ridicate de Israel in cadrul ne
gocierilor. El a relevat că Israelul 
și-a înăsprit poziția și a pășit pe o 
cale care încurajează ilegalitățile.

Președintele egiptean a pus pe 
seama Israelului actualul impas al 
negocierilor. „Este adevărat — a spus 
el — că sînt destul de dezamăgit, 
dar sînt hotărît să perseverez".

Șeful statului egiptean — relatează 
France Presse — a cerut Statelor 
Unite să-și exercite „influența și bu
nele lor oficii în favoarea păcii și 
stabilității".

Referindu-se la declarațiile pre
ședintelui Anwar El Sadat, cotidianul 
„Washington Post“ scrie în editoria
lul său de marți : „în prezent, Is
raelul se află în defensivă în ochii 
opiniei publice americane, sau în 
orice caz astfel considerăm noi. Sadat 
a fost, după părerea noastră, deose
bit de elocvent în atacul său energic 
împotriva politicii Israelului de con
tinuare a extinderii și instalării de 
așezări în teritoriile ocupate. Această 
politică pune într-o lumină ridicolă 
atașamentul Israelului față de pace, 
în această problemă, dacă nu și în 
toate celelalte, președintele Sadat 
merită sprijinul fără echivoc al po
porului american și al Administra
ției".

Misiune de mediere
a O.U.A. în conflictul

«

AMMAN 7 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei vest-ger
mane „Der Spiegel", regele Hussein 
al Iordaniei a afirmat că revenirea 
Ierusalimului sub suveranitatea ara
bă este o condiție indispensabilă 
pentru instaurarea păcii în Orientul 
Mijlociu și că palestinienii înșiși 
trebuie să-și determine viitorul, după 
retragerea Israelului din Cisiordania 
și Gaza. în cazul in care Israelul și 
Egiptul vor ajunge la un acord pri
vind o declarație de principii prevă- 
zînd retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate și recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, celelalte părți 
implicate in conflict vor putea parti
cipa la negocieri — a adăugat suve
ranul hașemit.

RIAD 7 (Agerpres). — Regele Kha
lid Ibn Abdul Aziz al Arabiei Sau- 
dite l-a primit, marți, pe Abdel Ha
lim Khaddam, vicepremier și minis- 

> tru de externe al Siriei, care a so
sit în capitala saudită pentru con
vorbiri cu oficialități ale țării-gazdă 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu.

BERNA 7 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Israelului, Moshe Da
yan. a avut, la Ziirich, o întilnire cu 
ambasadorii israelieni din țările Eu
ropei, pe care i-a informat în legă
tură cu ultimele elemente ale evolu
ției situației din Orientul Mijlociu. 
Dayan, care urmează să plece in 
S.U.A.. a apreciat ca pozitive nego
cierile dintre S.U.A. și Egipt, precum 
și rolul S.U.A. in eforturile de re
glementare a situației din Orientul 
Mijlociu.

Totodată, relatează agenția France 
Presse. Dayan a recunoscut că „Is
raelul furnizează, intr-adevăr, anu
mite tipuri de arme Etiopiei. Nu 
furnizăm avioane Etiopiei și nu am 
trimis acolo soldați israelieni".

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Co
misia electorală de stat a anuntat 
rezultatele alegerilor desfășurate du
minică în Polonia pentru consiliile 
populare. în alegerile pentru consi
liile populare orășenești în favoarea 
candidaților Frontului Unității Po
porului au fost, exprimate 99.74 la 
sută din voturi, din cei 25 934 can
didați fiind aleși 16 829 deputați. în 
cadrul alegerilor pentru consiliile 
populare raionale, candidații frontu
lui au întrunit 99.69 la sută din vo
turi, in aceste organe fiind aleși 2 020 
deputați dintr-un număr de 3 056 
candidați. Au fost aleși, de aseme
nea. 55 624 deputați ai consiliilor 
populare comunale dintr-un total de 
87 202 candidați. în favoarea candi- 
daților F.U.P. votînd 99,62 la sută din 
alegători. în alegerile comune pen
tru consiliile populare orășenești și 
comunale au fost desemnați 26 402 
deputați din 41 356 candidați, 99.71 la 
sută din voturi fiind date pentru 
candidații F.U.P.

Amnistie în Ciad
N’DJAMENA 7 ' (Agerpres). — 

Printr-o ordonanță a președintelui 
Consiliului Superior Militar, genera
lul Felix Malldum, șeful statului cia- 
dian — marți, la N’Djamena a fost 
decretată o amnistie deplină și inte
grală a tuturor persoanelor urmărite, 
deținute sau exilate pentru motive po
litice. Această amnistie, precizează 
agenția France Presse, constituie de 
fapt punerea în aplicare a primului 
acord încheiat intre guvernul Ciadu
lui și Hissen Habre, președintele 
„Consiliului Comandamentului forțe
lor armate din nord" — grupare care 
acționa armat împotriva autorităților 
de la N’Djamena.

În pregătirea sesiunii speciale a Adunării Generale 

a 0. N. U. consacrată dezarmării
Propunerile românești la loc de frunte în schița Programului 

de acțiune
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).

— în cadrul lucrărilor Comitetului 
pregătitor al sesiunii speciale a Adu
nării Generale consacrate dezarmă
rii continuă activitatea de redactare 
a documentelor finale ce urmează să 
fie adoptate la sesiune. ■ Centrul 
O.N.U. pentru dezarmare din cadrul 
Secretariatului a pregătit pentru ne
gociere tabele comparative ale pro
punerilor statelor, pe diferite com
partimente ale documentelor finale.

La 6 februarie a fost elaborat și 
pus la dispoziția comitetului tabelul 
comparativ privind propunerile sta- 

. telor în legătură cu programul de 
acțiune în domeniul dezarmării. 
Programul cuprinzător tic măsuri 
concrete vizînd oprirea cursei înar
mărilor și dezarmarea — în pri
mul rind dezarmarea rțucleară — 
prezentat de țara noastră ocupă 
un loc principal printre propu
nerile expuse în tabelul sinoptic al 
Centrului O.N.U. Astfel, sînt prezen
tate propunerile privind negocierea 
unui tratat de dezarmare generală și 
completă, măsurile preconizate în 
domeniul încetării cursei înarmări
lor nucleare. între care se situează 
pe prim plan angajamentul statelor 
de a nu folosi arma nucleară, înce
tarea producerii și experimentării 
armelor nucleare și mijloacelor de 
transportare a acestora la țintă, dis
trugerea stocurilor existente, neam- 
plasarea de arme nucleare pe teri
toriile altor state, crearea de zone 
denuclearizate, interzicerea totală a

armelor nucleare, accesul liber al tu
turor statelor la folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Sint evocate, de asemenea, propu
nerile din documentul românesc pri
vind interzicerea celorlalte arme și 
sisteme de arme de distrugere în 
masă — chimice, bacteriologice, bio
logice, precum și a tuturor tehnici
lor de modificare a mediului în
conjurător in scopuri militare.

Totodată, in tabelul sinoptic aflat 
pe masa de lucru a comitetului sint 
prezentate pe larg ideile privind mă
surile de dezangajare militară, pre
cum și alte, măsuri prezentate de 
țara noastră : sporirea încrederii în
tre state, reducerea bugetelor mili
tare, retragerea trupelor și desfiin
țarea bazelor militare străine de pe 
teritoriile altor state, reducerea tru
pelor și armamentelor naționale, re
nunțarea la 
frontierelor, 
militare.

dintre Etiopia și Somalia
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

Șeful' statului etiopian, Mengistu 
Haile Mariam, l-a primit pe Joseph 
Garba, comisar pentru afacerile ex
terne al Nigeriei, aflat la Addis 
Abeba în fruntea unei delegații, in 
cadrul misiunii de mediere a Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.) in 
conflictul dintre Etiopia și Somalia.

Cu acest prilej, transmite agenția 
France Presse, Mengistu Haile Ma
riam a declarat că „Etiopia va con
tinua. să aducă sprijinul său efor
turilor depuse de O.U.A. in actualul 
conflict din Cornul Africii".

★
MOGADISCIO 7 (Agerpres). — In 

aceeași zi, delegația O.U.A. a sosit in 
capitala Somaliei. La sosirea sa, 
Joseph Garba a declarat că „pozi
țiile Etiopiei și Somaliei nu sînt ire
conciliabile".

Evenimentele de la granița vietnamezo-kampuchiană
PNOM PENH 7 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Kampuchiei", 
recepționat la Bangkok' și reluat de 
agenția France Presse. a relatat că 
trupele vietnameze continuă să ocu
pe incă unele părți’ din teritoriul 
kampuchian și că luptele dintre for
țele armate ale celor două țări con
tinuă. Potrivit postului de radio citat, 
la 4 februarie forțele armate vietna
meze au început o nouă ofensivă li
mitată în direcția regiunii aflate la 
sud-est de Pnom Penh.

HANOI 7 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția, V.N.A., autoritățile 
kampuchiene au continuat, la 4 și 5 
februarie, să-și desfășoare forțele 
armate pe teritoriul Vietnamului. 
Tirul lansat de artileria kampuchia- 
nă asupra mai multor localități din 
provincia Tay Ninh a provocat moar
tea a 10 persoane, rănirea altor 25, 
precum și-importante daune materia
le populației. La 6 februarie, forțele 
armate kampuchiene au continuat 
atacurile.

Forțele armate vietnameze au ri
postat la aceste atacuri.

RHODESiA

manevre în vecinătatea 
desființarea blocurilor

★
La Viena au început lucrările unui 

seminar internațional avînd 
temă „Energia nucleară și 
înarmărilor". Pe agenda de lucru fi
gurează, printre altele, limitarea 
cursei înarmărilor, utilizarea energiei 
nucleare in scopuri pașnice, politica 
de neproliferare nucleară, rolul e- 
nergiei nucleare în soluționarea pro
blemelor energetice în lume și ches
tiuni legate de protecția împotriva 
radiațiilor nucleare în timpul utili
zării pașnice a energiei atomice.

drept 
cursa

„Cei nouă“ hotărîți 
să reducă deficitul 

comercial cu Japonia
BRUXELLES 7 

siliul Ministerial 
întrunit marți la 
examina o serie de probleme cu care 
sînt confruntați „cei nouă", a reafir
mat necesitatea reducerii deficitului 
comercial cu Japonia, deficit care 
s-a agravat in 1977, ridicindu-se la 
5 miliarde dolari. în acest scop, mi
niștrii de externe ai C.E.E. preconi
zează angajarea unei noi runde de 
negocieri cu autoritățile nipone pen
tru a se ajunge la un aranjament 
global, permițind o mai bună pene
trație a produselor vest-europene pe 
piața japoneză. Consiliul Ministerial 
l-a desemnat pe Wilhelm Haferkamp, 
membru al Comisiei C.E.E., însăr
cinat cu problemele externe, să efec
tueze o vizită oficială la Tokio și să 
negocieze în acest sens.

(Agerpres). — Con- 
al C-E.E., care s-a 
Bruxelles pentru a

Evoluția crizei de guvern din Italia
Partidul democrat-creștin a elaborat un ,,program-cadru” 
în vederea negocierilor cu partidele „arcului constituțional”
ROMA 7 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Italiene, Giovanni 
Leone, l-a primit la Palatul Quirinale 
pe primul minist.ru desemnat, Giulio 
Andreotti, care l-a informat pe șeful 
statului cu privire la evoluția situa
ției determinate de criza de guvern, 
în preajma noii serii de consultări 
cu reprezentanții celor șase partide 
ale „arcului constituțional".

Premierul desemnat al Italiei. Giu
lio Andreotti, a început marți o nouă 
rundă de consultări cu reprezentan
ții diferitelor formațiuni politice ita-

liene in vederea găsirii modalităților 
de rezolvare a crizei guvernamentale. 
El a avut întrevederi cu Enrico Ber- 
linguer. secretar general. al Partidu
lui Comunist Italian, precum și cu 
președinții grupurilor parlamentare 
ale P.C.I. din Senat și Camera Depu- 
tatilor.

Giulio Andreotti a prezentat cu 
acest prjlej „programul cadru", elabo
rat de un comitet special al Partidu
lui Democrat-Creștin, care cuprinde 

. o serie de măsuri destinate înlătură
rii dificultăților economice cu care 
este confruntată Italia.

Măsuri pentru dezvoltarea învățămintului în Libia

EVOLUȚII NOI IN PROBLEMA TRANSFERULUIDE PUTERE CĂTRE 1’01'HAIIA MAJORITARĂ
Intr-un interviu acordat recent 

publicației „Arab Nation", dr. Mo
hammed Ahmed Sarif, secretar cu 
problemele educației, a arătat că, 
în ultimii ani. în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, învă- 
tămintul a luat o puternică dezvol
tare. în școlile elementare și me
dii, a spus el. sint înscriși circa 
900 000 de elevi ; aceasta, in vre
me ce populația întregii țări • este 
de 2,5 milioane locuitori. Cft urma
re a modificărilor aduse in luna 
decembrie planului național de dez
voltare 1976—1980. sumele alocate 
învățămintului au fost sporite, 
jungind la 521 820 000 dinari. Ele 
sînt de două ori mai mari decit 
cele afectate acestui domeniu in- 
cepind de la revoluția din septem
brie 1969. Cu ajutorul lor. va fi 
construit un mare număr de noi 
scoli, care se vor adăuga celor a- 
proape 6 000 ridicate în ultimii ani.

nlar 
iîâ—: 
:uiui a-

O puternică dezvoltare a cunos
cut și învățămintul superior. Ast
fel, in cursul anului 1977, la 
Benghazi și-a început activitatea un 
nou institut destinat pregătirii ca
drelor didactice, iar pe lingă Uni
versitatea din Tripoli a început 
construirea unei secții pentru chi
mie.

După cum relevă ziarul „Medi- 
teranian News". în acțiunea de ex
tindere a bazei materiale a invă- 
tămintului. Libia a dezvoltat o 
rodnică cooperare cu Republica So
cialistă România Întreprinderea 
românească ARCOM a construit la 
Tripoli 20 de școli, cu un număr de 
400 săli de clasă.

Și in acest domeniu, ca de altfel 
în diferitele sfere ale vieții econo- 
mico-sociale, relațiile de colabo
rare prietenească în folos reciproc 
dispun de 
volțare, -

certe premise de dez-

.Participarea la guverne a comuniștilor trebuie soluționată 
de către alegătorii și parlamentele țărilor respective"

Declarația cancelarului federal al R.F. Germania, Helmut Schmidt
PARIS. — Cancelarul federal al R.F. 

Germania, Helmut. Schmidt, a decla
rat. luni seara, într-un interviu a- 
cordat televiziunii franceze, câ „pre
tutindeni (in țările occidentale — 
n.r.), unde se pune problema even
tualității participării la guvern a co
muniștilor, ea trebuie soluționată în

JJ

mod democratic, de către alegătorii 
și parlamentele țărilor respective, și 
nu de către aiiați". Agenția D.P.A. 
relevă că intr-un mod similar a a- 
bordat problema președintele Parti
dului Social-Democrat din R.F.G., 
Willy Brandt, la sfirșitul săptăminii 
trecute.

În perspectiva alegerilor generale 
din Franța

0 P.C. Francez se pronunță pentru reluarea negocierilor 
dintre partidele stîngii după primul tur de scrutin_ ® P.S.F. 
consideră că trebuie să se aștepte rezultatul definitiv al ale
gerilor • Programul reînnoit al unui eventual guvern 

al stîngii, prezentat de P.C.F.
PARIS 7 (Agerpres). — Comuniștii 

francezi doresc cu fermitate ca, după 
primul tur de scrutin al alegerilor 
generale din luna martie, partidele 
stîngii să reia negocierile întrerupte 
la 23 septembrie anul trecut-, în ve
derea actualizării programului comun 
de guvernare — a declarat secreta
rul general al Partidului Comunist 
Francez. Georges Marchais, în cursul 
unei conferințe de presă! Partidul 
comunist — a spus el — speră că 
voturile întrunite de candidații săi ii 
vor readuce pe socialiști la poziții 

■acceptabile. în același timp. Georges 
Marchais a declarat că. după» părerea 
comuniștilor, componența unui gu
vern al stingii ar trebui să țină sea
ma de procentul sufragiilor întrunite 
de fiecare din cele trei formațiuni 
politice in alegeri.

La rindul său. Francois Mitterrand, 
prim-secretar al Partidului Socialist 
Francez, a declarat că, din punctul 
de vedere al socialiștilor francezi, 
este exclusă o reluare, între cele 
două tururi de scrutin, a negocierilor 
in vederea actualizării programului 
comun. Partidul socialist consideră

că în ce privește programul și com
ponența unui guvern al stîngii — a 
spus el — trebuie să se aștepte re
zultatul definitiv al alegerilor din 
martie.

în cadrul unei 'conferințe de presă 
organizate la Paris, conducerea Par
tidului Comunist Francez a prezentat 
un program reînnoit pe care P.C.F. 
îl avansează ca bază a activității gu
vernului în eventualitatea unei vic
torii a forțelor de stingă în alegerile 
generale din luna martie. Documen
tul avansează măsuri concrete în ve- 
.derea îngrădirii puterii marelui capi
tal in domeniile economic, social și 
politic, precum și pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muțn- 
cii și reducerea șomajului, pentru 
democratizarea vieții in țară. l

Prezentind programul, Charleș/fFi- 
termann, secretar al C.C. al P.C.F., a 
spus : „Francezii au de ales : fie con
tinuarea crizei și accentuarea inega
lității, fie înnoiri sociale și econo
mice prin înlăturarea dominației mo
nopolurilor și lichidarea privilegiilor 
capitalului".

ASTĂZI, REFERENDUM IN SIRIA
La aproximativ o jumătate de an 

de la alegerile pentru Consiliul Po
porului (parlamentul), care s-au în
cheiat cu victoria Frontului Națio
nal Progresist, locuitorii Siriei sînt 
clîemati azi in fața urnelor pentru 
a se pronunța prin referendum a- 
supra realegerii ca președinte al re
publicii a actualului șef al statu- • 
lui. Hafez Al Assad. Candidatura 
sa la magistratura supremă a fost 
propusă de către comandamentul 
regional al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria la 21 ianuarie 
și aprobată in unanimitate de că
tre Consiliul Poporului. îiîtrunit in 
reuniune 
șefului 
martie, 
pentru 
ani.

Așa 
publica 
în perioada în care Ia conducerea 
statului se află președintele Assâd, 
o serie de succese pe linia accele
rării progresului economico-social. 
în ciuda condițiilor grele datorate 
menținerii focarului de conflict din 
Orientul Mijlociu, au fost realizați 
pași înainte in dezvoltarea'econo-

extraordinară. Mandatul 
statului, care expiră la 12 
urmează să fie reînnoit 

o nouă perioadă de șapte

cum este cunoscut., Re- 
Arabă Siriană a înregistrat,

miei naționale, au fost construite 
un șir de întreprinderi industriale:; 
venitul național, evaluat Ia 9,6 mi
liarde lire siriene in 1970, a ajuns 
la aproape 25 miliarde in 1975.

în cursul actualului plan de cinci 
ani (1976—1980), totalul investițiilor 
se ridică la peste 50 miliarde lire, 
iar numărul obiectivelor industriale 
ce vor fi realizate pină la sfirșitul 
intervalului va depăși 100. între â- 
cestea este inclus un șir de unități 
care se realizează in cooperare cu 
țara noastră — ca de exemplu ra
finăria de la Banias, cu o capaci
tate anuală de prelucrare de 6 mi
lioane tone și uzina de superfosfați 
de la Homs, cu o capacitate de 
peste 450 000 tone pe an — toate 
reprezentînd materializări ale re
lațiilor tradiționale de prietenie 
dintre România și țările arabe.

Referendumul de azi. al doilea de 
acest gen în ultimii șapte ani. ca
pătă o semnificație politică aparte, 
fiind chemat să reconfirme hotărirea 
poporului sirian de a continua 6- 
pera de transformare și dezvoltare 
a țării.

Rezultatele provizorii ale alegerilor
SAN JOSE 7 (Agerpres). — După 

numărarea a două treimi din voturile 
exprimate în cadrul scrutinului de 
duminică din Costa Rica, candidatul 
coaliției „Unitatea Opoziționistă", 
Rodrigo Carazo Odio, a obținut 50,9 
la sută din sufragii, iar candidatul 
partidului de guvemămint „Elibera
rea Națională", Luis Alberto Monge 
— 43.9 la sută din buletine. Restul 
voturilor au revenit celorlalte șase 
formațiuni politice participante la 
scrutin, între care cea mai importan
tă este alianța forțelor de stingă „Po
porul Unit". Deși rezultatele defini
tive oficiale vor fi anunțate peste 
citeva zile, în baza celor de pină 
acum, candidatul opoziției autodenu- 
mite „social-creștine", Rodrigo Ca
razo Odio, devine în mod virtual pre
ședintele ales al Republicii Costa 
Rica. El urmează să fie instalat ofi
cial la 8 mai.

Potrivit rezultatelor de pînă acum, 
coaliției „Unitatea Opoziționistă" ii 
revine un număr de 26 locuri din cele 
57 ale parlamentului, 22 partidului

N. 1,

„Eliberarea
vernămint, 6 alianței de stingă 
porul Unit" ' ''
numărul locurilor în Adunarea Le
gislativă) și 3 unor formațiuni mai 
puțin importante.

Intr-o primă declarație făcută pre
sei, Rodrigo Carazo.Odio a afirmat 
că va promova o politică externă fără 
prejudecăți și va menține relațiile 
diplomatice stabilite cu țările socia
liste.

Națională", fost de gu- _ jp0. 
(care iși triplează astfel

Un șir de evoluții petrecute in ul
timul timp au adăugat noi file la vo
luminosul dosar al problemei rho- 
desiene, punind din nou în evidență 
iminența deznodămintului, a scaden
ței regimului rasist al lui Ian Smith, 
în ciuda manevrelor disperate ale a- 
cestuia, in scopul de a amina, cit de 
cit, sfîrșitu-i inevitabil. Evoluțiile 
respective au avut ca punct de re
ferință așa-zisul plan anglo-american 
de transferare a puterii către popu
lația africană majoritară, plan 
de care, fără a-1 respinge 
liderii mișcării de eliberare 
tă unele rezerve serioase.

Tocmai pentru elucidarea 
lor în suspensie, în insula Malta s-au 
desfășurat, zilele trecute, convormri 
între cei doi copreședinți ai Frontu
lui Patriotic Zimbabwe (care reuneș
te principalele grupări ale mișcării 
de eliberare), Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe, pe de o parte, și mi
nistrul de externe britanic David 
Owen și reprezentantul permanent 
al S.U.A la O.N.U,, Andrew Young, 
pe de altă parte, discuțiile axîn- _ 
du-se în jurul unor propuneri ale ’ 
părții africane referitoare la perioada 
de tranziție ce 'va preceda proclama
rea independenței noului stat african 
Zimbabwe.

încheierea discuțiilor, apreciate de 
liderii Frontului Patriotic ca „serioa
se, tleschise și utile" a consemnat, 
printre aspectele pozitive, acordul a- 
supra propunerii Frontului Patriotic 
privind formarea unui consiliu care 
să-și exercite atribuțiile in perioada 
pînă la preluarea puterii de 
populația majoritară. Nu s-a 
însă la un acord in ce privește 
ponenta și unele din atribuțiile 
tui consiliu ; totodată, nu s-a 
gistrat vreun avans în privința unui 
alt aspect-cheie. cel referitor la cre
area unei noi armate pe teritoriul 
actualei Rhodesii, Frontul Patriotic 
cerînd dizolvarea forțelor armate și 
a forțelor de politie rhodesiene, in 
timp ce planul anglo-american pre
vede fuziunea unei părți a unităților 
armate ale 
cu cele ale 
menținerea

Se cuvine
triotic a acceptat în principiu pre-

țață 
integral, 
mamtes-
aspecte-

către 
ajuns 
com- 
aces- 
mre-

forțelor de la Salisbury 
mișcării de eliberare și 
forțelor de poliție.
subliniat că Frontul Pa-

zența unei forțe a O.N.U. sau a ori
cărei organizații neutre, card1 să su
pravegheze desfășurarea alegerilor 
menite să asigure transferul puterii 
către populația africană majoritară. 
Reprezentanții Frontului au insistat, 
în mod deosebit, în vederea unor ga
ranții sigure, de natură să facă ire
versibil pro’cesul dobindirii indepen
dentei, să asigure securitatea cetățe
nilor Zimbabwe in timpul perioadei 
de tranziție — singurele în măsură 
să realizeze acest lucru fiind forțele 
care au luptat pentru neatîrnare, ..res
pectiv forțele patriotice. Toate aceste 
probleme, respectiv componența con
siliului, chestiunea forțelor armate, 
ca și prezența unei forțe a O.N.U. in 
vederea viitoarelor alegeri, urmează 
să formeze obiectul unor noi nego
cieri, care dobindesc, astfel, o însem
nătate deosebită, /

Desigur, aceste evoluții noi nu în
seamnă, implicit, schimbări și în po
zițiile căpeteniilor regimului rasist, 
care se cramponează de vechile 
privilegii. Tocmai de aceea, de- 
clarîndu-se de acord cu conti
nuarea tratativelor, liderii Frontului 
Patriotic au arătat că își rezervă 
dreptul de a continua operațiunile 
militare împotriva trupelor lui Smith, 
operațiuni care au căpătat o am
ploare crescindă, forțele patriotice 
desfășurîndu-și în prezent acțiunile 
de luptă pe două treimi din suprafa
ța Rhodes!ei, inclusiv în zonele pe
riferice ale marilor orașe. In încer
carea lui de a amîna inevitabilul 
deznodămînt. Smith, bucurîndu-se și 
de sprijinul Africii de Sud, a inițiat 
tatonări' în vederea unei așa-zise 
„reglementări interne", cu scopul 
mărturisit de a stabili la Salisbury 
un regim „moderat" ; în esență, pia
nul regimului rasist prevede intra
rea in viitorul parlament Zimbabwe 
a unor deputați de culoare „docili", 
apropiați actualului regim. Cu alte 
cuvinte, să se schimbe cite ceva, pe 
ici, pe colo, dar să nu se moditice 
mare lucru...

Liderii Frontului Patriotic, 
tind principiul tratativelor în 
rea unor soluționări care să 
vărsările de singe, resping o

accep- 
vede- 
evite 

_____ _ __ ____ _ _ astfel 
de „reglementare internă", arătînd că 
aceasta este menită să divizeze miș
carea de eliberare și populația majo-

ritară. Interesant este că această re
glementare a suscitat critici chiar și 
din partea reprezentantului S.U.A., 
A. Young, care a declarat că ea ar 
atrage după sine „posibilitatea unei 
intensificări a luptelor", ar duce la 
„violențe explozive" în 
națiunii, neexcluzindu-se 
rea lor și în țările vecine.

Manevrele de ultimă oră 
Smith urmăresc, in fapt, 
intereselor economice ale 
și ale companiilor multinaționale. 
Este de altfel concludent că din 1965, 
cînd a avut loc proclamarea unilate
rală'a „independenței" Rhodesiei de 
către echipa lui Smith, companiile 
multinaționale au investit 400 mi
lioane dolari, care au adus profi
turi de nu mai puțin de 300 milioa
ne dolari.

în acest timp, situația populației 
africane se înrăutățește și mai mult. 
O povară serioasă pentru economia 
țării o constituie înarmările, numai 
anul trecut cheltuielile militare ale 
regimului de la Salisbury ridieîn- 
du-se la 340 milioane dolari, adică 
o pătrime din buget ; în același an, 
produsul social brut a înregistrat o 
scădere de 5 la sută. Fără îndoială, 
cel mai mult au de suferit de pe 
urma acestei stări de lucruri masele 
largi ale populației băștinașe. Calcu
lele economiștilor scot în relief 
că în ultimii trei ani, veniturile — 
și așa deosebit de reduse ale popu
lației autohtone 
peste 20 la sută. Toți acești factori 
au făcut ca, în ultimul timp, Rhode
sia să cunoască cele mai mari acțiuni 
de împotrivire față de regimul mili
tar de la Salisbury, paralel cu inten
sificarea operațiunilor militare ale 
forțelor patriotice avînd loc, in ora
șe, numeroase greve și demonstrații.

In aceste condiții, relevă „Jeune 
Afrique". manevrele lui Smith sint 
sortite eșecului. Liderii Frontului Pa
triotic au declarat că nu vor să aibă 
nimic comun cu o falsă reglementa
re a problemei : poporul Zimbabwe, 
au arătat ei, are dreptul la o viață 
liberă și ifidependentă, 
de sine stătătoare și 
nu-1 poate opri să-și 
acest deziderat.

★
■ Rodrigo Carazo Odio s-a născut 
la Cartago, la 27 decembrie 1926. 
Licențiat în științe economice al U- 
niversitățli din San Jose, el a ocu
pat diverse funcții în administrația 
de stat. In 1948 a fost ales președinte 
al Adunării Legislative (parlamentul 
țării). în alegeri a fost sprijinit de 
o coaliție formată din partidele Re
novarea Democratică, Republici ' 
Calderonist, Uniunea Populară ‘și 
Democrat Creștin, toate de orientare 
conservatoare.

A.

interiorul 
extinde-
ale lui 

salvarea 
colonilor

au scăzut cu

la dezvoltare 
nici o forță 

înfăptuiască

BUMBAC

agențiile
Convortai sovieio-aus- 

tîÎ6C6. La Moscova au avut loc 
marți convorbiri între Aleksei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. și cancelarul fede
ral al Austriei, Bruno Kreisky. Au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea bunelor relații reciproce. 
Părțile au discutat, de asemenea, pro
bleme internaționale actuale.

întâlnire franco—v est-
germană Ia nivel înalt. La 
Paris s-au încheiat marți convorbi
rile dintre, președintele Franței. Va
lery Giscard d’Estaing, și cancelarul 
R.F. Germania. Helmut Schmidt. în- 
tr-o conferință de presă, șefpl sta
tului francez a declarat că au fost 
abordate, printre altele, probleme de 
interes bilateral, printre care realiza
rea unor proiecte comune în dome
niile energiei nucleare, cercetărilor 
spațiale și aviației civile. El a men- - 
tionat. de asemenea, că au fost exa
minate si aspecte legate de pregă
tirea viitoarei reuniuni la nivel înalt 
a principalelor state occidentale in
dustrializate.

într-un comunicat al C.C. 
a! P.C. din Mexic se arată câ 
la 12 martie vor fi remise autorită
ților de resort documentele si cere
rea pentru înregistrarea oficială a 
partidului ca formațiune politică e- 
lectorală in Mexic. Documentul ma
nifestă, totodată, interesul și hotărî- 
rea comuniștilor rriexicani de a de
pune eforturi susținute „pentru uni
ficarea tuturor forțelor politice de 
stingă din țară, in vederea realiză
rii unui bloc electoral progresist".

de presă transmit
Demonstrație a tinerilor 

SOmeri. fata sediulul Comisiei 
Pieței comune din Bruxelles s-a des
fășurat o manifestație la care au luat 
parte mai multe sute de tineri aflați 
în căutare de lucru. O delegație a 
demonstranților a prezentat lui 
Henk Vredeling. membru al comisiei, 
însărcinat cu problemele sociale, un 
document in care se atrage atenția 
asupra proble^nbi acute a șomajului 
în rîndurile tineretului din țările 
Pieței comune, unde din cei șase mi
lioane de șomeri, 40 la sută sînt ti
neri sub 25 de ani.

Waldheim, și secretarii generali ai 
Ligii Arabe și Conferinței islamice.

Un proiect de legecare pre- 
vede stabilirea de pedepse mult mai 
severe pentru persoanele vinovate de 
folosirea copiilor în filmele și publi
cațiile pornografice a fost semnat de 
președintele S.U.A., Jimmy Carter. 
Legislația respectivă, concepută sub 
forma unui amendament la codul pe-, 
nai, interzice, totodată, distribuirea 
de materiale cu caracter pornografic 
în. care apar copii.

întrevederi libiano-ltmi- 
SÎene» Agenția France Presse anun
ță că Moammer El Geddafi. șeful 
statului Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, a făcut o scurtă 
vizită in capitala Tunisiei, unde a 
avut o convorbire cu premierul tu
nisian Hedi Nouira. 
menționează că nu 
nici o informație 
celor discutate.

Agenția U.P.I. a™nță: cu 
aproape 6 milioane de evrei, Statele 
Unite rămîn țara cu cea mai nume
roasă populație evreiască, depășind 
Israelul, unde trăiesc 3 059 000 evrei. 
Cifrele au fost furnizate, în ediția 
pe 1978, de publicația „American 
Jewish Yearbook".

Agenția citată 
a fost furnizată 
oficială asupra

Conferinta la nivel înalt 
a Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.) va avea loc între 18 
și 21 iulie anul acesta la Khartum. 
Miniștrii de externe ai țărilor mem
bre ale O.U.A. se vor întruni, tot in 
capitala sudaneză. în intervalul 7 și 
15 iulie, pentru pregătirea ordinii de 
zi a reuniunii la nivel înalt. După 
cum anunță agenția M.A.P., la lucrări 
vor participa 49 șefi de stat și de gu
vern din Africa, precum și secretarul 
general al Națiunilor Unite, Kurt '

de-
561 

fost 
din

Situația din capitala in
doneziana continua să rămină 
încordată, poliția arestînd în 
cursul ultimelor două săptămini 
de persoane suspectate de a fi 
implicate în recentele tulburări
timpul unor manifestații ale studen
ților care se opun realegerii gene
ralului Suharto, la 21 martie, în 
funcția de șef al statului. Pe de altă 
parte, ministrul indonezian ăl infor
mațiilor a anunțat că publicațiile a 
căror apariție a fost interzisă în 
urmă cu două săptămîni pentru a 
fi inserat informații critice la adre
sa guvernului au primit autorizația 
de a reapărea, după asigurarea că vor 
respecta interdicțiile instituite.

Oamenii de știință de Ia 
Observatorul astrofizic din 
Crimeea au descoperit un nou 
asteroid care a primit denumirea de 
„Artek". Asteroidul evoluează pe o 
orbită eliptică in jurul Soarelui, în
tre otbifele planetelor Marte și Ju
piter. Diametrul „Artek“-ului este de 
aproximativ 10 kilometri.

Cele 10 persoane vinovate 
de asasinarea, anul trecut, a fostului 
președinte al R. P. Congo. Marien 
N’Gouabi, și condamnate la pedeapsa 
capitală de către Curtea revoluționa
ră excepțională din Brazzaville, au 
fost executate marți — anunță un 
comunicat al Ministerului de Interne 
al R.P. Congo.

Viscole și ploi torențiale 
în diverse regiuni din S.U.A. 
Viscole puternice s-au abătut luni 
asupra New Yorkului, -fiind însoțite 
de ninsori care au durat timp de 27 
de ore fără întrerupere. Din cauza 
perturbării traficului urban, școlile 
au rămas închise în cursul zilei de 
marți. O furtună de o neobișnuită 
intensitate s-a abătut, marți dimi
neața. asupra Bostonului (capitala 
statului Massachusetts). In partea 
vestică a țării însă. în California, la 
începutul săptăminii a plouat toren
țial, ca și in zilele precedente.

Elemente exlremiste de 
dreapta au Provocat ^n localita
tea natală a fostului dictator fascist 
Salazar. Santo Comba Dao. inciden
te soldate cu 18 răniți. Potrivit re
latărilor presei, ele au încercat să 
restaureze o statuie a fostului dicta
tor. în ciuda interdicției pronunțate 
de către Ministerul de Justiție. Toa
te partidele politice reprezentate in 
Adunarea Republicii au condamnat 
manifestația și dezordinile provo
cate.
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