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Ancheta ' 
social-politică 
a „Sein teii"

- izvoare nesecate ale umanismului
Se spune câ oamenii șe oglindesc in fap

tele lor. Sfîrșitul unui an de muncă rodnica, 
prilejul de seamă al unei noi aniversări a re
publicii ne îndeamnă, în chip firesc, să cu- 
prinaem cu gîndul noianul înfăptuirilor, obser- 
v nd cum se oglindește in el chipul moral al 

-■ațiunii noastre socialiste. Care sînt trăsătu
rile acestui chip, cum apar ele reflectate în 
marea cea mare a faptelor, în limpezimea îm
plinirilor cotidiene, care o alcătuiesc? Ce mu
tații fundamentale marchează trecerea anilor și

pentru domeniul, aparent mai greu comensu
rabil, mai greu de evaluat, ai conștiinței ? Cum 
se corelează atitudinea oamenilor, convinge
rile lor, relațiile dintre ei cu transformările re
voluționare marcante ce au survenit în anii 
republicii pe planul existenței materiale, al ma
rilor transformări sociale, al perfecționării 
continue a cadrului politic? Cum se tra
duc în viață normele și principiile eticii și 
echității socialiste elaborate și promovate de 
partid ?

lată cîteva din intrebările la care își propune 
Să răspundă ancheta de față.

Se cuvine de remarcat de la bun început 
că orice retrospectivă a realizărilor din anii 
noștri, cei mai fertili din istoria patriei, ar ii 
de neconceput fără a sublinia, la loc de frunte 
și cu o tustificatâ accentuare, izbinzile pe 
planul afirmării conștiinței socialiste, al înflo
ririi personalității umane, multitudinea iposța- 
zelor și argumentelor oferite de viață pentru 
a ilustra acel mare adevăr atît de simplu dar 
elocvent denumit: OMUL NOU.

Cronica anului pe care-1 încheiem 
a înscris cu litere de aur manifestă
rile prin care întregul popor a sărbă
torit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de viață și peste 
45 de ani de activitate revoluționară. 
Este știut că aniversarea de la 26 ia
nuarie a căpătat, prin amploarea și 
semnificațiile sale, caracterul unei 
grandioase și entuziaste manifestări 
politice, unei sărbători a unității 
partidului, poporului, țării. Poporul 
întreg a adus omagiul său fierbinte 
celui care, prin meritele excepțio
nale și strălucita activitate desfășu
rată in fruntea partidului 
prin rolul hotăritor 
esențială la elabora
rea și înfăptuirea 
politicii partidului si 
statului, a devenit 
simbolul viu al vir
tuților națiunii, al 
aspirațiilor generoase 
și împlinirilor fără 
precedent ale aces
tor ani de avînt 
cialist.

cum dorește, potrivit intereselor sale 
fundamentale, se conduce el insuși, 
beneficiază de o democrație reală, 
participind nemijlocit, prin structuri 
tot mai perfecționate și mai cuprin
zătoare, la conducerea statului și a 
întregii vieți, economico-sociale, in
tr-un cuvînt își îndeplinește efectiv 
rolul de făuritor conștient al propriei 
sale istorii.

bi statului, 
contribuția

Grijă neslăbită, preocu
pare statornică pentru în
florirea economică a țării, 
pentru făurirea bunăstării 
poporului. Volumul Pune in evi*

Ce este omul nou, ce loc ocupă 
el în ansamblul vieții sociale, 
în configurația generală a con

strucției de dimensiuni istorice ai 
cărei părtași sintem ? Ne-a răspuns 
la acest prim punct al anchetei noas
tre tovarășul VIOKEL IGRET. secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii de vagoane din Arad :

„Fără a avea in vedere for
marea omului nou. printr-o stra
tegie educativă unitară, elaborată 
științific fi urmărită cu perseve
rența, edificarea orinduirii socia
liste ar fi de neconceput. Perfec
ționarea omului a reprezentat o 
temă de reflecție a ginditorilor 
înaintați din toate timpurile, dar 
abia odată cu intrarea in istorie 
a partidului comunist și, mai ales, 
odată cu preluarea conducerii so
cietății de către clasa muncitoare, 
ideaJațl umanist fundamental . nu 
s-a mai rezumat a fi doar o do
leanță, o perspectivă și, cu atit

mai puțin, doar o temă de reflec
ție. In cazul nostru, al comuniș
tilor, e vorba de o opțiune politică 
— aceea a situării omului in cen
trul întregii activități, ca țel al 
tuturor înfăptuirilor. Pe planul 
condițiilor de viață se are in ve
dere, ca scop suprem, realizarea 
bunăstării materiale și spirituale 
a omului ; pe plan politic se aplică 
cu perseverență .un adevărat pro
gram de antrenare plenară a oa
menilor muncii la activitatea de 
conducere ; pe planul instruirii 
s-au creat condiții tuturor cetă
țenilor pentru ridicarea perma
nentă a gradului de pregătire pro
fesională și de cultură. Ca o con
secință. și in același timp o pre
misă a acestei situări stăruitoare 
a omului in centrul tuturor pre
ocupărilor. tuturor proiectelor, 
tuturor realizărilor, pe plan moral 
se urmărește întărirea climatului, 
condițiilor, tipului de relații in

care să se afirme cu putere și in 
proporție de masă tipul de om 
înaintat, omul nou. Ca să revin la 
întrebarea pusă, cine sint, dintre 
cei peste zece mii de oameni ai 
muncii din întreprinderea noastră, 
„oamenii noi" ? In primul rind 
sinț tocmai aceia care, pe lingă o 
comportare exemplară la locul de 
muncă, in familie, in societate, 
dovedesc și stăruință in promo
varea noului — fie că e vorba de 
nou in gindire sau in practica 
producției ; sint aceia care par
ticipă cu înalță răspundere și 
pricepere la conducerea . concretă 
a locului de muncă, a secției, a 
întreprinderii sau care ne repre
zintă in foruri de conducere cu o 
competență mai largă ; sint aceia 
care demonstrează prin fapte con
cludente că înțeleg că noi inșlne 
și jiimeni altcineva sintem. făuri
torii bunăstării, chezășii ei prin 
muncă. Vrmăriți-l pe acest o»i

concentrat asupra brenerului. dor
nic să facă o sudură de o calitate 
inegalabilă : ascultați-l spunin- 
du-și cuvintul competent, stăpin. 
in adunarea generală sau in con
siliul oamenilor muncii, hotărit să 
contribuie la alegerea deciziei op
time ; privlți-l indreptindu-se, 
după o zi de muncă, spre cabi
netul tehnic, spre cursuri serale 
ori spre cercul de uwățămint. in- 
țelegind că viața nu stă pe -loc, 
incit pentru a fi mereu stăpinită 
trebuie mereu cunoscută".

Se înțelege că omul nou nu se 
formează de la sine. Simpla 
dorință de a-I făuri, de a-1 mo

dela n-ar fi suficientă. întemein- 
du-si întreaga activitate de conduce
re pe criterii științifice, partidul nos
tru concepe generalizarea noyiui ,tip
(Continuare în pag. a IV-a)

Noul ansamblu arhitectonic din zona Măgurele-București

I Conștiința 
întrajutorării

1

I
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...In noapte, o autobetonieră de 16 tone aleargă 
drumul mai mult închipuit decit conturat al șantieru
lui Combinatului petrochimic Năvodari. Șoferul ei lu
crează in schimbul II și și-a calculat cu precizie timpul 
in drumuri, iar drumurile le-a înmulțit cu numărul 
metrilor cubi de beton transportați. Dar, brusc, mașina 
nu mai răspunde comenzilor. Roțile derapează din 
cauza nisipului și utilajul intră in șanț. Intr-o clipă, 
conducătorul ei iși vede tot planul năruit, pe întregul 
schimb. Fină va anunța stația de utilaje, pină se vi 
găsi o macara, pină va veni... Dar exact în aceeași 
clipă trece pe lingă el o automacara apârținlnd unei 
alte întreprinderi care execută lucrări pe acest șan
tier. Conducătorul ei are timpul la fel de minuțios 
drămuit. Totuși oprește. Intre nenumăratele ore pe 
care riscă să le piardă tovarășul său, chiar dacă lu
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crează la altă întreprindere, și cele 10 minute pe care 
și le-ar sacrifica el pentru o intervenție operativă, c 
mai prețios timpul celuilalt, dud e vorba de interesul 
general — construcția rafinăriei. Autobetonieră e re
pusă in funcțiune, cei doi iși string mina și pleacă fie
care grăbit sa recupereze clipele pierdute.

...O formație de lucru a Trustului de montaj și uti
laj chimic București aștepta cu înfrigurare sosirea unei 
schele de pe un alt șantier, pentru a putea incheia lu
crările la uriașele rezervoare de 50 000 metri cubi. Dar 
schela întirzia. S-o fi intimplat ceva pe drum ? In- 
tirzierea afectează graficul de execuție. In clipele 
acelea intervine cu o propunere șeful stației de utilaj 

■ de la. o altă unitate de pe aceeași platformă : ingine
rul Iuksel Omer : „Un autoridicător nu v-ar fi de fo
los ?“ „Ne-ar fi, dacă ridică la 18 metri, dar nu avem". 
„Ridică și la 20... și vi-l dăm noi". „Dacă nu vă tre
buie ?...“. „Ne trebuie și nouă, dar o să ne organizăm 
mai bine munca și o să suplinim un timp lipsa 
utilajului". ■

Două fapte, dintre multe altele, care evidențiază spi
ritul responsabil, generos de întrajutorare in muncă, 
in numele obiectivului comun, incepind cu relațiile 
cele mai simple dintre oamenii care lucrează umăr la 
umăr și contlnuînd cu cele caie apropie și leagă intre 
ele colectivele marilor unități industriale din întreaga 
țară. Din asemenea fapte de toate zilele, care converg 
spre onorarea angajamentului tuturor — de a pune in 
funcțiune la termen marea rafinărie de la țărmul mă
rii — se desprinde, o dată mai mult, forța conștiinței 
muncitorești, spiritul revoluționar in muncă.

George MIHAESCU
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Dîmbovița înseamnă is
torie. memorie stratificată a 
trecutului, cetăți din care 
timpul a mușcat adine ; iz
voare de înțelepciune, vers 
românesc, tiparnițe stră
vechi de sub teascurile că
rora' au ieșit pagini de ne
pieritoare lumină. E ..colt 
de tară cu carte veche", o 
palmă de glie strămoșească 
reprezentînd numai 1,6 la 
sută din suprafața tării și 
concentrind doar 2.3 la sulă 
din toată suflarea româ
neasca. dar arareori pot l'i 
găsite locuri in care atit de 
mult, de falnic și de migă
los să fi tezaurizat trecutul 
și atit de grăitor să-și fi 
rostit cuvintul său de pa
tos revoluționar prezentul. 
Oare nu despre acest loc 
scria Ion Ghica : „De la 
Mircea pină la Vladimires- 
cu nu este un singur rtume 
ilustru care să nu fie scris 
cu singe, pe pămîntul Tir- 
goviștei" ?

Dîmbovița înfățișează în 
prezent nu numai tabloul 
unui județ aflat intr-un 
proces de dezvoltare de o 
amploare fără precedent, 
ci și imaginea unei „puter
nicii umane" — cum avea 
să-mi tălmăcească un dim- 
bovițean «cheia» avintului 
constructiv care însuflețește 
întregul ■ județ — izvorîtă 
din conștiința muncitoreas
că. din însușirea adevărului 
că programele partidului 
privind creșterea suplimen
tară a producției și a nive
lului lor de trai constituie 
un tot unitar și că numai 
realizarea lor concomitentă 
și in Întregime poate asi

gura dezvoltarea accentuată 
a economiei naționale și ri
dicarea pe o treaptă supe
rioară a gradului de civili
zație materială și. spirituală 
a întregului popor. Numai 
în ultimul deceniu, 1968 - 
1978. producția industrială 
a Dimboviței a crescut de 
4,6 ori. întreaga producție 
industrială a județului din 
anul 1938 este realizată de 
dimbovițenii anului 1978 in 
doar 15 zile. Și Dîmbovița 
nu era atunci cel mai îna
poiat dintre județele țării, 
din contră, datorită petro
lului și metalurgiei, el se 
înscria printre cele mai dez
voltate. Județul va atinge 
în 1980 o producție globală 
in valoare de 24 miliarde 
lei. ceea ce. înseamnă că se 
va produce ,de 7,4 ori mai 
mult ca in 1965, rod firesc 
al hărniciei oamenilor și al 
efortului de investiții care, 
pină la acea dată, va fi de 
9.1 ori mai mare decit în 
anul luat ca punct de refe
rință.

Se vorbește adesea despre 
„poezia cifrelor". Dar cifre
le noastre, cu tot ceea ce 
sintetizează ca expresie glo
bală a eforturilor incluse in 
ele. ■ n-au fost niciodată 
„poezie". Ci ambiție și su
doare. Nu o dată, mâi ales 
la începuturile drumului pe 
care am pornit, ele au în
semnat „curea strînsă" și 
încordată chibzuială. Cit să 
punem deoparte, cit să re- 
investim in ziua de mîinc, 
in contul dezvoltării accele
rate a țării.

...Pe cițiva dintre priete
nii mei dimbovițeni i-am

reîntîlnit zilele trecute, in
tr-un ceas nelipsit de ten
siune, cind, cu ajutorul a 
două macarale de mare 
forță, se săltau de la pă- 
mint, una după alta, jumă
tățile structurii metalice a 
unui uriaș acoperiș care 
urma să se monteze la 20 
de metri înălțime pe marea 
sală de sporturi din inima 
unui nou cartier tirgoviș- 
tean. Un gigantic fagure 
metalic de 90 de tone, con
ceput și proiectat de profe
sorul Caracostea și execu
tat de cei mai pricepuți 
meșteri și metalurgiști — 
mentori ai Tîrgoviștei. Toa
tă structura, întinsă cit o 
jumătate de teren de fotbal, 
înaltă cit statul unui om 
voinic, apărea ca un eșa
fodaj metalic suplu, ca o 
încrengătură de spițe si 
sfere sfidind fragilitatea. 
Dar cei prezenți acolo nu-și 
trădau încordarea. Deși se 
consumau emoțiile unei 
premiere-„spectacbl“ la care 
veniseră să asiste sute 
de tirgovișteni — trăiseră 
ca principali „interpreți" 
zeci și zeci de alte premie
re. căci fiecare mare con
strucție dimbovițeană a în
semnat. un început.

Pe Iulian Tudose, arhitect 
de construcții industriale, 
originar din Poenarii de Il
fov, vestită comună de con
structori, l-am întilnit cu 
ani în urmă la înălțarea co
loșilor metalici de pe plat-
loan GRIGORESCU

(Continuare in pag. a II-a)

de secretarul general al partidului, 
industria românească realizează as
tăzi o producție de circa 43 de ori 
mai mare decit nivelul atins in cel 
mai prosper an al perioadei antebe
lice. inregistrind constant ritmuri de 
creștere dintre cele mai Înalte din 
lume.

Din bogatul cuprins al volumului 
se desprinde pregnant recunoștința 
fierbinte pentru grija neslăbită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca 
dezvoltarea economică a tării să slu
jească drept temelie trainică ridică
rii nivelului de trai al oame
nilor muncii — țelul suprem al 
politicii partidului. Sint bine cunos
cute stăruința cu care secretarul 
general al partidului urmărește acest 
obiectiv, rolul său direct în elabo

rarea programe
lor de creștere ’ a 
bunăstării poporu
lui, fermitatea cu 
care acționează pen
tru ca orice noi 
posibilități create 
prin sporirea pro
ducției să fie folo
site in scopul îmbu
nătățirii mai accen
tuate a condițiilor de 
viață ale celor ce 
muncesc — după 
cum o dovedesc și 
măsurile recent 
adoptate de condu
cerea partidului și 
statului pentru spo
rirea suplimentară a 
veniturilor peste pre
vederile cincinalului. 

Volumul pune pu
ternic în evidență 
neobosita activitate 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru 
întărirea partidului 
și a rolului său con
ducător in societatea 
noastră. Remarcabile 
contribuții au înscris 
in această privință
— așa cum se relevă 
în numeroase mesaje
— viziunea sa poli
tică revoluționară cu 
privire la creșterea 
acestui rol prin inte
grarea tot mai 
profundă a partidu
lui în viața societă
ții, preocuparea con
secventă ca organi
zațiile de partid să 
acționeze mai efi
cient ca nucleu de 
unire și mobilizare a 
tuturor energiilor 
colectivelor in rin- 
durile cărora acti
vează.

Totodată, este viu 
oglindită în volum 
înalta prețuire pen

tru opera științifică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Gînditor revolu
ționar de larg orizont și promotor cu
tezător al noului, adversar neîmpăcat 
al oricăror formule rigide, închistate, 
străine cerințelor reale ale dezvoltării 
societății, secretarul general al parti
dului a elaborat, pe baza apli
cării creatoare a adevărurilor univer
sale ale materialismului dialectic 
și istoric, teze teoretice originale de 
mare valoare științifică, a înarmat 
partidul și poporul cu orientări clare 
in edificarea noii orînduiri, în desci
frarea marilor procese ale dezvoltării 
mondiale contemporane, aducind o 
remarcabilă contribuție la îmbogă
țirea tezaurului universal al socialis
mului științific. Conferirea înaltelor 
titluri științifice de către foruri știin
țifice românești șl din numeroase 
țări ale lumii cu prilejul aniversării 
ilustrează pregnant personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu ca 
eminent om de știință, recunoscut nu 
numai în țară, ci si pe plan mondial.

Volumul pune în evidentă meritul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi situat neabătut, in centrul întregii 
opere de construcție socialistă, omul, 
aiirmarea multilaterală a personali
tății sale. Sint reliefate în acest sens 
viziunea asupra comunistului, ca om 
de omenie, contribuția la definirea 
umanismului revoluționar, atenția 
excepțională acordată făuririi omu
lui nou. caracterizat printr-o înaltă 
conștiință socialistă,, un larg orizont 
cultural, un profil moral înaintat, 
scop căruia îi slujește Codul eticii și

Mărturie a 
conștiinței po
porului. Asemeni 
fluviului care se îm
plinește din multitu
dinea izvoarelor și 
rîurilor — din gindu- 
rile pline de dragos
te. din 
înaltă 
urările 
nătate, 
rodnică spre 
tării, al partidului și 
poporului a fost al
cătuit impresionantul 
volum. „OMAGIU 
președintelui Nicola.• 
Ceaușescu", apărut, 
acum in Editura po
litică. Parcurgind 
volumul, in care 
sint oglindite nu
meroasele manifes
tări prilejuite de a- 
niversare in țară 
peste Hotare — i 
saje. telegrame 
felicitare. scrisori, 
.articole, lucrări lite
rare. creații artistice 
etc. — avem o ima
gine vie a gîndurilor 
și sentimentelor in- 
•tregii țări și. totoda
tă, a prestigiului deo
sebit de care r.e 
bucură președin
tele . României in 
intreaga lume. Vo
lumul se consti
tuie intr-un document 
într-o mărturie de conștiință a po
porului român fată de conducătorul 
a cărui inimă bate mereu la unison 
eu inima poporului. într-o vie recu
noaștere a meritelor sale excepționale 
pe plan intern și internațional, intr-o 
puternică afirmare a bucuriei oame
nilor muncii de a avea in frunte un 
partid și un conducător care n-au 
avut și nu au altă preocupare decit 
slujirea intereselor vitale ale 
nii, ale cauzei socialismului și 
nismului, păcii

exprcsiile de 
prețuire, din 
calde de să- 
viață lungă si 

binele

vibrant, revin 
pen-

și progresului.
națiu- 
comu-

fărăde avînt
în construcția

Ca un fir roșu stră-

0 etapă 
precedent 
socialistă.
bate volumul aprecierea unanimă, că 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului și 
statului a marcat un moment crucial 
iu desfășurarea operei de construc
ție socialistă in România, a inaugu
rat etapa unor grandioase înfăptuiri 
in toate domeniile vieții sociale.

Din bogăția mesajelor se desprin
de, ca un sentiment dominant, pro
funda mîndrie patriotică pentru fap
tul că, in răstimpul acestor ani. po
porul român s-a afirmat plenar ca 
stăpin unic și deplin al propriilor 
sale destine. Este realitatea majoră, 
definitorie a societății românești 
contemporane, înfăptuirea acestui 
drept sacru găsindu-și expresie in 
faptul că poporul român trăiește in
tr-o patrie liberă, independentă și 
suverană. își ofinduiește viata așa

dență meritele excepționale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

in centrul 
statului a 
economiei 

hotăritor al 
-pentru

tru situarea consecventă, 
activității partidului și 
problemelor dezvoltării 
naționale — ca domeniu 
edificării noii orînduiri 
orientarea eforturilor întregii națiuni 
spre crearea unei puternice si moder
ne baze tehnico-materiale a societății, 
prin înfăptuirea neabătută a 
cii de industrializare a țării, 
t.izarea rațională, armonioasă 
țelor de producție pe întreg 
riul național, dezvoltarea cu 
tate a ramurilor de vîrf. purtătoare 
alo progresului tehnic, modernizarea 
radicală a structurii producției mate
riale. aplicarea largă a cuceririlor 
tehnico-științifice. folosirea intensă, 
cit mai judicioasă, a tuturor resur
selor societății.

Este reliefată concepția secretaru
lui general al partidului, pătrunsă de 
înaltă responsabilitate patriotică, in 
realizarea unei politici judicioase de 
investiții in măsură să asigure creș
terea accelerată ă forțelor de pro
ducție, preocuparea asiduă pentru 
obținerea unei eficiente înalte — ce
rință primordială a oricărei econo
mii avansate — pentru afirmarea pu
ternică a factorilor calitativi ai creș
terii economice, preocupare pregnant 
întruchipată în imperativul enunțat 
de Conferința Națională a partidului 
de a se transforma acumulările can
titative într-o calitate nouă, supe
rioară.

Tocmai ca rezultat al transpunerii 
în viată a acestor orientări elaborate

politi- 
repar- 
a for- 
terito- 
priori-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Versul românesc
Rareori se întîmplă ca 

dintr-un scriitor să admi
răm și să ne placă tot. 
Pe unii îi prețuim pentru 
fondul adine uman pe 
care ii mînuiesc. Pe alții, 
pentru puterea lor de a 
însufleți, de a da viață. 
Pe unii, pentru puterea 
lor de expresie. Pe alții, 
pentru frumusețea limbii 
și a imaginilor ș.a.m.d. Pe 
poeți ii prețuim fie pen
tru adincimea sentimen
tului, fie pentru vigoarea 
gîndirii lor poetice, fie 
pentru armonia versuri
lor. Cu alte cuvinte, deo
sebim de obicei meșteșu
gul, arta literară, de con
ținutul pe care această 
artă îl folosește. Este cu 
atit mai fericit cazul in 
care un scriitor, un poet 
posedă în egală măsură 
amindouă aceste calități.

Din Eminescu al nostru 
prețuim toate calitățile 
care ne fac să spunem că 
este un poet complet, că 
este un poet mare și că 
arta lui este supremă, iar 
limba in care scrie este 
viguroasă, fără cusur, cu
leasă din izvoarele curate 
ale folclorului și șlefuită 
cu o unealtă sigură și 
fină. într-adevăr. să luăm 
orice poezie a lui Emi
nescu. lăsînd Ia o parte 
poeziile ce au rămas in 
stare de bruion. de încer
cări ce n-au mai ajuns sâ

fie aduse pină la capăt și 
care sint și ele prețioase 
pentru cercetarea felului 
de a lucra al lui Emines
cu, cu minunate învăță
turi. pe care le dau poe
ților și cercetătorilor. Pre
tutindeni găsim și pre
țuim frumusețea, vigoa
rea, potrivirea impecabi
lă a limbii.

Eminescu a acordat lim

numai după necesitate de 
ritm, de rimă și de armo
nie interioară a versului.

Versul lui Eminescu 
este un exemplu de ceea 
ce trebuie să fie și să ră- 
mină versul românesc, 
care nu primește înnoirile 
decit atunci cind nu i se 
primejduiește puterea de 
expresie, Sub pretextul 
accentuării mai expresi

însemnări de Al. PHILÎPPIDE

bii o atenție care aproape 
că nu-și găsește compa
rație la vreun alt poet 
nici de la noi. nici din 
altă parte. Au fost, desi
gur, foarte importante aici 
data Ia care a apărut 
Eminescu și marea trans
formare pe care el a fă
cut-o în folosirea, in poe
zie, a limbii. Eminescu, 
cu o ușoară și nu atit de 
involuntară preferință 
pentru limba copilăriei 
lui, limba vorbită in Mol
dova de sus și în Bucovi
na. a cuprins in vocabu
larul și in construcțiile 
lui limba românilor de 
pretutindeni, cu o perfec
tă știință și cu o per
fectă îndeminare artistică 
în ce privește folosirea, la 
momentul potrivit, a unei 
particularități regionale

ve. Nu este accentuare ex
presivă întoarcerea cuvin- 
tului pe dos sau stîl- 
cirea sintaxei prin intro
ducerea unei construcții 
neromanești. Natura, și 
aici ca și în alte domenii 
ale gîndirii și ale simțirii 
umane, trebuie respectată 
și la ea trebuie să ne în
toarcem, • desigur, dar și 
aici cu măsură, fără pre
judecăți. în privința lim
bii, Eminescu nu are nici 
un fel de prejudecată. 
Doar, uneori, preferința 
bine și răspicat rostită 
pentru „limba veche și 
ințeleaptă", cum singur 
spune, poate și chiar se 
cuvine să fie apreciată 
drept o preocupare de 
bază a lui Eminescu. A 
fost o preocupare de care 
era nevoie și pe care el

o mărturisea oricind, în
tr-o vreme cind limba 
era invadată de neologis
me, multe din ele, de alt
fel, necesare. La Emines
cu e bine să ne întoarcem 
ori de cite ori vrem să 
ne asigurăm de gradul de 
valoare românească al 
unui cuvint. al unei ex
presii de care ne amin
tim că el le-a întrebuin
țat. Tot așa cum el se 
călăuzea după limba 
veche, înțeleaptă. pe 
care o afla in scrierile 
vechi românești, tot așa 
ne întoarcem noi, cei de 
astăzi. Ia izvor, la limba 
bogată și mereu proaspă
tă a poporului, luată din 
toate regiunile tării și pe 
care el o folosește cu o 
indeminare care este nu
mai a lui.

Dosoftei și cronicarii ni 
se par astăzi, într-o oare
care măsură, mai mult 
istoricește interesanți și 
ii studiem în chip erudit. 
Eminescu este însă me
reu contemporanul nos
tru, și tezaurul limbii sale 
este, fără nici o ostenea
lă erudită, al nostru, al 
tuturora. dovedindu-ne, 
chiar numai prin faptul 
că trăiește mereu cu vi
goare nealterată, unitatea 
de limbă a tuturor româ
nilor indiferent de orice 
așezare geografică.

i.
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Hulubești — Dîmbovița, 
la diferite întreprinderi și

care au 
trei con-

că Nicolae 
comună, este

care au 
controale

președintele 
sindicatelor, 
condus la

tivii învinuiți sub stare de arest. 
Totodată, au fost luate măsuri de 

a gestiunii 
extindere a

intransigenței comuniste

Solicitudine... și economie de timp

care transportă

ase- 
con- 
res-

Pentru cine ocolește munco cinstită...

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I din orașul BistrițaCartierul „Decebai

I (Urmare din pag. 1)

I
I

(Agerpres)

Clipe pe scheleleDE CONSUM
T irgoviștei

I

DIVERS
I

„Luna cadouriloi

II

I1

I
I

Pescuit 
„oceanic44 
pe... Marea 
Neagră

Vn aspect de lucru obișnuit
bordul navei romanești de pes
cuit oceanic „Delta Dunării". Cu 
totul și cu totul neobișnuit este 
faptul că imaginea n-a fost sur
prinsă nici- pe coasta Africii de 
vest, nici in zonele nordice ale 
oceanului planetar — socotite 
a fi cele mai bogate în pește — 
ci... pe platforma continentală 
românească a Mării Negre in 
aceste zile din pragul noului an, 
cind specialiștii Institutului ro
mân de cercetări marine Con
stanța, in colaborare cu coman
damentul flotei de pescuit ocea
nic, au organizat o primă ex
pediție de pescuit experimental 
pentru a demonstra o ipoteză po
trivit căreia Marea Neagră nu 
se numără deloc printre cele 
mai sărace in pește, ci. dimpo
trivă, patrimoniul ei este mai 
bogat de 5 ori pe unitatea de 
suprafață (ha) decit al Mării Me- 
diterane. Și, într-adevăr, 
mul pescuit a confirmat 
teza. In această perioadă, 
in Marea Neagră rămin numai 
speciile de baștină, s-a realizat 
o producție medie de 8 tone de 
pește pe oră, cu ajutorul unui 
nou tip de traul românesc expe
rimentat cu acest prilej. Do
vadă că, și in acest domeniu, 
semne bune anul are.

Au înflorit 
cameliile

La Grădina botanică din Iași, 
care se întinde pe 80 ha, fiind 
cea mai mare și, in același timp, 
cea mai veche din țară, au în
florit azaleele, cameliile, cycla- 
menele $i alte plante diri -zona 
subtropicală. Se înțelege că ă- 
cest lucru s-a petrecut in sere. 
Prof. dr. Mandache Leocov, di
rectorul acestei unități, ne pre
cizează că fiecare specie înflo
rită la această vreme frigu
roasă are aproximativ cite 40 
de forme horticole și circa 1 000 
exemplare. Așa că in totalita
tea lor constituie un adevărat 
covor de flori albe, roșii, roz, 
cyclamen, mov, galben etc.

La Grădina botanică din Iași 
' sint șl alte curiozități acum, 

iarna. O largă colecție din 
planta aloia, care a început, de 
asemenea, să înflorească (cum 
se poate vedea și in fotografie). 
Sint apoi bananieri de 20 m 
înălțime plini cu fructe, precum 
și măslini, arbori de carrea, fără 
să mai vorbim de lăniii și por
tocali.

Pădurea 
care plînge

Cine traversează în aceste zilă 
Timpa folosindu-se de poteca 
Șaua Tîmpei — cabana Iepure 
rămine profund indigndt de as
pectul dezolant pe care il ofe
ră pădurea, mai precis zonele cu 
plantații tinere de brazi. Miini 
hrăpărețe, prădalnice, ale unor 
oameni fără conștiință, au tăiat 
cei mai frumoși brazi, lăsînd in 
urma lor doar cioate. Nemulțu
miți cu primii brazi retezați, je
fuitorii pădurii i-au abandonat 
puțin mai departe pentru alții 
mai falnici. Lipsa de conștiință 
a mers și în acest an atit de 
departe incit unii dintre acești 
jefuitori au ales ca pom de 
iarnă nici mai mult nici mai 
puțin decit virfurile unor brazi 
argintii de 15—30 de ani. Vn 
apel pentru trezirea conștiinței 
lor adormite e desigur necesar, 
dar și mai necesar e să inter
vină hotărît organele de ordine 
și să aplice făptașilor cele mai 
severe pedepse.

Vinovat sau 
I nevinovat?
I
i

t
I
I.

„Sint vinovat ! Voi suporta 
toate consecințele !“ Sonora de
clarație, reprodusă mai sus, 
aparține lui Alexandru Kurpe, 
președintele cooperativei de 
consum din Livada (Satu Mare), 
și ea a fost făcută public în 
plină stradă la locul gravului 
accident de circulație provocat 
cu citeva momente înainte din 
vina sa (neacordarea priorității). 
In două cuvinte, A. K. era spă
șit rău și plin de remușcări. Și, 
totuși, la citeva zile, pe adresa 
miliției județene sosește o ce
rere in care același A. K. scrie 
„Vă rog să interveniți, mi s-a 
suspendat pe nedrept permisul 
de conducere auto, eu nefiind 
vinovat de producerea acciden
tului, intrucit frina autovehicu
lului meu era defectă 1“ Conți
nutul cererii a produs stupoare. 
Odată cu respingerea cererii, lui 
A. K. i s-a recomandat ca pe 
timpul cit va staționa pe dreapta 
să acorde prioritate... restudieri’ 
legii circulației.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil

O scrisoare adresată secretarului 
general al partidului sesiza fap
te grave 'la adresa șefilor servi
ciului personal-învățămint și ai 
altor compartimente ale întreprin
derii pentru întreținerea și repara
rea Utilajelor de calcul din Bucu
rești. Verificată de un colectiv din 
care au făcut parte activiști cu 
muncă de răspundere la Comitetul 
<le partid al sectorului 2, pre
cum și. specialiști. Sesizarea s-a 
dovedit a fi adevărată. In urma 
cercetărilor întreprinse, se subli
niază în răspuns, au reieșit o serie 
de încălcări ale reglementărilor 
.legale privind înscrierea unor 
date în cărțile de muncă, de 
care se fac vinovați șefa de servi
ciu Elena Costin și Maria Potirlă. 
inspector principal personal. Sint 
redate unele cazuri de modificare a 
încadrării în muncă, de promovare 
in funcții fără îndeplinirea condi
țiilor prevăzute de lege, de înscrieri 
anulate sau modificate ilegal, 
sub semnătura inspectorului Maria 
Potirlă. De asemenea, s-au eliberat 
fără temei adeverințe de califi
care unor lucrători' la plecarea 
acestora prin transfer în alte uni
tăți. Toate aceste abateri și 
altele au fost prezentate într-o 
ședință a secretariatului Comi
tetului de partid al sectorului 2, 
ajungîndu-se la concluzia că ele se 
datoresc insuficientei activități de 
control din partea comitetului de 
partid și a birourilor organizațiilor 
de bază din cadrul I.I.R.U.C. in ce 
privește munca organizatorică și 
economico-financiară din întreprin
dere. lipsei de receptivitate a con
ducerii unității față de propunerile,

sesizările și solicitările oamenilor 
muncii, fapt explicat și de nume
roasele sesizări din ultima perioadă, 
neurmăririi permanente a înfăptui
rii măsurilor proprii sau a celor 
stabilite cu ocazia diferitelor con
troale. Ținînd Seama de defi
ciențele constatate. secretariatul 
Comitetului de partid al secto
rului 2 a hotărît următoarele : ana
lizarea în plenara comitetului de 
partid de la I.I.R.U.C. a stilului și 
metodelor sale de muncă, a modu
lui în care conducerea întreprinde
rii s-a ocupat de selecționarea, for
marea si 
cum și 
înlocuire 
respund; 
de partid 
scoaterea 
comitetului și destituirea din func
ția de șef al serviciului ; înlocuirea 
din muncă a inspectoarei Maria 
Potirlă. Conducerea centralei va 
verifica legalitatea încadrării și 
promovării personalului, iar acolo 
unde se 
măsurile 
constitui 
membri

pagandă al comitetului comunal de 
partid, în răspuns se arată că s-au 
manifestat. numeroase neajunsuri în 
îndrumarea și controlul activității 
desfășurate în domeniile economic, 
politic și social. într-adevăr, nu se 
promovează cu consecvență spiritul 
critic și autocritic, nu se urmărește 
sistematic îndeplinirea propunerilor 
și sugestiilor făcute de comuniști, 
de ceilalți oameni ai muncii.

Colectivul a stabilit un plan de

măsuri, cu termene și respon
sabilități precise în toate domeniile 
de activitate. Concluziile controlu
lui. sarcinile stabilite au fost 
dezbătute într-o ședință plenară a 
comitetului comunal de partid. Tot 
atunci au fost sancționați cu mus
trare secretarul și secretarul adjunct 
cu problemele de propagandă ai 
comitetului comunal de partid, 
inginerul-șef al C.A.P. și directorul 
căminului cultural.

Magazinele și raioanele speciali
zate ale comerțului de stat pun la 
dispoziția cumpărătorilor cele mai 
diverse articole de podoabă, dintre 
care puteți alege un dar pe care 
îl socotiți potrivit spre a-1 oferi

cu prilejul Anului nou. Aceste ar
ticole sint confecționate din metal 
in combinație cu ștrasuri, perle, 
sticlă colorată, materiale plastice 
sau lemn. (Publicitate).

Întregul potențial al controlului

promovarea cadrelor, pre
stabilirea măsurilor de 
a celor care nu co- 
discutarea în comitetul 
a tovarășei Elena Costin, 
ei din rîndul membrilor

constată încălcări vă lua 
corespunzătoare : se vor 
colective formate din 
ai consiliului de control 

muncitoresc, C.T.C., C.F.I. și re
prezentanți ai organelor de resort, 
pentru verificarea pe teren a ac
tivității de service prestate de 
depanatori, cît și exactitatea docu
mentelor de plată emise de benefi
ciari.

Biroul comitetului de partid al 
sectorului a analizat, de asemenea, 
activitatea conducerii operative a 
întreprinderii, a secretarului comi
tetului de partid și a luat măsuri 
corespunzătoare.

Oamenii văd și, pe bună dreptate, 
sesizează că unele persoane din 
localitatea lor nu trăiesc din muncă 
cinstită, permițîndu-și să ducă o 
viață ușoară, de huzur, cu mult 
peste ceea ce dau și primesc de la 
societate, sfidîndu-i pe cei ce mun
cesc și trăiesc din veniturile pe 
care le dobîndesc în mod cinstit. 
O asemenea scrisoare, semnată de 
mai mulți cetățeni, a sosit la C.C. 
al P.C.R. din comuna PodUl Iloaiei, 
județul Iași, sesizare ce a fost 
cercetată de Inspectoratul general 
al miliției. Cu ocazia controlului 
efectuat la restaurantul cooperati
vei de consum din respectiva loca
litate, se precizează în răspuns, s-a 
constatat că șeful de unitate, Gri- 
goriu Tudorel, cu complicitatea 
unor lucrători din restaurant, a 
falsificat băuturi alcoolice, a intro
dus ilegal mărfuri și a vîndut cu 
«uprapreț. In acest fel, șeful 
unității a ajuns să dispună 
de importante sume de bani, de 
bunuri mobile și imobile în va
loare de peste 200 000 lei. as- 
cunzind la unchiul său. Ion Urlea 
din orașul Pașcani, obligațiuni 
C.E.C. în valoare de peste un sfert 
de milion, circa 200 grame bijuterii 
din aur etc. Pentru faptele comise ’ 
s-a început urmărirea penală, cer
cetările fiind continuate cu respec-

verificare completă 
restaurantului și de 
cercetărilor.

Din răspuns rezultă 
Florescu, din aceeași 
conducător auto la Trustul de con
strucții industriale Iași. Cu ocazia 
verificărilor, a rezultat că în pe
rioada septembrie-octombrie a.c., in 
complicitate cu Vasiliu Ion, de la 
șantierul 3 Pașcani, a sustras din 
avutul obștesc materiale de con
strucție in valoare de circa 10 000 
lei. Pentru faptele săvîrșite de 
aceștia, se efectuează cercetări in 
vederea începerii urmăririi penale. 
Octavian Florescu (fiul lui Nicolae 
Florescu) este, de asemenea, con
ducător auto la Trustul de construc
ții industriale Iași, șantierul 9 in
stalații. Nevrînd să rămină mai 
prejos decit tatăl său, el a sustras 
piese auto în valoare de 5 000 lei, 
pentru care a întocmit acte fictive 
de reparații. Așa că și in cazul lui 
se efectuează cercetări, în vederea 
începerii urmăririi penale.

Pentru toate acestea nu există 
nimenf să le poată veni de hac 1 se 
întrebau autorii scrisorii. Iată că 
există, și încă mulți, inclusiv dv„ 
care ați sesizat faptele comise de 
cel in cauză.

folosit din plin
Ancheta noastră în municipiul 
privind activitatea echipelor de 

al oamenilor muncii
Municipiul Brașov se numără prin

tre orașele care concentrează forțe 
dintre cele mai puternice în exerci
tarea controlului de către oamenii 
muncii. Cele peste 500 de echipe au 
efectuat în primele trei trimestre din 
acest an — în 1 500 de unități repar
tizate — circa 6 000 de controale. 
Aceasta înseamnă că, in medie, fie
care echipă a realizat 12 controale. 
Sint cifre care vorbesc de la sine

Numărul unităților contro
late - 1470
Nr. total al controalelor 
efectuate 
Nr. echipelor 
efectuat de la 
troale în sus 
Nr. echipelor 
efectuat sub trei 
Nr. echipelor care n-au 
efectuat nici un control

Brașov 
control

continuă a pârtiei-despre creșterea 
parii oamenilor muncii la exercitarea 
controlului, la perfecționarea activi
tății sectoarelor care prestează servi
cii pentru populație.

O imagine mai clară a acestei rea
lități aveam să obținem făcînd o 
comparație între controalele efectua
te de reprezentanții obștii în acest 
an și cele din aceeași perioadă a 
anului trecut.

în primele trei trimestre din 1978:

Nr. unităților controlate 
Nr. total al controalelor 
efectuate
Nr. echipelor 
efectuat de la 
troale în sus
Nr. echipelor 
efectuat sub trei controale 
Nr. echipelor care n-au 
efectuat nici un control

care au 
trei con-
care au

1501
6 000

270
93

120

Sosită din comuna Onicerfi, ju
dețul Neamț, o scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu re
lata că la cooperativa agricolă din 
localitate se manifestă nepăsare în 
organizarea muncii și păstrarea 
avutului obștesc, se produc acte 
de indisciplină la ferma zoo
tehnică și la unele brigăzi de 
cimp. în sesizare se mai arăta 
că secretarul comitetului de partid 
al confu'neăr. dovedește lipsă de. 
principialitate in munca cu pa-; 
menii. în îndrumarea activității 
birourilor organizațiilor de bază, 
nu promovează critica si auto
critica.

Comitetul județean Neamț al 
P.C.R., in răspunsul său, precizează 
că în urma analizei întreprinse 
de biroul comitetului județean au 
ieșit la iveală numeroase neajun
suri. Din cauza organizării ne
corespunzătoare a muncii si a 
lipsei de control, unele lucrări de 
însămînțat și de întreținere a cul-

turilor nu s-au efectuat la timp și 
de calitate ; nu a fost cuprinsă în 
acord global suprafața de 29 ha viță 
de vie, nu s-au efectuat trei prașlle 
la porumb decit pe jumătate din 
suprafața planificată, nu s-a reali
zat programul de fertilizare a solu
lui, iar planul de investiții în C.A.P. 
nu a fost îndeplinit. Conducerea 
C.A.P. nu a luat măsuri ca princi
palele probleme ce. stau în fața 
cooperatorilor. să fie dezbătute, pe,,.;- auj 
echipe, ferme, brigăzi și pe coope
rativă. Se manifestă indisciplină ’.în 
cadrul fermei zootehnice, nu se 
respectă programul de îngrijire și 
furajare a animalelor, iar atelajele 
C.A.P. sint folosite necorespunzător. 
In răspuns se subliniază, de 
menea, că biroul executiv al 
siliului popular comunal nu a 
pectat programul de audiente.

Referindu-se la munca de partid 
în comună, la stilul și metodele do 
muncă ale primarului și secretaru
lui adjunct cu problemele de pro-

Majoritatea locuitorilor din satele 
Butoiul de Jos și Butoiul de Sus, 
comuna 
muncesc 
instituții din Tirgoviște. Ca să ajun
gă aicigă aici însă, ei călătoresc cu 
autobuzele I.T.A. pe o rută ocoli
toare : Hulubești — Găești — Tîrgo- 
viște, cale de 53 km. Aceeași dis- 

-.tanță,-p., parcurg, bineînțeles, țoale — •* ț) C>3 1T Al fi Ir'cnCny'xT'to
.„m.M’fjjrț âe la și. spre comunele. din 
'.‘zonă’ și reședința 'județului. Dacă 
s-ar circula pe drumul comunal 116, 
ce face legătură între drumul ju
dețean Scheiu — drumul național 7 
și municipiul Tirgoviște, care are 

, numai 17 km, distanța s-ar reduce 
cu două treimi. Aceasta ar însem
na economie de timp, de mijloace 
de transport, de carburanți. Dar 
acest Ihcru nu este posibil — arătau 
mai mulți locuitori ai satelor men
ționate. într-o scrisoare adresată 
conducerii partidului — deoarece

drumul respectiv este impracticabil. 
Ei solicitau ajutor pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri.

în răspunsul său. Comitetul ju
dețean Dîmbovița al P.C.R. subli
niază că cererea locuitorilor este 
întemeiată. Drumul comunal este 
situat la limita dintre fostele ra
ioane și regiuni. în cei zece ani 

.. de, la noua împărțire administrativ- 
’ teritorială -ă tării, drumul, pare 
există tipar' în evidențele direcției
de speciăîitate. a fost 
o distanță de 13 km. 
mas de construit două 
tre care unul se află 
avansat de execuție. 1 
complet nou, podețe, 
fundații de balast. Pe baza măsuri
lor luate, lucrările pe această șosea 
Vor fi terminate pină la 30 aprilie 
1979, după care va fi redată trafi
cului rutier.

amenajat pe 
Au mai ră- 
poduri, din- 

în stadiu 
km de drum 

consolidări.

U.

BILANȚ COMERCIAL LA SATE
După cum rezultă din date cen

tralizate. unitățile comerciale sătești 
au desfăcut, in cursul acestui an, 
un volum de mărfuri a cărui va
loare depășește prevederile cu pes
te 100 milioane let Principalele 
sporuri s-au înregistrat la vinzarea 
bunurilor de uz îndelungat : mobi
lă. frigidere, mașini de cusut, ma
șini de spălat, aspiratoare, televi
zoare, la materialele de construcții 
și uneltele gospodărești. Totodată, 
unitățile de producție și cele de

prestări de servicii au realizat di
verse produse și au efectuat lu
crări pentru locuitorii de la sate, 
lucrări a căror valoare depășește 
cu peste 400 milioane lei sarcinile 
de plan. La rîndul lor, oamenii 
muncii de la sate au valorificat 
prin cooperativele de consum o 
cantitate de bunuri agroalimentare 
cu 12 la sută superioară celei pla
nificate.

COOPERAȚIA
Program suplimentar de dezvoltare 

a producției
Răspunzind indicațiilor date de 

secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
Consfătuirea din acest an a lucră
torilor din comerț, cooperația de 
consum a întocmit un program su
plimentar de dezvoltare a producției 
bunurilor de larg consum în unită
țile sale. Se prevede astfel dublarea, 
pină irt 1980, a producției de articole 
de uz casnic și gospodăresc, a arti
colelor de artă populară si artiza
nat. precum si suplimentarea pro
ducției de mobilă si mic mobilier 
cu peste 200 milioane lei.

La întocmirea acestui program s-a 
pornit de la cerința valorificării mai 
judicioase a resurselor locale de ma
terii prime, a atragerii în circuitul 
economic a cupoanelor si materiilor 
prime recuperabile de la producția 
de bază, precum si a folosirii in tot 
cursul anului — mai ales în afara

sezonului agricol —- a forței de mun
că din mediul rural.

Prin trecerea la aplicarea acestui 
program din semestrul al doilea al 
acestui an a rezultat o ofertă supli
mentară de mărfuri — în completa
rea sortimentului realizat de in
dustrie — formată din articole mă
runte de menaj, unelte agricole și 
de grădinărit. împletituri din răchi
tă. din foi de porumb și papură, 
piese de mobilier.

La Centrala de coordonare a acti
vității de producție si de prestări- 
servicii din Centrocoop am fost in
formați că s-au luat măsuri pentru 
extinderea în fiecare județ a numă
rului de unități producătoare de 
bunuri de larg consum, pentru cali
ficarea forței de muncă necesare 
precum si pentru înnoirea nomen
clatorului de produse, astfel incit 
prevederile programului să fie in
tegral îndeplinite. (M. Ionescu).

forma oțelăriei tîrgoviștene, 
apoi la Titu, la Mătăsaru și 
Bil'ciurești, la uzinele tex
tile din Pucioasa,.. „Aveți 
emoții 7“ — l-am întrebat. 
„Am ! — mi-a răspuns. Dar 
nu pentru operațiunea in 
sine, nu pentru soliditatea 
construcției,. ci pentru scur
gerea timpului. Am primit 
macaralele acestea pentru 
un timp limitat, imprumu- 
tîndu-le de la alte șantiere, 
și fiecare, minut contează. 
Cu asta mă războiesc acum. 
Cu minutul. Totul trebuie 
să decurgă ca la un concert 
simfonic. Bagheta dirijoru
lui și execuția impecabilă 1“

Dirijorul, „bătrînul" meș
ter Stamate, antreprenor de 
anvergură, îmi apare la 64 
de ani, tinăr, cu fața rume
nă pișcată de ger, cu ochi 
seînteietori. Tot ce este 
parte metalică in Combina
tul de oțeluri Tirgoviște, de 
brigăzile șantierului iui a 
fost înălțat. Pretutindeni 
unde obiectivele de anver
gură solicitau nu numai 
tehnică, pricepere, dar și 
siguranță deplină, coeziune 
și îndelung rodaj al echi
pelor de constructori. „Ro
dajul" acesta durează de o 
viată, căci meșterul mun
cește cu aceiași oameni de 
30 de ani. Dacă are emoții ? 
„Nu, treaba va fi făcută la 
timp, temeinic, căci ne aș
teaptă alte treburi, poate 
ți. mai grele". Arhitectul 
moț Gheorghe Pintea, au-

•...

Foto : E. Dichiseanu

toiul sălii de sport, nu-și 
poate tăinui emoția. Lu
crează însă cu inginerul 
Felician Vaida, „cel ce știe 
să-i facă mari pe alții". Pe 
vechiul meu prieten Cos- 
tache Zapis l-am întîlnit și 
în ajun, noaptea, la pregăti
rea asaltului de a doua zi 
și, de vreo șapte ani de cind ,

II tot revăd prin fosta ceta
te de scaun în care s-a in- 
tronat Măria-sa Oțelul, îl 
regăsesc de fiecare dată 
acolo unde „arde". Calm, 
exact, imperturbabil. Tim- 
plele i-au încărunțit, dar știe 
să ridă sănătos, stenic, me
reu încurajator. Emoții ? Le 
contestă, rizind ca de-o glu
mă. Dar aflu de la priete
nii lui că n-a dormit toată 
noaptea verificind și răsve- 
rificînd toate calculele.

îl regăsesc aici și pe Ni
colae Alexe, inginer con
structor, , om căruia i-a fost 
dat să construiască intr-un 
deceniu cit altul poate face 
în trei vieți. De cîțiva ani

Cei mai în măsură să comenteze 
această statistică, să extragă din ea 
învățămintele necesare pentru activi
tatea viitoare sint, fără îndoială, 
factorii care se ocupă de organizarea 
și Coordonarea controlului oamenilor 
muncii.

— In acest an — ne spune tovarășa 
Viorica Bandi, președinta comisiei 
municipale a Frontului Unității So
cialiste de coordonare a controlului 
oamenilor muncii — controlul oame
nilor muncii a înregistrat un salt ca
litativ față de anul trecut. Statistica 
este revelatoare atît in ce privește 
frecvența controalelor, cît și cuprin
derea principalelor sectoare supuse 
controlului. Explicația trebuie căuta
tă, pe de o.parte, in experiența acu
mulată de echipele de control, in 
înlocuirea operativă a celor inactive 
ori care s-au descompletat pe 
parcurs, iar pe de altă parte, in în
drumarea permanentă și calificată a 
echipelor de către comisia de resort 
a consiliului Frontului Unității So
cialiste, de către organizațiile com
ponente. De exemplu, consiliul mu
nicipal al sindicatelor, ca organizație 
care asigură cel mai mare număr de 
echipe din municipiu, se ocupă stă
ruitor de instruirea periodică a 
responsabililor acestor echipe, iar în 
luna august a organizat și o con
sfătuire care s-a constituit intr-un 
util schimb de experiență.

— în general, putem vorbi de o 
eficiență mai mare decit în anii tre- 
cuți a activității controlului desfă
șurat de oamenii muncii — ne spune 
tovarășul loan Străjan, 
consiliului municipal al 
Sesizările echipelor au _____
perfecționarea muncii și la înlătura
rea unor carențe din activitatea uni
tăților controlate, in special în do
meniile comerțului, alimentației pu
blice și al prestărilor de servicii. în 
aceste sectoare au fost efectuate 
circa 80 la sută din numărul total 
al controalelor. Nu-i mai puțin ade
vărat că aportul echipelor de con
trol al oamenilor muncii la îmbună
tățirea activității tuturor sectoarelor 
supuse controlului ar fi putut fi mai 
mare dacă n-ar exista și un număr 
încă mare de echipe care nu-și ono
rează mandatul încredințat de oa
menii muncii. Evident, de această 
situație necorespunzătoare ne facem 
vinovați, în egală măsură, atît noi, 
Consiliul municipal al sindicatelor, 
cit și comitetele sindicatelor 
întreprinderi. Această situație 

obiectul analize

conduce întreprinderea ju
dețeană de construcții și 
montaj Dîmbovița, după ce. 
alți ani, a. fost directorul 
Institutului județean de 
proiectare. Nu-i merge ni
ciodată prea ușor, „ca pe 
roate", iar ideea de a tre
ce de la proiectare la exe
cuție l-a pus in fața unui

examen vital. Constructorul 
îl desăvîrșește în prezent pe 
proiectant, arătîndu-i ade
văratul proces al transfor
mării planurilor pe hîrtie 
in edificii, blocuri de locu
ințe, complexe zootehnice 
etc. Are oameni numai 
unul și unul. Pe Nicolae 
Bogoi de la Găești, pe dul
gherul Barbu de la Morer.i, 
pe Stere, pe Vlăduț Petre, 
pe Ivan, pe Ecaterina Neac- 
șu, pe Niculina Rădulescu 
din echipa lui Nicolae V. 
Ion, cei mereu sus pe sche
le. „Am învățat din mers, 
cu cartea într-o mină și cu 
mistria într-alta, dar la ca
pitolul „conștiință" lucrurile

nu se însușesc dintr-o dată. 
Ridicăm șase orașe noi pe 
pămîntul Dîmboviței, șase 
centre civice, avem acope
rirea prin fapte și asta ne 
este chezășia că se face 
treabă bună, dar pină la 
perfecțiune, pină la trans
formarea cantității într-o 
nouă calitate mai e cale. 
Căci' asta e o chestiune de 
conștiință, și dacă meseria 
se învață, conștiința se în
sușește muncind îndelung, 
tenace, cu oamenii".

...Asist înmărmurit la 
zborul în spațiu al celor 
două gigantice structuri me
talice. așezarea „la milime
tru" pe locul unde vor 
rămine neclintite decenii în 
șir, spre a forma acoperă- 
mint unei săli in care • vor 
vibra emoțiile competițiilor 
sportive și înțeleg temeini
cia clipei și, odată cu cei 
de fată, de la „dirijor" pină 
la ultimul executant din 
„orchestra" constructorilor, 
slobozesc un suspin de ușu
rare.

Gata. Regret doar că 
n-am avut cu mine aparatul 
de filmat să pot surprinde 
în mișcare acest moment 
„de rutină" din viața con
structorilor tirgovișteni, 
pentru a înțelege . dintr-un 
simplu exemplu ce-au în
semnat și ce înseamnă per
formanțele tehnice ale ce
lor ce au înălțat — odată 
cu platforma industrială de 
aici, odată cu noua și min- 
dra Urbe clădită pe vatra 
fostei cetăți de scaun — o 
trainică platformă umană.

fel încit, in anul Viitor, drep
tul de control să fie încredințat 
numai unor oameni destoinici, care 
înțeleg responsabilitatea actului de 
control.

Faptul că mai există la Brașov 
unele echipe cu activitate mai slabă, 
și, deci, cu o eficiență mai scăzută, 
se datorează în mare măsură și lip
sei de receptivitate a unor conduceri 
de unități economico-sociale sau de 
servire care nu acționează și nu răs
pund cu promptitudine la semnalele 
critice ale echipelor. în timp ce con
ducerile I.C.S. Alimentara sau I.C.S. 
Textile-încălțăminte manifestă o ase
menea receptivitate față de consta
tările și observațiile echipelor, pe 
care le interpretează ca pe un. sprijin 
real 'îh activitatea lor, alte condu
ceri, printre care cele ale I.L.F., 
Agrocoop, O.J/f. Brașov și direcția 
sanitară județeană, nu numai că nu 
răspund operativ, cum prevede legea, 
la sesizările echipelor, dar nu iau 
nici măsuri pentru înlăturarea nea
junsurilor semnalate.

Observațiile și aprecierile Consiliu
lui municipal al sindicatelor și ale 
comisiei de coordonare a activității 
de control a Frontului Unității So
cialiste au fost confirmate in timpul 
investigației la întreprinderea „Trac
torul". una din unitățile industriale 
cu cele mai multe echipe de control 
al oamenilor muncii. Iată citeva din 
opiniile exprimate de unii respon
sabili de echipe din această mare 
întreprindere brașoveană.
• Ioana Chițu : „Echip-* .<pe care 

o conduc efectuează qt Vile la 
citeva unități comercialeVi i de ali
mentație publică din cartierul „Trac
torul". Cu ocazia unui control făcut 
in luna septembrie la unitatea ali
mentară de pe strada 13 Decembrie, 
am descoperit o serie de deficiențe 
privind aprovizionarea unității. Con
ducerea I.C.S. Alimentara a reacțio
nat prompt, luind măsuri pentru 
sancționarea celor vinovați. Nu ace
lași lucru s-a întimplat cu sesizările 
făcute cu ocazia controlului efectuat 
la cofetăria „Dunărea". Conducerea 
I.C.S.A.P. n-a socotit necesar nici 
măcar să analizeze constatările echi
pei, deși este obligată prin lege să 
facă acest lucru".
• Gheorghe Șerban (locțiitor al 

responsabilului unei echipe de con
trol) : „Echipa noastră nu își limi
tează activitatea numai la efectuarea 
controalelor prevăzute de lege. Noi 
am acționat și acționăm și pentru 
rezolvarea problemelor sesizate, ori 
de cite ori este nevoie. Adesea reve
nim pe urmele controalelor efectuate. 
De la 1 septembrie și pină acum 
am făcut 10 controale. Ultime
le au avut ca obiectiv aprovizio
narea cu mărfuri de sezon. La 
unitatea de articole casnice din car
tierul „Tractorul" am sesizat lipsa 
vaselor emailate. Peste citeva zile am 
trecut din nou. Lucrurile nu se 
schimbaseră. Dar nu numai atît : 
n-am observat nici un semn că orga
nele de resort ale respectivei unități, 
conducerile acestora ar fi luat act de 
sesizări și ar fi preocupate de solu
ționarea lor. Atunci pentru cine 
facem aceste sesizări ?“.

In concluzie, se poate spune că la 
Brașov există o experiență bună in 
activitatea de control a oamenilor 
muncii — o experiență care, așa cum 
demonstrează faptele, ar putea fi și 
mai bună. Cu condiția ca toți factorii 
care răspund de organizarea acestei 
activități să acționeze, in spiritul 
legii, atit pentru folosirea întregului 
potențial al controlului, cît și pentru 
valorificarea cu maximum de opera
tivitate, în interesul oamenilor mun
cii. a sesizărilor și propunerilor 
fătute de reprezentanții obștiL

Nicolae MOCANU 
Constantin PRIESCU

„Lozul Anului Nou“
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport informează că in 
curind prin agenții și vinzătorii 
volanți va fi pus in vinzare 
„LOZUL ANULUI NOU" — e- 
misiune specială limitată. Se a- 
tribuie autoturisme „Dacia 1300“ 
și .,Skoda 105 S“, ciștiguri de 
50 000, 10 000. 5 000 lei, precum 
și alte numeroase 
bani. Totodată, se 
fond special ciștiguri suplimen
tare in valoare de 1 700 000 lei.

ciștiguri de
premii în 

acordă din
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ÎNALTUL OMAGIU AL POPORULUI 
UNIT INDESTRUCTIBIL ÎN JURUL 

CONDUCĂ TORULUI IUBIT, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 
echității socialiste, elaborat sub 
nemijlocita sa conducere.

Recunoștință profundă, 
aleasă prețuire din partea 
tuturor categoriilor sociale. 
Sintetizînd simțămintele și gindurile 
comune întregii noastre națiuni, vo
lumul oglindește expresiv stima 
deosebită și dragostea de care se 
bucură secretarul general al parti
dului in rîndurile tuturor categoriilor 
sociale, ale întregului popor.

Muncitorii își exprimă profunda
recunoștință pentru grija statornică 
a secretarului general al partidului 
privind întărirea continuă a rolului 
conducător al clasei muncitoare, forța 
socială cea mai avansată a societății 
noastre, creșterea participării directe 
a muncitorilor la conducerea întregii 
vieți sociale, promovarea consecven
tă a spiritului muncitoresc, interesul 
viu purtat perfecționării sistematice 
a cadrului de desfășurare a produc
ției materiale, condițiilor de viată ale 
muncitorilor, ridicării continue a ni
velului de instruire tehnică și califi
care al clasei noastre muncitoare, 
corespunzător sarcinilor actuale și de 
perspectivă ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în mesajele provenite din rîndu
rile țărănimii se exprimă mulțumi
rile și satisfacția pentru atenția 
deosebită acordată dezvoltării agri
culturii noastre, ca ramură de bază 
a economiei naționale, pentru grija 
ce o arată înfloririi satului românesc, 
ridicării sale la un inalt standard de 
civilizație socialistă. Se arată. pe 
bună dreptate, că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus in plină lumină rolul 
istoric al țărănimii, care vreme în
delungată a dus pe umerii ei greul 
bătăliilor pentru păstrarea si afir
marea ființei naționale a poporului, 
pentru neatirnare și o viată mai 
bună.

Se reflectă. In mesajele adresate 
de oamenii de artă și cultură, înal
tele aprecieri pentru neobosita ener
gie cu care a acționat și acționează 
secretarul genera] al partidului in 
scopul înfloririi unei culturi și arte 
cu un bogat conținut umanist și 
puternică forță educativă, inspirate 
din cele mai nobile aspirații și idea
luri ale poporului nostru și ale în
tregii omeniri, slujind cauzei progre
sului, într-o diversitate de genuri și 
modalități de expresie.

La rindul lor, oamenii de știință 
exprimă in mesajele lor profunda 
gratitudine pentru prețuirea rolu
lui științei in progresul societății, 
pentru sprijinul excepțional acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
acești ani afirmării puternice a crea
ției științifice românești, originale, 
legării tot mai strinse a acesteia, 
prin integrarea cu producția și invă- 
țâmintul. de necesitățile majore ale 
dezvoltării sociale.

Se regăsesc în paginile volumului 
rinduri inflăcărate. pline de dragos
te si respect pentru secretarul gene
ral al partidului, din partea oameni
lor muncii de toate naționalitățile, 
în cuvinte izvorite din inimă, ei dau 
glas satisfacției pentru egalitatea in 
drepturi de care se bucură toți fiii 
țării — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — pentru 
preocuparea ca această egalitate să 
se întemeieze pe cel mai puternic 
fundament — dezvoltarea economică 

a tuturor regiunilor țării, pentru 
posibilitățile asigurate oamenilor 
muncii de alte naționalități de a 
participa efectiv, deopotrivă cu oa
menii muncii români, la conducerea 
vieții economico-sociale, de a învăța 
și a-Și desfășura activitatea cultural- 
artistică în limba maternă. Volumul 
oglindește în mod viu realitatea că 
toți cetățenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate, formează o unică 
familie, trainic sudată, strîns unită 
în eforturile pentru înflorirea patriei 
comune.

Militarii, omagiindu-1 pe coman
dantul suprem al forțelor noastre 
armate pentru consecvența și fermi
tatea cu care acționează pentru cauza 
păcii, își exprimă adinca recunoș
tință față de înalta răspundere cu 
care el se preocupă de pregătirea și 
dotarea modernă a armatei, încît, 
fără a se afecta creșterea nivelului 
de trai al poporului, înfăptuirea pro
gramelor de construcție pașnică, 
forțele armate naționale ale Româ
niei socialiste să dispună de tot ce 
le este necesar pentru apărarea in
dependenței și suveranității patriei, 
să fie oricînd în măsură să respingă, 
în strînsă colaborare cu armatele ce
lorlalte țări socialiste, orice atac al 
imperialismului. Totodată, se relevă 
contribuțiile originale, cutezătoare 
aduse de secretarul general al parti
dului la dezvoltarea unei doctrine 
militare noi, revoluționare, pornind 
de la necesitatea pregătirii întregu
lui popor pentru apărarea gliei stră
moșești, a independenței, integrității 
teritoriale și suveranității naționale 
a României.

Multă căldură și sensibilitate de
gajă mesajele femeilor. în care se 
exprimă gratitudinea pentru condi
țiile create, din îndemnul personal 
al secretarului general, în vederea 
unei depline afirmări în întrea
ga viată politică, economică si so
cială a României, pentru o parti
cipare directă, cît mai largă, la activi
tățile de conducere, pentru posibilită
țile superioare de a-și dezvolta apti
tudinile creatoare în toate domeniile. 
La rindul lor, mesajele tinerilor dau 
expresie profundei recunoștințe pen
tru grija părintească cu care secreta
rul general al partidului se preocupă 
de manifestarea plenară a energiilor 
tinerei generații, de realizarea celor 
mai bune condiții de instruire și pre
gătire pentru viață, pentru a purta 
mai departe, cu cinste, ștafeta con
struirii socialismului și comunismu
lui.

în numeroasele scrisori și telegra
me, activiștii de partid dau glas 
adîncului respect și prețuirii pe care 
le nutresc pentru activitatea prodi
gioasă a secretarului general al parti
dului, pentru modelul inalt de mili
tant revoluționar, animat de o desăvir- 
șită principialitate comunistă, de un 
profund umanism, legat indestructi
bil de mase, devotat fără limite in
tereselor supreme ale poporului ro
mân, cauzei socialismului în lumea 
întreagă.

0 realitate fundamenta
lă - unitatea de nezdrun
cinat a poporului în jurul 
secretarului general ai 
partidului. £n acest fel'în întresul 
lor ansamblu, mesajele cuprinse în vo
lum pun în evidență acea realitate 
majoră care definește societatea noas
tră socialistă ,— unitatea și coeziunea 

de nezdruncinat a intreguiui popor in 
jurul partidului, al conducerii sale, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se poate spune că volu
mul „Omagiu președintelui Nicolae 
Ceaușescu" reflectă, ca o conclu
zie fundamentală, faptul că întreaga 
suflare românească, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, sînt strîns uniți și sînt hotăriți 
să-și stringă și mai puternic rîndu
rile în munca și lupta închinate edi
ficării pe pămintul României a Înal
telor idealuri ale socialismului și co
munismului pe care secretarul gene
ral al partidului nostru le slujește cu 
fermitate și neabătută credință.

Experiența construcției socialiste 
din țara noastră a dovedit că această 
unitate pe care oamenii muncii o 
prețuiesc ca lumina ochilor consti
tuie cel mai puternic izvor de forță 
al progresului țării, chezășia trăini- 
ciei orînduirii noastre, a unor noi și 
tot mai mari succese in edificarea 
noii societăți.

Ca noi și noi expresii ale acestei 
hotărîri se înscriu nenumăratele an
gajamente concrete cuprinse in mai 
toate mesajele volumului — de a 
munci mai bine, fiecare in domeniul 
propriu, de a acționa cu și mai mul
tă energie și fermitate pentru reali
zarea exemplara a Programului 
partidului, a hotăririlor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale.

Promotor ferm, consec
vent și neabătut al cauzei 
păcii, independenței și prie
teniei popoarelor. ln mod £i* 
resc, manifestărilor de dragoste și 
stimă din partea poporului nostru 
față de conducătorul partidului și al 
țării li se adaugă in volum mesajele 
din partea șefilor de state și guverne, 
a conducătorilor de partide comu
niste și muncitorești, progresiste, de
mocratice, a unui mare număr de or
ganizații politice, economice și știin
țifice internaționale, a unor marcante 
personalități ale vieții politice, econo
mice și culturale de pe toate con
tinentele.

Sint tot atîtea. mărturii ale înaltei 
aprecieri pe care factorii de răspun
dere din țările lumii, opinia pu
blică mondială o dau meritelor ex
cepționale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea și transpu
nerea în viată a politicii externe a 
României socialiste, slujind consec
vent aspirațiile fundamentale de pace, 
libertate, independență națională și 
progres social ale poporului român 
și ale tuturor popoarelor, ale întregii 
omeniri. Se relevă pregnant vasta ac
tivitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fruntea parti
dului și statului, pentru adîncirea re
lațiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, cu statele în 
curs de dezvoltare, cu toate țările 
lumii, indiferent de orinduire so
cială ; preocuparea sa constantă, neo
bosită pentru întărirea legăturilor de 
solidaritate militantă cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
alte forțe democratice, progresiste, 
antiimperialiste în lupta pentru pace 
și progres. De această activitate pro
digioasă este legat indisolubil faptul 
că România are astăzi relații in
ternaționale atit de largi, are prie
teni mai mulți ca oricînd pe toate 
meridianele globului, ocupă un loc de 

cinste, apreciat și respectat, în con
certul națiunilor lumii.

Mesajele și manifestările omagiale 
de peste hotare evocate în volum re
flectă adinca prețuire de care se bu
cură in lume activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
promovarea in viața internațională a 
unei politici noi, de înțelegere și co
laborare între toate statele și popoa
rele. a unor relații interstatale demo
cratice bazate pe principiile egalității 
și respectului reciproc, asigurării 
dreptului fiecărei națiuni de a fi de
plin stăpînă pe destinele sale, de a 
se dezvolta liber, de sine stătător, pe 
calea progresului. își găsește, de ase
menea, expresie înalta stimă și con
siderație fată de președintele Româ
niei pentru consecventa și stăruința 
cu care militează pentru soluționarea 
in deplină concordanță cu interesele 
majore ale popoarelor, ale cauzei 
păcii, a problemelor vitale ale lumii 
de azi — realizarea unei securități e- 
fective în Europa și in lume, stinge
rea focarelor de conflict și reglemen
tarea diferendelor pe căi politice, prin 
tratative, lichidarea stării de subdez
voltare și edificarea unei noi ordini 
economice mondiale, reliefîndu-se în 
mod deosebit contribuția amplă și 
preocuparea perseverentă pentru Re
zolvarea problemei dezarmării — pro
blemă cardinală a contemporaneită
ții — inițiativele și propunerile con
crete. precise și rationale in direcția 
opririi cursei înarmărilor, micșorării 
poverii cheltuielilor militare, trece
rii la măsuri efective de dezarmare 
generală, în primul rînd nucleară.

Sînt, de asemenea, relevate efortu
rile neslăbite depuse de secretarul 
general al P.C.R. pentru promovarea 
solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru înrădăcinarea 
trainică a principiilor noi de deplină 
egalitate și respect în relațiile dintre 
partide, pentru lichidarea divergen
telor și făurirea unei unităti noi in 
mișcarea comunistă, pentru dezvol
tarea colaborării si realizarea unei 
conlucrări largi a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimpe
rialiste. a tuturor popoarelor lumii 
— ca forță decisivă a preintimpinării 
unei noi conflagrații și făuririi unei 
lumi mai drepte si mai bune.

întreaga această activitate — prin
cipială, constructivă, de un remarca
bil dinamism — este izvorul nesecat al 
prestigiului inalt de care se bucură in 
lumea de azi personalitatea șefului 
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, promotor vajnic al cauzei 
libertății, independenței și progresu
lui, „erou al păcii" — cum a fost de
numit de exponenți iluștri ai opiniei 
publice mondiale.

Apariția volumului „Omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu". in 
prag de An nou. dobîndește o valoare 
de simbol : simbolul încrederii in vii
torul luminos al patriei socialiste. 
Este un sentiment cu deplină acope
rire — minunatul nostru popor avînd 
drept călăuză un partid încercat, că
lit în lupte, iar în fruntea acestuia 
un vajnic și strălucit conducător, care 
întruchipează gindurile și voința de 
pace și progres ale națiunii noastre, 
aspirațiile supreme ale întregii ome
niri.

Unit ca un singur om în jurul par
tidului, al conducătorului iubit, po
porul român înaintează și va înainta 
astfel, ferm și hotărît, spre împlini
rea marelui ideal — victoria comu
nismului pe pămintul României.

Muncă responsabilâ, grijă deosebită față de calitatea produselor — iată atributele activității desfășurate de 
oamenii muncii din secția transformatoare a renumitei întreprinderi „Electroputere" din Craiova

pe Întreg cuprinsul țării

înfăptuiri de seamă

in marea întrecere socialistă
DE PRODUSE NOI4 500

în acest an in unitățile industriale 
din județul Timiș au fost asimilate 
și introduse in fabricație peste 
4 500 de produse și sortimente noi 
cu înalți parametri tehnico-functio- 
nali. Printre acestea se numără noi 
tipuri de poduri rulante grele pen
tru industria metalurgică. maca
rale, motoare electrice speciale, ma
șini, utilaje, linii tehnologice pen
tru industria electrotehnică, articole 
chimice, o largă gamă de bunuri de 
consum ale industriei ușoare și 
alimentare etc. Este demn de men
ționat faptul că noile produse vor 
contribui la diminuarea importuri
lor cu aproape 330 milioane lei va
lută. (Cezar Ioana).

NAVE ROMANEȘTI 
PE MARILE LUMII

Ultima navă de 55 000 tdw, 
construită în acest an la Șan
tierul naval Constanta, a plecat zi
lele acestea în prima sa cursă, in- 
dreptîndu-se spre Mauritania, de 
unde va aduce în țară minereuri. 
O altă navă — cargoul „Foișor", de 
7 500 tdw — se încarcă în prezent 
urmînd să plece in prima cursă 
spre Alexandria (R.A. Egipt). în 
aceste ultime zile ale anului. în do
tarea flotei noastre maritime comer
ciale vor mai intra mineralieru’ 
„Tg. Lăpuș", precum și cargourile 
„Tismana" și ,.Filaret", construite 
la Galați și Drobeta-Turnu Severin. 
Ca atare,, capacitatea navelor mari
time construite în 1978 se ridică la 
aproximativ o jumătate de milion 
tdw.

o jumătate de milion

UTILAJE PENTRU MINERI 
întreprinderii „Unio“Colectivul

Satu Mare a asimilat în acest an 
: un număr important de utilaje mi

niere cu parametri tehnico-funcțio- 
nali la nivelul produselor similare 
din : străinătate. între cele mai în
semnate se situează mașina de ex
tracție cu două tobe (2 T 2000) și 
mașina de extracție bicablu (MEB) 
care lucrează și la adîncimi dg 400 

metri. Primele mașini de acest gen 
au trecut cu succes probele de 
omologare la exploatările miniere 
Ilba și Băiuț — Maramureș. A 
inceput de asemenea pregătirea 
pentru fabricarea în serie a două 
noi tipuri de mașini de încărcat 
MIT 1 P și MIL — 2 P, care au o 
capacitate de încărcare dublă fată 
de tipurile existente în exploatare. 
(Octav Grumeza).

IMPORTANTE ECONOMII 
DE METAL

în combinatele noastre siderur
gice se desfășoară ample ac
țiuni vizînd mai buna utilizare a 
metalului. în sectorul de laminare 
au intrat în funcțiune noi capacități 
dotate cu utilaje moderne pe în
treg fluxul de fabricație — încăl
zire, deformare, tratamente termice 
și ajustaj — care asigură diversifi
carea gamei sortimentale în condi
țiile unei eficiente economice spo
rite. Prin folosirea oțelurilor dure 
provenite din materialele secundare, 
prin procesul laminării bilelor și 
aplicarea metodei de sudare cap la 
cap a scurtăturilor de țagle pentru 
relaminare, siderurgiștii hunedo- 
reni au obtinut o economie anuală 
de oțel din care s-ar putea fabrica 
2 800 de tractoare.

PRIMELE CASETOEOANE 
PRODUSE IN ȚARA

La „Tehnoton", cea mai tînără 
întreprindere de pe platforma in
dustrială a Iașiului, a intrat recent 
în funcțiune și o nouă capacitate 
destinată fabricării casetofoanelor 
din seria MC 12 A. Lansarea în 
producție a acestui nou produs. îm
preună cu radioreceptoarele 
fie 3 și 
cium 3, 
diverse 
nea cu 
noutățile productive cu care începe 
anul 1979.

Paci- 
4, Madrigal 2, Inter. Bu- 
Omega. Gama, precum și 
instalații pentru televiziu- 
circuit închis constituie

COMPLEXE COMERCIALE 
SATESTI

. Recent au fost date in fo
losință supermagazine si com
plexe comerciale in comunele Cer- 
nătești, Pănătău, Chiojdu, Breaza și 
Grebănu din județul Buzău, unități 
a căror suprafață comercială însu
mează 3 950 metri pătrați. în pre
zent se fac ultimele pregătiri in ve
derea deschiderii in comunele Be- 
ceni și Pirscov a unor unităti 
prestatoare de servicii situate ia 
parterele noilor blocuri de locuinț' 
construite in aceste localități. De; 
voltarea rețelei de unităti comr 
ciale ale cooperației de consun 
permis dirijarea spre comune 
unui fond de marfă sporit ce 
contribuit la o mai bună ai 
zionare a populației județulu 
ficator în acest sens este fa 
volumul desfacerilor la n 
de folosință îndelungată — 
de radio și televizoare, r 
spălat rufe, frigidere, rr 
cusut, aspiratoare de t 
este mai mare cu 3.3 
decit în anul preced
Bâzu).

LARGA Ml 
DE INVENȚII f
în anul 1978, 

muncitori, tehni- 
întreprinderile 
detului lași 
ampla mișcar 
nico-științifică 
de-a doua - . . 
lui national „Cm. 
Bilanțul acestei acțiuni 
rător : au fost soluționate 
1 009 probleme tehnico-product, 
privitoare la creșterea producției 
productivității muncii, micșorare 
consumurilor de materii prime șt. 
materiale. reducerea importului, 
îmbunătățirea calității produselor și 
realizarea de produse noi etc., a 
căror eficiență economică se ridică 
la peste 295 milioane lei. La obți
nerea acestor rezultate a contribuit, 
între altele, aplicarea a 118 inven
ții și 95 de inovații. (Manole 
Corcaci).

La sfîrsit de an în economie

„Se poate spune că, la noi, anul 
1979 a și început". Acesta'a fost răs
punsul pe care l-am primit in pri
mele discuții pe care le-am avut la 
întreprinderea „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș. Dar înainte de a ne 
referi la pregătirile pentru producția 
anului viitor, se cuvine să ne oprim, 
pe scurt, asupra unei condiții de bază, 
esențiale pentru trecerea cu succes 
la realizarea sarcinilor din 1979, și 
anume — încheierea cu bune rezul
tate a planului pe acest an. Am re
ținut că la 20 noiembrie a fost înde
plinit planul anual la producția mar
fă. iar la 4 decembrie — planul la 
valoarea producției nete. După cal
culele făcute, pină la sfirșitul anului 
se va realiza o producție suplimen
tară in valoare de circa 31 milioane 
lei.

— Depășirea planului ne-a dat po
sibilitatea să acționăm din timp pen
tru asigurarea condițiilor tehnice, 
materiale și organizatorice necesare 
îndeplinirii ritmice a sarcinilor de 
producție pe anul viitor, precizează 
tovarășul Nicolae Vaidescu, directo
rul întreprinderii. în luna ianuarie va 
trebui să realizăm o producție marfă 
cu 22,6 la sută mai mare decit in 
luna decembrie. Dar nu este vorba 
numai de o creștere cantitatjvă. în 
primul trimestru al anului viitor vom 
introduce in fabricație o serie de 
produse noi : potențiometre, rezisten
țe. condensatori ș.a. Se înțelege de 
la sute că acest salt cantitativ și ca
litativ nu se poate face fără o temei
nică pregătire de fabricație.

— Concret, care este stadiul acestor 
pregătiri ?

— întreaga producție marfă plani
ficată pentru anul viitor este nomi
nalizată și contractată. Planul de ex
port pe primul trimestru este, de ase
menea. asigurat în totalitate cu con
tracte. în ce privește planul de apro
vizionare tehnico-materială. am con
tractat 82 la sută din necesarul anual 
și peste 90 la sută din cel pentru 
primul trimestru. De altfel, aceste 
date se schimbă acum de la o zi la 
alta. Esențial este că, în prezent, 
avem asigurate toate condițiile pentru 
a lucra din plin încă din primele zile 
ale anului viitor. Aș adăuga, ca o do
vadă că producția anului 1979 este 

bine pregătită, faptul că in luna de
cembrie aproape am atins nivelul 
producției prevăzute pentru primul 
trimestru al anului viitor.

îndeplinirea ritmică, din primele 
decade ale anului viitor, a planului 
de producție impune și asigurarea 
unui anumit decalaj intre diferite 
secții și ateliere. în acest sens.. este 
suficient să precizăm că ciclul de fa
bricație al unor componente electro

la Întreprinderea „electroargeș‘-curtea de argeș

Decembrie ’78 la nivelul 
sarcinilor primelor luni 

ale anului viitor
nice pasive durează circa o lună și 
jumătate. De aceea, pregătirea cera
micii pentru rezistențele și condensa
toarele care vor fi produse îndată 
după 1 ianuarie a început incă din 
luha noiembrie. Pregătirile pentru 
produsele noi. ce vor fi asimilate in 
fabricație în anul viitor, au fost de
clanșate și mai din timp. Un efort 
deosebit s-a făcut pentru asigurarea 
prin autodotare a unor scule și dispo
zitive. „Proiectarea și fabricarea unor 
dispozitive necesare în 1979 a început 
încă din primul trimestru al acestui 
an" — ne spunea tovarășul Gheorghe 
Chiriac, șeful secției sculărie.

Imaginea cea mai sugestivă o oferă 
noul atelier de potențiometre. în- 
tr-un capăt al halei se lucrează de 
acum din plin ; în altă parte, se mon
tează ultimele aparate și instalații, 
iar la celălalt capăt al halei montajul 
instalațiilor este în plină desfășurare. 
„Pină la sfîrșitul primului trimestru, 
trebuie să asimilăm trei grupe de po

tențiometre. ne spune tovarășul Tra
ian Ciolacu, șeful atelierului. Fabri
carea potențiometrelor ajustabile, care 
reprezintă 70 la sută din programul 
de asimilare, a și inceput. Pentru po- 
tențiometrele rotative cu ax avem a- 
sigurată documentația, montajul in
stalațiilor este aproape terminat și, cel 
tirziu in luna februarie, vom începe 
producția. Acum ne Îndreptăm atenția 
spre pregătirea fabricației pentru cea 

de-a treia grupă de potențiometre. în 
prezent, în atelier lucrează 92 de 
muncitori, iar în final numărul lor 
va ajunge la 350 de oameni. Pregă
tirea viitorilor muncitori a început 
mai de mult la grupul școlar al între
prinderii sau prin cursuri de calificare 
la locul de muncă".

De altfel, asigurarea forței de mun
că pentru dezvoltarea producției re
prezintă un capitol important din a- 
genda de lucru a conducerii între
prinderii. Desigur, cea mai mare 
parte din sporul de producție se va 
realiza pe seama creșterii productivi
tății muncii. Totuși, urmează să spo
rească și numărul de muncitori. Toc
mai de aceea, încă din trimestrul III 
al acestui an, 500 de muncitori ur
mează diferite cursuri de pregătire 
tehnico-profesională. Schimbul de 
mîine este deci asigurat din timp.

Prin urmare, se poate afirma că 
sînt create toate condițiile necesare 
pentru ca din primele zile ale anuiui 

viitor să se lucreze cu toate forțele, 
la nivelul sarcinilor sporite de plan. 
Situația trebuie privită însă și prin- 
tr-o perspectivă ceva mai Îndepăr
tată. Or, din acest punct de vedere, 
mai sint probleme de rezolvat. După 
cum menționa directorul întreprin
derii, planul de aprovizionare teh
nico-materială nu este acoperit în to
talitate cu contracte.' Chiar și pentru 
primul trimestru al anului. întreprin
derea nu a primit repartiții la nivelul 
necesarului pentru o serie de mate
riale, cum ar fi : lac electroizolant, 
table subțiri și bare trase, ambalaje 
din carton ondulat ș.a. Pe de altă 
parte, pentru unele materiale, deși 
contractele au fost încheiate, esențial 
este ca furnizorii să își onoreze în
tocmai obligațiile ce le revin. Colec
tivul întreprinderii solicită să fie res
pectată riguros disciplina contrac
tuală. întrucit și în prezent întîmpină 
greutăți din partea întreprinderii de 
cabluri și materiale electroizolante 
din București, care nu a livrat decât 
67 la sută din cantitatea de sîrmă 
dublu cositorită contractată pentru 
acest an. Restanțe are și întreprin
derea „Sinterom" din Cluj-Napoca. 
Oamenii muncii de la întreprinderea 
„Electroargeș" fac un apel tovărășesc 
către unitățile furnizoare să-și ono
reze cu strictețe contractele Încheia
te. astfel încît, la rindul lor, să-și 
poată îndeplini ritmic și integral pla
nul la toate sortimentele.

Desigur, faptul că încă din această 
lună se lucrează la nivelul sarcinilor 
de plan prevăzute pentru primul tri
mestru al anului viitor dovedește că 
s-au făcut pregătiri temeinice in ce 
privește asigurarea capacităților de 
fabricație și a forței de muncă. Au 
rămas însă în suspensie unele pro
bleme în legătură cu aprovizionarea 
tehnico-materială. Pînă la sfîrșitul 
anului au rămas numai cîteva zile 
si. de aceea, este necesar ca fo
rurile de resort să asigure repartițiile 
pentru întreaga cantitate de materiale 
prevăzută pe baza cărora întreprin
derea să încheie imediat contractele, 
astfel încît să nu se intre în noul an 
cu probleme nerezolvate.

Ion TEODOR 
Gheorghe CIRSTEA

LA ÎNTREPRINDEREA PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI
________________________________________________________________________ w__________________ 1

SI UTILAJE GRELE DIN GIURGIU

Prima capacitate produce 
înainte de termen

Secția de utilaje și instalații de fo
raj de mică și medie adincime, pri
ma capacitate de producție de la 
Întreprinderea pentru construcții de 
mașini și utilaje grele din Giurgiu — 
obiectiv care se realizează în cola
borare cu R.P. Bulgaria — a intrat 
in funcțiune cu o lună înainte de ter
men. Este un meritoriu succes, da
torat in primul rind harnicilor con
structori și montori, muncitorilor de 
la noua unitate care, organizindu-și 
temeinic întreaga activitate, au acțio
nat energic și stăruitor pe tot par
cursul lucrărilor pentru desfășurarea 
lor în ritm susținut. O cifră este cit 
se poate de semnificativă in acest 
sens : durata montajului mașinilor și 
utilajelor tehnologice a fost redusă 
cu un an. adică la jumătate. La baza 
acestor ritmuri de lucru inalte. a în
registrării în nenumărate zile a unor 
producții record pe șantier, s-a aflat 
programul de lucrări stabilit. în acest 
scop, sub îndrumarea nemijlocită a 
Comitetului județean de partid Ilfov.

Defalcat pe fiecare factoi- angajat 
în realizarea investiției, programul 
amintit cuprindea sarcini și termene 
precis corelate pe care, printr-o 
strînsă conlucrare — proiectant, be
neficiar și constructor — le-au dus la 
îndeplinire, punct cu punct, cu per
severentă. Astfel, la 15 octombrie, toa
tă documentația se afla pe șantier. 
Un alt factor cu rol determinant in 
realizarea acestui devans îl constituie 
preocuparea permanentă a proiectan- 
ților și constructorilor de a adopta 
soluții constructive noi, originale, 
menite să ducă la scurtarea duratelor 
de execuție și la obținerea unor în
semnate economii de materiale. „Este 
vorba, printre altele, de soluțiile pen
tru acoperișuri, unde la grinzile cu 
zăbrele consumul de metal a fost re
dus cu peste 25 la sută" — ne-a pre
cizat tovarășul Octavian Banu, se
cretarul comitetului de partid. De 
asemenea. Ministerul Construcțiilor 
Industriale a asigurat întreaga can
titate de tablă prevăzută pentru rea
lizarea acoperișului halei de prelu
crări mecanice. In plus, montarea 
geamului armat la luminatoarele aco
perișului si închiderile laterale cu 
geam armat și profilit s-au executat 

in ritm susținut, datorită înțelegerii 
manifestate de furnizor, Fabrica de 
geamuri din Tîrnăveni, care a răs
puns prompt la toate cererile șan
tierului prin livrarea în devans a 
600 mp de geam armat și a 11 000 ml 
profilit.

Pentru buna desfășurare a fiecărei 
lucrări in parte au fost luate ample 
măsuri tehnice și organizatorice. Din
tre acestea, două sînt direcțiile de ac
țiune care rețin atenția atit pentru 
perseverenta cu care au fost ur
mărite. cit și pentru eficiența 
lor ridicată și rapidă. Tn primul 
rind. ne referim la întărirea asis
tentei tehnice la fiecare punct de 
lucru, la supravegherea și controlul 
prin cadre cu înaltă calificare în fie
care moment al activității depuse de 
constructori și montori. Bunăoară, la 
montajul unui strung Carusel de 2 500 
mm, în greutate de 48 de tone, asis
tența tehnică a fost asigurată chiar 
de specialiști din unitatea furnizoare 
— întreprinderea de mașini unelte și 
agregate din București. în al doilea 
rind, un cuvînt hotăritor in intensi
ficarea ritmului lucrărilor l-a avut 
organizarea activității de constructii- 
montaj in două schimburi, deci, 
practic, în flux continuu. „Pentru a- 
ceasta au venit să lucreze, cot la cot 
cu constructorii pe șantier, oameni ai 
muncii din întreprinderile industriale 
ale orașului — ne-a precizat tovară
șul Tudor Silviu, secretar al Comite
tului municipal de partid Giurgiu. 
Menționez pentru contribuția deose
bită adusă colectivele de la Șantierul 
naval „Dunăreană" și Fabrica de za
hăr. Ne-am gîndit, în același timp, și 
la cei care vor realiza primele insta
lații de foraj la Giurgiu : pe lîngă 
muncitorii calificați care vor veni din 
unităti cu tradiție, am pregătit 200 
de tineri din Giurgiu și comunele în
vecinate".

în domeniul livrărilor de utilaje, 
consemnăm, de asemenea, prompti
tudinea și solicitudinea cu care între
prinderile producătoare au răspuns 
cererilor șantierului. „Ne-au spriji
nit mult întreprinderea de strunguri 
Tîrgoviște. Uzina mecanică Oradea, 
I.M.U, Timișoara. Uzina de strunguri 

din1 Arad, care și-au concentrat for
țele ca să asigure ritmic la montaj 
strunguri, freze, poduri rulante și 
alte mașini — ne spunea inginerul - 
șef al întreprinderii din Giurgiu. 
Lucian Iliescu. In plus, dispunem 
acum de un stoc de utilaje si pentru 
viitoarea capacitate".

Indiscutabil, modul în care au ac
ționat factorii angajați in realizarea 
acestei importante investiții pune in 
evidentă o experiență valoroasă care 
se cere ridicată in continuare la cote 
superioare. „Există condiții certe pen
tru punerea in funcțiune in devans 
și a altor capacități, ne-a spus ingi
nerul Ion Melicescu, director al 
grupului de șantiere din cadrul Trus
tului de construcții industriale și a- 
grozootehnice din București. între
gul colectiv de oameni ai muncii de 
pe acest șantier este ferm hotărît să 
nu precupețească nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a acestei sar
cini de mare răspundere economică 
și profesională".

Stadiul și ritmul actual înregistrat 
la celelalte lucrări confirmă aprecie
rea făcută. Cei peste 500 de construc
tori, montori, muncitori de la cele
lalte subantreprize care lucrează 
aici, si-au concentrat forțele pe șan
tierul celei de-a doua etape a inves
tiției prevăzute să intre în funcțiune 
în iunie 1979. în momentul de față, 
suprafața noii hale, de 12 000 mp, 
este complet închisă și se pot executa 
lucrările de montaj, de turnare a be- 
toanelor în condiții optime și pe 
timp frigurps. Acum, constructorii 
execută ultimele umpluturi și nive
lări pentru pregătirea turnării betoa- 
nelor la pardoseli și a fundațiilor de 
utilaje. Montorii asamblează grinzile 
metalice, iar electricienii execută lu
crările la sursele de forță. în ritm 
susținut sînt realizate și finisările la 
luminatoare și izolații, în timp ce in
stalatorii montează conductele la re
țeaua interioară de apă. Această lar
gă desfășurare de forte ilustrează 
hotărirea constructorilor și monturi
lor de a-si respecta angajamentul 
asumat.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI-
Odată încheiat „monolo

gul" creației, compozitorul 
se simte angajat in marele 
dialog cu publicul : remarc, 
nu fără oarecare amărăciu
ne, că despre activitatea 
obștească, despre contactele 
de lucru ale compozitorilor 
și muzicologilor cu oamenii 
muncii, artiști amatori, se 
scrie mai rar in publicațiile 
noastre. însă dialogul com
pozitorilor cu mișcarea ar
tistică de mase s-a dovedit 
a fi un element tonic, sti
mulator pentrp însăși crea
ția muzicală, constituind, 
totodată, un sprijin temei
nic în orientarea și îndru
marea artistică a artei ama
toare. Nu de mult compozi
torii și muzicologii bucu- 
reșteni s-au întîlnit, bună
oară, cu artiștii amatori din 
sectorul 3 al Capitalei : în 
sala devenită neîncăpătoare 
a liceului .,Mihai Viteazul", 
sute de coriști ; pe scenă o 
formație recent înființată — 
corul întreprinderii de me
canică fină, vlăstar crud 
încă, dar care, ca si brigada 
artistică a aceleiași între
prinderi sau grupul de mu
zică ușoară al uzinelor „Re
publica", s-au dovedit în
suflețiți de aceeași bucurie 
a cîntecului, de dorința per
fecționării ce-i animă în 
tot ceea ce întreprind. în 
artă ca și în muncă. Pre
zenta excelentului cor al 
liceului „Mihai Viteazul" 
— puternică unitate de în- 
vățămînt cu elevi harnici, 
inimoși, cu rezultate re
marcabile, îndrumați cu 
pricepere și pasiune de pro
fesorii lor — aplaudat de 
spectatori și apreciat în dis- 
'mtiile ce au urmat — a a-

tinua dialogul „la fata lo
cului", la Craiova, Tirgo- 
viște, Buzău, Valea Jiului, 
Piatra Neamț. Focșani, Plo
iești, Slatina. Tg. Jiu. Am 
găsit pretutindeni multă 
solicitudine, am cunoscut 
oameni minunați, am des
coperit adesea talente re
marcabile din popor, cre
atori populari care duc mai 
departe, sporind-o. zestrea 
creativității binecunoscute 
a poporului nostru. Sînt a- 
ceiași oameni care, la locul 
lor de muncă, își fac pe 
deplin datoria, confirmînd 
astfel că dragostea pentru 
artă se împletește strîns cu 
aceea pentru muncă. Sînt

rect 31 de coruri, orchestre 
și fanfare din București și 
78 formații similare din în
treaga tară. Pentru că ci
frele riscă să rămină necon
cludente. iată cîteva din a- 
ceste colaborări cu formații 
artistice de amatori : D.D. 
Botez cunoaște bine corul 
liceului „Mihai Viteazul", 
Mircea Neagu pe acela al 
uzinelor „23 August" ; Emil 
Lerescu — corul uzinelor 
„Semănătoarea" ; Vasile Ti
miș — corul Direcției regio
nale C.F.R. ; Dumitru Capo- 
ianu — orchestra de came
ră a inginerilor ; Constan
tin Arvinte — ansamblul 
folcloric „Doina Bucureștiu-

Neîntreruptul 
dialog 

cu publicul 
însemnări despre colaborarea 

compozitorilor cu membrii 
formațiilor artistice de amatori

Laurențiu PROFETA

viu a 
o for- 
atunci 
în al-

Și,

a în acest schimb de ex- 
nță exemplul 

poate realiza 
\ amatori

exigentă
'rtoriului

■xerseveren- 
-ă. Dez-

Srie de 
\. îună-
\ egă-
\ \rti-

\ \ naivă

oameni ai muncii care știu 
cum să cinstească, în da
tini, obiceiuri, în cîntece și 
jocuri roadele minunate ale 
activității neobosite desfă
șurate în producție, pentru 
mai rapida înflorire a pa
triei noastre, aducînd ast
fel, prin fapte, omagiul lor 
Republicii, traiului demn, 
liber al întregului popor. 
Există aici, în aceste nuclee ■ 
de viață, muncă și creație, 
care sînt marile colective ale 
muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, o efervescentă 
molipsitoare, elemente va
loroase, mari promisiuni, 
dar și mari îrnpliniri. Iată 

<jde ce, nu poate fi declt un 
t/jpîștig pentru noi toti de a 

fopiarticipa intens la viata 
c7UrPirituală, artistică a acestor 
Ia s Jective. Este m°tâvul Pen- 
fnvjfa/. care, de altminteri. în 
soliștj '",,X)rare cu forurile ce 
®ov fi f‘und de mișcarea artis- 

masă. Uniunea com- 
arilor s-a angajat să 

direct pregătirea 
0 Puilor ce participă la 

îstivalul national „Cîn- 
^j-tarea României". în acest 
/ sens, la ora actuală un 

mare număr de compozitori 
^.vzSon- s-au oferit să îndrume di-

Iui". Și. spicuind în conti
nuare, din activitatea pre
văzută a se desfășura în 
afara Capitalei, iată alte 
cîteva exemple : Dumitru 
Capoianu îndrumă corul și 
orchestra societății „Lyra" 
din Brăila ; Florentin Del
mar — brigada artistică de 
agitație a C.F.R. Buzău ; 
Ion Serfezi — corul din 
Scornicești ; Nicolae Beloiu 
și Ștefan Niculescu — for
mațiile artistice din Moreni: 
Constantin Romașcanu — 
corul Combinatului side
rurgic din Galati ; Gh. Ba- 
zavan — corul muncitoresc 
de la Motru ; Radu Palade
— orchestra simfonică a 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara ; Ion Chioreanu
— fanfara minerilor din 
Lupeni ; Florin Comișel — 
corul feminin din Giurgiu; 
Dumitru Bughici — corul 
și orchestra simfonică din 
Drobeta Tr. Severin ; Dinu 
Stelian — corul uzinelor 
„1 Mai" Ploiești; și desi
gur exemplele ar putea con
tinua cu zecile — fără a 
mai aminti și de faptul că 
planuri similare de asistență 
profesională au fost elabo
rate Și de către filialele U-

niunii compozitorilor din 
Cluj-Napoca. Iași, Tg. Mu
reș ,și Timișoara. în paralel 
cu această activitate de 
sprijinire directă a forma
țiilor care se întrec în ma
rele festival al muncii și 
creației — compozitorii și 
muzicologii participă la o 
serie de acțiuni avînd ca 
scop explicarea si populari
zarea marilor valori ale 
muzicii, pentru că, se știe, 
nu poate fi concepută per
sonalitatea. figura morală 
a omului nou. lipsită de 
largă receptivitate și sensi
bilitate artistică. întrea
ga istorie a umanității 
demonstrează că arta mu
zicii este unul din princi
palele mijloace de educare 
a sentimentului și caracte
rului că patosul său a în
suflețit oamenii în drumul 
lor spre o viață mai bună, 
spre fericire. Conștienți 
de marile virtuți pe care le 
are muzica în ceea ce pri
vește educația civică și pa
triotică, compozitorii, mu
zicologii se simt datori a 
depune o intensă activitate 
obștească cu caracter for
mativ. educativ. în masele 
largi. în acest an au luat 
ființă la Brașov, Slatina, 
Ploiești, Bacău, Constanța 
și (zilele acestea) la Craio
va cenacluri de creație 
patronate de Uniunea com
pozitorilor. care și-au pro
pus să devină nuclee de 
îndrumare a activității de 
creație a amatorilor. Gru
puri de compozitori și mu
zicologi susțin o intensă ac
tivitate educativ-muzicală 
în cadrul unor cluburi și 
case de cultură.

Dacă la toate aceste as
pecte vom adăuga munca 
de depistare și apreciere a 
talentelor — în nenumărate 
comisii de selecție și jurii 
de concurs — muncă de 
înaltă răspundere etică și 
estetică — vom avea, în li
nii mari, un tablou care 
ni-i înfățișează pe compo
zitori într-un permanent 
și efervescent dialog cu via
ta muzicală a patriei, cu 
mișcarea artistică de masă. 
Sîntem conștienți de faptul 
că multe din trăsăturile a- 
cestui vast tablou sînt încă 
abia schițate ; ne străduim 
ca prin activitatea noastră 
creatoare și obștească aces
te trăsături să prindă mai 
mult contur și mai multă 
culoare. Prezent! în viața 
societății, în efervescența 
culturală a cetății, nu pen
tru a da lecții „ex catedra", 
ci pentru a încuraja — fără 
prejudecăți de stil sau gen 
— tot ceea ce se manifestă 
ca talent autentic, ne stră
duim a nu uita exemplul 
marelui nostru Enescu care, 
cutreierînd tara pină în cele 
mai modeste cătune, răs-, 
pîndea peste tot în popor- 
nu numai lumina și .căjdura 
geniului său, dar și marea, 
exemplara sa modestie.

0 imagine monumentală 
a eroismului in muncă

La Ploiești a fost de 
curînd inaugurată o 
amplă lucrare de artă 
monumentală : un mo
zaic de marmură șle
fuită de 218 mp placat 
pe unul din pereții de 
nord ai Palatului poli- 
tico-administrativ. rod 
al colaborării pictori
lor Vasile Celmare, 
Viorel Mărgineanu, O- 
vidiu Paștina și arhi
tectul Nițu Sever.

în atelierul în care 
se află încă proiectul 
după care a fost exe
cutată lucrarea, picto
rii Vasile Celmare și 
Viorel Mărgineanu ne 
lămuresc asupra cîtor- 
va dintre elementele 
acestei lucrări.

„Registrul central al 
compoziției, ne spune 
Vasile Celmare. are 
aspectul unei frize cu 
personaje simbolice de 
mari dimensiuni. A- 
ceastă friză este înca
drată de două registre

— pe cel superior am 
reprezentat emblemele 
celor mai mari între
prinderi din județul 
Prahova, iar pe cel in
ferior — elemente ale 
bogățiilor pămîntului. 
Am încercat să reali
zăm o corespondentă 
pe verticală, intre em
bleme, reprezentarea 
bogățiilor locale și 
personajele simbolice 
menite, toate, să su
gereze de exemplu in
dustriile extragerii și 
prelucrării petrolului, 
construcțiile metalice, 
proiectarea, cercetarea 
științifică".

„Caracterul simbolic 
al întregii lucrări, a- 
daugă Viorel Mărgi
neanu, este accentuat 
de prezența. în zona 
centrală a lucrării, a 
unui personaj cu bra
țele în mișcare — me
taforă a omului atot
puternic. capabil să 
dirijeze toate activită

țile umane. El este în
cadrat de mase de oa
meni, prin care am 
dorit să accentuăm 
ideea de participare 
entuziastă, colectivă, la 
un întreg program de 
realizări economice.

Mozaicul este reali
zat din marmură șle
fuită. care din punct 
de vedere cromatic 
cuprinde o gamă în 
care am inclus: gri 
de Rușchita, roșu și 
negru de Moneasa, 
ocru-roz, gri de căprior 
și nuanțe de alun.

Trebuie să adaug că 
am colaborat în con
diții excelente cu 
C.C.E.S.. organele de 
partid si de stat ale 
județului, cu Comite
tul de cultură, si edu
cație socialistă din 
Ploiești, la care am 
găsit totdeauna spri
jin si înțelegere".
Marina PREUTU

La Teatrul Național Tg. Mureș

Invitație la spectacol
S-a lăsat seara, ora

șul a intrat in sta
rea de agitație de fie
care seară, cu tineri la 
braț de-a lungul alei
lor, cu adulti duși de 
treburi prin magazine, 
cu ’vizitatorii de-o zi 
grăbiți să rezolve ceea 
ce timpul le mai per
mite înaintea plecării 
la gară. In centru, a- 
tîngînd cu creștetul 
capului cerul, Avram 
Iancu spintecind aerul 
plonjînd în istorie. 
Monumentul abia a 
fost dezvelit.

La teatru, ușile des- 
chișe. Secția maghiară 
a Teatrului Național 
Tg. Mureș joacă astă- 
seară „Noaptea pe as
falt". Frumoasa alcă
tuire geometrică spa
țială își primește oas
peții. Pare o navă fi
xată la sol. cît să În
capă la bord musafirii 
de-o seară, gata să 
plece în cine știe ce 
galaxie a spiritului. Ca 
musafiri ne-am adre
sat și noi directorului 
noului Teatru Națio
nal.

— Ca instituție de 
cultură, ne spune re
gizorul Dan Alecsan- 
drescu. teatrul nostru 
se dorește a fi un tea
tru contemporan. Con
temporaneitatea lui o 
vrem realizată prin 
prezentarea în fiecare 
spectacol a problema
ticii majore care ani
mă societatea noastră 
românească.

— Aveți în reperto
riu piese clasice ?

— Chiar atunci cînd 
optăm pentru aseme
nea opere, ne dorim 
spectacole care prin 
ideile lor să slujească

înnobilării spirituale a 
omului contemporan.

Cele două secții ale 
teatrului nostru — ro
mână și maghiară — 
și-au clădit de-a lun
gul anilor un crez din 
a sluji cu devotament 
umanismul socialist. 
Piese ca „Noaptea" de 
Romulus Guga sau 
..Floriile unui geam- 
baș“ de Siito Andras, 
„Interviu" de Ecateri- 
na Oproiu, „Noaptea 
pe asfalt" de Theodor 
Mănescu și nu în ul
timul rînd „Fedra" de 
Racine sau „Don Car
los" de Schiller au fost 
și sînt dovezi elocven
te ale celor ce afir
mam.

— Cum își înțelege 
teatrul dv. existența 
dincolo de spectacolul 
pus în scenă ?

. — Nedespărțit de 
creator, de literatura 
și arta din județul 
Mureș, teatrul nostru 
ințelege a fi și o ram
pă de lansare a celor 
talentați în domeniul 
poeziei, compoziției, 
prozei sau artei plas
tice, prezentați cu re
gularitate în cadrul 
tribunelor literar-ar- 
tistice aflate acum la a 
12-a ediție. Ne bucu
răm cînd lîngă actorii 
profesioniști ai celor 
două secții rostesc sau 
cîntă poezia tineri 
muncitori, elevi, ostași 
de real talent, români 
și maghiari, care poa
te peste scurtă sau mai 
lungă vreme vor de
veni nume consacrate 
ale culturii noastre 
socialiste.

— Ce legături aveți 
cu scenele de specta
col din județ, cu alte 
trupe teatrale din 
tară ?

— Dăm numeroase 
spectacole în județ — 
in orașe și comune, 
unde spectatorii — ro
mâni și maghiari — 
spre bucuria noastră 
foarte mhlti. fac să fie 
neîncăpătoare sălile, 
cînd actorii teatrului 
sînt prezenți intre ei.

Minunatul edificiu al 
Thaliei din Tg. Mureș 
este la rindu-i o gazdă 
primitoare a trupelor 
de teatru atît din 
București, cît și din 
Oradea, Piatra Neamț 
sau Sf. Gheorghe. Do
rim să avem strînse, 
trainice colaborări cu 
cele mai importante 
trupe teatrale din în
treaga tară. Cum. de 
asemenea, considerăm 
ca o misiune de onoa
re ce o avem de a fi 
mesagerii artei teatra
le românești si peste 
hotare. Am făcut un 
turneu care s-a bucu
rat de succes anul 
trecut, cu „Procesul 
Horia" cu secția 
română a teatrului în 
Iugoslavia. în această 
toamnă, tot în Iugosla
via, s-a aflat în tur
neu un colectiv al 
secției maghiare.

De curînd. teatrul 
nostru a primit, prin 
Decret prezidențial, 
titlul, încărcat de 
noblețe, de Teatru Na
tional. Cum altfel 
am putea mulțumi 
pentru această înaltă 
cinste decît angajîn- 
du-ne să punem căl
dura întreagă a sufle
telor noastre în slujba 
artei. în dialogul cu 
oamenii care ne trec 
pragul seară de seară?
Neaqu UDROIU

Formațll artistice de amatori, pe scena Festivalului național „Cintarea României"

Căldura
Oricînd o vizită în 

atelierul unui artist 
este revelatoare, ne 
poate ajuta să adîn- 
cim componentele vi
ziunii sale, să între
zărim ceva din dru
mul său în viitor. 
Iată, bunăoară, la Mi
hai Bandac, ultimele 
lucrări văzute în ate
lier — un ciclu intitu
lat Anotimpuri — ne 
întăresc ideea- că su
gestiile provenite din 
fertila tradiție a co- 
lorismului românesc, 
de la Andreescu pină 
Ia Ciucurencu și Hen
ri Catargi, sînt refor
mulate într-o viziune 
personală. Pictura lui 
Mihai Bandac este 
prin excelentă o pic
tură în care se su
gerează prin inter
mediul unei calme me
tamorfoze a culorii, 
iar limbajul lucrări
lor. sintetic, are ca
litatea de a intra 
în dialog viu cu pri
vitorul tentat să re
cunoască in simpli
tatea armonioasă a 
pînzelor un univers de 
lucruri familiare spre 
care este atras de căl
dura acordurilor cro
matice. Fără îndoială, 
la originea acestei 
călduri stă bogatul 
„peisaj" interior al 
artistului care vine cu 
armonia, lirismul, exu
beranța naturii mara
mureșene. Nu .întâm
plător. maramureșean 
de origine, el și-a 
concentrat de \ citiva 
ani atenția ' asu-

umană a peisajului
pra studiului naturii1 
in diferite iposta
ze. Peisajul româ
nesc i-a oferit cu gene
rozitate subiecte în 
care eroul principal 
este acea lumină inte
rioară a lucrurilor, în 
perpetuă schimbare, 
în funcție nu atît de 
anotimp, de efecte at
mosferice. cît de in
tensitatea emoțională 
a trăirii în fata spec
tacolului unei eterne

ATELIER

deveniri.' în seria de 
pinze intitulate „Ano
timpurile" : —. asupra 
căreia s-a concentrat, 
în mod special, ener
gia artistului în ulti
mii ani — există un 
personaj nevăzut, dar 
permanent prezent : 
ființa umană care im
primă viată și căldură 
spațiului înconjurător. 
Marea varietate de 
aspecte ale peisajului 
patriei, transfigurat cu 
forță emoțională evo
catoare. se constituie 
astfel în Imagini em
blematice. pline une
ori de un lirism grav, 
alteori de b blîndă 
duioșie, sau de un 
patetism retinut. Re
gistrul afectiv larg în 
care sînt elaborate „A- 
notimpurile" lui Mihai 
Bandac contribuie la 
accentuarea impresiei 
de diversitate, căci. în 
funcție de el, se stabi

lesc și coordonatele 
stilistice ale fiecărei 
pinze. Maniera de lu
cru este însă unitară, 
ea mărturisind o ex
periență artistică deja 
cristalizată. Un flux 
vital, regenerator pare 
a circula neostenit 
printre elementele ce 
compun imaginile pin- 
zelor sale, el punînd 
permanent în acord 
simțirea artistului cu 
orizontul său de refe
rință. O „Iarnă" a lui 
Mihai Bandac este un 
anotimp în care case
le și copacii par să se 
supună presiunii vin- 
tului purtător de în
frigurate zăpezi. Dar 
albul imaculat ce se 
așterne tutelpr îi apa
re pictorului ca 6 for
ță domoală și cunos
cută, o emanație a 
unei lumini biruitoare. 
Asemenea pinze co
munică o emoție vie 
și sinceră, o invita
ție la meditație asu
pra formelor devenite 
culori și restituite de 
un penel ce știe să 
disciplineze efectele. 
Pregnanța cu care ele 
transmit privitorilor 
mesajul unei arte sin
cere și pline de emoția 
contactului direct cu 
realitatea conferă crea
ției lui Mihai Ban
dac individualitate în 
contextul picturii noas
tre contemporane pre
ocupată de investiga
rea unor zone tot 
mai ample ale univer
sului înconjurător.
Griqore ARBORE

Cine „ascunde11 
poveștile lui Creangă?

Bunicului lui Dela- 
vrancea sau bunicu
ței din amintirile copi
lăriei celor mai vîrst- 
nici dintre noi. care la 
gura sobei, cu glasul 
dulce, povesteau is
prăvile lui Harap Alb 
sau ale lui Făt-Frumos 
din Lacrimă. le-au 
luat locul acum. în zi
lele noastre, discul cu 
basme pentru copii, 
întreprinderea „Elec- 
trecord" imprimă, în 
prezent, cu cei mai 
talentati actori-poves- 
titori, intr-o ambianță 
muzicală adecvată, 
peste 35 de basme si 
povestiri pentru copii, 
din literatura română 
și universală, de la 
Creangă și Ispirescu, 
pînă la Andersen sau 
Frații Grimm.

Numai că aceste ex
celente discuri, care, 
vorba unui bunic, au 
darul să-.i cumințească 
pe copii în zilele de 
iarnă, nu se găsesc 
deloc sau aproape 
deloc în comerț. La 
semnalarea bunicu
lui de care vor
beam. am cutreie
rat toate magazinele 
de specialitate din 
Ploiești. Cîmpina. din 
celelalte orașe ale ju
dețului Prahova. Ni
mic nu am găsit. 
Ne-am interesat de e- 
xistența basmelor pe 
disc și la Tirgoviște. și 
la Buzău. Același răs

puns: „Noi nu avem 
așa ceva de mult timp, 
din primăvară".

— De ce această si
tuație, cînd există ce
rințe numeroase? — 
l-am întrebat pe Cornel 
Zamfir, șeful birou
lui . comercial de la 
I.C.R.M. Ploiești, uni
tate care asigură fon
dul de marlă în trei 
județe — Prahova. Bu
zău. Dîmbovița.

Ne-a răspuns că în
treprinderea nu ar asi
gura cantitatea, nece
sară de discuri de ase- 
rrieneâ natură ?

Răspunsul este ine
xact, ne-a declarat 
directorul „Electre- 
cord“-ului. Verificați 
mai bine și o să vedeți 
că lipsa se datorează 
comercianților. Ei nu 
se interesează de acest 
articol — discul pen
tru copii — atît de a- 
decvat in educația ti
nerelor vlăstare.

Am verificat mai 
minuțios, răsfoind ar
hiva de date. în- 
tr-adevăr, comercian
ta de la I.C.R.M. Plo
iești, dar și din unită
țile cu amănuntul, au 
ignorat aproape total 
basmele pe disc. Din 
fondul .anual de mi
lioane de lei nu au re
partizat pentru ele de- 
cit vreo 36 000 lei. 
Clar ! în tot anul aces
ta. pentru trei județe 
cu sute de mii de copii

s-au contractat doar 
2 600 discuri cu 10 
titluri. în ultimele 
două trimestre s-au 
adus, cîte credeți? 
Doar 500 de discuri. 
Tovarășa Elena Nițu, 
de la Centrul de libră
rii Ploiești, ne spunea 
cu vădită sinceritate: 
„Iată o problemă de 
ordin educativ căreia 
nu i-am dat atenție. 
Mi-a scăpat din vede
re rolul formativ al 
basmului prezentat în 
afara cărții. Nu numai 
că puteam să coman
dăm mai multe discuri, 
dar ăm fi putut orga
niza după-amiezi de 
basm și povestiri pe 
disc la Casa cărții. Vă 
asigurăm că pe viitor 
vom acționa cu totul 
altfel". De fapt, direc
toarea Centrului de li
brării din Ploiești a 
subliniat ceea ce era 
mai important, să se 
manifeste o preocupa
re ce. practic, acum nu 
există din partea co
merțului. Este, in pri
mul rînd, nevoie ca. 
chiar de la începutul 
anului, în magazine să 
se afle „bunicufa- 
disc". Nu există în 
această direcție nici 
un impediment. Doar 
neglijenta barează 
drumul.

Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I)
de relații între oameni, stimularea 
trăsăturilor înaintate și lupta fermă 
împotriva racilelor trecutului — in
tr-un cuvînt, transpunerea in viată a 
principiilor eticii și echității socia
liste — ca o parte integrantă, de 
maximă importanță, a programului 
său de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Este mo
dul concret, creator, original în care 
acționează partidul nostru pen
tru a pune în valoare nelimitatele 
posibilități pe care le oferă umanis
mului revoluționar condițiile poli
tice, economice și sociale radical noi 
ale orînduirii noastre. Lichidindu-se 
pentru totdeauna în țara noastră ex
ploatarea omului de către om. desfiin- 
tîndu-se inegalitatea economică, și 
prin ea principala cauză a inechității 
sociale. înlăturîndu-se orice formă 
de asuprire sau discriminare, pe te
melia trainică a proprietății obștești 
asupra mijloacelor de producție, a 
unității de interese a întregului po
por, a devenit posibilă și necesară 
structurarea unui sistem moral pro
priu, revoluționar. Așa a apărut Co
dul principiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste — pus în dezbaterea 
oamenilor muncii, adoptat de Con
gresul al XI-lea și devenit parte in
tegrantă a Programului partidului. 
Codul etic constituie -însăsi expresia 
limpede a conștiinței de sine a na
țiunii noastre socialiste, strîns unite 
în jurul partidului, opțiunea și capa
citatea ei de a făuri cea mai bună 
și mai dreaptă orînduire socială. în 
normele eticii si echității socialiste 
se regăsește chintesența noului tip 
uman apărut și format în anii noștri. 
Conturînd în mod pregnant chipul 
omului nou, codul etic oferă mode
lul său, o însuflețitoare unitate de 
măsură în sfera moralei.

Cum se aplică normele și princi
piile codului etic ? Ne-a răs
puns la această întrebare to

varășul DUMITRU GAPȘA, lăcătuș 
mecanic la secția oțelărie a întreprin
derii „Timpuri noi" din Capitală :

„Principalul efect, cred eu, este 
acela al satisfacției clasei munci
toare, a tuturor oamenilor muncii 
de a participa la transpunerea in 
viață a normelor morale cu care

oamenii simpli și muncitori, plă
mada poporului nostru, s-au mân
drit întotdeauna. Hărnicia, cinstea, 
spiritul de dreptate, omenia,"în
trajutorarea, iubirea de patrie, 
dorința de pace și colaborare 
cu alte neamuri, solidaritatea 
fac organic parte din zestrea 
sufletească a celor ce mun
cesc. A le vedea înlocuind 
„morala" ghiftuirii, „morala" apu
catului, „morala" oprimării, sfidă
rii și așa mai departe, a le vedea 
devenind morala întregii națiuni 
socialiste e o dovadă in plus că

mul normelor morale, imprimat de 
legătura lor directă cu cerințele vieții. 
Multe sisteme morale s-au clădit fie 
pe nisipul iluziilor, fie pe cel al spe
culațiilor scolastice sau și-au căutat 
rezistență în cimentul dogmei, al ca
noanelor. Vigoarea și vitalitatea nor
melor eticii promovate de partidul 
nostru se trag din deschiderea lor 
totală spre viață. Din realități 
și din cerințe reale își trag 
oxigenul proaspăt. De aici minunatul 
răspuns pe care îl dă întreaga con
cepție a codului etic, în adevărat 
spirit revoluționar, străvechii tendințe

crescînd 12 copii, sinteti de 12 ori 
mai îndreptățită să vorbiți despre 
educație.

— O dată, sau de douăsprezece 
ori, e totuna. Pentru că oricîți 
copii aș avea și aș crește, același 
lucru îi învăț. Că sint egali intre 
ei și egali in lumea noastră. Că 
trebuie să se poarte drept și 
cinstit. Cine nu face așa iese din 
rindurile omeniei. Dacă nu mă 
cred, n-au decît să se uite in sat. 
Ei mă cred, dar tot e bine să se 
uite. Și-or să vadă : că omul e 
prețuit nu după față, ci după

lor, comportărilor, chiar a multora 
dintre cele considerate (in mod fals) 
ca tinînd exclusiv de viata individu
lui. Eticii și echității socialiste le 
sînt străine, prin natura lor. arbi- 
trariul, fie ca acesta se manifestă 
față de membrii familiei, fie față de 
tovarășii de efort, fie față de regu
lile, unitare și bine cîntărite. de 
repartiție. Iată. în acest sens, și opi
nia tovarășului BADEA BOANȚA, 
maistru în secția de forjă a între
prinderii „Hidromecanica" din Bra
șov :

ETICA ȘI ECHITATEA SOCIALISTĂ
- izvoare nesecate ale umanismului nostru revoluționar

rolul Conducător In societate al 
celor Ce muncesc se manifestă ho- 
tăritor în toate domeniile vieții. 
Bineînțeles că nu ne mulțumim 
doar cu mândria. Codul etic însuși 
ne confruntă și Cu noi exigențe 
morale, cum sînt răspunderea clar 
exprimată pentru educarea tine
rei generații, combaterea menta
lităților retrograde, cerința pen
tru fiecare de a se perfecționa 
mereu. Răspundem zi de zi de 
formarea tinerilor din colectivul 
nostru și pot să spun că răspun
dem cu rezultate care se văd. 
Răspundem de bunurile întreprin
derii, adică ale noastre, de soarta 
producției, de marca fabricii. Ati
tudinea nouă față de muncă este 
un adevăr vizibil. S-a probat, mai 
nou, și in actuala campanie a eco
nomisirii de energie. Să fi văzut 
grija, preocuparea cu care fiecare 
om, nu numai electricienii sau cei 
din sectorul energetic, se stră
duiesc să descopere, zi de zi, noi 
resurse de economisire".

Exemplificînd opinia sa cu fapte 
concrete de viață, tovarășul Gapșa a 
schițat implicit o altă trăsătură fun
damentală a eticii socialiste : realis-

a omului spre progres, spre auto- 
depășire. Combativitate nu pasivita
te, fermitate nu toleranță, spirit cri
tic nu automultumire lincedă, faptă 
nu expectativă — iată numai cîteva 
din căile clare prin care normele 
eticii și echității socialiste deschid 
orizonturi nelimitate avîntului uman, 
continuei perfectibilități.

Garanția aplicării ferme și a ge
neralizării principiilor și nor
melor eticii și echității rezidă 

și din sistemul cuprinzător dar uni
tar de răspunderi ce incumbă 
tuturor factorilor educaționali. De la 
cea mai fragedă pînă la cea mai 
înaintată vîrstă, prin familie, școală, 
organizație politică sau obștească, loc 
de muncă, prin cultură, lege, mijloa
ce de informare în masă, normele 
eticii se oferă ca un îndreptar moral 
călăuzitor tuturor factorilor educa
ționali. Ne-am adresat cu rugămin
tea de a-si exprima oninia și tova
rășei EMILIA PINTILEI, țărancă 
cooperatoare din comuna Concești, 
județul Botoșani.

— De ce mă întrebați tocmai 
pe mine ? Poate că eu... .

— ...Poate că dumneavoastră,

muncă, nu după bunuri, ci după 
cinste, nu după „isprăvi", ci după 
merite. Adesea, obștea satului e 
chemată să-și aleagă fruntași. 
Că-i președinte de cooperativă, 
că-i primar, că i se încredințează 
alte funcții — pe ce bază e ales ? 
După încredere, iar încrederea se 
ciștigă prin muncă, prin exemplu 
personal, prin slujirea intereselor 
obștii. Asta e frumos, și bine, și 
trainic în morala noastră : că 
sîntem toți obligați să o respec
tăm. Puteai pe vremuri să des
chizi gura în fața bogătanului, 
ori primarului, ori jandarmului, 
să-l intîlnești pe circiumar sau pe 
notar și să-i spui: „Nu-mi place 
cum te porți!?". Uneori nici 
omului tău n-aveai curaj, ca fe
mele, să-i spui ce crezi despre el. 
Pe cînd acum ? Nu numai că le 
spui, dar te simți st dator să le 
zici, dacă se fac de rușine.

Acest sentiment al îndatorării la 
opinie, la care se referea inter
locutoarea, e consecința fireas

că a complexității raporturilor so
ciale, care conferă un grad sporit de 
semnificație, o semnificație care 
interesează obștea, tuturor atitudini-

„Ettca socialistă nu poate fi 
desprinsă de echitate, de aceea 
ele și sînt, mai întotdeauna, amin
tite împreună. Nici n-ar putea fi 
altfel. Pentru cine forjăm noi, cu 
destulă sudoare, piesele cărora le 
dăm chip ? Pentru vreun patron ? 
Valoarea muncii noastre se însu
mează cu valoarea muncii tuturor 
oamenilor din această țară. O fa
cem pentru toți și sintem răsplăr 
tiți de toți. Cum ne-ar putea fi 
indiferente pierderile de valoare 
produse cine știe unde, in altă 
localitate sau județ ! E adevărat 
că unii se mai înfig să apuce ori 
să pretindă mai mult decît dau. 
Normele eticii îi condamnă, sau, 
cînd e cazul, legea, că și legea 
tot din morală se trage, iar noi, 
oamenii, care aplicăm și codul 
etic, și codurile de legi, trebuie 
să-i combatem cu consecvență. Cu 
multă satisfacție am luat cunoș
tință de recentele măsuri adop
tate de Comitetul Politic Execu
tiv menite să întărească și mai 
mult aplicarea regulilor stabilite 
ale repartiției. S-a procedat bine, 
pentru că mai sint dintre aceia 
care-și închipuie că dacă pun

mina pe piine și cuțit e cazul 
să-și oprească o felie cit mai 
mare pentru ei. Sint convins că 
și prevederea cu includerea unor 
reprezentanți ai muncitorimii in 
comisiile de verificare a averilor 
ilicite va întări exigența și nepăr- 
tinirea acestor comisii. Partidul a 
stabilit norme drepte de repartiție, 
ele trebuie respectate. Așa e drept, 
așa e moral. Reducerea rațională, 
fundamentată științific, a diferen
ței dintre retribuțiile minime și 
maxime este o măsură care im
primă spiritul echității pină la 
rădăcinile răsplatei după muncă. 
Trebuie să întărim acest climat 
moral incit nici o abatere de la 
echitate să nu fie posibilă".

In condițiile orînduirii noastre, 
echitatea are tocmai rolul de a 
satisface concordanța dintre 

moral și politic, dintre etic si legal, 
dintre economic și social. Principala 
ei zonă de acțiune este satisfacerea 
principiului „Nici muncă fără piine, 
nici piine fără muncă", a cărui apli
care este asigurată atît prin măsuri 
legislative, cît și prin condiții eco
nomice și prin intervenția educa
tivă. Fără acest principiu, nici noua 
etică, nici edificarea noii orinduiri 
n-ar putea progresa. Așa cum socia
lismul exclude exploatarea, averea 
nemuncită, inegalitățile economice, 
în aceeași măsură o echitate fără 
obiect, fără asigurarea unui nivel de 
trai crescînd pentru toți cei ce mun
cesc ar fi un nonsens. Prin logica 
realităților, concluziile anchetei se 
întorc la același mare adevăr : etica 
și echitatea sînt indisolubil legate de 
munca creatoare, de conștiința parti
cipării plenare la marea operă pe 
care o edificăm.

S-a observat, din opiniile expri
mate mai sus, că etica socialistă se

referă nu numai la domeniul pro- 
priu-zis al moralei, că ea are nu
meroase legături și interferențe cu 
toate sferele vieții sociale. Am soli
citat prof. univ. dr. docent NICOLAE 
ȚAȚOMIR, de la Facultatea de 
drept a Universității din Iași, cîteva 
păreri despre modul în care se regă
sesc principiile eticii și echității în 
legislația noastră :

„însăși bogata activitate legisla
tivă a statului nostru este o ex
presie a preocupării pentru asi
gurarea și dezvoltarea valorilor 
morale. Modul profund democratic 
al adoptării legilor, prin dezbate
rea lor cetățenească largă, este și 
o expresie a climatului moral pro
priu democrației noastre socia
liste. De asemenea, umanismul 
care caracterizează etica socialistă 
se regăsește în spiritul și în litera 
tuturor normelor juridice. Avem 
o legislație a muncii, o legislație 
a familiei, o legislație a partici
pării la conducerea societății și la 
rezolvarea treburilor obștești, ex
presii grăitoare ale principiilor 
etice care guvernează orinduirea 
noastră. Chiar și reglementările 
mai speciale, fie penale, fie strict 
legate de sectoare restrinse de 
activitate, sint străbătute de 
același spirit al transpunerii în 
viață a normelor eticii și echității. 
In afară de aceasta, aș vrea si 
subliniez, ca deosebit de conclu
dentă, consecvența revoluționară 
cu care partidul și statul urmăresc 
corelarea dreptului cu morala, 
trecerea sferei normelor și meto
delor dreptului în sfera normelor 
și metodelor moralei, preluarea 
treptată a atribuțiilor organelor de 
stat de către organele obștești de 
influențare și jurisdicție".

Așa cum au subliniat interlocutorii anchetei de față, etica socialistă 
își manifesta caracterul ei fundamental nou, revoluționar, atit prin conți
nutul principiilor și normelor, cît și prin modul perseverent și fără excepții 
al aplicării lor in viață. Societatea noastră socialistă, la a cărei desăvîrșire 
contribuie toți fiii poporului, reprezintă opera conștientă, de dimensiuni isto
rice, a maselor celor mai largi de oameni ai muncii, însuflețite de idealul 
făuririi celei mai bune și mai drepte orinduiri sociale și, totodată, corolar 
firesc, al plămădirii omului nou, revoluționar. Prin faptul că răspunde 
acestor înalte năzuințe, etica promovată de partidul nostru se dovedește 
un tezaur inepuizabil de valori umaniste.

Sergiu ANDON



SCINTEIA — joi 28 decembrie 1978 PAGINA 5

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL
Al U. G. S. R.

Miercuri a avut loc Plenara Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

într-un climat de exigentă si răs
pundere. plenara a dezbătut sarcinile 
ce revin organelor si organizațiilor 
sindicale pentru îndeplinirea planu
lui de, dezvoltare economico-socială 
pe anul 1979 și a prevederilor Pro
gramului suplimentar pinâ în 1980. 
Plenara a mai dezbătut și aprobat : 
Raportul privind participarea orga
nelor si organizațiilor sindicale lâ 
calificarea si perfecționarea profe
sională a personalului muncitor in 
anul 1978 și măsurile care trebuie 
luate pentru sporirea contribuției 
sindicatelor la asigurarea si pregăti
rea forței de muncă necesară înde
plinirii planului de dezvoltare econo
mico-socială pe anii 1979—1980. Rapor
tul cu privire la execuția prelimina
ră a bugetului Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Comitetelor uniunilor sin
dicatelor pe ramură de activitate și 
consiliilor teritoriale pe anul 1978 și 
proiectul de buget pe anul 1979. pre
cum si Raportul privind activitatea 
internațională desfășurată de U.G.S.R. 
in anul 1978 si principalele obiective 
ale acestei activități în anul viitor.

în cadrul lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu, o te
legramă în care se spune :

Tn lumina măsurilor de excepțio
nală însemnătate, luate din inițiativa 
dumneavoastră, privind întărirea au- 
toconducerii muncitorești si perfec
tionarea mecanismului economico- 
financiar. sindicatele vă asigură că 
vor face totul pentru sporirea contri
buției lor la activitatea consiliilor 
oamenilor muncii, organizarea și 
desfășurarea adunărilor generale, la 
exercitarea controlului muncitoresc 
asupra activității economice si so
ciale, în întreprinderile și organizațiile 
economice de stat, vor acționa pentru 
atragerea tuturor oamenilor muncii 

solutionarea problemelor economi
ce si tehnice cu care se confruntă 
colectivele de muncă, la perfectiona
rea activității de creație științifică si 
tehnică de masă, la dezvoltarea pu
ternică a mișcării de invenții si ino
vații. creșterea calificării .și perfec

ÎN CAPITALĂ:

Programul unor unități de servire publică
in zilele de 31 decembrie 1978 și 1 și 2 ianuarie 1979

Orarul magazinelor
Duminică 31 decembrie vor fi des

chise fără întrerupere, pînă la ora 
20, magazinele alimentare generale, 
de carne, mezeluri-brînzeturi. piine, 
unitățile de umplere a sifoanelor, de 
desfacere a apei minerale, tutunge
riile, precum și o parte din maga
zinele nealimentare care vînd arti
cole pentru cadouri. Celelalte unități 
din sectorul alimentar și de legume- 
fructe vor fi deschise pînă la ora 18, 
iar cele din sectorul nealimentar pînă 
la ora 14. Unitățile de alimentație pu
blică care nu organizează revelionul 
vor avea program normal, iar cele 
care organizează revelionul își vor 
Întrerupe activitatea la ora 15 și o 
vor relua la ora 21, răminind des
chise pină la ora 6 dimineața.

Luni 1 ianuarie, toate unitățile co
merciale vor fi închise, cu excepția 
unităților de alimentație publică și 
a cofetăriilor, care vor funcționa 
după programul normal al zilei de 
duminică ; unitățile de alimentație 
publică care au organizat revelionul 
vor începe activitatea la ora 16 și 
vor funcționa după programul zilei 
de-duminică.

jA'ți 2 ianuarie vor fi deschise 
un lie alimentare cu două schim
buri de lucrători, unitățile de carne, 
piine, ape minerale, sifoane, legu- 
me-fructe. halele și piețele agroali- 
mentare, inclusiv unitățile alimen
tare din incinta lor, precum și tu
tungeriile. Aceste unități vor func
ționa după programul zilei de du
minică.

Oficiile P.T.T.R.
în zilele de 1 și 2 ianuarie vor fi 

deschise între orele 8—14 oficiile 
P.T.T.R. nr. 10, 12, 39, 57, 61, 63. 66 
și 69. Oficiul București 1 (strada Ma
tei Millo nr. 12) și ghișeul P.T.T.R. 
din Gara de Nord vor fi deschise in 
aceste zile intre orele 8—20.

Programul 
atelierelor de reparații
• Reparațiile de televizoare vor fi 

asigurate, în zilele de 1 ianuarie, între 
orele 14—20, și 2 ianuarie, între orele 
8—20, de către dispeceratul coope
rativei „Radio Progres" din str. 
Sf. Gheorghe Nou nr. 23, tel. 13 42 77. 
In ziua de 1 ianuarie, intre Orele 
14—20, vor mai fi deschise unitățile 
nr. 71 — str. 30 Decembrie nr. 16 
(tel. 15 75 23; 14 24 95) și nr. 26 din 
Complexul Moghioroș (tel. 46 52 25 și 
46 13 97), care vor asigura intervenții 
pe teren în - toate sectoarele Capi
talei.
• Reparațiile auto vor fi asigurate 

In ziua de 1 ianuarie, între orele 8—13, 
de către -unitatea nr. 20 din Calea 
Călărași nr. 260, tel. 21 61 44. în ziua 
de 2 ianuarie, între orele 8—13, va 
funcționa unitatea nr. 8 (Băneasa), 
tel. 3316 21. Pentru depanare-trac- 
tare, automobiliștii vor putea apela 
în cele două zile la dispeceratul cen
tral al cooperativei „Automecanica", 
tel. 20 32 35, care va funcționa . între 
orele 7—21.

ționării profesionale în vederea mo
dernizării continue a proceselor de 
producție si tehnologice, asimilării 
de noi produse cu performante com
petitive si îmbunătățirea permanentă 
a calității tuturor produselor.

Călăuzite de orientările si indica
țiile dumneavoastră privind locul 
sindicatelor in viata social-politică a 
țării, organele ■ și organizațiile sindi
cale se angajează să pună in cen
trul activității lor politico-educative 
și cultural-artistice cunoașterea. însu
șirea si aplicarea in viață a hotărî- 
rilor de partid si de stat, conștienti
zarea tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii fată de răspunderile ce le 
revin pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan si a angajamen
telor asumate în întrecerea socialistă, 
întărirea ordinii si disciplinei in pro
ducție. vor milita cu consecventă 
pentru ridicarea conștiinței socialiste 
a maselor, pentru educarea lor în 
spiritul normelor eticii si echității 
socialiste.

Exprimind adeziunea deplină a tu
turor membrilor de sindicat din țara 
noastră fată de politica externă a 
partidului si statului — politică una
nim recunoscută pe plan mondial 
pentru caracterul ei constructiv, in 
concordantă cu aspirațiile si intere
sele legitime ale popoarelor — Ple
nara Consiliului Central al U.G.S.R. 
vă asigură că Uniunea Generală a 
.Sindicatelor din România va acționa 
Si pe mai departe. în spiritul princi
piilor fundamentale, a politicii ex
terne a partidului nostru, pentru 
adîncirea relațiilor sale de colaborare 
și cooperare cu sindicatele din țările 
socialiste, țările în curs de dezvol- 

' tare, din toate țările lumii, pentru 
întărirea unității de acțiune a tutu
ror oamenilor muncii în lupta pentru 
pace, democrație si progres social. în 
numele tuturor membrilor de sin
dicat din tara noastră, vă asigurăm, 
mult stimate ' si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că organele si or
ganizațiile sindicale isi vor intensi
fica eforturile pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, 
că vor face totul in vederea îndepli
nirii neabătute a hotăririlor Con
gresului al XI-lea Si Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru înflo
rirea continuă a patriei socialiste si 
înaintarea ei pe calea luminoasă a 
comunismului.

• Reparațiile la instalațiile sani
tare, electrice și de gaze, vor fi asi
gurate în zilele de 1 și 2 ianuarie, in 
program continuu (ziua și noaptea), 
de către meseriașii dispeceratului 
cooperativei „Instalatorul", din str. 
Traian nr. 156, tel. 21 65 13.

• Reparațiile la obiectele electro- 
casnice și deblocările de uși voi- fi 
asigurate in zilele de 1 și 2 ianuarie, 
intre orele 8—20, de meseriașii dispe
ceratului cooperativei „Metalo-cas- 
nica“, din str. Cuza Vodă nr. 152 
tel. 41 33 85 și 41 27 34.

Centrul de informare al cooperației 
meșteșugărești va funcționa în zilele 
de 1 și 2 ianuarie la tel. 13 58 84 și 
13 58 65 după următorul program : 
în ziua de 1 ianuarie, între orele 
8—13, iar în ziua de 2 ianuarie, între 
orele 8—20.

Asistența sanitară
Serviciile de gardă ale spitalelor 

de adulti si copii vor funcționa in 
aceste zile în program permanent. 
De asemenea, vor asigura pe fiecare 
profil cite cinci paturi libere. Poli
clinicile teritoriale principale de sec
tor. adulti si copii vor asigura în tot 
cursul zilei și nopții gardă pentru 
consultații pe profil de boli interne 
si respectiv pediatrie. Asistenta la 
domiciliu pentru adulti si copii va 
funcționa în acest interval la nivelul 
fiecărui sector, permanent, zi Si 
noapte. în strinsă colaborare cu Sta
ția de salvare. Toți copiii „problemă", 
luati în evidentă în zilele premergă
toare. vor fi vizitați cel puțin o dată 
de către medicul de serviciu pentru 
asistenta la domiciliu în intervalul 
30 dec. — 3 ian. 1979.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
pentru adulti și copii va funcționa 
la nivelul spitalului clinic de oftal
mologie din Piața Cosmortauților nr. 
1, sector 1. Urgențele O.R.L. pentru 
adulti din sectoarele 1. 2. 3 și 7 
vor fi rezolvate de clinica O.R.L. — 
Colțea. iar cele din sectoarele 4, 5, 6 
și 8 prin Centrul de fonoaudiologie 
— Panduri. Pentru copii, urgențele 
O.R.L. funcționează la Spitalul cli
nic central de copii — „Grigore Ale- 
xandrescu". Pentru urgențe stomato
logice la dispoziția populației stau 
medici de gardă, ziua și noaptea, la 
următoarele centre si policlinici sto
matologice : sos. Ștefan cel Mare 27; 
str. Avrig. 9—19 ; str. Baba Novac nr. 
2 ; str. Bucur nr. 2 ; Calea Victoriei 
nr. 1—3 ; str. Știrbei Vodă nr. 132 ; 
bd. I.G. Duca 10—22.

Programul farmaciilor
în zilele de 31 decembrie 1978, 1 și 

2 ianuarie 1979 vor fi deschise în 
permanentă, ziua și noaptea, farma
ciile cu orar în trei schimburi : Far
macia nr. 2. Bd. Leontin Sălâjan 
(Complex comercial A 14) sector 4 ; 
Farmacia nr. 5. Bd. General Maghe- 
ru nr. 18, sector 1 ; Farmacia nr. 9, 
Șos. Ștefan cel Mare nr. 1—7 ; Far
macia nr. 18. Bd. 1848 nr. 5. sector 
4 ; Farmacia nr. 26, Șos. Colentina 
nr. 1. Bl. 34, sect. 2 ; Farmacia nr. 
46, Șos. Mihai Bravu nr. 274. sect. 3; 
Farmacia nr. 50. Complex Com. 1 — 
Ansamblul Berceni Sud. sector 5 ;

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la crearea Partidului Comunist 
din Germania, miercuri seara a avut 
loc. la Ambasada R.D. Germane, un 
film-cocteil. Au luat parte membri ai 
C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai con-/ 
ducerii Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai unor organizații de masă și 
obștești, alți activiști de partid și de 
stat, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

Succese in industria 
constructoare de mașini 

industria construcțiilor de ma
șini a înregistrat, in acest an, 
un ritm mediu de creștere a 
producției superior mediei pe 
economie — 13,6 la sută — ceea 
ce reprezintă un volum de 1,5 
ori mai mare decît în 1975, con- 
solidîndu-șl astfel poziția priori
tară în ansamblul industriei 
noastre. Aceasta este in bună 
parte rezultatul sporirii continue 
a productivității muncii, indica
tor superior de 1,2 ori față de 
ultimul an al cincinalului pre
cedent.

Concludente sînt sporurile ob
ținute in domenii de bază ale 
construcției de mașini. Astfel, în 
1978 — in comparație cu 1975 — 
sînt produse de 1,8 ori mai multe 
mașini-unelte, de 1,5 ori — uti
laje tehnologice, de 1.8 ori — 
autovehicule dotate cu motoare 
diesel, de 1,7 ori — produse de 
mecanică fină, de 1,6 ori —pro
duse electrotehnice. Supuse unui 
proces permanent de moderni
zare, corespunzător cerințelor 
progresului tehnic și științific, 
produsele noi sau reproiectate au 
astăzi o pondere de 41 la sută 
în totalul producției realizate. 
Efect firesc al dezvoltării cer
cetării științifice, nomenclatorul 
producției curente se îmbogă
țește continuu. Sînt construite 
astfel, in prezent, in țară, sis
teme de mașini, agregate și uti
laje cu performanțe ridicate, de 
o inaltă concepție inginerească 
și tehnologică, mijloace perfec
ționate de automatizare și teh
nică de calcul, produse de me
canică fină și optică, echipa
mente hidraulice și pneumatice, 
mașini-unelte CU comandă pro
gram. (Agerpres)

Farmacia nr. 53, str. Băiceni nr. 
1 (Drumul Taberei) sector 7 ; 
Farmacia nr. 68, Bd. 1 Mai nr. 343, 
sector 8 ; Farmacia nr. 70, Ansamblul 
Alexandria-Nord, Bloc PC 10. sector 
6 : Farmacia nr. 93. Șos. Giulești nr. 
123. sector 7 ; Punctul Farmaceutic 
nr. 12 de pe peronul Gării de Nord, 
sector 8.

în ziua de 31 decembrie 1978 toate 
celelalte unități vor lucra in program 
normal de duminică, adică intre orele 
7.30 și 13.

în ziua de 1 ianuarie 1979 vor fi 
deschise între orele 7,30—20,30 și 
farmaciile nr. : 3, 6. 8. 11. 13. 19, 32, 
33. 34. 38. 41. 43. 48, 52, 54. 60, 61. 
63. 67. 71. 73, 76. 78, 81, 85. 86, 90, 
101, 102, 123.

în ziua de 2 ianuarie 1979 vor fi 
deschise intre orele 7,30—20,30 și 
farmaciile nr. 4. 10, 12. 14, 16. 17, 20,
21. 22. 24. 27. 29. 30. 35. 36. 37 . 39. 40,
44. 45. 49. 51, 55,. 56. 57, 59. 62. 64,
65. 68. 72. 74. 77. 79. 83. 84, 87, 88,
89, 92. 95, 98, 99, 100, 111, 118. 119.

Transportul în comun 
din Capitală

în ziua de 31 decembrie 1978. deși 
sărbătoare legală, ținind seama de 
pregătirile de revelion, pentru a asi
gura o servire mai bună a călătorilor, 
I.T.B. a luat măsura de a asigura 
între orele 12 și 24 pe trasee numă
rul maxim de vehicule prevăzut pen
tru zilele de lucru. Cu peste 30 la 
sută va fi suplimentat numărul au
tobuzelor de noapte.

Se va avea în vedere suplimenta
rea numărului de taximetre. în spe
cial în după-amiaza zilei, cit și în 
noaptea revelionului în stațiile Piața 
Scinteii, Gara de Nord, marile car
tiere de locuințe, case de cultură și 
mari restaurante unde se organizează 
revelioane. Peste 9 000 de itebiști — 
conducători de vehicule, taxatori 
(unde mai sint). mecanici, depana
tori, dispeceri etc. vor lucra în aceas
tă noapte.

Participanții la revelionul de la 
Pavilionul expozițional din Piața 
Scinteii vor avea la dispoziție vehi
culele liniei de autobuze 31 „special" 
si un număr sporit de vehicule pe 
traseele ce converg spre Piața Scin
teii — 3 N. 3 S. 4 de tramvaie. 81 și 
82 de troleibuze și 31, 31 R și 105 de 
autobuze ; pe linia de noapte „A“ 
(Piața 1848 — aeroportul Băneasa) 
numărul autobuzelor va fi dublat. în 
zona Pavilionului expozițional va 
funcționa o stație de taximetre cu 
circa 100 de vehicule. Un echipaj de 
control cu radio-telefon va lua mă
suri operative de suplimentare a ve
hiculelor dacă va fi necesar. Toate 
liniile de maxi-taxi vor funcționa cu 
parcul integral intre orele 14—24.

în zilele de 1 si 2 ianuarie 1979, 
parcul de transport în comun ya 
funcționa după programul zilelor de 
sărbătoare, suplimentindu-se traseele 
spre Casa Scinteii. case de cultură, 
parcuri etc.

Pentru zilele de 30 decembrie 1978 
și 2 ianuarie 1979 va fi majorat nu
mărul de vehicule pe traseele ce de
servesc gările (Nord, Basarab. Est, 
Progresul).

Cu prilejul alegerii primului președinte 

al Republicii Dominica

Excelenței Sale Domnului FRED DEGAZON
Președintele Republicii Dominica

ROSEAU-DOMINICA 
în numele poporului român și al meu personal, vă adresez calde felicitări 

și cele mai bune urări de succes.
îmi exprim încrederea că între Republica Socialistă România și Republica 

Dominica se vor stabili și dezvolta relații de prietenie și colaborare, in 
interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

t V
Programul 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoalâ
17,25 Curs de limbă germană
17.45 La volan
18.00 Reportaj pe glob. Itinerar sovietic: 

Erevan — Tbilisi
18,20 Pentru timpul dv. liber, vă 

recomandăm...
18,35 Din cartea naturi! : Trofeul. Film 

realizat cu prilejul Expoziției in
ternaționale de vinătoare 1978

18,05 Film serial pentru copii : Sindbad 
marinarul. Episodul 18

19,30 Telejurnal
20,00 întrecerea socialistă la orele 

bilanțului. Azi, despre realizările 
consiliilor populare

S-A DESCHIS

Salonul de pictură și sculptură 
București-1978"

/A

al municipiului
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis, mier
curi la amiază, Salonul de pictură și 
sculptură al municipiului București 
— 1978. manifestare culturală de sea
mă aflată sub semnul celei de-a doua 
ediții a Festivalului național „Cinta- 
rea României". Sînt reunite aici mai 
bine de 400 de lucrări realizate de 
peste 300 de artiști bucureșteni din 
toate generațiile, lucrări care oferă 
o imagine de ansamblu asupra crea
ției plastice actuale din Capitală. O- 
perele expuse, rezultat al unei rigu
roase selecții, îmbrățișează o largă 
arie tematică, vădind preocupările 
autorilor de a reflecta, cu mijloace 
artistice proprii, realitatea noastră 
contemporană in continuă transfor
mare. elanurile și izbinzile construc
torilor societății socialiste, ‘ eroismul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL:

Keegan, cel mai bun jucător al anului
PARIS 27 (Agerpres). — Tradițio

nala anchetă organizată de re
vista de specialitate „France Foot
ball" l-a desemnat drept cel mai buri 
fotbalist european al anului 1978 pe 
jucătorul englez Kevin Keegan, care 
activează în prezent la clubul vest- 
german S.V. Hanjburg. Este pentru a 
treia oară cind unui fotbalist englez 
i se atribuie trofeul „Balonul de aur", 
după Stanley Matthews (1956) și 
Bobby Charlton (1966).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Cîteva rezultate din etapa a 21-a 

a campionatului englez de fotbal : 
Arsenal — West Bromwich 1—2 ; 
Aston Villa — Leeds 2—2 ; Everton — 
Manchester City 1—0 ; Manchester 
United — Liverpool 0—3 ; Nottingham 
Forest — Derby 1—1.

Turneul masculin de baschet de la 
Madrid a fost ciștigat de formația 
Real Madrid, care in ultima zi a 
competiției a întrecut cu scorul de 
118—105 (63—51) selecționata Ceho
slovaciei.

Concursul internațional de schi- 
fond de la Telemark (Wisconsin), 
contînd pentru „Cupa Mondială", s-a 
încheiat cu proba feminină de 10 km, 
in care victoria a revenit sportivei 
americane Alsion Spencer-Owen, cu 
timpul de 33’56”30/100. Pe locurile ur
mătoare s-au situat suedeza Marie 
Johansson — 34’29”04/100 și canadia
na Shirley Firth — 34’54”01/100.

Sportivul elvețian Hansjoerg Sumi 
a terminat învingător în concursul

cinema
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : SALA PALATULUI —
17.15 ; 30.
• Lanțul amintirilor : PATRIA — 
16; 19. BUCUREȘTI: — 15,45; 19, 
FAVORIT — 16; 19.
• Agentul liniștit : CENTRAL —
15 ; 17,30 ; 20.
• Totul pentru fotbal: SCALA —
15,45 ; 18 ; 20,15, CAPITOL — 15.45; 
18 ; 20,15, FEROVIAR — 15.45 ;
18 ; 20,15.
• Optimiștii : LUCEAFĂRUL —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : GRIVIȚA
— 15.45 ; 18 ; 20,15. GLORIA —
15,45 ; 18 ; 20,15, AURORA — 15 ; 
18 ; 20.
• Insule in derivă : FESTIVAL
— 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Toți sau niciunul : BUZEȘTT —
16 ; 17,30 ; 20.
• Aurul lui Mackenna: VICTORIA
— 15.30 ; 19, GIULEȘTI — 16 ; 19.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : BUCEGI — 15 ; 17 30 ; 20.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

20.15 Ancheta TV : Patria muncii noas
tre, patria tinereții noastre

20.45 tn Maramureș taragotul are un 
nume propriu : Dumitru Fărcaș

21,00 Reportaj de scriitor : Basorelief 
cu oameni șl oțel la Tîrgoviște, de 
Platon Pardău

21,20 Pagini de vitejie. Clntece și selec- 
țiuni din balete, opere și operete 
românești

21.45 Anul politic intern
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Programul 2

19.30 Telejurnal
20,00 Concert Enescu — Beethoven
21.20 Telex
21,25 Un fapt văzut de aproape
21.45 Moștenire pentru viitor. Timpul 

patriei, timpul literaturii
22.20 închiderea programului

muncii 'lor cotidiene și de a evoca 
momente importante din istoria pa
triei, din lupta neobosită dusă de 
poporul român pentru independență, 
libertate și progres social. Salonul o- 
feră, totodată, o amplă sinteză a ge
nurilor, tendințelor stilistice și teh
nicilor folosite de artiștii bucureșteni 
in activitatea lor creatoare.

La vernisaj au rostit scurte alocu
țiuni Amza Săceanu, vicepreședinte 
al Comitetului de cultură și educa
ție socialistă al municipiului Bucu
rești, și Ion Frunzetti, vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului’ Culturii și Educației Socia
liste. ai organelor locale de partid si 
de stat, ai Uniunii artiștilor plastici, 
numeroși oameni de artă si cultură.

(Agerpres)

în urma lui Kevin Keegan, care a 
totalizat 87 de puncte, au fost clasați 
in ordine Johan Kranki (Austria) — 
81 p, Robbie Rensenbrinck (Olanda) 
— 50 p. Roberto Bettega (Italia) — 
28 p. Paulo Rossi (Italia) — 23 p, 
Ronnie Hellstroem (Suedia) și Rudi 
Krol (Olanda) — cîte 20 p. Ken 
Dalglish (Scoția) și Allan Simonsen 
(Danemarca) — cîte 10 p și Peter 
Shilton (Anglia) — 9 p.

internațional de sărituri cu schiurile 
desfășurat pe trambulina de la St. 
Moritz. Sumi a realizat 244,7 puncte 
(sărituri de 89 m și 87 m). fiind urmat 
de Sakaya Tsuruga (Japonia) — 231,9 
puncte și Paul Egloff (Elveția) — 
221,4 puncte.

în prima zi a concursului interna
țional de patinaj viteză de la Inzell, 
sportiva vest-germană Monika 
Pflug-Holzner a ciștigat două probe : 
500 m — 43”97/100 si 1 000 m — 1’29” 
77,100. în proba masculină de 500 m 
(sprinteri), victoria a revenit olande
zului Jan van der Roemer, cu timpul 
de 39”83/100.

Săli Club — I.T.B. își încheie acti
vitatea pe 1978 cu un simultan la 30 
de mese dat de marele maestru Victor 
Ciocîltea în ultima zi a anului — du
minică 31 decembrie, la ora 10,00.

înscrierile la acest simultan se 
primesc la Șah Club — I.T.B. din 
Capitală (str. Lipscani nr. 21) sau te
lefonic la numărul 13 76 35.

• Cascadorii: EXCELSIOR —15.45;
18 ; 20,15, MELODIA — 15,45 ; 18 ; 
20,15.
• Din nou împreună : VOLGA —
15.45 ; 18,15 ; 20.30, MIORIȚA ’ —
15.30 ; 17,45 ; 20.15, MODERN —
15.45 ; 18 : 20,15.
• Albinele sălbatice : EFORIE —
15 ; 17,30 ; 20, TOMIS — 15 ;
17.30 : 20.
• Jezebel : CINEMA STUDIO —
14 ; 16; 18; 20, DRUMUL SĂRII — ,
15.30 : 18 ; 20.
• Mama : CINEMA STUDIO —
10 ; 12.
• La noi era liniște : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20.
• Talismanul — 15,30 : înainte de 
tăcere — 17,30; 19.30: FERENTARI.
• Contele de Monte Cristo : CO- 
TROCENI — 15 : 17,30 ; 20.
« Rătăcire : VIITORUL — 15.30 ;
17.45 ; 20.15.
t Acel blestemat tren blindat : 
DACIA — 15.15 ; 17.30 : 20, FLA* 
CAR A — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Gervaise — 11,45 ; Nebunii fe
meiești — 14 : Carabinierii — 16,15; 
Meandre — 18,30 ; Anul trecut la 
Marienbad — 20,30 — CINE
MATECA.
• Riul care urcă muntele: POPU
LAR — 16 ; 18 ; 20.

sărbătoarea națională a nepalului

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATHMANDU

Cu prilejul Zilei naționale a Nepalului vă adresez dumneavoastră calde 
felicitări, iar poporului nepalez cele mai bune urări de succes, de progres și 
prosperitate.

Nepalul, tară situa
tă in partea de centru- 
sud a munților Hima
laia. și care cuprinde, 
între granițele sale, 
cele mai înalte piscuri 
din lume, fiind acope
rită, în cea mai mare 
parte de păduri, ghe
țari și zăpezi veșnice, 
sărbătorește astăzi ziua 
sa națională. Specifi
cul geografic, dar mai 
ales regimul feudal, 
stăpinirea despotică de 
peste un veac a dinas
tiei Rana, răsturnată 
prin răscoala populară 
din 1951, păreau a fi 
sortit Nepalul izolării 
și înapoierii. în anii 
din urmă, insă, țara a 
cunoscut un șir de

transformări înnoitoa
re.

Pentru dezvoltarea 
economică a unei ase
menea zone muntoase, 
construirea de drumuri 
este de importantă 
primordială ; căile ru
tiere, construite în ul
timul timp, ca și ace
lea aflate în construc
ție — de pildă noua 
magistrală ce străbate 
pe direcția nord-sud 
zona centrală muntoa
să — sau in stadiu de 
proiect înlesnesc acum 
traficul intern, ca și 
legătura cu exteriorul, 
în paralel, oficialitățile 
de la Kathmandu au 
adoptat măsuri in ve
derea stimulării indus
triei naționale (anul a-

ND PRESA STRĂINĂ

Figaro Alimentația rațională- 
premisa unei vieți mai îndelungate

Chiar cu alimente de calitate, omul 
se poate hrăni prost. Este o proble
mă care ține de domeniul a ceea ce 
nutriționiștii numesc -tip de consum», 
în Franța și în S.U.A., de pildă, tipul 
curent de alimentație pune în eviden
ță consumul excesiv de dulciuri și 
grăsimi. Or. creșterea consumului de 
carne grasă, băuturile gazoase dulci 
și cremele glasate, atit de agreate de 
copii, provoacă, de la o virstă fra
gedă, cazuri de obezitate, ca și apari
ția unor afecțiuni coronariene, care 
prezintă o amenințare categorică pen
tru sănătate. In Franța, de pildă, con
sumul' de dulciuri — cu o creștere 
de 10 la sută pe an — este pe punc
tul de a ajunge din urmă nivelul, din 
Statele Unite, unde 30 pînă la 40 la 
sută din adulți pot fi clasificați ca 
obezi și unde bolile provocate de ex
cese in alimentație preocupă din ce 
în ce mai mult.

Efectele acestor stări de lucruri 
asupra sănătății publice sint grave : 
da,că în 1900 maladiile infecțioase 
constituiau, pe plan general, cauza 
cea mai frecventă a mortalității, as
tăzi cauzele ei cele mai curente au 
la origine modul de alimentație ; nu
mai bolile vasculare, considerate 
separat, provoacă 49 la sută din 
numărul deceselor. O îmbunătățire 
concertată a alimentației poate duce 
la o scădere însemnată a mortalității. 
Unii savahți apreciază că, ex- 
ceptind eventualele „străpungeri" 
pe frontul cancerului, aproape nimic 
nou nu mai e de așteptat din partea 
medicinii curative și că singurul do
meniu susceptibil în mai mare mă
sură de a reduce mortalitatea este 
acela al studiilor asupra nutriției.

Studii realizate în S.U.A. relevă că 
datorită numai unor simple schimbări 
în regimul alimentar (cu 57 la sută 
mai puține grăsimi animale și o re
ducere cu 23 la sută a tutunului, in

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 decembrie. în țară : Vreme în 
general caldă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
mai ales sub formă de burnițe și ploaie, 
mai frecvente in jumătatea de nord a

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 27 DECEMBRIE 1978

Extragerea I : 34, 31, 41, 23, 8, 13 Fond total de cîștiguri : 958 392 lei
Extragerea a Il-a : 3, 36, 39, 19, din care 233 673 lei report catego- 

18, 7 ria I

• Fiul „Feței palide" : PACEA — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Acțiunea „Arsenal" : ARTA —
15.30 : 18 ; 20,15.
• Animalul : FLOREASCA — 15 ;
17.30 ; 20.
• Orașul-fantomă : MUNCA —
15.45 ; 18 ; 20, COSMOS — 15.30 :
17.45 ; 20.
• Revanșa : PROGRESUL — 16 ; 
18 ; 20.
• Dueliștii : FLAMURA — 13,45 ; 
18 ; 20,15.
• Marile speranțe : DOINA —
15.30 ; 18 ; 20.
• Toamna bobocilor î TIMPURI 
NOI — 15,45 ; 18 ; 20.

teatre
• Teatru] Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu — 
15 ; Părinții teribili. — 19,30; (sala 
Atelier) : Aventură în banal — 19. 
> Filarmonica George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Dan Atanasiu ț— 20.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

cesta au intrat in func
țiune, printre altele, 
prima fabrică de mase 
plastice și prima fa
brică de hirtie a tării), 
intensificării acțiuni
lor de prospectare geo
logică, subsolul nepa
lez, încă puțin cerce
tat, ascunzînd. potrivit 
primelor evaluări, im
portante bogății mine
rale.

între România și Ne
pal s-au statornicit re
lații de prietenie și co
laborare bazate pe 
stimă și respect reci
proc, dezvoltarea lor 
în continuare cores- 
punzind intereselor 
ambelor popoare, cau
zei păcii și înțelegerii 
in lume.

perioada 1963—1975) curbe socotite 
ineluctabile au fost frinte. Bolile de 
inimă au bătut in retragere : in 1950 
— 50 de decese la 100 000 de persoane 
între 25 și 40 de ani; în 1975 — doar 34. 
530 morți in cazul celor avînd vîrste 
între 45 și 64 de ani, in 1950, și 410 in 
1975. Nu e ceva spectaculos, dar re
prezintă un indiciu, un înpeput demn 
de atenție.

Preocupările americane în legătură 
cu alimentația se reflectă și in re
comandarea Congresului de a se 
înființa catedre specializate în uni
versități.

Bolile provocate de excese în ali
mentație sint de trei categorii — dia
bet, hipertensiune, colesterol crescut. 
Poate fi adăugată și obezitatea, in 
măsura în care orice creștere în greu
tate duce la sporirea riscurilor de 
îmbolnăvire a sistemului cardiovas
cular. Dar nutriționiștii nu-i condam
nă pe toți semenii lor la un regim 
extra sever. Studii mai nuanțate au 
evidențiat că există persoane cu un 
mare risc de a contracta boli cardio
vasculare, în timp ce în cazul altor 
persoane acest risc este mai mic. Dar 
chiar și în ce privește prima catego
rie o supraveghere sistematică de 
ordin medical și dietetic, fără excese 
de „sobrietate", ar putea da o sensi
bilă consistență speranței de a trăi 
mai mult.

Problema care se pune de acum îna
inte este aceea a popularizării princi
piilor unei nutriții sănătoase. în unele 
țări, acest principiu intimpină rezis
tență din partea firmelor de produse 
alimentare. Astfel, de pildă, la 
Chicago s-a calculat că 70—85 la sută 
din publicitatea de la televiziune 
este în favoarea unor produse ali
mentare dulci sau in componența 
cărora intră grăsimi. Și acestei pro
bleme trebuie, ca atare, să i se dea 
atenție.

țării. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, predominînd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 6 și plus 4 grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei, iar 
maximele între minus 2 șl plus 8 grade, 
izolat mai ridicate in zona deluroasă, 
în prima zi. Ceață locală, dimineața și 
seara. In București: Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi mai mult noroș, fa
vorabil burniței și ploii slabe. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperatura ușor 
variabilă. Dimineața și seara, ceață.

• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureaiiu): 
Leonce și Lena — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din
Chaillot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
A Teatrul „Nottara*- (sala Maghe- 
ru) : Timon din Atena — 19,30 ; 
(sala Studio) : Jocul — 19.
A Teatrul Giulești : O familie 
îudoliată — 19,30 : (sala Majestic): 
Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme (premieră)
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30 ; (sala
Victoria) : Omul care aduce rîsul
— 19,30.
o Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „ion Vasilescu" : Si
ciliana — 19,30.
« Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10 ; Recreația mare
— 16.
• Circul București : Bravo circuli 
— 10 ; 19,30.

• CHIMIE Șl CLIMA
TIZARE. Specialiștii canadieni 
experimentează diferite mate
riale apte să faciliteze stocarea 
energiei solare în pereți, feres
tre sau chiar în mobile. Sint 
studiate două categorii de ma
teriale : amestecuri pe bază de 
sulfați de sodiu hidratați și 
combinații de acid stearic cu 
diferiți acizi organici. Investițiile 
necesitate de un asemenea mod 
de climatizare s-ar amortiza in 
decurs de șase luni. Ușoare si 
rezistente, materialele amintite 
ar putea căptuși pereții interiori 
ai încăperilor sau ar putea fi fo
losiți Ia confecționarea unor 
piese de mobilier.

• TROTUAR... EXPRES.
Era trotuarelor rulante exprese 
a fost inaugurată, în Franța, de 
prototipul unui asemenea tro
tuar, denumit Trax, care rulea
ză cu o viteză de 12 kilometri 
pe oră. Experimentat in apro
piere de Saint-Etienne, acest 
gen de transport va fi instalat 
anul viitor la gara Lyon din 
Paris. Trotuarul „demarează" cu 
3 km pe oră, respectiv aproape 
de viteza cu care merge un pie
ton, apoi accelerează pină la 12 
km pe oră, pentru ca in apro
piere de capăt să revină la vi
teza inițială și să depună „pa
sagerii" in siguranță. Traxul va 
necesita o perioadă mai înde
lungată de experimentare, mal 
bine-zis de adaptare â pietoni
lor la acest nou mijloc de trans

port, anticipat încă la sfîrșltul 
secolului trecut. Dacă experiența 
de la gara Lyon se va dovedi 
concludentă, ea va fi extinsă 
pentru a facilita deplasările pie
tonilor pe culoarele metroului 
parizian. în gări ș.a.m.d.

• PETROLUL DIN 
ADÎNCURILE ATLANTI
CULUI. Recent s-a încheiat 
acțiunea de analizare a eșan- 
tioanelor de sol submarin pre
levate, cu doi ani în urmă, de la 
adîncimi de 4 000 m in Atlantic, 
în largul coastelor nord-vestice 
ale Africii. Specialiștii au con
statat că in profunzimile sub- 
oceanice din zona respectivă 
s-ar afla sedimente petrolifere 
încă tinere (în curs de forma

re), care ar urma să se „matu
rizeze" abia peste citeva milenii. 
Inedit este și faptul că, pentru 
prima oară, au fost descoperite 
indicii ale existenței petrolului 
la joncțiunea dintre platforma 
continentală și platoul oceanic.

• HARȚI ANTICE ALE 
COMETELOR. Intr*u“ mor' 
mint din apropierea orașului 
Cianșa, din China, au fost des
coperite 29 de hărți pe mătase 
ale traiectoriilor unor comete ; 
hărțile au fost îngropate în 
anul 168 înaintea erei noastre. 
Hărțile de acum două milenii

atestă că cei ce le-au întocmit 
aveau cunoștințe destul de 
avansate asupra fenomenelor 
cerești. Pe ele sint indicate 
cercuri și puncte in partea an
terioară a cometelor, ceea ce 
lasă să se presupună că astro
nomii chinezi din antichitate 
descoperiseră existenta unui nu
cleu al cometelor. Din imaginea 
alăturată se poate vedea și în
cercarea de clasificare a come
telor după forma acestora.

• CEL MAI NORDIC 
PUNCT TERESTRU. In' 
stitutul geodezic danez a făcut 
cunoscută, la Copenhaga, des
coperirea celui mai nordic punct 
terestru al , planetei noastre — 
o insulă stîncoasă de numai

citeva sute de kilometri pătrați, 
pierdută în imensitatea de ghea
ță a Oceanului înghețat de Nord, 
la o distantă de 400 km de pol. 
Descoperirea, în cursul unei 
expediții cartografice in nordul 
Groenlandei, a fost rodul în- 
tîmplării: în încercarea de a 
lămuri. în sfîrșit, dacă promon
toriul Morris Jessup, sau așa- 
numita insulă „Coffee . Club", 
este cel mai nordic punct te
restru. geografii danezi au dat, 
la circa 1,5 km mai la nord, peste 
o necunoscută (pînă acum) 
insuliță care a pus capăt, intr-un 
mod neașteptat, dilemei,

• STATISTICI ME
TEOROLOGICE. în prima 
jumătate a anului, asupra terito

riului Statelor Unite s-au des- 
lănțuit 700 de uragane, care au 
provocat importante pagabe 
materiale. Specialiștii consideră 
că în 1978 s-a Înregistrat un 
nedorit „.record" in această 
privință, intrucit in S.U.A. se 
produc în medie cel mult 500 
uragane într-un semestru.

• JUBILEUL ORAȘU
LUI BRUXELLES. A11U' 
viitor, capitala Belgie, — orașul 
Bruxelles — va împlini un mi
leniu de existentă documenta
ră. Evenimentul va fi marcat 
prin numeroase manifestări cul
turale și artistice. De altfel, pre
gătirile pentru acest jubileu au 
și început.
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Încetarea din viață a președintelui

REPUBLICII ALGERIENE DEMOCRATICE ȘI POPULARE,

HOUARI BOUMEDIENE

Excelenței Sale Domnului RABAH BITTAT
Președintele Adunării Populare Naționale 

a Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Am aflat cu mult regret vestea încetării din viață a președintelui 
Consiliului Revoluției, președintele Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene, fiu credincios al poporului algerian, luptător 
dîrz pentru pace, libertate și progres, prieten al poporului român, militant 
consecvent pentru continua dezvoltare a bunelor relații de prietenie, colaborare 
și solidaritate româno-algeriene.

In aceste grele împrejurări, în numele poporului român și al meu personal, 
vă adresez dumneavoastră, Consiliului Revoluției, guvernului și poporului 
algerian cele mai sincere condoleanțe pentru pierderea grea suferită.

întîlnirile și convorbirile, dialogul frecvent dintre mine și prietenul meu 
apropiat, președintele Houari Boumediene, au statornicit între noi, de-a 
lungul anilor, relații de caldă prietenie, caracterizată prin cordialitate, respect 
și încredere reciprocă, au prilejuit dezvoltarea și impulsionarea relațiilor 
româno-algeriene, au asigurat o conlucrare rodnică în slujba cauzei păcii, 
libertății și independenței naționale, împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.

In aceste momente de mare tristețe pentru poporul algerian, doresc să 
reafirm hotărîrea României socialiste de a acționa pentru întărirea continuă 
a relațiilor prietenești de colaborare multilaterală româno-algeriene, a 
conlucrării dintre țările noastre în sfera relațiilor internaționale, in interesul 
celor două popoare, al păcii și securității în lume.

împărtășind durerea poporului algerian, a familiei îndoliate, doresc să 
li se transmită, din partea mea și a familiei mele, sentimentele noastre de 
profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Zile de doliu la Alger
® Mîine vor avea loc funeraliile • Ședința 
extraordinară a Adunării Populare Naționale

• Desemnarea președintelui interimar
ALGER 27 (Agerpres). — Agenția 

algeriană de știri Algerie Presse Ser
vice a anunțat că, miercuri, la ora 
3 și 55 de minute (ora locală). Houari 
Boumediene, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și . Populare, 
președintele Consiliului Revoluției, 
a încetat din viață la spitalul 
,.Mustafa", din Alger, unde se afla 
internat de la 18 noiembrie a.c. Sta
rea sănătății sale s-a agravat brusc 
în cursul nopții de marți. Corpul 
neînsuflețit a fost depus la Palatul 
Poporului din Alger.

Președintelui Houari Boumediene 
1 se vor face funeralii naționale, care 
vor avea loc vineri, 29 decembrie. 
Pe întreg teritoriul țării a fost decre
tat doliu național pe o perioadă de 
40 de zile. In întreaga țară drapelul 
național a fost coborît în bernă pe 
toate clădirile publice, de-a lungul 
principalelor artere de circulație.

Miercuri dimineața, Adunarea 
Populară Națională — Parlamentul 
— s-a intrunit in ședință extraor
dinară sub președinția lui Rabah 
Bittat. Au luat parte membrii Con
siliului Revoluției și ai guvernului, 
ofițeri superiori, președinții comi
siilor permanente ale Frontului de 
Eliberare Națională, membri ai apa
ratului central al partidului, condu
cători ai organizațiilor de masă. Au 
fost de față membri ai corpului di
plomatic acreditați la Alger.

Houari Boumediene

A încetat din viață Houari 
Boumediene, președintele Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare, conducător de seamă al luptei 
pentru libertatea, independența și 
prosperitatea poporului algerian.

Născut la 23 august 1925, intr-o 
familie de țărani din localitatea 
Guelma, departamentul Bone, 
Houari Boumediene studiază limba 
arabă literară la Universitatea Zi- 
touna. din Tunis, și la Universitatea 
El-Azhar, din Cairo, după cgre de
vine profesor de literatură arabă- 
El s-a înrolat de timpuriu în pri
mele rînduri ale luptei pentru cu
cerirea independenței și dezvoltarea 
de sine stătătoare a patriei sale. Se 
află printre animatorii insurecției 
armate împotriva colonialiștilor 
francezi. începînd din 1955. Houari 
Boumediene ia parte activă la 
războiul de eliberare națională și, 
în 1957, preia comandamentul gru
purilor de partizani din regiunea 
Oran, fiind avansat la gradul de 
colonel.

In martie 1960, Houari Boume
diene este numit șeful Statului 
Major al Armatei de Eliberare Na
țională. Este ales membru al Con
siliului Național al Revoluției Al
geriene. Participă, la Tripoli, la 
redactarea programului revoluțio
nar al Frontului de Eliberare Na
țională.

In septembrie 1962, după procla
marea Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare. Houari Boume
diene a fost numit ministru al 
apărării naționale și. un an mai 
tîrziu, prim-vicepreședinte al Con

Rabah Bittat. președintele Adună
rii Populare Naționale, a anunțat 
oficial, potrivit prevederilor Consti
tuției algeriene, vacanța funcției . de 
președinte al țării.

S-a anunțat apoi că, potrivit ar
ticolului 117 al Constituției, pre
ședintele Adunării Populare Națio
nale a devenit șef al statului pe o 
perioadă de 45 de zile, în cursul 
căreia urmează să fie pregătită ale
gerea președintelui republicii.

In discursul de învestitură rostit 
la sfîrșitul ședinței, Rabah Bittat a 
chemat poporul algerian la „dis
ciplină. civism și patriotism" pentru 
a putea depăși acest eveniment 
dureros. El s-a angajat să respecte 
„caracterul ireversibil al socialismu
lui, independența națională și inte
gritatea teritorială a țării". „Asumînd 
această inaltă funcție de stat — a 
declarat Bittat — vă cer să mă aju
tați in îndeplinirea misiunii în
credințate. Trebuie să dovedim lu
mii, și cu această ocazie, maturitatea 
poporului algerian".

în cursul interimatului preziden
țial urmează să fie convocat Con
gresul extraordinar al Frontului de 
Eliberare Națională, care va de
semna candidatul la președinție, ce 
va fi propus aprobării sufragiului 
popular.

siliului. In 1965 devine președintele 
Consiliului Revoluționar și pre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
In decembrie 1976 a fost ales pre
ședinte al republicii.

în perioada de cind Houari 
Boumediene a deținut funcții de 
cea mai inaltă răspundere. în Al
geria au avut loc ample prefaceri 
progresiste, cu caracter revoluțio
nar, în domeniile social-politic și 
economic, menite să asigure con
solidarea independenței, accele
rarea procesului de făurire a unei 
vieți prospere poporului algerian.

în acești ani Republica Algeriană 
Democratică și Populară a militat 
activ pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului și 
rasismului pe continentul afri
can, pentru instaurarea unor re
lații politice și economice de depli
nă egalitate și respect reciproc în
tre state, pentru dezvoltarea multi
laterală a raporturilor cu țările so
cialiste. cu țările în curs de dezvol
tare. cu țările nealiniate, cu toate 
statele lumii.

în spiritul politicii generale a 
partidului și statului nostru, de dez
voltare a relațiilor cu țările africa
ne, cu noile state independente și, 
în mod deosebit, cu cele care au pă
șit pe calea unor profunde transfor
mări democratice și progresiste, 
România socialistă șjt-a manifestat 
permanent solidaritatea cu poporul 
algerian in lupta acestuia pentru o 
dezvoltare liberă, pentru dreptul de 
a fi stăpîn pe propriile destine. Pe 
aceste temeiuri. în virtutea aspira
țiilor comune de făurire a unei vieți 
libere și prospere între țările, parti
dele și popoarele noastre, s-au sta
tornicit legături de trainică priete
nie și colaborare.

O contribuție de cea mai mare 
importanță în dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Frontul de Eliberare Națională, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Algeriană Democratică 
și Populară au avut-o intilnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Houari Boumediene. 
Documentele semnate. în primul 
rind Declarația comună, precum și 
acordurile și înțelegerile concrete 
încheiate cu prilejul vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară in martie 1972 au pus baze 
trainice dezvoltării puternice a co
laborării româno-algeriene, atît pe 
plan bilateral, cit și pe arena vieții 
internaționale.

Exprimind întreaga compasiune 
poporului algerian. poporul român 
îi adresează gîndurile sale priete
nești, urarea de a obține noi succese 
în dezvoltarea patriei sale. în apă
rarea revoluției — idealuri cărora 
Houari Boumediene le-a consacrat 
întreaga sa viață.

Suedia se pronunță pentru interzicerea 
tuturor experiențelor cu arma nucleară

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
Suedia se pronunță din nou pen
tru interzicerea tuturor experien
țelor cu arma nucleară. După cum a 
declarat, la Stockholm, ministrul sue
dez al afacerilor externe, Hans Blix, 
intr-un interviu acordat agenției de

„Spunem NU Europei supranaționale"
LUĂRI DE POZIȚIE ÎN FRANȚA

Tot mai multe organizații sociale 
din Franța se pronunță împotriva 
încercărilor „de aliniere (vest-)euro- 
peană" — scrie ziarul ..L'Humanite". 
Astfel. Organizația tineretului mun
citor a dat publicității un comunicat 
în care se spune: „întreprinderile 
franceze continuă să realizeze be
neficii prin concedieri și prin ali
nierea politicii lor la politică Pieței 
comune". In același spirit s-a pro
nunțat și Uniunea foștilor deputați 
gaulliști, care și-a manifestat „neli
niștea față de viitoarele alegeri pen
tru Parlamentul (vest)-european".

SPANIA

Un nou pas pe linia democratizării vieții politice 

și sociale
Mîine intra în vigoare noua Constituție

MADRID 27 (Agerpres).' — Regele 
Juan Carlos a semnat, miercuri, in 
cadrul unei reuniuni solemne a par
lamentului. noua Constituție spanio
lă adoptată prin referendum la 6 de
cembrie. Constituția va intra in vi
goare vineri, odată cu publicarea tex
tului ei in Buletinul oficial.

Rod al eforturilor comune ale prin
cipalelor partide politice spaniole, in 
elaborarea căreia Partidul Comunist 
din Spania a manifestat o serie de 
inițiative, noua constituție se înscrie 
ca un nou pas în procesul de demo
cratizare a vieții politice si sociale. 
Constituția înlocuiește vechile legi 
franchiste care continuaseră să se 
afle in vigoare în perioada de tran-
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agențiile de presă transmit:
„Ciclotron U-400" In* 

stitutul unificat de cercetări nuclea
re de la Dubna (I.U.C.N.) a intrat in 
funcțiune un puternic accelerator de 
ioni grei „Ciclotron U-400". La reali
zarea lui au contribuit, alături 
de specialiștii sovietici, oameni de 
știință și ingineri din țările socialiste 
participante la activitatea I.U.C.N. de 
la Dubna. „Ciclotron U-400" oferă 
largi posibilități pentru efectuarea de 
cercetări fundamentale în domeniile 
fizicii atomice și sintezei elementelor 
transuranice. Fasciculele de ioni 
grei, obținute cu ajutorul noului ac
celerator, lărgesc considerabil .posi
bilitățile cercetărilor fundamentale 
în rezolvarea unor însemnate proble
me practice.

La Genevaa avut loc miercuri 
o intilnire a conducătorilor delegații
lor U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
convorbirile privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive.

Primire la Sofia. Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Walid Jumblatt, președintele Partidu-

Promovînd o politică constructivă, 
dinamică, de amplă deschidere1 pe 
arena internațională, militind cu 
consecvență pentru înfăptuirea nă
zuințelor de pace, libertate, demo
crație și progres ale popoarelor, 
România socialistă a- evidențiat și 
evidențiază însemnătatea primor
dială care revine, in acest sens, ac
țiunii forțelor sociale celor mai largi 
— corespunzător concepției materia
lismului dialectic și istoric cu pri
vire la rolul maselor, al popoarelor 
ca factor determinant al dezvoltării 
economico-sociale. ca făuritoare ale 
propriei istorii.

Intr-adevăr, dacă în înfruntarea 
dintre cele două tendințe diametral 
opuse de pe arena mondială pre
ponderentă este linia păcii și 
progresului, dezvoltării libere și 
independente a popoarelor, aceasta 
se datorează faptului că epoca noas
tră este martora afirmării fără prece
dent a unor forțe sociale din cele 
mai largi, de o extraordinară diver
sitate. care militează pentru lichi
darea politicii imperialiste și rela
țiilor promovate de imperialism, 
pentru consolidarea cursului spre 
destindere, pentru soluționarea in
tr-un mod nou, democratic, a tuturor 
marilor probleme ale contemporanei
tății.

O puternică înrîurire exercită pe 
plan mondial țările socialiste, succe
sele acestora in edificarea noii orîn- 
duiri. în dezvoltarea economiei, in 
dezvoltarea forțelor de producție. 
Creste rolul partidelor comuniste care, 
într-un șir de țări, ancorindu-se 
strins in realitățile naționale și pro- 
movînd o politică în concordanță cu 
aceste realități, și-au sporit influ
ența în mase, joacă un rol de seamă 
în viața țării lor și pe arena interna
țională.

Ca o importantă forță a luptei 
antiimperialiste se afirmă țările in 
curs de dezvoltare, statele nealiniate, 
noile state independente — care al
cătuiesc marea majoritate a țărilor 
globului și ale căror popoare își 
revendică cu vigoare dreptul de a fi 
stăpine asupra destinelor proprii.

Au crescut nivelul de organizare și 
combativitatea clasei muncitoare, 
forța socială cea mai avansată a 
contemporaneității, militantă tradi
țională pentru pace, libertate na
țională șl socială, pentru prietenia 
popoarelor. Un aport însemnat in 
promovarea acestor deziderate aduce 
țărănimea, care, într-o serie de țări, 
deține, în continuare, o pondere în
semnată și joacă un rol important în 
viața economică și socială. Sporește 
participarea păturilor mijlocii în 
această direcție, a crescut rolul in
telectualității, căreia revoluția teh- 
nico-științifică ii conferă un loc 

presă suedeze T.T., Suedia a între
prins luna aceasta un demers pe 
lingă S.U.A.. Marea Britanie . și 
U.R.S.S.. cerindu-le să-și onoreze cit 
mai grabnic angajamentul asumat 
de a încheia un tratat privind inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară.

La rindul ei, Federația republica
nilor pentru progres și democrație 
consideră că „ștergerea frontierelor 
(vest)-europene nu răspunde unei 
idei generoase de reconciliere a po
poarelor, ci unui calcul al capitalis
mului anonim și cosmopolit, care 
vrea să distrugă națiunile pentru a 
aservi mai bine oamenii". „Pericolul 
— declară federația — este de o ex
tremă gravitate". „Poziția noastră 
este clară. Spunem nu, nu, nul — 
Europei supranaționale".

zitie cu unele amendamente. Consti
tuția prevede ca formă de stat mo
narhia parlamentară, garantează 
drepturile si libertățile cetățeanului, 
proclamă separarea statului de bise
rică. paralel cu libertatea credinței, 
coboară virsta majoratului electoral 
la 18 ani. instituie obligativitatea in- 
vătămîntului elementar.

Prin sancționarea noii Constituții, 
guvernul premierului Adolfo Suarez 
urmează fie să solicite un vot de 
încredere în parlament, fie să con
voace alegeri generale. Agenția 
U.P.I. apreciază că decizia premie
rului Suarez va fi anunțată la înce
putul lunii ianuarie.

lui Socialist Progresist din Liban, 
aflat în vizită in Bulgaria. Convor
birea s-a referit, în special, la aspecte 
ale situației din Liban și din Orientul 
Mijlociu.

Congresul Partidului Mun
citoresc Socialist din Tur
cia. La ^sf-ant>uI a avut loc cel de-al 
doilea Congres al Partidului Munci
toresc Socialist din Turcia, care a 
examinat raportul Comitetului Cen
tral privind activitatea partidului 
după primul congres, din 1976. și a 
stabilit liniile directoare ale strategiei 
și tacticii sale în perioada urmă
toare, In funcția de președinte gene
ral al Partidului Muncitoresc Socia
list din Turcia a fost reales A. 
Kacimaz. Referindu-se la direcțiile 
principale de activitate a partidului, 
A. Kacimaz a declarat că un obiectiv 
prioritar îl reprezintă întărirea cola
borării cu forțele de stingă din 
Turcia.

încetarea exportului de 
petrol brut iranian. La w#- 
shington, purtătorul de cuvint al De
partamentului de Stat. Hodding Car

tof mâi important în societate. Se 
manifestă cu vigoare sporită tînăra 
generație, au loc adinei prefaceri în 
ce privește condiția femeilor, care, 
reprezentînd peste jumătate din 
populația globului, participă astăzi 
Intr-o măsură mereu crescindă, in 
comparație cu trecutul, la viata 
politică și socială.

In general, tabloul vieții politice 
al contemporaneității cunoaște o pu
ternică afirmare a diferite mișcări 
politico-sociale — mișcări de elibe
rare națională, formațiuni politice 
progresiste, democratice, partide cu 

întărirea solidarității 

tuturor forțelor antiimperialiste 
in lupta pentru destindere și pace

orientări socialiste, organizații ob
ștești, grupări politice cu caracter 
liberal, laic sau religios, mișcări pa
cifiste.

Firește, în virtutea însăși a diver
sității lor, aceste forte sociale au un 
caracter eterogen, fiecare in parte își 
are interesele specifice. Dar, pe 
deasupra acestora, se impun un șir 
de obiective fundamentale, majore, 
prioritare, in care sînt interesate fie
care categorie socială si fiecare 
popor.

Un astfel de obiectiv primordial, 
o problemă arzătoare a întregii ome
niri reprezintă pacea si dezarmarea. 
Astăzi, cind este evident că o nouă 
conflagrație s-ar solda cu conse
cințe catastrofale pentru întreaga 
umanitate, cind perpetuarea si inten
sificarea cursei înarmărilor sporesc 
mereu riscurile distrugerii si chiar 
supradistrugerii civilizației, aruneînd. 
totodată, uriașe poveri pe umerii po
poarelor — obiectivul luptei pentru 
pace și dezarmare creează un vast 
cimp de raliere a tuturor acestor 
forțe, de întărire a acțiunii lor co
mune, convergente, de dezvoltare a 
conlucrării și colaborării lor de luptă.

Coexistența pașnică, atingerea foca
relor de conflict și încordare existen-

CIPRU

Pentru reluarea negocierilor 
intercomunitare

Declarația 
președintelui Spyros Kyprianou

NICOSIA 27 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unui miting or
ganizat la Kyperounda. președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou, a de
clarat că partea cipriotă greacă este 
gata să reia convorbirile intercomu
nitare, sub auspiciile Națiunilor Uni
te, și să ajungă la o reglementare 
rapidă, în condițiile desfășurării unor 
negocieri reale. Șeful statului. cipriot 
a adăugat că problema nu poate fi 
însă rezolvată fără retragerea tru
pelor străine din insulă și fără re
întoarcerea refugiaților la căminele 
lor.

Observatorii de Ia Nicosia consi
deră că este pentru prima oară după 
întreruperea negocierilor intercomu
nitare cind președintele Kyprianou 
se pronunță atit de ferm pentru 
reluarea dialogului.

Se menționează, pe de altă parte, 
că afirmațiile președintelui cipriot au 
intervenit după întrevederile mi
nistrului de externe al Ciprului' cu 
secretarul general al O.N.U.

TURCIA

Apel al premierului 
Biilent Ecevit

ANKARA 27 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul sesiunii comune a 
Parlamentului turc, premierul Biilent 
Ecevit a lansat un apel întregii popu
lații, cerindu-i să se abțină de la 
orice acțiuni susceptibile să deter
mine escaladarea tensiunii in țară. 
Primul ministru a subliniat că. în 
prezent, este necesară asigurarea 
unității naționale pentru restabilirea 
calmului și a liniștii în Turcia și a 
arătat că urmează să se procedeze 
la o anchetă pentru a elucida cauzele 
incidentelor de la Kahramanmaras 
— soldate, după cum s-a anunțat, cu 
moartea a 102 persoane — și pen
tru a stabili persoanele responsabile 
de declanșarea lor.

ter, a relevat că de marți Iranul a în
cetat să mai exporte petrol brut, ca 
urmare a închiderii terminalului pe
trolier din insula Kharg —■ relatează 
agențiile Associated Press și France 
Presse. Purtătorul de puvînt american 
a arătat că situația din domeniul pro
ducției petroliere a Iranului, ca urma
re a grevelor, „este încordată". Pro
ducția de țiței a scăzut brusc, situîn- 
du-se marți la nivelul de 240 000 ba
rili. cșnțitjț^ necesară consumului in
ternul iranului.

Concluziile anchetei de 
la Georgetown.Jim Jones și 
colaboratorii șăi apropiați. membrii 
echipei medicale a sectei „Templul

Rasiștii de la Salisbury - tot mai izolați
LUSAKA 27 (Agerpres); — „Am 

constituit o puternică armată de 
guerilă in orașe și prezența noastră 
militară la Salisbury, Bulawaya, 
Gwelo, Umtali și in alte orașe rho- 
desiene va incepe să fie resimțită de 
către inamic" — a declarat, la Lusaka,

-- ----------- -------------.

te în diferite părți ale globului, so
luționarea pe cale politică, la masa 
tratativelor, a problemelor litigioase, 
care oricînd se pot transforma în
tr-un conflict generalizat cu conse
cințe incalculabile pentru toate națiu
nile sint imperative majore ale con
temporaneității, a căror înfăptuire 
privește'nemijlocit fiecare popor, for
țele progresiste ale contemporaneită
ții în ansamblul loj-,- necesită, conlu
crarea și acțiunea io/solidară.

In mod similar, realizarea securită
ții în Europa — unde se află față in 
față cele două blocuri militare opuse

și unde sînt concentrate cele mai pu
ternice arsenale din lume — impune 
intensificarea acțiunii popoarelor pen
tru transpunerea in viață, în totali
tatea lor, a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki și, in primul rind, 
pentru adoptarea de măsuri pe calea 
dezangajării militare si a dezarmării, 
fără de care nu se poate vorbi de o 
autentică destindere pe continent, 
multiplicarea eforturilor pentru crea
rea unor condiții favorabile de des
fășurare a viitoarei reuniuni general- 
europene de la Madrid.

Lichidarea subdezvoltării, a deca
lajelor economice, factor principal, de 
intensificare a crizei mondiale, care 
afectează, fără excepție, toate sta
tele,' indiferent de gradul de dezvol
tare sau de orînduirea socială, elimi
narea vestigiilor coloniale, făurirea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, menită să contribuie 
la afirmarea unor relații noi, demo
cratice, să asigure propășirea tuturor 
națiunilor — iată, de asemenea, 
obiective primordiale în care sint in
teresate cele mai largi mase popu
lare de pe planeta noastră.

Asemenea obiective fundamentale, 
de însemnătate vitală pentru întreaga 
omenire, definesc un vast teren de

înaltă apreciere acordată politicii de pace 
și colaborare internațională a României

• Emisiune a televiziunii marocane dedicată 
personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu

RABAT 27 (Agerpres). — In ca
drul ciclului de reportaje consacrate 
marilor evenimente și personalități 
ale anului 1978, Televiziunea ma
rocană a dedicat o emisiune perso
nalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România.

Telespectatorii marocani au putut 
astfel cunoaște aspecte semnificative 
ale activității desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, lupta sa re
voluționară neabătută, din cea rnai 
fragedă tinerețe și pînă în zilele 
noastre, în slujba celor mai nobile 
idealuri ale poporului, ale cau
zei socialismului și păcii. As
pecte de la Cpngresele al IX-lea, al 
X-lea și al XI-lea. ale Partidului litici.

• Un articol al președintelui Parlamentului finlandez

HELSINKI 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Parlamentului finlandez, 
Ahti Pekkala, a publicat, în revista 
Asociației de prietenie Finlanda- 
România, „Viesti-Vesti", un articol 
în care evocă vizita pe care a efec
tuat-o în tara noastră în fruntea unei 
delegații parlamentare.

„Indiscutabil — relevă autorul ar
ticolului — cel mai important mo
ment al vizitei noastre l-a constituit 
intilnirea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. Se poate afirma că pre
ședintele României — țară europeană 
— se numără printre cei mai expe
rimentați șefi de stat din lume, de
oarece. incepind din 1965, el a con
dus (ara sa spre o dezvoltare rapidă 
și a desfășurat, de asemenea, o acti
vitate deosebită in domeniul politicii 
internaționale". Ahti Pekkala apre
ciază ca deosebit de interesantă dis
cuția avută cu președintele Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu situația din 
Europa, precum și abordarea celor 
mai importante probleme internațio
nale, între care cea a Orientului 
Mijlociu.

„Ne-am raliat — scrie președintele 
Parlamentului finlandez — părerii 
șefului statului român, potrivit că- 

poporului", au fost găsiți vinovați de 
către justiția guyaneză pentru asasi
narea în masă, la 18 noiembrie, a 
peste 900 membri ai sectei. In urma 
anchetei întreprinse la Georgetown 
s-a constatat că „sinuciderile" din 
colonia Jonestown au fost de fapt un 
asasinat în masă comis din ordinul 
conducătorilor coloniei.

Amînarea alegerilor din 
Bangladesh. Postul de radi0 
Dacca a anunțat că alegerile parla
mentare din Bangladesh, programate 
inițial pentru 27 ianuarie, vor avea 
loc la 12 febQiarie anul viitor. . ,U& 
comunicat al Comisiei electorale, 
citat de postul de radio Dacca, releyjl 
că amînarea a survenit la cererea 
partidelor politice, care au solicitat 
un timp mai îndelungat pentru de
semnarea candidaților lor la aceste 
alegeri.

Willie Musarur.wa, secretar pentru 
problemele informațiilor în cadrul 
Uniunii Populare Africane Zimbabwe. 
El a precizat că forțele mișcării de 
eliberare vor declanșa operațiuni și in 
regiunile care se află în prezent sub 
controlul legii marțiale.

copljucrare, creează posibilitatea și ne
cesitatea acțiunii unitare a tuturor 
acestor forțe.

Dar, firește, această posibilitate nu 
se, materializează de la sine, spontan 
—. cu atit mai mult cu cit. așa cum 
s-a arătat, este vorba de forte poli
tice Si sociale atit de diverse si ete
rogene. prin însăși natura lor. Este de 
aceea rolul istoric si sarcina de înaltă 
răspundere a partidelor comuniste și 
muncitorești să desfășoare o activita
te energică, neobosită pentru unirea 
si Întărirea conlucrării tuturor forțe
lor antiimperialiste.

Evident, între aceste forțe există 
mari deosebiri in ceea ce privește 
ideologia, opticile sau interpretările 
asupra unor evenimente contempora
ne. Dai-, în virtutea condițiilor dife
rite în care acționează, există deose
biri de păreri chiar și între partide
le comuniste și muncitorești — ceea 
ce nu trebuie să afecteze unitatea 
lor ; cu atit mai mult asemenea fac
tori nu trebuie să împiedice dezvol
tarea colaborării, întărirea acțiunilor 
comune cind este vorba de un evan
tai atit de vast de forțe politico-so
ciale. Esențial este ca partidele co
muniste să releve cu putere impor
tanța vitală a obiectivelor fundamen
tale cum sînt pacea, dezarmarea, re
ducerea cheltuielilor militare, destin
derea, lichidarea decalajelor, obiec
tive comune, care trebuie să preva
leze asupra oricăror deosebiri de pă
reri, să mobilizeze toate detașamen
tele sociale, toate organizațiile pro
gresiste și democratice, demonstrind 
necesitatea acțiunii lor unitare. Mai 
mult ca oricînd, este necesară evita
rea oricăror îngustimi de vederi, ori
căror optici sau practici sectare, mai 
mult ca oricînd se impune o politică 
de amplă deschidere, de conlucrare 
concretă pe terenul înfăptuirii unor 
asemenea mari țeluri. Numai ast-

Comunist Român au întregit prezen
tarea emisiunii.

Imagini de la întîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu șefi de state și 
de guverne, cu conducători de parti
de comuniste, muncitorești și pro
gresiste din diferite țări ale globu
lui au ilustrat bogata activitate in
ternațională a președintelui Româ
niei. principiile pe care le promo
vează țara noastră în relațiile dintre 
statele lumii.

Comentariul a evidențiat în mod 
deosebit politica fermă a țării noas
tre de a dezvolta relații bune cu 
toate statele. subliniindu-Se rolul 
esențial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în promovarea acestei po- 

reia concentrarea unor cantități uria
șe de armamente in Europa este deo
sebit de primejdioasă pentru destin
derea pe continentul nostru și pentru 
pacea întregii lumi. A fost, de ase
menea, interesantă abordarea pre
ședintelui României potrivit căreia 
acordul-cadru de pace realizat la 
Camp David poate semnifica, în ciu
da limitelor, un pas in dirfecția cal
mării situației in această zoriă incen
diară — zonă despre care președin
tele Ceaușescu a apreciat că. din 
punct de vedere al gradului de infla- 
mabilitate, se află pe un loc imediat 
următor situației din Europa, conti
nent unde, cu toate speranțele puse 
în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare de la Helsinki, 
nu s-au făcut absolut nici un fel de 
progrese în domeniul dezarmării".

Totodată, în articol se relevă că, în 
timpul discuției cu șeful statului 
român, s-a apreciat că între Finlanda 
și România nu există probleme în 
suspensie și că este loc pentru n 
măsuri hotărite de dezvoltare a re' 
țiilor economice dintre cele două tmâ.

După decizia O.P. E. C.
de a majora prețul 

petrolului
ln discuție, convocarea unei 

reuniuni extraordinare 
a Consiliului Ligii Arabe
CAIRO 27 (Agerpres). — După cum 

informează agenția M.E.N.. secreta
riatul general al Ligii Arabe a infor
mat guvernele statelor membre ale 
ligii despre cererea guvernului suda
nez, adresată secretariatului organi
zației, de a se convoca o reuniune 
extraordinară a Consiliului Ligii A- 
rabe, pentru a examina repercusiu
nile hotărîrii țărilor membre ale 
O.P.E.C. de a majora prețul petro
lului, Nota sudaneză. precizează 
M.E.N., include propunerea creării 
unui fond special în cadrul Ligii A- 
rabe pentru ajutorarea statelor mem
bre ale organizației, neproducătoare 
de petrol. în vederea depășirii difi
cultăților provocate de sporirea pre
țului la petrol.

TRIPOLI 27 (Agerpres). — Organi
zația țârilor producătoare de petrol 
(O.P.E.C.) preconizează o reuniune 
extraordinară înaintea Conferinței 
ministeriale a O.P.E.C., prevăzută să 
se desfășoare în iunie 1979, la Gene
va, informează Jarriahirya News A- 
gency. A
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fel se poate închega acel mare front 
unit, care să materializeze din plin 
superioritatea forțelor avansate din 
întreaga lume în raportul mondial de 
forțe.

Acest imperativ, reprezintă un. 
obiectiv fundamental, o deviză de 
frontispiciu a Întregii activități inter
naționale a Partidului Comunist Ro
mân. In acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Situația complexă impune, mai mult 
ca oricind, întărirea colaborării și so
lidarității forțelor progresiste, anti
imperialiste in lupta Împotriva impe
rialismului. colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru instaurarea in 
lume a unor raporturi noi. de respect 
al dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stăpin pe bogățiile sale, pe 
destinul său, de a se dezvolta liber, 
corespunzător intereselor și aspirații
lor sale vitale, cauzei generale a 
colaborării și păcii".

In virtutea acestui comandament, 
partidul nostru acționează constant, 
se preocupă neobosit de dezvoltarea 
largă și adincirea raporturilor de 
colaborare cu toate forțele progre
siste. democratice, revoluționare, anti
imperialiste de pe Întreg globul, 
în acest spirit, în Apelul solemn, 
dat publicității zilele trecute. Marea 
Adunare Națională a Republicii So
cialiste România cheamă parlamen
tele si guvernele tuturor statelor, 
toate popoarele lumii să-și întărească 
si mai strîns solidaritatea, să conlu
creze si mai activ pentru a se opri 
escaladarea cursei înarmărilor și a 
cheltuielilor militare, pentru a se im
pune măsuri practice de dezarmare, 
pentru a se crea un climat de pace, 
în care toate națiunile să se dezvolte 
liber, pe calea progresului si prospe
rității.

Astăzi, mai mult decît oricînd în 
istoria omenirii, stă în puterea po
poarelor să-si făurească propriul vii
tor. să creeze o lume nouă, mai bună 
si mai dreaptă. Pornind de la această 
convingere profundă, P.C.R., Româ
nia socialistă, așa cum a arătat 
răspicat secretarul general al partidu
lui, președintele țării, vor face și în 
viitor totul pentru amplificarea tot 
mai viguroasă a acțiunilor forțelor de
mocratice, progresiste, antiimperialis
te de pretutindeni, pentru antrenarea 
eforturilor lor într-un singur șuvoi. 
Comuniștii. întregul popor român își 
vor îndeplini și pe mai departe cu 
cinste îndatoririle ce le revin ca de
tașament de nădejde al marelui front 
antiimperialist al popoarelor, prin a 
căror luptă unită își pot găsi împli
nire năzuințele de pace, progres șl 
conlucrare ale tuturor națiunilor, 
deschizind o eră nouă de înflorire « 
civilizației pe întreaga planetă.

Romulus CAPEESCU
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