
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLIX Nr. 11612 Sîmbătă 22 decembrie 1979 30 BANI6 PAGINIPrima ediție

O INSTITUȚIE DE MARE EFICIENȚĂ A DEMOCRAȚIEI
NOASTRE SOCIALISTE

Controlul oamenilor
muncii z

Minerii de ia Lupeni 
au îndeplinit planul 

anual

se

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit delegația Partidului Socialist Portughez
Tovarâșul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri după- 
amiază, delegația Partidului Socialist 
Portughez, condusă de Jaime Gama, 
secretar național al P.S.P.. care în
treprinde o vizită în țara .noastră la 
invitația C.C. ol P.C.R.

La întrevedere au fost prezenți 
membrii delegației -r Pedro Coelho, 
membru al Comisiei Directive a 
U.S.P.. și Jose Leitao, secretar ge
neral al Tineretului Socialist.

Au luat parte tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politie Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass. membru al C.C. al P.C.R., 
și PanteJjmon Găvănescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Conducătorul delegației a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut prietenesc, urări >de multă 
sănătate și fericire din partea secre
tarului general al Partidului Socialist 
Portughez. Mario Soares. în același 
timp, el a exprimat întreaga grati-

tudine pentvy onoarea de a 
mi ți, pentrir invitația de a 
România și a 
realizările 
voltarea economico-socială a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
secretarului general al Partidului So
cialist Portughez salutul său călduros, 
iar conducerii P.S.P. cele mai bune 
urări din partea conducerii P.C.R.

în cadrul convorbirii s-a relevat 
evoluția pozitivă a relațiilor de co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Portu
ghez, dintre Romanța și Portugalia și 
a fost subliniat interesul comun pen
tru amplificarea acestor raporturi, 
spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Schimbul de vederi in probleme 
actuale .ale situației internaționale a 
evidențiat hotărîrea celor două par
tide de a acționa în continuare pen
tru asigurarea unui climat de pace, 
securitate și colaborare în Europa și

fi pri- 
vizita 

cunoaște nemijlocit 
poporului român in dez-

în întreaga lume, pentru transpu
nerea in viață a prevederilor Actului 
final de la Helsinki și realizarea unor 
măsuri concrete de dezangajare mili
tară, de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară. De am
bele părți a fost subliniată impor
tanța deosebită a pregătirii 
a reuniunii de la Madrid, 
chemată să contribuie la 
securității și colaborării in
in intreaga lume. S-a menționat, de 
asemenea, că întărirea climatului de 
destindere impune acțiuni hotărite 
pentru instaurarea in viața interna
țională a unor relații interstatale noi, 
democratice, pentru soluționarea, pe 
calea tratativelor, a problemelor liti
gioase dintre state, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
care să asigure dezvoltarea liberă și 
independentă a tuturor popoarelor, 
accesul lor nestingherit la cuceririle 
civilizației contemporane.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prii tenească.

temeinice 
din 1980, 
intărirea 

Europa și

„Sub semnul murilor drepturi și libertăți

în sistemul instituțiilor democra
ției noastre socialiste, prin care se 
asigură participarea activă, nemijlo
cită a cetățenilor la conducerea tre
burilor de stat și obștești, echipele de 
control al oamenilor muncii ocupă 
un loc de primă însemnătate. în ul
timii ani, in cadrul procesului general 
de adincire continuă a democrației 
socialiste, pe baza orientărilor fun
damentale date de tovarășul ’Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, cu privire la extinderea sfe
rei de acțiune, intărirea combativi
tății și autorității controlului oame
nilor muncii, funcțiile și atribuțiile 
acestuia s-au amplificat tot mai mult.

Revelatoare, in acest sens, sint cite- 
va date sintetice. Peste 46 090 de echi
pe cetățenești își desfășoară in prezent 
activitatea in aproape 150 000 de uni
tăți economico-sociale, care prestea
ză servicii pentru populație. Circa 
200 000 de oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici — au primit mandatul din 
partea obștii de a exercita controlul 
in numele și in interesul ei. în rin- 
durile lor acționează în acest an și 
peste 68 000 de femei, ceea ce repre
zintă mai bine de 36 la sută din to
talul membrilor echipelor de control 
al oamenilor muncii. Toate acestea 
atestă creșterea de la un an la altul 
a preocupării consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste. care 
răspund de organizarea și desfășura
rea acestei activități în societatea 
noastră, de a asigura un caracter de 
masă controlului oamenilor mun
cii, condițiile de a contribui la 
îmbunătățirea întregii activități eco- 
r.omico-socialc. Atit amploarea ac
țiunilor desfășurate, mai ales in a- 
ceastă perioadă premergătoare celui 
de-al doilea Congres al Frontului 
Unității Socialiste, cit și caracterul tot 
mai complex al acggtora — controa
le- efectuate impreună cu inspecțiile 
specializate, prin colaborarea mal 
multor echipe, sau vizînd un anumit 
sector de activitate etc. — de
monstrează că multe din echipele de 
control al oamenilor muncii iși înde
plinesc tot mai bine responsabilitățile 
pe care le au fată de cei ce le-au în
credințat mandatul, față de benefi
ciarii serviciilor de interes public.

In condițiile create de măsurile a- 
doptate cu privire Ia creșterea rolu
lui Frontului Unității Socialiste in 
viata politică a tării, a sporirii răs
punderilor sale pentru antrenarea 
maselor largi de cetățeni la actul 
deciziei în intreaga viată socială, 
preocupările organizațiilor și corisilii-

lor locale ale Frontului Unității So
cialiste pentru perfecționarea activi
tății controlului oamenilor muncii se 
cer, fără îndoială, amplificate și mai 
mult. Cel puțin in două direcții se 
impun a fi concentrate eforturile în 
această perioadă de puternică anga
jare politică a tuturor forțelor socie
tății la. înfăptuirea exemplară a isto
ricelor hotăriri ale Congresului al 
Xll-lea al partidului.

Prima direcție vizează creșterea și 
mai substanțială a eficienței contro
lului în sectoare de foarte larg inte
res public, unde perșisiă încă nea
junsuri. Nu ca 

cum ar 
asistența 

comun.

■Ț

Azi vă informăm

despre

Vacanta 
școlară

• 22 decembrie — prima 
de vacanță a elevilor • Bogat 
și atractiv program de mani
festări politico-educative și re
creative © Sute de mii de elevi 
in drumeții, excursii și in tabere 
© Start in cea de-a lll-a ediție 
a Festivalului național „Cinta- 
rea României".

ZI

se poate spune 
intr-o serie de sectoare, 

cooperația, 
transportul in 
fondului

fi comerțul, 
sanitară, 
repararea fondului locativ ș.a., nu 
s-au efectuat controale, dar frec
vența cu care s-au deplasat echipele 
în respectivele unități, perseverența 
cu care au acționat pentru depistarea 
și eliminarea deficiențelor sint de
parte de a fi pe măsura cerin
țelor perfecționării activității aces
tora la nivelul solicitat de oamenii 
muncii.

Este deci de datoria comisiilor de 
organizare și îndrumare a activității 
de control al oamenilor muncii, a con
siliilor locale ale Frontului Unității

Socialiste ca în această 
in spiritul indicațiilor 
general al partidului date la Consfă
tuirea pe țară a echipelor de control 
al oamenilor muncii — să acționeze 
cu mai multă fermitate atit pentru 
intensificarea controalelor, cit și. pen
tru creșterea combativității echipelor. 
Prin constituirea de organizații pro
prii ale Frontului Unității Socialiste 
pe cartiere, in întreprinderi, instituții 
și la sate s-a creat posibilitatea 
antrenării in activitatea de control a 
unor forțe și mai puternice, care 
acum pol fi mai bine și mai eficient 
folosite. Cu atit mai necesar este, in 
aceste condiții, ca in toate județele, 
dar cu.precădere în Sălaj, Gorj. Arad, 
Tulcea și altele, Unde numărul con
troalelor este scăzut, să se asigure 
mărirea frecvenței controalelor, a de
plasării echipelor in unități, nu o 
dată sau de două ori pe trimestru, ci 
ori. de cite ori este nevoie, pină la 
completa înlăturare a deficiențelor 
semnalate deț oamenii muncii.

In domeniul comerțului este nece
sar ca. echipele să controleze mai a- 
tent modul ih care sint ^aprovizionate 
magazinele.-cu produse de cerere cu
rentă. in special magazinele din noile

perioadă — 
secretarului

(Continuare în pag. a V-a)

în ziua de 20 decembrie, colectivul 
minei Lupeni a realizat planul pro
ducției de cărbune pe anul 1979. Acest 
fapt permite harnicilor mineri să ex
tragă in plus, pină la sfirșițul anului, 
57 000 tone cărbune. în telegrama a- 
dresată cu acest prilej Comitetului 
Central ai Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de colectivul oamenilor muncii de la 
întreprinderea minieră Lupeni,
spune : Puternic mobilizați de e- 
xemplul dumneavoastră luminos, de 
dăruire și abnegație revoluționară, 
am perseverat și ne-am preocupat 
cu toată răspunderea de ridicarea 
nivelului tehnic al producției prin 
extinderea tehnologiilor moderne de 
extracție. Concomitent. am ac
ționat pentru perfectionarea forței 
de muncă și formarea unor brigăzi 
omogene, cuprinzind mineri cu mul
tiple calificări, promotori ai noului, 
capabili să soluționeze cu competen
ță problemele ce sc ivesc intr-un 
proces tehnologic complex cum este 
mineritul zilelor noastre. Aceste două 
căi indicate * de dumneavoastră au 
constituit Și constituie în continuare 
pentru noi orientări de bază, preocu 
pări majore, cărora le vom acorda 
tot mai multă atenție in Vederea 
dezvoltării extracției de cărbune și 
creșterii eficienței economice, in cin
cinalul următor.

în aceste zile de sfirșit de an. an
trenați in vasta intrecere socialistă 
stimulată de hotărîrile Congresului 
al Xll-lea al partidului, de realegerea 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca secretar gene
ral al partidului, noi. minerii, vă în
credințăm că vom face totul, pentru 
a dezvolta baza de materii prime a 
țării, conștienți că pe această cale 
contribuim la accelerarea progresu
lui României socialiste.

I
Zile de sfârșit de an — zile de muncă intensă și pentru constructorii de la Șantierul naval Drobeta-Turnu Severin

Foto : E. Hichiseanu

cetățenești, ne unim forțele pentru 
a contribui la înfăptuirea botăririlor 

Congresului al Xll-lea al partidului
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R , TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

DE PARTICIPANȚII LA CONFERINȚELE COMUNALE SI MUNICIPALE 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTEALE

în aceste momente de vibrant en
tuziasm patriotic, participanții la 
conferința municipală Pitești a Fron
tului Unității Socialiste își exprimă 
sentimentele lor de inaltă stimă, 
nemărginită admirație și aleasă pre
țuire pentpj patosul revoluționar, 
umanismul și patriotismul nețărmu
rit cu care dumneavoastră, tovarășe 
FÎicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al poporului, slujiți interesele 
ale patriei și națiunii noastre 
liste, cauza păcii, a colaborării 
țelegerii intre toate popoarele 
— se spune într-o. telegramă.

Constituirea organizațiilor proprii 
ale Frontului Unității Socialiste, prin 
transpunerea în viață a propunerilor 
dumneavoastră, in care recunoaștem 
gindirea dumneavoastră revoluționa
ră. cutezătoare, clarviziunea, puterea 
de analiză și sinteză. înalta respon
sabilitate pentru prezentul și viitorul 
României, reprezintă o nouă si eloc
ventă expresie a forței orinduirii 
noastre socialiste. ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a democrației, asi
gurarea participării și mai intense a 
maselor largi de oameni ai muncii Ia 
viața politică si social-economică a

Exprimind din toată inima recu
noștința noastră, adeziunea la intrea- 
ga politică internă și externă a pa' - 
tidului și statuiui. dind glas senti
mentelor de profundă dragoste, res
pect și admirație, de nețărmurită re
cunoștință pe care vi ic poartă toți 
cetățenii municipiului Pitești, rein- 
noim in prag de an nou. mult sti
mate și 
Ceausescu, 
lemn de a 
pe marele 
tive și

• noastră nestrămutat;; de a .ne con
sacra întreaga energie, capacitate de 
muncă și creație înfăptuirii prevede
rilor din mărețele documente progra- 

, matice ale Congresului al Xll-lea al

Partidului Comunist Român, ridicării 
scumpei noastre patrii pe noi 
de progres și civilizație.

culmi

uniți

Vitale 
socia- 
și in- 
lumii

'Js-

iubite tovarășe Nicolae 
angajamentul nostru so
ne face exemplar datoria 
front el muncii construc- 

vft. asigurăm de hot^riren

larna-sezon de bogată activitate culturai-educativă,

de intensă muncă politică de masă

Locuitorii comunei Tulgheș. 
in muncă, români și maghiari 
arată in telegrama trimisă de 
cipanții la conferința comunală a 
Frontului Unității Socialiste, Tul
gheș, județul Harghita — ne ex
primăm satisfacția și deplina ade
ziune față de măsurile inițiate da 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționarea ac
tivității și organizării Frontului Uni
tății Socialiste, pentru posibilitatea 
ce ni se oferă de a participa într-o 
l'ormă superioară la viața politică a 
țării. Intrind in organizațiile proprii 
ale Frontului Unității Socialiste, ne 
angajăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae: Ceaușescu. ca ne vom 
spori contribuția, alături de toți cei
lalți oameni ai muncii din țara noas
tră, la soluționarea șnultiplelor pro
bleme pe care Ie ridică procesul 
construcție socialistă, că vom sluji 
cu tot devotamentul cauza partidu
lui și statului nostru și vom duce la 
îndeplinire, hotăririle Congresului 
al .Xll-lea aLJH.CjR. ■ ' -

în atmosfera de efervescență po
litică și elan patriotic, de totală a - 
deziune fată de politica internă și 
externă a partidului, participanții la 
conferința comunală a Frontului 
Unității Socialiste și. prin ei. toți oa
menii muncii din consuna Joita, ju
dețul Ilfov, angajați cu tpate forțele 
ni împlinirea exemplară a sarcinilor 
planului economic in profil terito
rial, exprimă cele mai alese senti
mente de prețuite fața de dumnea
voastră. tovarășe secretar general, 
față de permanenta preocupam pr 
care partidul, dumneavoastră perso
nal o manifestați pentru lărgirea 
cadrului democratic de participare a 
Uituror locuitorilor patriei la condu- 
cerea întregii activități politice și so
ciale a țării. Sîntem convinși că 
prin noile forme democratice, iniția
te ca urmare a propunerilor dum
neavoastră, prin creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste, fiecare 
om al muncii din țara noastră va 
putea sâ-și exprime intr-un cadru 
organizatoric superior opinia in le
gătură cu problemele dezvoltării so
cietății.

parti-

Toți participanții la conferința co
munală a Frontului Unității Socia
liste Românești, județul Botoșani, 
exprimăm deplina adeziune t.u? de 
propunerile făcute 
tră, mult 
Nicolae 
creșterea 
Socialiste 
României, 
strămutată că noile măsu 
drul politic necesar de 
direcții și nemijlocită a t'.ituro 
țenilor țarii la dezbaterea problem’ - 
■lor politice și stabilirea deciziilor e- 
condmice. asiguîind condiții ca fie
care cetățean să puna umărul li 
efortul constructiv general, să-și a- 
ducă din plin 
greșul comunei 
țări.

Ne exprimăm 
faotul că și in 
celui mai larg și reprezentativ or:;..- 
nism politie al țării veți fi dumne-i- 
voastrâ, iubite tovarăș? Nicola? 
Ceaușescu. și' vedem in aceasta ex
presia unirii tot mai puternice a în
tregului nostru popor in jurul parti
dului. gaianfia dezvoltării m tonti- 
nuâie a economiei naționale, a per- 
iee;iu;iârii, organizării și condute ii 
vieții sociale, a creșterii nivelului 
de 'civilizație și cultură al tuturor ce
lor ce muncesc'.

de dumnc.ivoa 
iubite și stimat? t >v.irâ •■? 
Ceaușescu. cu privire ii 
rolului Frontului L.iitâiti 
in viața soci d-puliiir.'. a 

Avem cohvinger'.'a ne- 
i.-i oferă ea- 

? participare 
cctâ-

satisfacția 
viitor

pent’U 
președintele

Participanții la conferința <omu- 
uală a Frontului Unității Socialiste 
GlăVănești, județul Bacău se 
urată intr-o altă telegramă — au pri
mit eu vibrant entuziasm patriotic 
inițiativa dumneavoastră de eceei- 
ționulă valoare, unanim aprobată de 
participanții la Congresul al Xli-lea 
ni P.C.R.. eu privire la constituirea 
organizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste. Noul emiri' creat 
ne va permite să ne mobilizam și 
mai-bine forțele pentru ridi":;;?;; ni
velului tehnic și calitativ nl întregii 

. producții agricole, să asigurăm con
dițiile optime creării unei agriculturi 
moderne, intensiv.:, de mare rrm’ia- 
ment. Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vom munci cu țoală dăruirea 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor economice ce ne revin, cu 
vom pune întreaga noastră capacita
te și putere de muncă in slujba in
tereselor poporului, a prosperității 
patriei noastre.

Patrimoniul cultural
î

Perioada de iarnă este deosebit de favorabilă desfășurării unei susți
nute munci educative, activității politico-culturale de masă - pretutindeni, 
in centrele industriale ca și la sate, pentru lărgirea orizontului de cunoaș
tere al oamenilor, pentru formarea concepției științifice despre lume și so
cietate, pentru cultivarea unor feime convingeri materialiste, in lumina orien
tărilor Congresului al Xll-lea ai partidului, care a subliniat cu putere ne
cesitatea realizării unei calități noi, superioare în organizarea și condu
cerea muncii politico-educative, pentru ridicarea nivelului culturai-științific 
al oamenilor muncii, este cu atit mai necesar ca această perioadă să fie 
din plin folosită pentru organizarea unor acțiuni educative bogate, atrac
tive, cu larg ecou in mase, utilizîndu-se intens, în acest scop, puternica 
bază materială existentă, căminele culturale, cluburile, antrenîndu-se toate

forțeie propagandistice, cu participarea directă, personală, in primul rind 
a activiștilor de partid, valorificindu-se experiențe și forme de muncă ce 
și-au dovedit eficiența, cum sint brigăzile științifice, caravanele cultu
rale etc.

Caracterizîndu-se printr-un spirit combativ, folosind din plin argumen
tele de o mare forță de convingere pe care le oferă strălucitele cuceriri 
ale științei și tehnicii contemporane, ale cunoașterii umane, munca poli- 
tico-educativă intensă și bogată, adaptată nivelului de pregătire al dife
ritelor categorii sociale, are menirea să asigure eliberarea oamenilor de 
orice prejudecăți mistice, elevarea lor spirituală, modelarea lor ca cetățeni 
înaintați ai societății noastre, dezvoltarea demnității lor de adevărați stă
pâni ai destinelor țârii.

se îmbogățește 
prin aportul creator 

ăl tuturor fiilor patriei

Astăzi începe vacanța de iarnă a 
elevilor din toate școlile, de pe în
treg cuprinsul țării. îi așteaptă un 
bogat program de manifestări poli
tico-educative. culturale și sportive 
menit să le facă zilele de odihnă 
mai plăcute și mai reconfortante, să 
îmbine în chip atrăgător odihna și. 
recreația cu. activități instructive, 
care să răspundă preocupărilor și 
dorințelor lor.

Continuind. în formele specifice 
vacanței, procesul instructiv-educa- 
tiv desfășurat in școli, cadrele di
dactice, organizațiile de pionieri și 
U.T.C. vor iniția întilniri cu parti
cipant! la marele forum al comu- 

expuneri. care 
elevilor istori- 
Congresului al

nîștilor, dezbateri, 
vor face cunoscute 
cele hotăriri ale 
Xll-lea al partidului. Manifestări 
cultural-artistice. spectacole teatrale 
și cinematografice, șezători literare 
și muzicale, folclorice vor exprima, 
în vers și cîntec, dragostea tineretu
lui studios pentru patrie și partid.

Numeroase și diverse vor fi acțiu
nile recreative, în aer liber, organi
zate în toate județele țării, în tabere 
de odihnă și sportive, tabere de di
ferite profiluri — artistice, tehnice, 
științifice etc — in care odihna se 
va îmbina cu practicarea îndeletni
cirilor preferate de participanți, sub 
îndrumarea și cu concursul specia
liștilor în materie. Peste 150 000 de 
elevi își vor petrece o parte a va
canței în cunoscutele tabere de va
canță școlară de pe văile Prahovei 
și Oltului, de la Brașov și Sibiu, din 
Paring și alte zone montane. Alți 
400 000 de elevi vor participa la 
excursii județene sau interjudețene. 
pe al căror itinerar 
zite la obiective

sint înscrise vi- 
social-economice

Florica D1NULESCU

(Continuare in pag. a V-a)

RĂSPUNDEREA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

A dezvolta calitățile omului nou, 
a promova atitudinea înaintată

Organele și organizațiile de partid 
din Valea Jiului dispun de o bogată 
bază materială pentru desfășurarea 
muncii politico-educative in rindul 
minerilor — o modernă și spațioasă 
casă de cultură la Petroșani, clu
buri muncitorești la Petrila, Aninoa- 
sa. Vulcan, Lu
peni, Uricani — 
și, totodată, de 
un valoros poten
țial uman, de ca- (
dre de partid, lec
tori, Propagan- ------
diști, cadre tehni- 
co-inginerești temeinic 
Există deci toate, condițiile 
se putea asigura activități 
educative cu un conținut 
largă cuprindere a oamenilor muncii. 
Unele instituții de cultură au organi
zat anul acesta — chiar in întreprin
derile miniere — simpozioane, dezba
teri, „seri tematiee", întilniri cu per
sonalități ale culturii și științei româ
nești, urmărindu-se însușirea apro
fundată de către oamenii muncii a 
conținutului documentelor de partid, 
lărgirea orizontului lor de cunoaștere, 
asimilarea unor valori ale culturii, ri
dicarea nivelului lor de informare ști
ințifică.

Este locul să arătăm că in activi
tatea , organelor și organizațiilor de 
partid, mai ales la Petroșani, Lu-

însemnări 
din Valea Jiului

pregătite, 
pentru a 
cultural- 

bogat, o

peni și Petrila, s-a statornicit un cli
mat constant de preocupări cultural- 
educative, în sprijinul formării omu
lui nou. propagării atitudinii înain
tate față de muncă și de îndatoririle 
sociale. însușirii gindirii științifice, 
înțelegerii materialiste a universului 

înconjurător, apli
cării cu fermitate 
a principiilor eti
cii și echității' so
cialiste. Pentru 
răspîndirea ' cu
noștințelor știin
țifice și a convin

gerilor materialist-științifice despre 
lume și viată se folosesc cu bune re
zultate expunerile însoțite de dezba
teri, cadranele științifice — întilniri 
de prezentare a unor referate științi
fice de către cadre de specialitate — 
care de multe ori au loc chiar in să
lile de apel ale minelor din Lupeni, 
Uricani, Vulcan și Petrila.

Astfel, spre exemplificare, mențio
năm că au fost primite cu mult inte
res expunerile făcute de cei mai buni 
lectori și propagandiști pe teme cum 
sint : „Concepția partidului nostru cu 
privire la formarea conștiinței socia-

Sabin CERBII
corespondentul „Scânteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

A cultiva stăruitor adevărurile
materialist-științifice in viața satelor

Preocupindu-se de intensificarea 
muncii de educație. materialist-știin- 
țifică în perioadă de iarnă și ținînd 
seama de concluziile unor sondaje 
anterioare. Comitetul județean de 
partid Timiș a întocmit un program 
unitar de desfășurare a acestei ac
tivități. în cadrul 
acestuia se acordă
o mare 
satelor, 
programul 
prinzind o paletă 
largă 
și modalități 
acțiune 
neri la 
țiuni ale brigăzilor științifice, ma
nifestări >------------------- !
nalizîndu-se, 
rile celor chemați să realizeze aces
te acțiuni : organizațiile de partid, 
U.T.C.. sindicat., comisiile de râspîrl- 
dire a cunoștințelor științifice din ca
drul consiliilor Frontului Unității 
Socialiste. De remarcat că. în concor
danță cu programul stabilit la nivel 
județean, un șir de comitete comu
nale de partid și-au întocmit planuri 
de activitate distincte pe acest su
biect. punînd accentul pe antrenarea 
intelectualilor satelor — învățători, 
medici, ingineri — unele comune, 
precum Lovrin, V-arias. Făget, Gă- 
taia, Lenauheim dispunînd, fiecare,

atenție 
concret 

cu
de forme ----------------- :—

de
simpozioane și expu- 

căminele culturale, ac-

rie circa două sute de asemenea ca
dre, aspect definitoriu pentru noua 
configurație a satelor. Preocuparea 
organizațiilor de partid pentru mobi
lizarea acestor forțe a permis abor
darea unei tematici bogate ; de pildă, 
la Lovrin. planul

însemnări
din județul Timiș

cultural-sportive, nomi- 
totodată, răspunde-

/

cuprinde o diver
sitate de acțiuni 
— simpozioane pe 
teme de popu
larizare a științei, 
organizarea de 
,. duminici cultu
ral-sportive", dez
bateri pe teme a- 

gronomice, medicale, la care sint 
implicate toate forțele culturale, 
inclusiv cadrele de la stațiunea de 
cercetare din localitate.

Din experiența de ansamblu a 
activității cultural-educative a orga
nizațiilor de partid din satele jude
țului se desprinde, ca pozitivă, prio
ritatea acordată răspîndirii cunoștin
țelor științifice, incit oamenii să do- 
bindească o ințelegere justă, veridi
că. a proceselor fundamentale ale 
evoluției naturii și societății. In 
comune ca Biled, Liebling, Darova 
s-au înființat lectorate, cercuri știin
țifice, care și-au propus să prezinte

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

— Infiinfată în urmă cu zece ani, 
editura „Kriterion- a devenit, prin 
bogata ei activitate, larg cunoscută 
publicului din tara noastră. Care sint 
principalele direcții ale activității 
editurii pe care o conduceți ?

— „Kriterion" a luat ființă la 
15 decembrie 1969 in contextul reor
ganizării sistemului editorial din 
țara noastră, măsură care, avind in 
vedere evoluția culturii cărții in ul
timul deceniu, s-a justificat pe de
plin, Crearea noii 
pusă sub semnul 
continuității, 
nînd cont 
periența 
lată pină 
la vechile 
in primul 
„Editura „
literatură" și ..E- 
ditura tineretului", 
cărți și in limbile 
conlocuitoare, dar s-a caracterizat și 
printr-un element de discontinuitate 
pozitivă, o trăsătură novatoare : în
ființarea unei case editoriale cu un 
profil particular, cu sarcini specifice 
în cadrul general al structurii edito
riale din România. Acest moment, cu 
importante implicații politice și cul
turale, a avut ca punct de pornire și 
garant al reușitei politica națională 
principială a Partidului Comunist 
Român, politică reconfirmată recent 
la cel de-al Xll-lea Congres al parti
dului.

După cum este cunoscut, edităm 
lucrări în limbile maghiară, germa
nă, sîrbo-croată, .ucraineană. 
Anul trecut a apărut prima 
editată de „Kriterion" în 
slovacă, în 1980 vom publica 
gerdHde folclor în limba 
avem în pregătire un volum 
clor turcesc din Dobrogea și 
logie de texte în limba armeană. în- 
cepind din anul 1972 edităm in limba 
română, in colecția „Biblioteca Kri
terion", lucrări reprezentative ale 
autorilor din rindul naționalităților 
conlocuitoare.

instituții a fost

Editura noastră a devenit. în acești 
zece ani. după cum se afirmă in nu
meroase aprecieri din țară și de 
peste hotare, un adevărat lăcaș de 
cultură, un atelier receptiv al crea
ției- literare și științifice. Din prima 
zi am înțeles că prima noastră sar
cină este de a ajuta, a anima in per
manență 
tribui ia 
turale, 
program 
comunicarea, legătura

ti
de cx- 
acumu- 

atiinci 
edi turi. 

rind 
pentru

Convorbire 
cu DOMOKOS Geza 

directorul editurii „Kriterion'’

care tipăreau 
naționalităților

idiș, 
carte 

limba 
o cule- 
tătară : 
de fol- 
o anto-

creația originală, de a cpn- 
valorificarea moștenirii cul- 
de a asigura, printr-UA 
editorial echilibrat, dinamic, 

reciproc sti
mulatoare dintre 
autori și cititori, 
de a contribui la 
dezvoltarea vieții 
spirituale, la cul
tivarea idealuri
lor socialiste, pa
triotice în limba 
maternă. în al 

doilea rind. considerăm că este o 
sarcină cu profunde semnificații în
lesnirea cunoașterii mutuale, tradu
cerea in limbile naționalităților a 
marilor valori ale literaturii româ
ne, clasice și contemporane și. prin 
intermediul traducerilor din aceste 
limbi in limba română, răspîndirea 
pe scară națională a celor mai bune 
opere scrise de autorii maghiari, ger
mani. sirbi și alte naționalități din 
România.

— Din bilanțul bogat cu care edi
tura se prezintă acum, ce socotiți că 
este deosebit de important, semnifi
cativ pentru a sugera amploarea si 
varietatea activității ei ?

— Iată cîteva cifre despre produc
ția noastră de carte. Am tipărit pină 
in prezent 1 743 de titluri : 1 076 in , 
limba maghiară ; J69 in limba ger
mană ; 118 in limba sirbo-croată : 80 
in limba ucraineană ; 27 in limba
idiș : 2 in limba slovacă ; Ia toate 
acestea adăugindu-sfe cele 71 de tra
duceri în limba română : Sint cărți 
al căror tiraj total este de 12 524 972 
de exemplare.

în legătură cu tirajele se cere o 
precizare : comanda de tiraj din par-
(Continuare în pag. a V-a)



I

PAGINA 2 SCINTEIA — sîmbătă 22 decembrie 1979
....................................... .. ...................... ................................................ ...........■■■■......................... . ............................. .... .................. ..........

I

„Cînd ai conștiința noului,
lupta cu inertia nu te sperie

FAPTE SI OPINII INTR-UN COLECTIV MUNCITORESC
Tn spațiul obișnuit de muncă 

unei uzine (I.D.S.M.S.E.H.F 
treprinderea de dispozitive, 
matrițe, scule și elemente hidrau
lice Focșani — nu i se putea găsi 
oare o denumire mai simplii, mai 
sugestivă și. oricum, mai ...practi
că ?). deci in spațiul de muncă 
al unei întreprinderi industriale, 
doi oameni și-au izolat, oarecum, 
un colț (aflindu-se. totuși, printre 
mașini și bancuri de lucru), și-au 
instalat o planșetă și fac acolo ceea 
ce se numește o muncă de creație. 
Tn Întregul său. atelierul se nu
mește „compar
timent de prototi- 
puri", dar e 
mult decit 
pentru că 
s-au născut, 
concepție pină la 
execuție și 
carea lor 
produse de înaltă tehnicitate pe 
care 
din 
un
ce 
tru i 
gindi și a acționa, propriu oame
nilor stăpiniți de conștiința răs
punderii comuniste față de muncă, 
fată de marea colectivitate socia
listă a țării, oameni despre care, 
în Raportul la Congresul al XII-lea 
al partidului, subliniind indatori- 
rile comunistului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea că reprezintă 
un înalt exemplu de devotament 
și dăruire revoluționară în lupta 
și munca pentru construcția socia
lismului. punind pe primul plan 
interesele generale ale societății.

Inginerul Liviu Livescu. vorbind 
despre o mandrina (unul dintre 
produsele de care aminteam mai 
sus-) :

— E un accesoriu extrem de im
portant pentru multe mașini-unelte 
si extrem de pretențios. Pare sim
plu. dar nu e așa. Nu era in planul 
nostru de fabricație. Deocamdată. 
M-am apucat să proiectez o astfel 
de mandrina. Am făcut-o „in tai-

al 
- In
stanțe.

nă" pentru că nu eram sigur dacă 
voi izbuti. Apoi, ajutat de maistrul 
Ion Bach. am realizat-o. Doi ani 
ne-au trebuit ca s-o punem la 
punct. Cind am crezut de cuviință, 
am anunțat-o. am arătat-o. am 
făcut toate demonstrațiile necesare 
și am cerut să fie introdusă m fa
bricație. S-a aprobat, ba chiar mai 
mult, s-a creat o linie specială do 
fabricație pentru aceste mandrine.

Uzina livrează acum in mod cu
rent acest produs. Pare că totul a 
fost simplu. Și totuși, nu. Sa ne 
gindim la tenacitatea cu care au

nu 1? spe-noului. lupta cu inerția 
rie. Acum m-ați găsii aici lucrind 
la planșetă. Pe planșetă e desenul 
mandrinei. Ii fac 
Mi-a venit o idee, 
mă. nu mare, dar 
încă nerezolvată 
mandrina noastră 
făcut. Ieri mi-am 
nin, o intimplarc din facultate cind. 
la cursul de organe de mașini, pro
fesorul s-a lovit, din neatenție, cu 
capul de colțul unui dulap. Vorbea 
tocmai despre ...șurubul cu auto- 
frinare. Asta era... șurubul cu auto-

o modificare. 
Exista <> proble- 
o problemă — 
deplin. Uneori 

o greu de des- 
amintit. din se-

care nu sint pe potriva „gabaritu
lui" tău. Dar numai de tine de
pinde dacă te vei mulțumi cu atit 
sau vei face totul pentru a-ți de
monstra si fructifica valoarea.

Nu intra in sarcinile de serviciu 
ale tinărului inginer Mircea Ena- 
che să ...inventeze un nou sistem 
de cuțite de strung. Totuși, in 
exercitarea zilnică a îndatoririlor 
sale, i-a apărut intr-o zi ideea de 
a planta pe un singur dispozitiv 
mai multe cuțite de dimensiuni 
mult mai mici decit cele clasice, 
cu posibilitatea

mai 
atit. 
aici 

de Ih

apoi 
în

pină la fabri- 
serie industrială.

: economia noastră le procura 
import sau le producea la 

nivel tehnic mai scăzut. De 
ne ocupăm aici de ele ? Peti
că sint rodul unui mod de a

„ii-
W:&‘:

urmărit cei doi această idee timp 
de doi am. inlăturind. una cite una. 
zeci și poate sute de imperfec
țiuni ale mandrinei. care presupu
nea o foarte înaltă precizie. Să nu 
cedezi, să nu dai inapoi cind — de 
atitea ori 1 —- ceva se împotmolește 
și pare fără ieșire !.„

— Iată — reia ing. Livescu — 
mandrine de acest fel se fac de 
mulți ani 
dustrială. I 
lucrează 
lor. De 
rid cîni 
care au 
cut-o in două zile. Dacă doar ar fi 
spus-o. nu m-ar fi deranjat prea 
mult. Dar cuvîntul lor, intr-un 
timp, a avut o greutate în reali
zarea produsului nostru. Și a tre
buit atunci să luptăm. Spirite de
fetiste mai există. desigur. Dar 
trebuie să nu te dai bătut. Am zis 
o dată să renunț, să fac doar ce 
mi se dă de făcut și gata. Dar 
m-am răzgindit. Pentru că n-aș 
mai fi avut liniște, m-aș fi consi
derat un dezertor de 
montele progresului, 
ăsta m-ar fi apăsat 
comunist trebuie să-și

frinare .' Asta ne trebuie 
mandrina noastră 
perfect.

Inginerul Livescu
Bach constituie un 
creație

nouă la 
și totul va fi

schimbării lor, 
după nevoie și 
caz. S-ar fi putut 
opri aici, la idee. 
Pentru că dru
mul anevoios abia 
de-aci 
Zile și. 
de lucru 

calcule. Apoi, zile 
de colaborare

în țări cu tradiție in- 
Dar și acum încă se mai 
acolo la
aceea
s-au
spus

perfecționarea 
mi-a

găsit aici cîțiva 
că ei

venit să
ar fi fă-

la comanda- 
iar gîndul 

cumplit. Un 
_______ _____ .... ,. facă datoria 
pină la capăt. Cînd ai conștiința

și maistrul Ion 
cuplu ideal de 

tehnică. Discută, sint tot
deauna preocupați de o idee, au 
totdeauna ceva de realizat, de per
fecționat și se simt bine chiar cînd 
au de învins piedici și inerții, nu 
concep o altfel de existență. De 
fapt, au o singură nemulțumire : 
că nu toti inginerii și maiștrii din 
jurul lor iși concep astfel menirea. 
„Căci, spune inginerul Livescu, 
văd pe aici ingineri tineri, viguroși, 
care se ocupă de treburi atit de 
mărunte incit te întrebi de ce au 
mai făcut o facultate. Ieri, unul 
dintre ei se ocupa de un tabel pen
tru hainele de protecție ale mun
citorilor. Asta-i treabă de inginer ? 
Treaba inginerului e să se ocupe 
de tehnică, să creeze, să perfec
ționeze".

A te' angaja într-o muncă vie, 
pe măsura cunoștințelor și puterii 
tale, a te dărui fără rezerve, inde- 
plțnindu-ți astfel misiunea cu care 
te-a investit societatea socialistă 
sînt probleme de conștiință, de 
răspundere civică. Sigur, se poate 
întimpla să ai de făcut și treburi

începea. 
mai ales, 

pentru 
și 

cu cîți- 
care au 

prototipu- 
peste 

în sfîrșit, izbinda.

nopți la masa 
desene și 
săptărpini 
va muncitori din secție 
executat, după desen, 
rile. Apoi încercări peste în
cercări. Și, în sfîrșit. izbinda. A 
ieșit un set de cutite numit de el 
„Polifunct" și care adună în tie o 
singură casetă, de dimensiunile 
unei genți diplomat,, cuțitele pe 
care un strungar abia poate să le 
înghesuie intr-un dulap. Economie 
de metal și, in plus, o substanțială 
reducere a operațiilor de schimba
re a cuțitelor. Da. a fost o lungă 
și chinuitoare bătaie de cap. In 
toiul muncii pentru realizarea 
practică a setului de cuțite avea 
mereu nevoie de cite ceva... Se du
cea să ceară. Discuții, neînțelegeri: 
„Măi. tu nici acum n-ai învățat 
cum merge ?“ l-a întrebat într-o 
zi cineva pe un ton mustrător, in- 
demnîndu-I „să stea în banca lui". 
El i-a răspuns hotărit : „Ba dg. 
văd ou cum merge, dar nu vreau 
să meargă așa și am să arăt că 
...merge și altfel 1" Săptămini de-a 
rindul a trebuit să se zbată pen
tru un lucru de nimic : caseta de 
lemn in care urmau să fie așezate

Tot mai mulți sînt, aici in uzină, cei care, gindind 
asupra imperativelor muncii lor, încearcă și reușesc 
sa facă mai mult decit le cere, in mod obișnuit, 
această muncă. Este și cazul soților Maria și Ionel 
Popovici, ambii subingineri, autorii unor dispozitive 
prin care se realizează importante economii de 
energie electrică în funcționarea mașinilor-unelte

dispozitivele și cuțitele pentru a fi 
trimise la o expoziție și, de acolo, 
poate, la omologare.

Sigur, drumul reușitei nu-i pre
sărat cu flori. Apar dificultăți, nu 
toți înțeleg că ceea ce vrei tu să 
faci e foarte important. Să te dai 
bătut e simplu. Simplu ? Nicide
cum. Pentru că vei rămîne cu gus
tul amar al neîmplinirii. La sfîr- 
șitul acestei experiențe (de fant, 
izbinda deplină incă n-a venit ; 
deși considerat extrem de ingenios 
și util, setul „Polifunct" mai are 
de trecut citeva bariere adminis
trative), itig'iherul. Enache și-a aș
ternut un gînd ...chiar pe capacul 
cutiei cu setul in. cauză : „Spirit 
creator înseamnă pregătire asiduă, 
putere de muncă, lipsa prejudecă
ților, fantezie bogată". Și a mai 
adăugat, in discuția pe care am

Alți doi dintre oamenii uzinei care, în fața unor 
inerente dificultăți în procesul de producție, au 
permanent o atitudine activa. Inginerul Nicolae Bun 
și tehnicianul Vasile Filip au „născocit" o mașină 
de debitat profile care elimină importuri costisitoare

Foto : S. Cristian

purtat-o, încă o coordonată : per
severența. tenacitatea.

Spiritul lui de tinăr comunist — 
declara în convorbirea noastră — 
a ieșit din această experiență for
tificat, îmbogățit. Chiar și in tinuta 
lui se simte un plus de — i-aș zice 
— demnitate. Este demnitatea ce
lui care și-a făcut, cel puțin pină 
acum, datoria de conștiință. Față 
de el. față dc tovarășii lui de mun
că. fată de menirea lui. Cu atît 
mai mult atunci cînd, pentru asta, 
a trebuit să înfrunte într-un loc 
mentalitatea resemnării, intr-altul 
amorțeala birocratică, intr-altul În
cetineala comodității., Datoria co
munistului este să lupte cu toate 
acestea, șă -le înfrîngă, să demon
streze. prin propria atitudine și 
activitate, că asemenea mentali
tăți și manifestări sînt retrograde 
și se cer ferm inlăturate.

„Nimic nu am primit din afară 
în mod gratuit, nimic nu a căzut 
din cer !“ a spus. în magistralul 
său Raport la Congresul al XII-lea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se 
cuprinde aici o idee care vorbește 
despre imensa valoare practică a 
.tenacității, a efortului continuu 
turnate în coloanele de oțel ale 
izbînzilor noastre. De la exemplul 
izbinzilor întregii națiuni este mai 
mult decit firesc să ne gindim că 
acest principiu este valabil pentru 
fiecare comunist, pentru fiecare om 
al muncii in parte. Sîntem datori, 
față de mărețul program comu
nist pe care ni l-am propus, cu 
partea noastră de contribuție, care 
impune în permanență stăruință, 
gindire vie, acțiune hotărîtă.

Mihai CARANFIL

își terminase serviciul 
militar și avea o mulțime 
de planuri. întîi, să-și reia 
locul de muncă lă coope
rativa de croitorie ; al doi
lea. să se căsătorească — 
fata il așteptase. Acasă, 
părinții pregătiseră o ca
meră pentru noua familie, 
aduseseră unele îmbună
tățiri apartamentului, așa 
incit fiecare membru al 
familiei se putea retrage 
in colțul lui, atunci cind 
voia, fără să-i deranje
ze pe ceilalți. Iar seara 
se puteau reuni cu toții 
fie la masă, fie in fața 
televizorului, bucurindu-se 
de căldura relațiilor fa
miliale bine închegate. 
Și, totuși, in această atmo
sferă plăcută, intimă, care 
părea de o seninătate ro
bustă. o fisură a apărut 
nu mult după ce Marcel 
Pleșa, proaspăt reîntors 
acasă. își începuse munca 
la cooperativă și după ce 
se însurase.

Ion Pleșa — tatăl, este 
tîmplar de meserie. O 
mină de aur. Citește in fi
bra lemnului viitoarele 
forme și le dă contul- cu 
fantezie, spre satisfacția 
colectivului in care lucrea
ză. Maria — mama, lu
crează la o seră de flori. 
Olimpia — sora mai mică.

Se spune că este mai ușor să fii 
înțelept pentru alții decit pentru tine 
insuți. Posibil să fie așa. Deși, e la 
fel de posibil ca. la aflarea acestei 
maxime, soții Ștefania și Valeriu Mi
hai, din Galați, să suridă superior. 
Motive ? Din punctul lor de vedere 
ar avea destule. Să ne oprim la cite- 
va dintre acestea.

1976. Amintitul cuplu familial com
pare in fața instanței de judecată 
pentru a justifica dobindirea unor 
bunuri pe căi nu tocmai licite. In 
acest moment dificil. Valeriu Mihai 
arată că știe, să fie „înțelept pentru 
sine". Pune la bătaie argumente de 
efect : că au încheiat o afacere — cu 
o casă — extrem de avantajoasă pen
tru ei... Că ăla micu stătea toată 
săptămina numai pe la creșă, doar 
duminica venea acasă și minca mai 
nimic (să tot ai asemenea copil, care 
nu-R bere nici o cheltuială 1). Și așa 
mai departe..; De prisos să adăugăm 
că este pus in mișcare mecanismul 
martorilor. care se fac luntre și pun
te să „probeze" cumpătarea fără cu
sur a celor in cauză ; se întocmesc 
tot felul de hirtii favorabile etc. Re
zultatul ? Acela pe care-1 mai obțin, 
pe ici. pe colo, asemenea maeștri ai 
marilor combinații : albul devine ne
gru, negrul devine alb. Familia Mi
hai „se scoate" basma curată. Cu 
„certificatul de cinste" obținut, ambii 
soți continuă activitatea lor de lucră
tori la barul „Marinarul"...

tocmai absolvise (la ple
carea lui. Marcel in ar
mată) școala profesiona
lă a întreprinderii de 
mecanică fină din Sinaia. 
A regăsit-o mult schimba
tă și. fără să știe de ce, 
a avut față de ea, 
brusc, un nedeslușit sen-

.»y ■ ■■■. ’ :■
ghind două agregate mo
derne. Din mâinile ei ie
șeau piese de--mare pre
cizie. măsurate eu tn;""<>- 
nul. Era chemată, eîteo- 
dată în afara programu
lui. și se ducea Ia uzină 
lăsînd impresia că fără 
ea, acolo, nu s-ar fi putut

Un micron care 
modifică un destin
timenț de inferioritate O 
anumită siguranță in ges
turi, o energie pe care nu 
i-o cunoștea in privirile-i 
verzi și o ironie fină 
care țintea pe neaștepta
te, precis și adine. Moș
tenire paternă, acum ac
centuată și de rosturile 
ei la uzină, mindrie a pă
rinților pe care el. Mar
cel, n-a simțit-o atunci 
cind a obținut calificarea 
de croitor. O singură dată 
tatăl i-a zis că „ar fi fost 
bine dacă ar fi fost mai 
bine". N-a dat atunci a- 
tenție jocului de cuvinte...

Olimpia dobindise și o 
a doua calificare suprave-

urni treburile. * „Micronul 
în sus, micronul in jos" 
— asta o auzea spunînd 
toată ziua. Aici s-a Și pro
dus fisura. Dinii-un fleac 
de discuție, scai a, cind se 
reuniseră toți la masă, 
dintr-o întrebare care i-a 
scăpat :

— Ce înseamnă un mi
cron ? a început Marcel.

— Ai o lupă ? i-a răs
puns Olimpia tot printr-o 
întrebare. Dacă aș pune-o 
pe centimetrul tău de 
mucava nu 4-am desco
peri. Nu servește la cusu
tul pantalonilor. Masori 
cu el bătaia de inimă a 
dieselului electric sau a

„înțelepciunea pentru sine" nici că 
putea rodi mai bine 1 Sint persoane 
pe care iluziile le îmbată... Cei doi 
au nutrit fierbinte iluzia să arate, să 
probeze că sint curați. Că agoniseala 
lor iși are echivalentul exact in mun
ca cinstită. Obțin ciștig de cauză. De 
aici încolo se produce in comporta
rea lor o schimbare uluitoare. Iluzia 
devine certitudine. Da. conduita lor 
de viațăl iși spun, este cea adecvata, 
cea „dreaptă". Nimic n-o mai poate 
tulbura. Aveau dovada că n-au greșit 
cu nimic, că tot ce au realizat pro
vine din muncă. Sub picioarele lor nu 
mai e teren friabil — terenul tuturor 
celor care fac echilibristică la margi
nea legii — ci drum așezat, temeinic, 
sigur. De Ia această convingere la re
întoarcerea spre vechile, năravuri nu i 
decit un pas. Sau. poate, nici măcar 
atit. Este momentul cind iluziile il 
pierd, de regulă, pe euforicul lor pro
motor. Iluziile și. mai ales, o existen
ță pusă sub semnul duplicității, in 
opoziție cu normele morale înrădă
cinate in orinduirea noastră. Ceea ce 
viața avea să reconfirme și in acest 
caz.

Faptele ? Iată niște declarații si
tuate in timp imediat după ce cei doi 
au răsuflat ușurați, avind in buzunar 
„certificatul de bună purtare" rîvnit, 
pe care nici nu se uscase cerneala :

Dan Stanca : „Sint vecin cu Vale
riu Mihai. îl ajut deseori să-și repare 
mașina. într-o zi, el mi-a adus o ca

FIȘIER
ROMAN-dieselului care 
trece pe șosea

„O clipă am Vrut să-i 
impun soră-mii respect in 
același fel in care-i poto
leam păzbitiile in copilă
rie — povestește acum ti- 
nârul. De ce să mă jig
nească ? La urma urmei, 
aveam și eu o meserie o- 
norabilă — de ce să-mi 
dea mie peste nas ? Dar 
m-am reținut și mi-am 
amintit, nu știu cum. de 
vorba tatei — „că ar fi 
fost bine dacă ar fi fost 
mai bine". întimplarea 
m-a îndîrjit și, spre nedu
merirea tuturor, mi-a 
schimbat cursul vieții. 
M-am hotărit brusc și 
m-am dus și eu la intîl- 
nirea cu micronul. M-am 
calificat frezor — tot la 
mecanică fină. Cît timp a 
trecut de atunci ? Un an, 
doi ani... Nu are impor
tanță 1 Esențial este că 
mă simt mult mai util, 
iar in familie — mult mai 
prețuit. Ca să vezi ce 
poate face un simplu... 
micron ! Iar centirpetrul 
de mucava il păstrez in 
arhiva personală ca pe un 
certificat de... școală pri
mară".

Dionisie ȘINCAN 

setă metalică încuiată. -De unde o 
ai ?•> m-a întrebat soția. «E a vecinu
lui. Mi-a spus s-o păstrez bine și să 
i-o inapoiez cind mi-o va cere el»".

Dan Stanca se dovedește „om de 
încredere". Ia cutia și o duce la pă
rinți. Dar. așa cum nu poți ascunde 
soarele, nici adevărul nu poate fi 
ascuns. Vine o zi cind el iese la ivea

ANCHETĂ SOCIALĂ

lă. oricit de multi i-ar fi potrivnici, 
oricit de întortocheate ar fi căile pe 
care este purtat, să i se piardă, pa
sămite, urmele. Cind se va găsi 
„cheia" acestei cutii, se va afla in ea 
o comoară ce cîntărea peste 1 (un) 
kilogram bijuterii din aur 1

Dumitru Mihalache : „Cumnatul 
meu, Valeriu Mihai, mi-a adus în
tr-o zi un geamantan. «îl las la voi, 
zice. Vin altă dată să-1 iau». «Foarte 
bine, zic. Dar ce ai în el ?». «Ia, aco
lo, niște haine»".

Curind va veni și rindul geaman
tanului să fie deschis. Se aflau înăun
tru și ceva haine. Dar „baza" o for
mau valori in cecuri și bani lichizi 
însumînd cam... 400 000 lei.

Nici de data asta prevederea pen
tru sine n-a mai dat rezultate...

Mă știu cu dinsul 1 
Mă știu... Și cu dinsul..." 
Ducă schițezi efe! mai 
vag semn de indoială. e 
gata să jure cu mina pe 
inimă : „Dacă eu îți spun 
că mă știu ? 1“ Doamne 
ferește să mergi mai de
parte cu neîncrederea 1 
Se știe cu actori (slăbi
ciunea lui), cu fotbaliști, 
cu directori, cu savanți, 
cântăreți de muzică ușoa
ră. inventatori... Constati, 
de fapt, că se știe eu toți 
cei care apar pe scenă, 
pe terenul de fotbal, pe 
micul și marele ecran... 
în numai citeva minute, 
trebuie să te lași convins 
că el, de cind a venit pe 
lume. trăiește numai 
printre oameni de sea
mă. „Vezi puloverul ăsta? 
Ei, cum crezi râ l-am 
cumpărat ? Eram Jîn ma
gazinul «Unirea», cînd 
apare actorul B. Ce mai 
faci, prietene? mă întrea
bă. Ce să fac ? Vreau 
să-mi iau un pulover, 
îmi dai voie să ți-1 aleg 
eu ? Și mi l-a ales..," 
Pantofii și i-a cumpărat 
cu binevoitorul concurs 
al unui fotbalist-vedetă. 
Pălăria, costumul, cra
vatele — își au toate is
toria lor. Mobila i-a re
comandat-o — cine cre
deți ? — directorul ge

Deschidem aici o paranteză. Nu. nu 
pentru a stărui asupra motivelor care 
l-au determinat pe Valeriu Mihai să 
care de acasă valorile amintite. (Cu 
atit mai mult cu cit s-a demonstrat 
că. in următorul mileniu, nu se pre
vede ca de sub blocul său să erupă 
vreun vulcan și astfel bunurile sale 
să fie amenințate cu distrugerea ire

mediabilă 1). Motivele reale sînt cit 
se poate de limpezi. Să ne oprim 
insă puțin asupra comportării aces
tor sprijinitori de ocazie ai indivizi
lor preocupați să ascundă privirilor 
ceea ce numai prin muncă cinstită nu 
a fost dobindit. La acele „simțitoare 
firi" gata de a sări in „ajutor" indi
vizilor puși pe căpătuială, contri
buind astfel prin „receptivitatea" lor 
la necazul... aproapelui, la intirzie- 
rea aplicării prevederilor drepte ale 
legii. Ne gindim la acești creduli care 
„n-au știut" ce avea vecinul în caseta 
ori in geamantanul cu pricina.

„Oamenii cred cu plăcere ceea ce 
ei doresc" — afirmă un dicton. Instan
ța a consemnat cu fidelitate dorința 
celor doi „înduioșați" de rugămințile 
stăpinului cutiei metalice și al gea

neral al centralei de lemn 
și mobilă. Frigiderul — 
firește, directorul uzinei 
de i frigidere. Mașina, di
rectorul uzinei de autotu
risme.

Dar. nimic de zis, și el 
își ajută prietenii, cunos- 
cuții. Pe actorul P. l-a 
sfătuit cum să-și compu
nă rolul (avea rol de com

. ișA-zr unue va
•Știți ?" „Din bloc. Locuim 
in același bloc... ne ve- 

• d.em in cîte-o diminea
ță..." Iată, așa s-a dezle
gat un mister : cu minis
trul adjunct, omul meu 
se știe din bloc, așa cum 
se știu locatarii ; cu un 
director de uzină a călă
torit în tren, cu un altul

Omul cu relații
poziție 1 — mi-a precizai) 
într-o piesă de mare suc
ces. Unui adjunct de mi
nistru i-a dat citeva su
gestii intr-o situație cri
tică. Ei. pe asta n-am mai 
fost dispus s-o cred. Ce 
sugestii putea să dea el ? 
Nici specialist, nici prea 
isteț. Eram convins că 
nici 'nu-1 știe la față pe 
adjunctul de ministru, al 
cărui nume îl rostea cu 
prietenie respectuoasă, 
însă eu — pe el il știam 
din anii de școală. Intim- 
plarea ne aduce la un loc 
pe toți trei, pe malul mă
rii, Constat că omul meu 
se cunoaște cu ministrul 
adjunct. Intr-un moment 
favorabil îmi îngădui 
să-1 intreb pe colegul de

în avion, cu un actor — 
de la o intîlnire cu acto
rii — și așa. tot așa.....Mă
știu 1 Dacă eu iți spun că 
mă știu?!" Toți au deve
nit, automat, prietenii lui. 
în legătură cu fiecare a 
scornit cîte-o povestioa
ră. Eu am ascultat vreo 
douăzeci. Nu le-ncurcă. 
n-ai cu ce să-1 prinzi, to
tul e limpede și rotund.

„Pe Titu Herdelea îl 
cunoști ?“, l-am întrebat 
într-o zi. N-a ezitat o cli
pă : „Da. sigur, ne-am 
văzut în mare grabă chiar 
săptămina trecută. Eram 
la o benzinărie, el ieșise 
la plimbare..." (Doamne, 
și de cîte ori îmi zisese 
că Rebreanu este autorul 
lui preferat, l-a citit și

mantanului. A reținut întocmai și de
clarațiile lor scrise. I-a citat de cite 
ori a fost nevoie in cauza Valeriu 
Mihai, aflată pe rol și soluționată in 
acest an la Judecătoria municipiului 
Galați. Nu le-a adresat nimeni nici 
un cuvint de reproș. I-a pus doar in 
fața faptelor, iar omul, se știe, tră
iește mai ales prin faptele lui morale. 
Fapte care sint așa cum sînt. Care nu 
mai pot fi modificate, de vreme ce au 
fost săvirșite. Viața morală a omu
lui — iată bunul cel mai de preț la 
care se cuvine să ținem ca la lumina 
ochilor. Se cuvine să ținem atit de 
mult incit nici o rugăminte, oricită 
miere ar avea în ea, să nu determine 
asocierea la combinațiile unui ilicit 
sau altul.

Iar faptele, în cazul lui Valeriu Mi
hai. sint următoarele : Judecătoria 
Galați constată că soții Valeriu și 
Ștefania Mihai nu justifică suma de 
475 000 lei. în consecință, decide apli
carea legii.

Iată insă că nici acum, în ceasul 
al doisprezecelea. Valeriu Mihai nu 
renunță la „principiul" său de viață 
de a fi. pe cit cu putință, „înțelept 
pentru el însuși". Poate, poate «se 
prinde» și de astă dată... Drept care 
declară negru pe alb : „Sumele eco
nomisite la C.E.C. (aproape jumătate 
de milion 1 — n.a.) sînt rezultatul 
muncii mele neîntrerupte pe o pe
rioadă îndelungată, cind nu am avut 
posibilitatea de a-mi lua concediu da 

recitit. ;,De unde, crezi că 
mi se trage pasiunea 
asta ? Află. că l-am cu
noscut personal pe Re
breanu în 1943, eram un 
copil de opt anișori"...). 
Așadar, pretindea că s-ar 

t/ fi-ntîlnit cu Titu Herde
lea, eroul lui Rebreanu, 
la o benzinărie, în trece
re. „Am o rugăminte, i-am 
zis omului meu. N-ai vrea 
să-mi mijlocești o au
diență la Titu Herdelea?" 
..Cum, singur nu poți s-o 
obții ? s-a nedumerit el. 
La nivelul ăsta, e mai 
greu... Ei. mi-a zis, stai 
liniștit, încerc să rezolv". 
Și s-a despărțit de mine 
convins că Titu Herdelea 
trebuie să dețină o func
ție importantă. Asta l-a 
ambiționat. Doar viața 

Tui se desfășoară numai 
printre oameni de seamă. 
Ceea ce îi dă iluzia că și 
el este un om de seamă.

Din cînd în cind, mă 
sună la telefon : „Greu, 
foarte greu cu audiența 
asta. Titu are toată 
bunăvoința, însă — te 
roagă să-l crezi — e prins 
pină peste cap 1" Am 
răbdare, i-am zis omului 
meu. Și-am scris aceste 
rînduri, în speranța că le 
va citi.

Nicolae TIC

odihnă". Mă rog, nu-i de ici, de 
colo să agonisești jumătate de mi
lion din... sacrificarea concediului de 
odihnă pe altarul datoriei. Și : „Du
ceam o viață modestă, in serviciul pe 
care-1 aveam puteam lua și o gustare 
în timpul programului, fără a afecta 
bugetul propriu..." Cum sună asta ? 
Parcă a gura păcătosului adevăr 
grăiește, nu ? Și. mai departe : „Mo
dul nostru de viață a fost scăzut, tot 
timpul fiind stăpiniți de gîndul ago
niselii.... Am sacrificat totul acestui 
țel... Vedem acum amenințarea de a 
ni se confisca totul și ar fi nedrept, 
deoarece unele bunuri au fost cum
părate pe căi licite...".

Da, se pare că s-au sacrificat cam 
multe pentru țelul de... hirciogari. 
Așa că actul reparator al justiției 
nu putea intirzia. Ca să-1 întirzie, to
tuși. Valeriu Mihai nu uită să 
pună la socoteală, pentru a i se scă
dea „o rișniță de cafea, un cîntar de 
bucătărie, doi păuni împăiați" — 
obiecte despre care zice că au fost 
primite cadou și nu cumpărate. Co
mentariile sint inutile 1

Se uită, totuși, un lucru elementar 
— meteahnă proprie tuturor iliciti- 
lor : în balanța dreptății, a normelor 
noastre morale nu are loc decit ade
vărul. Adevărul pe care nu-1 poate 
mistifica nici o iluzie. Cu atît mai pu
țin un principiu strîmb de viață.

Iile TANASACHE

PERSONAJE 
Șl IPOSTAZE

Arta 
de a complica 
Era un drum bun, pietruit, as

faltat, dar iatâ că la kilometrul 
186 s-a degradat, exact in ser
pentină, nu mult, pe o porțiune 
de douăzeci de metri, și a venit 
inginerul de drumuri de munte 
și s-a gîndit, la fața locului, cum 
o să facă, cum o să procedeze, 
și, în cele din urmă, a găsii 
ideea : să pună un panou cu 
semnul „Pericol I" și șoferii, vă- 
zîndu-l, vor micșora viteza și vor 
fi atenți să n-alunece în pră
pastia de dedesubt.

Soluția, firește, nu era de a- 
runcat, în capul cîtorva și-a fă
cut loc însă îndoiala : cît va dura 
panoul ăsta ? Dacă, lovit de ploi 
și de furtuni, se va strica ? Nu, 
nu se va întîmpla așa ceva — 
i-a asigurat inginerul de dru
muri de munte - îl va fixa per
sonal pe piloni de oțel. Și apoi, 
în cazul cel mai rău, îl va înlo
cui cu altul, apoi cu altul, apoi 
cu altul...

Și a luat măsura ca încă din 
iarna care vine ^să aibă citeva 
panouri semnalizatoare de re
zervă din oțelul cel mai bun, de 
calitatea cea mai înaltă. Bine
înțeles, fără să-i treacă prin 
minte că soluția nimerită ar. ti 
fost să repare...
- Ce ?, m-ar întreba el. E 

vreun panou stricat ? Nu face 
nimic : îl înlocuim, pe loc.

Secretul 
bagajului 

de cunoștințe
— II vezi pe cel de colo ?
M-am uitat la el. Era un om 

între două vîrste, cum se zice, 
cu mustăcioară neagră și ochii 
căprui, dar ceea ce mi-a atras 
atenția era servieta - o servietă 
ciudată, semănind cu burduful 
unui acordeon din care părea că 
era gata-gata să cînte. Mi s-a 
spus, apoi, că de multă vreme 
el nu făcea nimic altceva decit 
să atragă luarea aminte asupra 
bagajului de cunoștințe, „să a- 
veți grijă de bagajul de cunoș
tințe care trebuie mereu și me
reu îmbogățit, împrospătat". Și. 
pentru a fi mai convingător, 
purta de fiecare dată cu el va- 
lijoara aceea de culoare cenușie 
in care, dădea să se înțeleagă, 
se aflau propriile sale cunoș
tințe.

Dintr-o mare curiozitate i-am 
deschis, pe cînd dormea, într-un 
miez de zi, valiza și, spre uluirea 
mea, n-am găsit decît niște no
țiuni vechi, prăfuite, închistate, 
scorojite, fără nimic înviorător, 
nou, și le-am scuturat fără să 
obțin nici cea mai mică tresă
rire :

dormeau și ele.

Vasile BARAN
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N V E SLa ora bilanțului ’79
ANCHETA H SCÎNTEII" PE TREI ȘANTIERE

fapte, mii de fapte 
dobindite in dezvol-

de dezvoltare și modernizare con- 
producție, pe baza unui susținut 
în acest scop alocîndu-se o parte 
național.

Indiscutabil, avem Io îndemînă 
care dovedesc că marile realizări 
tarea economică și socială a României socialiste sînt in
disolubil legate de înfăptuirea consecventă a politicii 
științifice a partidului 
tinuă a forțelor de 
program de investiții, 
însemnată din venitul

1979, ca și anii precedenți, se înscrie ca un an de 
bogată și intensă activitate în domeniul investițiilor. 
Caracteristica dominantă a activității desfășurate în 
acest an pe șantierele de investiții o constituie munca 
avîntată a constructorilor și montorilor, reflectată direct 
in numeroase fapte de muncă și realizări. In unsprezece 
luni din acest an au fost puse in funcțiune, integral sau 
parțial, 507 capacități principale din planul perioadei și 
56 în avans față de termenul planificat, capacități care 
au sporit substanțial potențialul productiv al industriilor 
constructoare de mașini, metalurgice, chimice și ușoare, 
al economiei forestiere și materialelor de construcții, 
precum și al altor romuri ale economiei naționale.

Ritmul susținut de lucru pe care l-a marcat acti
vitatea constructorilor și montorilor în ultimele luni a 
permis asigurarea fronturilor de montaj pentru un im
portant volum de utilaje, faot reflectat de scăderea 
accentuată a stocului de utilaje nemontate, punerea în 
stare de perfectă funcționare a mașinilor și echipamen
telor tehnologice la numeroase obiective productive, 
Pretutindeni, pe șantierele de investiții, în aceste zile se 
muncește energic, cu stăruință pentru finalizarea în cel 
mai scurt timp a unor lucrări de construcții-montaj, re
cuperarea rămîrierilor în urmă - 
există — și punerea în funcțiune 
ductive.

Așadar, constructorii și montorii
încheie cît mai bine acest an, realizînd ritmuri înalte de 
lucru, ritmuri care trebuie intensificate în continuare, 
pentru a se asigura un demaraj viguros activității de 
investiții din 1980, încă din primele decade și luni ale 
noului an. în rîndurile care urmează, prezentăm cîteva 
secvențe din activitatea pe care o desfășoară construc
torii in aceste zile pentru a adăuga la bilanțul muncit 
lor din '79 noi și importante realizări.

acolo unde acestea 
a noi obiective pro-

sînt ferm hotâriți sâ

Întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb din Gheorgheni este unul 
din recentele obiective economice pe 
harta județului Harghita. Prin buna 
conlucrare a factorilor de care a de
pins realizarea investiției, întreprin
derea a început să producă cu aproa
pe 9 luni înainte de termenul plani
ficat. Consemnând 
rȘsc ar fi să 
pre modul cum 
meni ai muncii 
ră unitate economică a reușit să 
atingă capacitatea proiectată, pro
duced o gamă variată de mașini 
și utilaje necesare exploatării și pre
lucrării lemnului. Nu putem însă sâ 
ne referim la rezultate deosebite în 
producție, deoarece două secții im
portante — o turnătorie și o secție 
forjă cu o capacitate anuală de 8 000 
tone piese turnate și forjate, ce tre
buiau racordate la circuitul produc
tiv încă din luna iunie, nu func
ționează nici astăzi ; s-a reușit doar 
punerea in exploatare a cuptorului 
turnătoriei. împreună cu inginerul 
Romeo Stoica, de la grupul dd* 1» șan
tiere de construcții industriale Har
ghita, analizăm situația pe șantier. La 
halele turnătoriei și forjei s'tadiile fi
zice sînt avansate. Pozitiv este și 
faptul că, printr-o colaborare rodni
că dintre constructor și beneficiar, 
toate utilajele care au sosit și sosesc 
pe șantier sînt montate in scurt timp.

în luna septembrie, pe șantie
rul întreprinderii de tricotaje din 
bumbac din orașul Fetești lucrările 
se aflau mult rămase, in urmă și spre 
nemulțumirea beneficiarului con
structorul solicita amînări privind re
cepția. La acea dată exista un deca
laj de aproape 100 de zile între gra
ficul de lucrări stabilite și cele exe
cutate. Antreprenorul general. Grupul 
de șantiere Slobozia din cadrul’ 
T.C.I. — București, in lo<? să caute 
soluțiile cele mai eficiente pentru 
ieșirea din impas, găsea motivări, 
mai mult sau mai puțin Întemeiate, 
ce atrăgeau după ele tergiversarea 
punerii în funcțiune a acestei capaci
tăți economice, in care vor lucra
1 300 de muncitori. Despre începerea 
probelor tehnologice și lansarea in 
producție a primelor comenzi de tri
cotaje la sfirșitul Junii februarie 1980 
nici nu putea fi vorba. Mai mult, be
neficiarul se împăcase cu situația 
creată și ii solicita constructorului 
doar predarea unei hale in care sâ 
nu fie plouate și ninse, supuse de
teriorării utilajele care începuseră 
să sosească. f

în aceste condiții, Consiliul jude
țean de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale Ialomița 
și Comitetul orășenesc de partid Fe
tești au intervenit energic, refă- 
cind graficele, urmărind zilnic mo
dul cum se lucrează pe șantier. în 
locul discuțiilor ineficiente pe care 
constructorul le purta cu beneficiarul 
a început colaborarea. Oamenii ora
șului au pus și ei umărul, zilnic fiind 
pe șantier 30—40 de cetățeni care au 
efectuat un important volum de 
muncă, sprijinind redresarea acestui 
obiectiv.'

lai ora actuală se poate afirma 
că încă din primele zile ale lui 
1980 întreprinderea de tricotaje din 
bumbac Fetești va incepe să pro
ducă. Deci, înainte de termen ! 
Echipele de lăcătuși mentori, zi
dari și zugravi conduse de Ion Cîș- 
tălan. Victor Mehedințu și Dinu Decu 
și coordonate de maistrul Mitu San
du au reușit un adevărat tur de for
ță. Montorii și instalatorii conduși 
de maistrul Ion Vlad au executat 
intr-un timp record instalațiile de 
ventilație, căldură și racordul termic, 
iar electricienii maistrului Ion Pro-

Dar cam atit despre lucrurile 
bune, pentru că am întilnit și un șir 
de neajunsuri. Astfel, deși se cunoaș
te faptul că Gheorghenii se al'lă la

polul frigului din România, este de 
neînțeles de ce întirzie finalizarea mă
surilor pentru crearea de condiții nor
male de lucru pe perioada anotimpu
lui rece. Bunăoară, la hala turnăto
riei, cu toate că a început activitatea

fiind condiționate de livrarea unor 
utilaje absolut indispensabile. Subin- 
ginerul Lukacs loan, șeful comparti
mentului investiții, ne-a rugat șâ 
transmitem, prin intermediul ziaru
lui, un apel către toate colective-

acest succes, fi- 
vorbim și des- 

colectivul de oa- 
din această tină-

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE UTILAJE

Șl PIESE DE SCHIMB - GHEORGHENI

Pentru a se urni din loc, „trenul 
restanțelor" arc urgentă nevoie de. 

rotile furnizorului
•••

o'

productivă, curățătoria nu este defi
nitiv închisă. Aceeași situație și la 
forjă, unde se mai așteaptă traver
sele și covorul cauciucat pentru mon
tarea ciocanelor pneumatice. Drumu
rile de acces la punctele de lu
cru se află înțr-o stare pre
cară. Dacă aceste impedimente pot 
fi operativ înlăturate, data ex
tinderii activității in hala turnăto
riei, ca și începerea producției in sec
ția forjă continuă sâ rămină incerte.

le întreprinderilor furnizoare de a 
face totul pentru a termina și a livra 
cit mai repede șantierului din Gheor- 
gheni utilajele contractate. Este vor
ba de : Întreprinderea de cazane 
mici și arzătoare din Cluj-Napoca, 
care trebuia să livreze în trimestrul 
IV al anului in curs un cuptor pen
tru tratament termic primar, de 
Combinatul industrial pentru con
strucții de mașini din Bistrița, care 
are restante două cuptoare eu vatra

fixă. De asemenea, se așteaptă ca 
centrala și ministerul de resort să 
intervină pentru devansarea terme
nului de livrare a presei hidraulice 
de forjare de care este legată posibi
litatea producerii a nu mai puțin de 
2 800 tone piese forjate pe an.

— Finalizarea grabnică a lucrărilor 
de investiții — ne-a spus tovarășul 
Jakab Dezso, secretarul comitetului 
de partid din întreprindere — consti
tuie pentru întregul nostru colectiv 
o sarcină de mare importanță. în lu
mina sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XII-lea al partidului, am adoptat un 
program de măsuri tehnice, organiza
torice și politice menite să asigure re
cuperarea restantelor și punerea ra
pidă în funcțiune a noilor capacități 
și instalații. Am conceput și am re
alizat o serie de dispozitive menite 
să ușureze încărcarea, descărcarea, 
rularea și montarea utilajelor trans
ferate unității noastre de la între
prinderea de tractoare din Miercurea- 
Ciuc. Sperăm ca cel tîrziu în prima 
lună a anului viitor să începem par
țial activitatea productivă și in hala 
forjă.

Cum însă lucrările de investiții tre
buie realizate integral, la timp și la 
un nivel calitativ corespunzător, efor
turile beneficiarului trebuie să fie 
susținute de toți factorii de răspun
dere.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII
DE TRICOTAJE DIN BUMBAC - FETEȘTI

Spiritul de inițiativă reconsideră 
„calculul birlici". 

Rezultatul: DOUĂ LUNI ÎN AVANS
dan sint aproape gata cu instalațiile 
de forță și iluminat interior. Un 
alt grup de electricieni, aparținind 
întreprinderii „Eleitromontaj" Bucu
rești. lucrează la montarea transfor
matorului de înaltă tensiune și a ce
lulelor de forță sub conducerea mais
trului Constantin Ivan. Beneficiarul 
a venit și el cu două formații, una 
de lăcătuși și alta de constructori, 
conduse de maistrul Mihai Tisianu 
și dirigintele șantierului Sabin Pe
trie, care ajută la montaj și finisări. 
Șantierul și-a regăsit ritmul si. in- 
cepind de la 10 decembrie, s-a tre
cut la montarea mașinilor de trico
tat. iar la 15 decembrie a început 
montarea utilajelor in hala de con
fecții. Lucrare deosebit de importan
tă, montarea tuturor mașinilor este 
executată de muncitori cu înaltă 
calificare, puși la dispoziție de bene
ficiar, sub conducerea ingineru
lui Victor David, coordonatorul ser
viciului mecanic-șef din cadrul În
treprinderii „Crinul" București. Con
form graficului stabilit, urmează ca 
in ultimele zile ale acestui an să în
ceapă probele tehnologice, iar din 
primele zile ale anului viitor să se 
treacă la producția propriu-zisă. 
Anual. întreprinderea de tricotaje 
din bumbac-Fetești va produce 10 
milioane confecții.

Pentru începerea procesului de pro
ducție în cele mai bune condiții 
au fost pregătiți prin calificare la 
locul de muncă 300 de confecționere 
la secția „Crinul" din Lehliu-Gară 
și 50 la întreprinderea de tricotaje 
Iași, 32 maiștri și ajutoare de maistru, 
la care se adaugă 4 ingineri speciali
zați în industria ușoară și 3 econo
miști. Cum se vede, acum totul este 
pregătit cu temeinicie și orașul Fe
tești va' avea un nou obiectiv eco
nomic in care va lucra un important 
număr de femei, soții și fiice ale me
canicilor și ceferiștilor din cadrul de
poului și din localitățile învecinate. 
Experiența dobindită pe șantierul 
acestei unități demonstrează că acolo 
unde se lucrează cu răspundere, 
unde controlul și îndrumarea sint 
făcute cu exigență, iar colaborarea 
intră pe făgașul dorit, rezultatele nu 
pot fi decît» bune.

Mihai VIȘO1U
■ corespondentul „Scînteii"

Lo întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rimnicu Vilcea. beneficiarul a preluat cu foițe proprii montajul utilajelor - atitea cite sint (!) la atelierul axe și roți dințate de la secția de utilaj 
petrolier se fac pregătiri pentru punerea in funcțiune o unui strung automat cu comandă numerică fabricat la Arad (fotografia din stingă). Hala secției de utilaj petrolier este aproape goaiă. 
Gînd vor sosi utilajele? (fotografia din mijloc). Asemeni celor două găleți cu bitum suspendate de o macara au rămas „în aer" și lucrările de hidroizolații la noua hală (fotografia din dreapta)

La întreprinderea de utilaj chimic 
și forjă din Rimnicu Vilcea trebuiau 
să funcționeze la întreaga capacitate 
două noi obiective de investiții re- 
programate de mai. multe ori: o sec
ție de piese forjate și ambutisate și 
alta de utilaj petrolier; Dar ne 
aflăm ia sfirșitul anului 1979 și ca
pacitățile de producție respective 
sint încă departe de ora racordării 
la circuitul economic al întreprin
derii. Ne-am propus să ilustrăm 
cauzele și consecințele acestei situa
ții. relevind, totodată, măsurile care 
se impun pentru finalizarea acestor 
investiții. Parcurgem șantierul În
soțiți de ing. Paul Iliescu, șeful bi
roului investiții al întreprinderii.

La sectorul de piese ambutisate, 
cele două prese de 1100 tone-forță 
și 2 000 tone-forță sint, in bună 
măsură, montate. Beneficiarul a 
preluat sarcina montajului și dă zor 
pentru a recupera din timpul pierdut 
din cauza pnor impm-turi. Șeful 
secției, ing. Pavel Iantwhe, ne asi
gură că presa de 1 100 tone-forță va 
produce în luna ianuarie, iar cea
laltă presă — in trimestrul I 1980. 
în acest scop, 60 de montori lu
crează la prese, iar 20 la instalațiile 
aferente. Un singur semn de între
bare : plăcile de ghidare pentru

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC SI FORJĂ - RIMNICU VILCEA

HALE DE PRODUCȚIE, NU HOLURI DE AȘTEPTARE!
Iată o cerință elementară de care trebuie 

să țină seama constructorii de utilaje aflați în întîrziere
cele două extractoare de la presa de 
2 000 tone-forță, fabricate la între
prinderea de mașinj-grele București, 
nu corespund exigențelor calitative 
ale proiectului.

— Ce faceți in această situație ?
— Pentru a nu Întârzia lucrările, 

montăm provizoriu plăcile de ghi
dare pe care le avem. Dar trebuie 
să fie limpede că funcționarea pre
sei va depinde de modul în care 
furnizorul iși va face datoria, tri- 
mițindu-ne operativ piesele bune.-'

La secția de utilaj petrolier a in
trat în funcțiune, cu întîrziere, o 
primă' capacitate de fabricare a 
utilajului petrolier. Capacitatea fi
nală nu poate fi încă atinsă de

oarece lipsesc două utilaje esen
țiale : un valț de roluit tablă de 
80 mm, pe care întreprinderea de 
utilaj greu din Craiova s-a anga
jat să il livreze în... trimestrul III al 
anului viitor și o mașină de rabo- 
tat de 12 000 mm, căreia nu i s-a 
găsit încă un executant. în aștepta
rea soluțiilor., pe spațiile . respective 
beneficiarul și-a organizat deocam
dată depozite de tablă și sub- 
ansamble.

în cadrul acestei secții s-a con
struit o hală nouă, care va adăposti 
fabricația unităților de pompare și 
a reductoarelor. Ca să asigure condi
ții optime de montaj in timpul iernii, 
și aici beneficiarul a ajutat construc

torul să execute lucrările principale. 
Dar hala este aproape goală. Cele 
cîteva . utilaje aduse nu pot fi mon
tate deoarece nu , s-au terminat lu
crările de hidroizolare a acoperișului. 
Ar mai fi'de lucru două săptămâni, 
dar. muncitorii șantierului Govora al 
Trustului de lucrări speciale se in- 
vîrt mai mult pe. lingă cazanul de 
fiert bitum, unde este mai cald.

Pînă una-alta. în hală .,plouă", 
montajul nu ppate începe. Pentru că 
nu sint nici măcar contractate două 
agregate de prelucrare a carcaselor 
de reductoare, un agregat de prelu
crare a manivelelor, trei mașini de 
frezat longitudinale portal, care ar 
urma să fie fabricate în țară, precum 

și 33 tipuri de utilaje și aparate de 
măsură și control care tebuie asi
gurate din import. De asemenea, 
patru mașini de alezat și frezat sint 
așteptate „ca piinea caldă" de la în
treprinderea de mașini-unelte din 
Bacău, care trebuie să acționeze măi 
decis pentru fabricarea acestui tip 
de utilaje.

Ce ar trebui făcut pentru ca noua 
hală construită să producă ?

In acest sens, ing. Vlad Păun, 
director tehnic al întreprinderii, ne-a 
vorbit despre eforturile pe care le 
depune beneficiarul pentru a grăbi 
montajul, concomitent cu pregătirea 
și asigurarea forței de muncă. Dai’, 
cum s-a. putut observa, rezolvarea 
unor probleme depășește posibilități
le locale, l’ăcînd necesar ca Centrala 
industrială de utilaj tehnologic chi
mic și rafinării și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, să ana
lizeze cu maximă răspundere situa
ția, dirijind cu prioritate utilajele ne
cesare spre aceste . investiții care au 
condiții să devină productive in 
scurt timp.

Vom reveni.

Comeliu CARLAN 
Ion STANC1U

SCÎNTEIA" pe urmele „SCÎNTEII"
în articolul': „Invenții organizato

rice care întirzie pătrunderea apei in 
canalele de irigații", publicat în 
„Scînteia" din 20 mai a.c., au fost 
criticate unele neajunsuri în desfășu
rarea lucrărilor pe două mari șan
tiere de irigații : Izvoare-Cujmir și 
Crivina-Vînju Mare din județul Me
hedinți, neajunsuri care determinau 
intirzierea intrării in funcțiune a 
acestor sisteme. în răspunsul trimis 
redacției de Trustul de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare Craiova, 
semnat de directorul Emil Marghitu, 
după ce era exprimat dezacordul cu 
principalele concluzii desprinse, se 
arăta : „Măsurile întreprinse pentru 
a găsi căi de realizare cît mai grab
nică a lucrărilor ce asigură funcțio
nalitatea sistemului Izvoare-Cujmir, 
au făcut posibil ca la 20 mai a.c. să 
fie introdusă apa pe principalele ca
nale, majoritatea lor funcționînd la 
capacitatea maximă. . în ce privește 
defecțiunile apărute Ia canalul de 
aducțiune din sistemul Crivina- 
Vînju Mare, acestea au fost reme
diate încă înaintea perioadei de iri
gat". Am revenit din nou. a treia 
oară, pe aceste șantiere pentru a ve
dea care este situația, acum, după 
șapte luni.

Ultimul angajament al constructo
rului de a da in exploatare cele 
peste 23 000 hectare din sistemul 
Izvoare-Cujmir, restante din 1978 și 
1977. nu a fost îndeplinit Ia 31 mai. 
Termenele stabilite succesiv — finele 
lunilor iunie și august — au fost și 
ele încălcate. Comisia de recepție s-a 
întrunit la 29 septembrie, cînd au fost 
date in exploatare doar 4 572 hectare. 
Acum, cind au rămas puține zile pină 
la sfirșitul anului 1979, mai sint de 
amenajat peste 18 000 hectare. Deci, 
pentru producția agricolă a anului 
1979, din suprafețele restante din anii 
trecuți nu s-a dat in exploatare nici 
un hectar ! Din situația Grupului de 
supraveghere a investițiilor Craiova 
rezultă că în zece luni nu s-a reali
zat nici măcar jumătate din valoarea 

lucrărilor ce mai erau de executat 
in acest sistem.

Pentru a reda situația din sistemul 
Crivina-Vînju Mare, reproducem 
dintr-o notă a întreprinderii județene 
a sistemelor de irigații, întocmită la 
20 noiembrie a.c. : „T.C.I.F. Craiova, 
G.S.I. Craiova și I.S.P.I.F. București 
nu au rezolvat problema impermea- 
bilizării canalului de aducțiune și a 
canalului distribuitor C.D. 4, care 
prezintă prăbușiri și tasări ale talu- 
zelor- pe o suprafață de 70 000 mp : 
nu a fost dată in exploatare supra
fața de 1 798 hectare, restantă din 
1977".

Să recapitulăm : în preajma înche
ierii anului 1979. in cele două Sisteme 
de irigații din județul Mehedinți au 
rămas neamenajate circa 20 000 hecta
re; la stația de pompare de la Pristol 
lucrările de construcții la chesonul 2 
nu sint încă terminate, din cele 10 
pompe au fost recepționate doar 3, 
alte 2 sint in fază de finalizare, in 
timp ce la 5 pompe nici nu au 
început lucrările de montaj. Au ră
mas nerezolvate problemele legate 
de impermeabilizarea unor canale, 
în special a celor de aducțiune din 
ambele sisteme, nu au fost înlăturate 
defecțiunile la stația de pompare de 
la Țigănași, nu s-au executat lucrări 
de desecare pentru înlăturarea bălti
rilor din unele zone. După cum 
apreciază tovarășul Marian Pufan, di
rectorul direcției agricole, in județul 
Mehedinți, din cauza nepunerii in 
funcțiune a amenajărilor din cele 
doua sisteme, nu s-au realizat in 
acest an 75 800 tone porumb, 50 800 
tone sfeclă de zahăr, 11 800 tone soia, 
precum și importante cantități de 
cartofi, fioarea-soareiui, legume.

Din respectul pentru adevăr tre
buie să spunem câ, în cele două Sis
teme de irigații, din cauza unor grave 
deficiențe, in acest an nu au putui 
fi udate alte circa 21 000 hectare din 
cele raportate ca amenajate și date 
in exploatare incă de anul trecut. 
Această problemă readuce in discu

ție neajunsurile care persistă de 
ani de zile in practica recepționării 
sistemelor de irigații, adevărate si
mulacre care se fac pe alocuri din 
această importantă operație sub pa
ravanul mult discutatului „articol 10". 
Nu ne propunem acum să insistăm 
asupra consecințelor negative pe care

Cînd se va pune capăt 
promisiunilor în van 

și raportărilor fictive ?
După șapte luni, din nou pe șantierele meiiedințene de irigații 

de la Izvoare - Cujmir și Crivina - Vînju Mare

le are această practică atit de criti
cată in unitățile agricole beneficiare. 
Dorim doar să supunem atenției fo
rurilor competente o stare de lucruri 
necorespunzătoare, in totală contra
dicție cu cerințele tehnice și func
ționale pe care trebuie să le întru
nească un obiectiv de investiții dat 
in circuitul productiv.

Terminarea lucrărilor pe cele două 
mari șantiere de irigații din județul 
Mehedinți presupune o bună organi
zare a muncii, instaurarea unui cli
mat de ordine și disciplină, întărirea 
răspunderii cadrelor de conducere 
pentru folosirea cu chibzuință a fon

durilor materiale și financiare pe 
care statul le-a încredințat pentru 
realizarea acestor obiective. Desigur, 
lucrătorii trustului au intimpmat 
multe greutăți in finalizarea obiec
tivelor respective. Oricît de mari ar 
fi fost însă acestea, conducerea 
T.C.I.F. Craiova trebuie să înțeleagă 

că ele nu pot acoperi neajunsurile 
mari ce au existat și continuă să se 
mențină pe cele două șantiere in ce 
privește respectarea programului de 
lucru și folosirea de către muncitori a 
fondului de timp normat, îndrumarea 
și coordonarea directă a activității fie
cărei formații. Tache Predescu, ingi- 
nerul-șef al cooperativei agricole 
Obîrșia de Cîmp, ne-a dat numeroase 
exemple de echipe de montori care, 
din lipsă de îndrumare și supra
veghere, pierdeau zile de-a rindul cu 
montarea citorva șuruburi. Primarul 
comunei Cujmir, Aurel Filip, ne spu
nea că atit la Cujmir, cit și la Pătule 

se lucra doar 3—4 zile pe săptâmină. 
Exprimindu-și totala nemulțumire iu 
legătură cu modul in care construc
torul a înțeles să-și ducă la îndepli
nire obligațiile ce le avea, tovarășul 
Octavian Socol, secretar al comitetu
lui județean de partid, a adus in dis
cuție și lipsa de seriozitate cu care, 

în ședințele de comandament, repre
zentanții unității de construcții făceau 
promisiuni, iși luau angajamente, cu. 
toate că știau foarte bine că pînă la 
scadență nu vor realiza nici unul.

Ne oprim aici, întrucît considerăm 
că datele și opiniile prezentate sint 
suficiente pentru a reda activitatea 
de mult criticabilă pe care au desfă
șurat-o în acești patru ani Trustul de 
construcții din Craiova, proiectantul 
— I.S.P.I.F. București și Grupul de 
supraveghere a investițiilor Craiova 
pe cele două șantiere de irigații din 
Mehedinți. Articolul anterior a avut 
scopul să analizeze cu obiectivitate, 

in strictă concordanță cu stările reale 
de lucruri, situația de pe aceste șan
tiere, să aducă la cunoștința organelor 
in drept problemele legate de realiza
rea acestor obiective pentru a inter
veni în vederea înlăturării neajunsu
rilor. Cu atit mai surprinzător și lip
sit de sens a părut răspunsul primit 
din partea conducerii T.C.I.F. Craio
va, la: articolul amintit, prin care, 
șpeculîndu-se și interpretîndu-se une
le cifre și date pe care le conținea, 
se incerca de fapt deformarea ade
vărului. Cum a fost posibil ca direc
torul trustului, tovarășul Emil Mar
ghitu. un om căruia partidul și statul 
i-au încredințat.conducerea unei uni
tăți cu rol atit de mare in înfăptuirea 
programului de irigații, să semneze 
de autenticitatea unor date de care 
era convins că nu sint reale ? Aceas
ta tocmai intr-o perioadă în care 
cunoștea că nu și-a îndeplinit anga
jamentul luat față de organele jude- 
dețene de partid de a încheia lucră
rile de amenajare pe cel puțin 20 000 
hectare din cele rămase restante din 
anul 1978 ; că nu-și va putea tine cu- 
vintul nici la cel de-al doilea termen, 
30 iunie 1979, pentru care a cerut 
păsuire.

Soluționarea corespunzătoare a 
problemelor care' se ridică în legătură 
cu finalizarea lucrărilor pe șantierele 
de irigații din județul Mehedinți cere 
examinarea cu responsabilitate comu
nistă a situației reale, evaluarea exi
gentă a rezultatelor efective și adop
tarea masurilor ce se impun pen
tru recuperarea grabnică a restanțe
lor acumulate, pentru executarea 
unor lucrări da bună calitate, ast
fel' incit pină la noua campanie 
de udare a culturilor să fie asigurate 
toate condițiile ca apa să ajungă pe 
toate cele 81 000 hectare. Respectarea 
riguroasă a programului de lucru pe 
șantiere și îndrumarea la fața locu
lui a activității prin instituirea unui 
sistem organizat de coordonare și 

control reprezintă, în acest sens,. cele 
mai urgente cerințe. După o pe
rioadă atit de lungă de studii și ex
perimentări, este momentul ca pro
iectantul și întreprinderea furnizoa
re de pompe să pună la punct solu
ția constructivă și să livreze grabnic 
agregatele de pompare cu electro
motor. de funcționarea cărora depin
de efectuarea în buhe condiții a udă
rilor pe circa 10 000 hectare situate 
in sistemul Izvoare-Cujmir. Priori
tate absolută trebuie acordată fina
lizării lucrărilor la stația de pompare 
Pristol, care constituie de fapt „cre
ierul" întregului sistem.

Sarcini deosebite revin organelor 
de partid și agricole din județul Me
hedinți in ce privește pregătirea oa
menilor necesari exploatării siste
melor. de irigații.' Trebuie trase în
vățăminte din neajunsurile care au 
existat in campania de irigații din 
acest an, cînd. datorită neasigurării 
numărului necesar de udători sau pre
gătirii lor necorespunzâtoare, in mul
te cooperative agricole a trebuit să se 
apeleze la ajutor din altă parte sau, 
pur și simplu, să se lase neudate su
prafețe mari de culturi. Cursurile 
agrozootehnice din perioada de iarnă 
constituie un bun prilej pentru pre
gătirea profesională a viitoarelor for
mații de udători. De asemenea, anga
jamentele care se vor încheia între 
acestea și conducerile unitățilpr agri
cole. în cadrul acordului global, să 
constituie pirghia de cointeresare 
menită să asigure pretutindeni’ per
manentizarea unor asemenea echipe. 
Sint acțiuni de care depind in mă
sură hotăritoare utilizarea deplină și 
la randamentele prevăzute a suprafe
țelor amenajate pentru irigații și, 
implicit, obținerea de către fiecare 
unitate a recoltelor mari la hectar 
prevăzute pentru anul 1980.

Iosif POP
Virqiliu TATARU
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Recent a văzut Jumina tiparului o 

valoroasă lucrare consacrată reliefă
rii bogăției de idei și teze teoretice 
elaborate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la orînduirea 
social-politică a României socialiste. 
Alcătuită de un colectiv de autori, 
cadre didactice și de cercetare de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu11, și de
dicată celui de-al XII-lea Congres al 
partidului. lucrarea, apărută in 
Editura politică, se constituie intr-un 
vibrant omagiu adus uriașului efort 
de gindire creatoare, materializat in 
opera teoretică și practică a celui 
care, în fruntea partidului și statului, 
îndrumă și făurește destinele patriei 
noastre in neabătuta înaintare sore 
trepte tot mai înalte de civilizație 
și bunăstare.

(Urmare <lin pag. I)
descoperiri recente din domeniul ști
ințelor tehnice, astrofizicii, biologiei, 
psihologiei etc. Da relevat că aseme
nea acțiuni nu se reduc la simpla 
expunere a cunoștințelor propriu- 
zise, ci sint prevăzute să includă 
dezbateri și discuții, interpretarea lor 
activă, sublinierea concluziilor filo
zofice pe care le degajă și care atestă 
materialitatea lumii, capacitatea omu
lui de a cunoaște și stăpini. procesele 
naturale.

în mod firesc, sediul acestor ac
țiuni il constituie căminele culturale 
din comune. Este relevantă. în aceas
tă privință, preocuparea unor orga
nizații de partid care au urmărit, cu 
anumită stăruință, ca activitatea la 
căminele culturale să nu se limiteze 
la aspecte minore și, în același timp, 
să se. depășească formele neatractive 
ale unor conferințe seci și să se fo
losească cit mai mult formele parti
cipative — dezbaterile, răspunsurile 
la întrebări, proiecții de filme și dia
pozitive. urmate de discuții menite 
să elucideze științific diferitele feno
mene naturale, să combată supersti
țiile. La Teremia. Nădrag, Mănăștur 
s-au proiectat și sint programate in 
continuare la casa de cultură și la că
minul cultural — cicluri de filme pri
vind descoperirile științifice recente 
in domeniul cosmosului și microcos
mosului, problemele energiei, alimen
tația rațională, fondul laic al obice
iurilor și datinilor populare. Intere
santă ne-a părut și experiența în- 
tîlnită în localități ca Tormac, Cia- 
cova. Gătaia. Dudeștii Vechi, unde la 
căminele culturale au fost programa
te și sint în curs de desfășurare ac
țiuni cultural-educative complexe, 
care îmbină expunerile pe teme poli
tice de actualitate cu manifestări cul
tural-artistice — carnavaluri pentru 
tineret, seri cultural-distractive, pro
grame folclorice care valorifică obice
iuri și datini laice legate de organi
zarea pomului de iarnă și sărbători
rea Anului nou — la desfășurarea 
acestor acțiuni fiind antrenați în mod

Evidențiind rolul esențial al iniția
tivei și contribuției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
gindirii politice românești și univer
sale. volumul pune la indemina citi
torilor o microenciclopedie a con
cepției social-politice revoluționare, 
cu adevărat enciclopedice, a președin
telui țării noastre.

. Autorii volumului reușesc să de
monstreze in mod convingător origi
nalitatea contribuției teoretice a to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia îmbo
gățirea gîndirii filozofice si social- 
politice marxiste, să pună in lumină 
izvoarele acestei originalități, care 
constau in cunoașterea aprofundată a 
realităților economico-sociale, politice 
si culturale ale țârii noastre și ale 
lumii contemporane, in gindirea pro
fund novatoare. în capacitatea de a 
sesiza schimbările care intervin, noile 
cerințe și necesități. Ideile secretaru
lui general al partidului, caracterizate 
prin profunzimea lor științifică, sint 
armonios integrate in gindirea polito
logică contemporană, in sistemul ei 
categorial și problematic, ceea ce pune 
și mai bine în evidență sybstanța lor 
modernă, soiritul lor prospectiv, ines
timabila lor valoare principială și 
practică.

Lucrarea relevă, ca o dominantă a 
gîndirii președintelui României, rela
ția organică, de interconditionare, a 
structurilor economice, de clasă și a 
celor politice, raportul dialectic din
tre economic și politic. Direcțiile 
fundamentale ale evoluției orindui-

-

La Coso tineretului din municipiul Tulcea au loc in aceste zile expuneri, conferințe și dezbateri, cu participarea unor 
cadre didactice, medici, biologi, activiști de partid și de stat, care ajută pe muncitorii constructori, navaliști, pe elevi 

să-și lărgească orizontul cunoștințelor politice, științifice și culturale Foto : E. Dichiseam! BBBBBBBBB

IARNA-SEZON DE BOGATĂ ACTIVITATE CULTURAL-EDUCATIVĂ,
DE INTENSĂ MUNCĂ POLITICĂ DE MASĂ

(Urmare din pag. I)
liste a maselor, lărgirea orizontului 
lor de cultură11. „Originea, esența și 
istoricul religiei", serile' științifice 
avind ca temă „Oameni de seinii 
despre știință și religie" etc. Merită 
să arătăm câ in ultima perioadă 
și-au îmbunătățit activitatea și 
cele 43 de brigăzi științifice con
stituite in întreprinderile miniere. 
Deși cifrele statistice nu pat fi 
elocvente, pentru conținutul acti
vității, arătăm totuși că au uvi.it 
loc peste 400 de întîlnirl cu partici
parea a mai mult de 24 000 de oameni 
ai muncii din Valea Jiului — la locu
rile de muncă, in sălile de apel, in 
căminele de nefamiliști.

Avind in vedere manifestările tra
diționale, precum și activitatea celor 
86 de formații artistice, care cuprind 
peste 1600 de artiști amatori, s-ar 
putea spune că in cursul anului pe 
care-1 incheiom viața cultural-edu- 
cativă din Valea Jiului u fost boga
tă. aducind satisfacții spirituale mii
lor de mineri și familiilor lor. Fi
rește că rezultatele pozitive obți
nute de unele mine sau echipe nu 
sint lipsite de legătură cu aceasta.

Să amintim, in acest sens, faptul 
că, față de anul trecut, la Petrila. 
numărul absentelor nemotivate a 
scăzut in acest an cu aproape 26 la 
sută. Brigăzile conduse de Eugen 
Voicu, Leonte Dumitru. Alexandru 
Lazov și Francisc KovaCi n-au înre
gistrat in aeest an nici o absență ne
motivată.

— După cum se știe, minerii din 
brigada pe care o conduc au lansat 
inițiativa muncitorească „Brigada 
inaltei productivități11. Cu o lună in 
urmă, din rindul nostru a pornit o 
nouă chemare adresată Către toate 
formațiile de lucru din Valea Jiului: 
„Să muncim și să trăim în chip co
munist" — o ■ deviză puternic susți
nută de colectivul de muncă al mi
nei noastre, care, în dorința de a da 
țării cit mai mult cărbune, a rapor
tat cu două zile în urmă indeplini- 
rea sarcinilor de plan pe acest an — 

rii noastre social-politice sint privite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
determinarea lor de către dezvoltarea 
economico-socială și in strînsă core
lație cu prefacerile înnoitoare ce au 
loc in viața spirituală a țării. Con
cepția președintelui României ilus
trează, totodată, rolul crescind al fac
torilor politici in societate, răspun
derea deosebită ce revine acestora in 
elaborarea și înfăptuirea obiectivelor 
economice, sociale, culturale, in acce
lerarea progresului general.

Intr-o structură logică, volumul tra
tează elementele definitorii a ceea 
ce pe plan mondial poartă denumirea, 
„doctrina Ceaușescu11. Astfel, capitole 
substanțiale sint consacrate aportului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la fun
damentarea tezei despre creșterea ro
lului conducător al partidului, ca 
centru vital al sistemului social-poli
tic socialist : rind pe rind sint prezen
tate tezele și argumentele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul con
ducător al clasei muncitoare in sis
temul politic socialist, rolul alianței 
dintre clasa muncitoare și țărănime 
— baza socială a noii orinduiri și pu
teri politice ; rolul națiunii și atri
butele sale definitorii : definirea și 
realizarea unei unități de tip nou in
tre partidele comuniste și muncito
rești ; căile de întărire a solidarității 
tuturor forțelor politice revoluționare, 
democratice, antiimperialiste ; princi
piile noi de relații internaționale 
avind drept chintesență dreptul fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe propriile 
destine, de a-și orindui viața și a dis
pune de resursele naționale așa cum 
dorește.

Problematica vastă a direcțiilor de 
dezvoltare a statului socialist, de am
plificare a funcțiilor sale economico- 
organizatorice. cultural-educative și 
de apărare, formele inedite de dez
voltare a democrației socialiste, a 
autoconducerii muncitorești. rolui 
important asigurat organizațiilor ob
ștești in sistemul nostru politic, creș
terea funcțiilor Frontului Unității So
cialiste. elucidarea problematicii 
drepturilor omului in societatea so
cialistă și in lumea contemporană — 
sint aspecte care pun in lumină ori
ginalitatea valorilor teoretice și poli
tice create de gindirea dinamică și 
prospectivă a secretarului general al 
partidului.

ne-a spus comunistul Eugen Voicu, 
șef de brigada la I. M. Petrila.

Trebuie insă arătat că in activita
tea unor cluburi muncitorești și 
chiar a casei de cultură din Petro
șani există și anumite perioade de 
„relaxare". de nejustificată/vacanța. 
Iată, acum la sfirșit de an, cind ar 
fi de așteptat ca intreaga muncă 
cultural-educativă să se afle în plină 
desfășurare, in afară de clubul din 
Lupeni. la celelalte instituții de cul
tură din Valea Jiului activitățile sint 
sporadice, neinteresarrte. 'oamenilor 
care le calcă pragul oferindu-li-se

însemnări 
din Valea Jiului

doar emisiuni la... televizor, lectura 
unei cărți sau posibilitatea de a juca 
șah — lucruri pe care le pot face și 
acasă...

Or, necesitatea desfășurării unei 
activități politico-educative constan
te. sistematice, fără întreruperi și 
refluxuri este impusă de însuși fap
tul câ viața spirituală a omului se 
cere îmbogățită continuu, că efectele 
acestei activități se regăsesc in cele 
mai diferite feluri in conștiința si 
activitatea sa practică de zi cu zi. 
Din păcate insă, deși, așa cum s-a 
arătat mai sus, mijloace veri
ficate și eficace există, lipsește 
adesea perseverența necesară. La 
I. M. Uricani a fost folosită cu bune 
rezultate critica... preventivă. Fiind 
cunoscuțl cei care, după primirea re
tribuției. uitau de ei prin restaurante, 
pentru ca apoi să lipsească nemoti
vat — cu efecte păgubitoare pentru 
producția brigăzii ca și pentru bu
getul propriei lor familii — gazetele 
de perete au inceput publicarea unui 
ciclu de caricaturi intitulat „Hora 
nemotivațiior11, pentru ca opinia pu
blică muncitorească să adopte din

Uriașele contribuții. deopotrivă 
teoretice și practice, aduse de pre
ședintele României la inițierea și 
aplicarea consecventă a unei politici 
externe științifice, realiste, eficiente, 
Ia creșterea aportului și, totodată, a 
prestigiului internațional al României, 
la afirmarea principiilor dreptului 
-internațional, la soluționarea justă, 
democratică a marilor probleme ale 
contemporaneității sint înfățișate cu 
pregnanță in paginile volumului.

Privită in ansamblu, prin tematică 
și conținut, prin claritatea expunerii, 
cartea izbutește nu numai să infor
meze in mod sistematic și multila
teral pe cititor,- dar să-i și transmită 
convingerea că opera președinte
lui Nicolae Ceaușescu constituie 
un element esențial al efortului 
— desfășurat pe plan internațional — 
de revigorare a gîndirii materialist
dialectice și istorice, a socialismului 
științific, de articulare a lor la stadiul 
actual al cunoașterii științifice și 
practicii sociale, de promovare con
secventă a umanismului socialist. De
altfel. acestui ultim aspect ii este 
consacrat in volum un capitol sem
nificativ intitulat „O filozofie politi
că umanistă despre om și condiția 
umană", care reliefează o notă domi
nantă a gindirii politice a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Editarea lucrării aduce reale servi
cii muncii ideologice și de propagan
dă. acțiunii de promovare a valorilor 
originale ale gindirii și practicii poli
tice a P.C.R.. pe plan intern și extern, 
educării comuniste a membrilor de 
partid, a tineretului, a maselor. Căci, 
așa cum se menționează și in „cu- 
vintul inainte" al lucrării — „gindirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. ca
racterizată prin calități deosebite de 
analiză și sinteză, bazată pe cerce
tarea științifică, observarea pătrun
zătoare a faptelor. înarmează comu
niștii români, activul de partid și -de 
stat, pe toți cetățenii patriei cu con
cepția științifică fecundă a Partidului 
Comunist Român privind înaintarea 
pe drumul socialismului și comunis
mului a societății noastre, întărește 
forța de atracție a socialismului iu 
lume".

Prof. dr. Petru PANZARU

timp măsuri... profilactice. Păcat ! 
insă că asemenea preocupări și ac
țiuni nu-șl găsesc manifestare și la 
întreprinderile miniere Dilja, Live- 
zețni. Bărbăteni ș.a. — unde se resim
te necesitatea lor.

în desfășurarea muncii politico-e- 
ductive se manifestă, pe lingă a- 
numile discontinuități. și alte caren
țe — in ce privește organizarea plă
cută. atractiva si totodată utilă a 
timpului liber. Fără îndoială că intr-o 
mult mai mure măsură se cere ca or
ganizațiile de partid să orienteze ac
tivitatea cultural-educativă ca un tot 
unitar, nu ca manifestări izolate in 
sensul formării unui muncitor înain
tat. om demn, cultivai.

De menționat, de asemenea, fap
tul că. deși sint. organizate relativ 
numeroase activități, la acestea parti
cipă, de regulă, cam aceiași oameni :
— și este vorba de' oameni care se î 
remarcă printr-o bună activitate in • 
producție și comportare în societate j
— dar sint absenți, adică omiși din 1 
atenția organizațiilor de partid, tocy • 
mai cei care „adună" absențe nemo- | 
tivate, colecționează „învoiri11. De ! 
aceea, după cum remarcau in discu
ții numeroși interlocutori, este nece
sară organizarea, la toate Întreprin
derile miniere, a unor manifestări 
politico-educative pe grupuri mai 
restrinse, alcătuite după criterii care 
sâ ia in considerare și asemenea as
pecte. să fie mai adaptate sfere) de 
preocupări și interese, nivelului de 
pregătire și capacității de receptare.

în legătură cu toate acestea, în
săși experiența recomandă necesita
tea ca organele și organizațiile de 
partid, consiliile Frontului Unității | 
Socialiste să asigure — la nivelul 
orașelor șt întreprinderilor miniere — 
consultarea oamenilor pentru a Ie 
afla opțiunile, pentru a-i atrage la 
conceperea unor programe de acti
vități plăciite și instructive, care sâ 
dea răspunsuri la tot ceea ce ii in
teresează. să contribuie mai eficient 
la modelarea trăsăturilor omului nou 
al societății noastre.

frontul Unității Socialiste - cadru larg

democratic de participare a întregului popor

la viața politică și sociafeconomică a țării
Firesc, la Conferința sectorului 2 

din Capitală a Frontului Unității 
Socialiste au fost evocate, in primul 
rind, un șir de realizări. Reținem, 
dintre acestea, citeva aspecte bilan- 
țiere, in măsura in care ele contu
rează o bază trainică pentru înfăp
tuirea proiectelor de viitor.

Astfel, s-a remarcat activitatea 
oamenilor muncii, desfășurată sub 
conducerea comitetului de' partid al 
sectorului, materializată in îndeplini
rea, an de an. a sarcinilor și anga
jamentelor asumate, planul pe pa
tru ani ai cincinalului fiind rea
lizat Ia data de 16 noiembrie, incit 
pină la sfirșitul anului se va pu
tea obține' o pro
ducție industria
lă suplimentară 
de peste 3.2 mili
arde lei, iar pină 
la incheierea cin
cinalului — de 
peste 4 miliarde 
lei ; au fost puse 
în funcțiune 60 
capacități de pro
ducție. din care 21 
in avans. In ace
lași timp, s-au 
realizat noi car
tiere și ansam
bluri de locuințe, 
spații comerciale, 
o policlinică etc., 
precum și lucrări edilitar-urba- 
nistice de amploare. între care pa
sajul Bueur-Obor.; au fost moderni
zate și sistematizate mari artere de 
circulație și intersecții din zonele 
aglomerate, asigurindu-se. intr-o per
spectivă apropiată, crearea unui sis
tem rutier modern și eficient : s-a 
extins termoficarea. s-a îmbunătățit 
alimentarea cu apă a cartierelor ; 
cu sprijinul și participarea directă a 
populației au fost amenajate noi 
parcuri, zone verzi, terenuri de joacă 
pentru 
loarea 
numai

Spre
Consiliul F.U.S. din sectorul 2 acti
vitatea. in lumina dezbaterilor din 
conferință și a programelor adop
tate ? Desigur, un loc primordial il 
ocupă îndatoririle ce revin organi
zațiilor proprii ale Frontului Unității 
Socialiste în antrenarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, a planului în profil terito
rial, a prevederilor cuprinse in do
cumentele celui de-al XH-lea Con
gres al P.C.R. „Asemenea obiective 
cum sint sporirea indicelui de folo
sire a utilajelor, ca și a fondului de 
timp, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, per
fecționarea tehnologiilor existen-

copii, locuri de agrement, va- 
muncii patriotice depășind, 

in acest an. 290 milioane lei.
ce iși orientează in prezent

CONȘTIINȚA CIVICĂ 1ȘI SPUNE CUVfNTUL
• Propuneri • inițiative • acțiuni

• Evaluînd posibilitățile existente, pentru transpu
nerea in viață a hotăririlor Congresului al XII-lea ai 
P.C.R. cu privire la reducerea impbrtului, s-a propus 
laminarea oțelului cu retopire in vid și executarea 
unui nou tip de profil brăzdar de plug pentru agri
cultură. (Adunarea de constituire a organizației proprii 
a F.U.S. de Ia întreprinderea „LaminoruV-Brăila).

® Organizațiile proprii ale Frontului Unității Socia
liste din comerț, panificație, întreprinderea textila 
„Oltul", Institutul județean de proiectări, din școli și 
din instituțiile de cultură și artă ale municipiului vor 
prevedea in planurile lor, ca acțiuni imediate, intensi
ficarea acțiunilor politico-educative și cultural-artis- 
tice in perioada de iarnă.' precum și sporirea contribu
ției lor la desfășurarea acțiunilor ce vor avea loc in 
orășelul copjilor în perioada 23 decembrie—3 ianuarie. 
(Conferința municipală a F.U.S. — Sfinlu Gheorghe, 
județul ( ovasna).
• Pornind de la faptul că în zona de munte necoope- 

rativizatâ pomicultura constituie o ocupație importantă, 
țăranul muncitor Alexandru Stoian a solicitat un spri
jin mai susținut din partea Direcției agricole județene 
in vederea aprovizionării populației de la sate cu

puieți de pomi fructiferi in scopul măririi și înnoirii 
livezilor existente ; cooperația de consum să acorde 
mai multă atenție achiziționării fructelor de la locui
torii satului. (Adunarea generală sătească a F.U.S. — 
Predeluț, județul Brașov).
• în adunarea de constituire a organizației proprii 

a F.U.S. din satul' Arduzel s-a făcut propunerea de im- 
bunătățire a stilului de muncă al consiliului comunal 
al F.U.S. — Ulmeni pe linia activității politico-educa
tive in rindul cetățenilor. Ca urmare, la scurt timp in 
acest sat a sosit o brigadă științifică care a dezbătut cu 
localnicii probleme actuale privind dezvoltarea agri
culturii. cunoașterea și respectarea legilpr, apărarea 
sănătății ș.a. Intr-un asemenea cadru, cetățenii din 
Stoiceni. Dumbrava. Boreut și Tg. Lâpuș s-au angajat 
să participe cu forțe proprii la acțiunea de desecare a 
unor terenuri joase, pentru a putea fi redate circuitu
lui agricol peste 500 hectare. (Adunarea generală să
tească a F.U.S. — Arduzel, comuna Ulmeni, județul 
Maramureș).

Grupaj realizat de Virqil GHEORGHIȚA 
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"
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și elaborarea altora noi, care 
determine reducerea consu

murilor specifise. a costurilor și a 
importurilor, la creșterea producti
vității muncii, la obținerea unei pro
ducții nete cit mai ridicate in con
diții de calitate și eficiență cores
punzătoare — spunea Stelian Chiru, 
în numele membrilor celor 24 de or
ganizații ale F.U.S. recent constituite 
la întreprinderea de mecanică fină — 
reprezintă pentru noi o preocupare 
majoră, una din principalele direcții 
de acțiune, spre care ne vom strădui 
să canalizăm energiile colectivului 
nostru muncitoresc11. Și cum hotări- 
toare sint faptele, intre alți vorbi

Realizările de azi
baza trainică a înfăptuirilor 

de mîine
înseninări de la Conferința sectorului 2 

din Capitală a Frontului Unității Socialiste

tori. Cornelia Sauciuc, reprezentanta 
„Electroaparatajului11, a adus in con
ferință experiența brigăzilor de eco
nomisire a energiei și combustibilu
lui din această întreprindere, ca un 
bun ce merită a deveni al tuturor.

„Frontului Unității Socialiste îi re
vine insă un rol major și in dome
niul înfăptuirii hotăririlor partidului 
privind ridicarea nivelului de trai și 
îmbunătățirea calității vieții — a 
subliniat, la rindul său. Constantin 
Hăloiu. președintele consiliului sin
dicatelor . din sector. Un instrument 
important de acțiune de care dispu
nem in acest sens este controlul oa
menilor muncii, 
sigur, rezultate 
adevărat este 
fenomene de 
lism. atit in organizarea controlului, 
cit și in ce privește eficiența aces
tuia". Ținind seama tocmai de ase
menea realități, prin aplicarea pro
gramului adoptat de conferință se 
urmărește intărirea controlului oa
menilor muncii in toate domeniile 
prevăzute de lege. Cu alte cuvinte, 
controlul permanent, organizat sub 
egida F.U.S., va urmări cu mai mul
tă perseverență buna aprovizionare 
și servire a populației, diversificarea 
și optimizarea rețelei serviciilor pu
blice, îndeplinirea sarcinilor privind 

S-au înregistrat, de- 
bune, dar tot atit de 
că intilnim. incă și 
rutină, de forma-

deosebit pionierii, uteciștii, studen
ții in vacanță.

în activitățile de educație ateist-ști- 
ințifică desfășurate in județ persistă 
insă, și nu puține, neajunsuri care le 
diminuează eficienta. In multe loca
lități. precum Birna, Bara, Traian 
Vuia. Sinpetru Mare. Tomești. orga
nizațiile de partid nu Îndrumă uni
tar activitatea de educație materia- 
list-științifică. nu o orientează in lu
mina unor obiective precise, ■eșalo
nate în perspectivă. Iată, de pildă, 
comuna Tomești — centru munci
toresc cu o casă de cultură dotată co-

insemnări
din județul Timiș

respunzător — dispune de largi posi
bilități pentru a desfășura o activita
te rodnică in această direcție; necesi
tate cu atit mai imperioasă cu cit in 
localitate, ca și in zona respectivă, 
persistă în diferite forme manifestări 
eu caracter mistic, continuă să acțio
neze unele secte, care, folosind dife
rite pretexte, oferindu-și ajutorul a- 
parent dezinteresat unor oameni la 
nevoie, stabilesc legături pe care ul
terior caută să le folosească spre a-și 
recruta prozeliți. Or. planul de mă
suri al comitetului comunal nu ține 
seama de aceste fapte, este extrem de 
sărăcăcios și plutește în generalități.

O altă carență care diminuează efi
ciența muncii de educație materialist- 
științifică o constituie faptul că in 
multe locuri nu sint antrenați in a- 
ceastă activitate toți factorii. toate 
cadrele care ar putea contribui la 
intensificarea și creșterea calității ei 
— în primul rind activiștii de partid. 
Desigur, mai ales în perioadele de 
virf ale campaniilor agricole, acti
viștii sint prezenți la sate. dar... du
minicile se reîntorc ori stau deopar
te. îh orice caz nu-1 prea întilnești 
la căminele culturale.

îmbunătățirea activității șoolare, sa
nitare, culturale, de transport în co
mun. o atenție deosebită acordin- 
du-se și unităților de acest fel din 
comunele subordonate.

în cadrul largului „tur de orizont11, 
pe care vorbitorii s-au străduit să-l 
facă în cursul conferinței, s-au re
levat și sarcinile ce revin organiza
țiilor Frontului Unității Socialiste în 
direcția valorificării, prin colectare 
și recondiționare, a materialelor se
cundare, a pieselor, a resturilor de 
orice fel — metal, lemn, sticlă, hîr- 
tie, țesături — resurse deosebit de im
portante pentru economia națională, 

unei 
pro- 

• ține 
de 

civică, 
ce-

Din păcate. în

I

dezbaterea 
asemenea 
bleme, care 
intr-adevăr 
conștiința < 
de educarea 
tățenilor intr-un 
spirit nou. nu a 
luat cuvintul nici 
un ' reprezentant 
al numeroaselor 
organizații ale 
Frontului Unită
ții Socialiste din 
cartierele secto
rului. Oare n-ar 
fi fost cazul ca, 
intr-un aseme
nea cadru, atri
buțiile acestor

organizații nou înființate — care tre
buie să se sprijine pe aportul pen
sionarilor. al femeilor casnice, al 
meseriașilor — să fie mai bine pre
cizate ?

în același timp, nu poate fi uitat 
că sectorul 2 cuprinde pe teritoriul 
său unele din cele mai mari ansam
bluri noi de locuințe, numai in pe
rioada analizată dindu-se în folosin
ță 37 127 de apartamente, precum și 
cămine și internate cu peste 10 000 
de locuri. Ar fi fost deci de așteptat 
să se indice mai clar cum trebuie 
să acționeze cetățenii — in cadrul 
larg democratic al Frontului Unității 
Socialiste — pentru gospodărirea 
acestor bunuri obștești de deosebită 
valoare, pentru înfrumusețarea car
tierelor. ca și pentru instaurarea 
unei atitudini civice responsabile.

întărirea, in continuare, cu noi 
membri activi, a ^organizațiilor Fron
tului Unității Socialiste. perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă 
ale acestora vor contribui fără îndo
ială — așa cum s-a subliniat in con
ferință — la realizarea pe un plan su
perior a sarcinilor ce le revin, a tu
turor angajamentelor pe care, in nu- ■ 
mele cetățenilor din sector, partici
panta la conferință și le-au asumat.

Maria BABOIAN
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Să consemnăm, de asemenea, în
gustarea artificială de forțe pe care 
o produce mentalitatea intilnită în 
unele școli, și anume că in ce pri
vești educația materialist-științifică 
sarcinile ar reveni exclusiv profeso
rilor de științe sociale. îndrumători
lor U.T.C. — fiind prea puțin soli
citați profesorii de fizică, chimie, 
biologie etc., care ar putea contribui 
mult la explicarea materialității lu
mii. a caracterului nefast și nefondat 
al superstițiilor și prejudecăților 
mistice.

O deosebită importanță pentru for
marea conștiinței materialist-știin- 
țifice are și valorificarea din per
spectivă laică a obiceiurilor, a săr
bătorilor legate de evenimentele mai 
importante din viața omiilui. Este 
concludent în acest sens ecoul pe 
care-1 trezește in rindul cetățenilor 
.„Ansamblul de obiceiuri" al cămi
nului cultural din Făget, distins cu 
premiul V la ediția a II-a a Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Constituit nu de mult, ansamblul 
prezintă datinile și obiceiurile cele 
mai reprezentative — ritualul nunții, 
obiceiurile care însoțesc sărbătorile 
de iarnă. relevindu-se fondul lor 
laic, sensul autentic uman ; totodată, 
în programul ansamblului sint inse
rate ironii și satire la adresa unor 
reminiscențe mistice ale cetățenilor 
din comună. Totuși, această expe
riență valoroasă rămine singulară în 
județ, comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă neinte- 
resindu-se de extinderea ei.

Preocuparea mai sistematică a or
ganizațiilor de partid, creșterea spi
ritului de responsabilitate in această 
privință și exemplul personal al co
muniștilor. generalizarea inițiativelor 
ce și-au dovedit eficiența vor con
feri. neîndoielnic, o mai mare forță 
de inriurire muncii politico-educa
tive pentru dezvoltarea unei impor
tante trăsături a profilului moral al 
omului nou — concepția științifică 
despre lume și viață.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
!

!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
î
I
I
1
I
I
!
I

faptul; 
DIVERS I - - - - - - - 1 

Tezaur 
arheologic

Văzînd o zi frumoasă. Dumitru | 
Șutea din comuna Pârău, jude
țul' Brașov, șofer la autobaza | 
I.T.A. Făgăraș, s-a dus să sape I 
in grădină. Deodată, sapa a scos ■ 
la iveală 17 monede de argint. 
Omul le-a strins cu grijă și s-a I 
dus cu ele la Muzeul Cetătii • 
din Făgăraș. Venind la fața lo
cului și continuind săpăturile, I 
specialiștii muzeului au scos la I 
lumină un vas plin cu citeva mii 
de astfel de monede, reprezen- . 
tind unul din cele mai mari te- I 
zaure descoperite pină acum in • 
această parte a țării. Toate mo
nedele datează din secolul al f 
XVI-lea și prezintă o deosebită | 
importanță documentară.

Columbofilă '
..Zburători de Galați“. „jucă- I 

tori, de Timișoara", „bimoțați de 1 
Transilvania", ..uriași", „gitgo- 
lași“... Iată citeva din speciile I 
de porumbei (1 600 la număr) [ 
reuniți intr-o originală expo
ziție in sala de sport a Institu- | 
tului de medicină și farmacie I; 
din Tg. Mureș. Sint porumbei * 
călători și de agrement, unul 
mai frumos decit altul. Nu lip- I 
sesc nici performerii de înaltă I 
clasă. Cel mai „moțat" dintre 
toți este considerat, pe bună I 
dreptate, porumbelul crescătorii- J 
lui Lucian Mușat din București, 
care a parcurs (porumbelul, ] 
bineînțeles) distanța Varșovia — I 
București intr-o singură zi ! •

Inflăcăraful I
I se „răcorește"

III

I

De mai multă vreme, un anu
me Barbu Olarif din comuna Vo- 
loiac (Mehedinți) era văzut toată 
ziua-bună ziua pe la bufetul 
din comună. N-avea chef de 
muncă, in schimb căuta harța- 
gul cu luminarea. Intr-o zi i-a 
cășunat pe un casier. Omul nu 
i-a dat chefliului nici o atenție, 
dar acesta și-a frământat min
tea in fel și chip cum să se răz
bune. Cind liniștea nopții s-a aș
ternut peste sat, s-a dus la casa 
casierului și i-a pus foc. Acum, 
după vilvătaia pe care a 
dus-o. Barbu Olaru va 
stea citva timp intr-un 
„răcorească".
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pro- 
să 
se Itrebui 

loc să
X

IJoacă
I periculoasă I

vîrstă deDoi copii, amindoi in 
patru ani. din Satu Mare, și-au 
confecționat din nuiele cite un 
arc cu săgeți. Apoi au inceput 
să se... țintească unul pe altul. 
La un moment dat, unul l-a ni
merit pe celălalt in „lumina' 
unui ochi. Dar nici părinții, care 
i-au dat primele îngrijiri. nici 
medicii, care au tergiversat o 
intervenție pe retină, n-au pre
văzut un deznodâmint nedorit : 
copilul a rămas fără vedere la 
un ochi.

i
I
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IIn Gilort, după 

bureți > I
Organele de control ale Inspec

toratului silvic județean Gorj au 
constatat cu surprindere că apa 
Gilortului era infestată cu o sub
stanță toxică tocmai in apropie
ri de izvor. Cercetările între
prinse au scos la iveală un fapt 
incredibil : cineva aruncase res
pectiva substanță toxică pentru 
a „ameți" păstrăvii, după 
să-i pescuiască frumușel 
din ...apă. Cine să fi fost 
„cineva"? Pină la urmă a 
depistat : se numește Ioan 
tan. din Novaci, de profesie... 
medic veterinar. In ce privește 
substanța toxică., s-a stabilit că 
era din aceea care se folosește 
la spălatul linii de oaie. Pe mo
ment. veterinarul a declarat că 
el n-a fost la păstrăvi, ci la cu
les de... bureți. Pină 
că in apa Gilortului 
păstrăvi, ci... bureți, 
plată.
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ca 
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fost 
Fli-
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Iva dovedi 

nu cresc 
e bun de

Indicatoare 
neindicate

I
I

ciți kilo-Ghici ghicitoarea : 
metri sint de la Ceamurlia de 
Sus pină la Medgidia ? Un indi
cator arată limpede : 72 kilo
metri. Faci cițiva pași, mai exact 
— 10 metri — și te întimpină 
alte două indicatoare amplasate 
tot in Ceamurlia de Sus. Ambele 
arată că distanța respectivă este 
de... 69 kilometri ! Dacă faci o 
socoteală de Păcală. înseamnă că 
intre primul indicator si cele
lalte două, in care diferența in 
cifre e de 3 kilometri, iar in rea
litate de 10 metri, distanta res
pectivă se parcurge cu viteză... 
cosmică! Un marcaj total 
aerian...
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Cu basculanta
I
Iin casâ

grav accident de circulațieUn ..
s-a produs in localitatea Tăuții 
de Sus. ' județul Maramureș. 
Aflat la volanul unei autobascu
lante. șoferul Ion Mare s-a an
gajat in depășirea periculoasă a 
unui autovehicul. Pierzind con
trolul volanului, autobasculanta 
(31—MM—3240) a părăsit șoseaua 
și s-a năpustit spre casa gospo
darului loan Rogojan. Acesta, 
om pașnic, care-și vedea de tre
burile lui, a fost, pur- și simplu, 
strivit...

I
I
I
I
I

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinteii

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul strălucitei dumneavoastră realegeri în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Român de cel de-al XII-lea Congres doresc 
să vă exprim, în numele poporului maJian, al partidului Uniunea Democrată 
a Poporului Malian. precum și în numele meu personal, cele mai vii și calde 
felicitări.

Sint convins că legăturile de prietenie și cooperare dintre cele două 
partide ale noastre se vor amplifica continuu.

Vă adresez sincere urări de fericire personală și de prosperitate poporu
lui român.

Cu cea mai înaltă considerație,
General MOUSSA TRAORE

Secretar general al Uniunii Democrate 
a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Direcțiunii Naționale a Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) din 
Venezuela dorim să vă transmitem urări de tot mai multe succese în înde
plinirea înaltei funcții, ratificată recent prin încrederea pe care v-a acordat-o 
Partidul Comunist Român.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări în dezvoltarea relațiilor 
cordiale dintre cele două partide și pentru bunăstarea popoarelor noastre.

Cu salutări socialiste,
POMPEYO MARQUEZ
Secretar general al Mișcării 

Pentru Socialism din Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

\ Scumpe tovarășe.
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de secretar general ăl Parti

dului Comunist Român de către cel de-al XII-lea Congres al partidului,, vă 
transmit felicitările cele mai călduroase in numele Comitetului Centrai al 
Partidului Tudeh-e Iran.

Vă doresc succese mereu mai mari dumneavoastră, tuturor comuniștilor 
români și poporului muncitor român in marea sarcină de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și asigurarea bunăstării poporului român, 
în lupta împotriva imperialismului, pentru întărirea păcii în lume.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Tudeh-e Iran 
NUREDDIN KIANURI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Sint convins că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă. România va 
continua să obțină noi succese pe calea progresului și prosperității.

DATUK HUSSEIN BIN ONN
Prim-ministru al Malayeziei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
* Excelență,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele C.C. al U.C.I., âl Președinției R.S.F.I. și al popoarelor din 

Iugoslavia, vă mulțumesc în modul cel mai călduros pentru felicitările și 
bunele urări pe care ni le-ați adresat, în numele C.C. al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al dumneavoastră personal, cu Ocazia Zilei noastre naționale.

Adresîndu-vă. la rîndul meu, dragă tovarășe Ceaușescu. cele mai bune 
urări de fericire personală și de prosperitate poporului prieten român, doresc 
și eu să subliniez importanța pe care o acord dezvoltării în continuare a 
colaborării multilaterale dintre cele două țări, in interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, colaborării și socialismului în lume.

IOSIP BROZ TITO

Cronica
în conformitate cu Acordul între 

Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, privind con
struirea în comun a nodului hidro
energetic Stinca-Costești, de pe riul 
Prut, precum și stabilirea. condițiilor 
de exploatare a acestuia, vineri a 
avut loc la Ministerul Afacerilor Ex
terne semnarea documentelor de de
marcare a frontierei de stat între 
Republica Socialistă România și 
U-niunea Republicilor Sovietice So
cialiste, pe baraj și lacul de acumu
lare al nodului hidroenergetic.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, vineri, o dezba
tere științifică in lumina sarcinilor 
izvorînd din documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului pe tema 
„Concepții contemporane despre stat 
și drept. Contribuții la dialogul și 
confruntările de idei". la care au par
ticipat membri ai academiei, cercetă
tori de la Institutul de cercetări ju
ridice, Institutul' de economie mon
dială, cadre didactice de la Faculta
tea de drept, alți specialiști. în cadrul 
dezbaterii au fost evidențiate unele 
aspecte noi ale procesului dezvoltării 
democrației socialiste din tara noas
tră.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, gene
ral-colonel Ion Coman, a trimis o 
telegramă de felicitare, cu prilejul 
celei de-a 38-a aniversări a Zilei 
Armatei populare iugoslave, genera
lului de armată Nikola Liubicici, 
secretar federal pentru apărarea na
țională al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

★
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a creării Armatei populare viet
nameze. ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Coman, a adre
sat o telegramă de felicitare gene
ralului de armată Vo Nguyen Giap, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste Vietnam.

★
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a Zilei Forțelor armate popu
lare ale Republicii Socialiste Vietnam, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Tran Thuan. a oferit, vineri 
după-amiază, un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au participat general-colonel Ma
rin Nicolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

zilei
Au luat parte șefi de misiuni di

plomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Vineri a avut loc ședința de în

chidere a celui de-al XI-lea program 
de perfecționare in domeniul in
dustriei chimice pentru bursieri ai 
O.N.U.D.l. din Birmania. R. P. Chi
neză. Egipt, India, Iugoslavia, Siria, 
Sudan și Turcia.

Programul a fost organizat de 
secția de perfecționare din cadrul 
O.N.U.D.l., Oficiul centrului comun 
O.N.U.D.l. — România și Centrul de 
perfecționare a lucrătorilor din in
dustria chimică. El a inclus conferin
țe privind probleme actuale ale 
petrochimiei și industriei de îngră
șăminte, un stagiu de practică, mese 
rotunde și o călătorie de studiu in 
unități industriale âle Ministerului 
Industriei Chimice.

★
Vineri s-a deschis, la Galeria Că

minul artei din Capitală, expoziția 
„Tineri artiști plastici din R. D. Ger
mană". Expoziția reunește lucrări de 
pictură și sculptură ce ilustrează 
aportul tinerei generații de artiști 
la îmbogățirea și dezvoltarea patri
moniului cultural națiorial.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
criticul de artă Ion Frunzetti, vice
președinte al Uniunii artiștilor plas
tici, și Giinter Rieger, consilier cul
tural al Ambasadei R.D.G. la Bucu
rești. au relevat dezvoltarea relații
lor culturale dintre România și R. D. 
Germană, contribuția schimburilor 
de valori spirituale la mai buna cu
noaștere reciprocă, la apropierea po
poarelor celor două țări prietene.

La festivitate a participat dr. 
Siegfried Bock, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis, 
vineri, expoziția omagială Gheorghe 
D. Anghel (1904—1966), organizată 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de 
la nașterea sculptorului. Sint expuse 
51 de lucrări — compoziții statuare, 
reliefuri, executate în bronz, pămint 
ars sau gips — multe dintre acestea 
fiind pentru prima dată prezentate 
publicului.

Personalitatea și activitatea artis
tului, a cărui creație profund realistă 
și umanistă a îmbogățit tezaurul 
artei noastre naționale cu opere de 
mare valoare, au fost evocate, la 
vernisaj. în cuvîntul rostit de artis
tul poporului Ion Irimescu, președin
tele Uniunii artiștilor plastici.

(Agerpres)

GALATI î—Consfătuire în domeniul
Iindustriei siderurgice

Pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea in domeniul me
talurgiei, la Combinatul siderurgic 
din Galați a avut loc o consfătuire 
consacrată reducerii cantităților de 
elemente de aliere înglobate în pro
dusele siderurgice plate fabricate 
aici. Au participat cadre de condu
cere din Ministerul Industriei Meta
lurgice, reprezentanți ai Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
unor ministere, centrale și întreprin
deri beneficiare, proiectanți, cadre 
tehnice de la Combinatul siderurgic 
.Galați.

Importanța acestei probleme derivă 
din necesitatea reducerii cantității 
materialelor de aliere, procurate din 
import, obiectiv asupra căruia sint. 
chemați să-și concentreze deopotrivă 
eforturile producătorii și beneficiarii 
acestor produse.

Consfătuirea a subliniat necesita
tea unor acțiuni privind îmbunătă
țirea tehnologiilor existente și intro
ducerea de noi tehnologii de fabri
cație. pentru a se asigura produse 
cu proprietăți fizico-mecanice co
respunzătoare în condițiile înlo
cuirii, reducerii și chiar elimi
nării unor elemente de microaliere 
și aliere. în același timp, beneficiarii 
trebuie să ia măsuri de îmbunătățire 
a tehnologiilor de punere in operă, 
care să asigure scăderea ponderii o- 
telurilor la care trebuie înglobate e- 
lemente de aliere și dezoxidare deo
sebite. Din lucrările consfătuirii a 
reieșit că este necesar să se recon
sidere proiectele existente și să 
se prevadă in noile proiecte de 
mașini și utilaje tipurile de oțeluri 
și tehnologii de sudură îmbunătățite, 
omologate și aprobate prin normati
vele de standardizare și tipizare. 
(Dan Plăeșu, corespondentul „Scin- 
teii“).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 decembrie. în țară : Vremea 
va fi caldă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie cu caracter local, în' 
vestul țării și, izolat, în celelalte re
giuni. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări • locale predominînd din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
•vor fi cuprinse între minus 4 și 6 gra
de, mai coborîte in depresiuni, iar 
maximele între 2 și 12 grade. Se va 
produce ceâță, mai ales seara și dimi
neața. în București : Vremea va fi 
caldă, mai ales în primele zile. Cerul 
va fi mai mult noros. Temporar va 
burnița. Vint slab pînă la moderat. 
Ceață dimineața și seara.

LOTO
NUMERELE EXTRAGE 

LA TRAGEREA 
DIN 21 DECEMBRIE 1979

Extragerea I : 1 69 43 26 45 57'
46 44 52.

Extragerea a Il-a : 67 86 4 73 10
60 6 47 28

FOND DE CÎȘTIGURI : 670 480 Iei.

A apărut în limbile maghiară și germană :

REZOLUȚIA CONGRESULUI AL XII-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Editura politică

Programul unităților bucureștene de prestări servicii
in perioada 30 decembrie

În perioada 30 decembrie 1979 —
2 ianuarie 1980, unitățile bucureș
tene de prestări servicii vor lucra 
după următorul program :

Centrele de reparații televizoare 
vor funcționa, în ziua de 30 de
cembrie, după orarul unei zile obiș
nuite de lucru. în zilele de 31 de
cembrie și 2 ianuarie, cei interesați 
se vor adresa unităților de speciali
tate din str. Duca nr. 5, bd. I Mai nr. 
170 (sectorul 1), șos. Ștefan cel Mare 
nr. 15, str. Avrig nr. 63 (sectorul 2), 
str. 30 Decembrie nr. 16 (sectorul 3), 
șos. Olteniței nr. 51 (sectorul 4), Calea 
Plevnei nr. 11 (sectorul 5), bd. Al. 
Moghioroș nr. 21 (sectorul 6), care 
vor fi deschise între orele 9—13, iar 
în ziua de 1 ianuarie între orele

1979 - 2 ianuarie 1980
14—20. După același program vor 
funcționa și centrele de reparații 
radio, magnetofoane și casetofoane.

Unitățile de reparații obiecte 
electrocasnice și de uz casnic vor 
funcționa, zilnic, între orele 8—20, iar 
cele de reparații sanitare, electrice 
și de încălzire intre orele 7—23. 
Pentru intervenții privind înlătu
rarea unor defecțiuni la frigidere, 
aragaze, sobe de încălzit cu petrol și 
deblocări de uși la apartamente, cei 
interesați se pot adresa la dispece
ratul cooperativei ,.Metaio-casnica“ 
(telefon 41 33 85 și 41 27 34), iar 
pentru remedierea defecțiunilor' sur
venite la instalațiile sanitare — la 
dispeceratul cooperativei „Instala
torul" (telefon 16 73 29 și 16 49 85).

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Teleșcoală
9.4D Curs de limba germană

10.00 Curs de limba soaniolâ
10.20 Roman foileton : Cei din Mogador. 

Reluarea ultimului episod
11.15 Telecinemateca : „Onoarea pier

dută a Katharine! Blum sau cum 
se iscă și unde poate duce vio
lența".

13,00 De la A la... infinit
Emisiunea cuprinde transmisii 
în direct. filme documentare, 
reportaje interviuri, rubrica de 
colecții și colecționari, balet, 
muzică, sport

17.15 Clubul tineretului
18.00 Săptămlna politică
18.15 Baschet masculin : Steaua — Di

namo (derbiul campionatului na
țional). Repriza a II-a

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Partidul și poporul — un singur

gînd, o singură voință. Reportaj- 
anchetă

19.40 Teleenciclopedia
20.15 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 17
21,05 Rapsodii de... sîmbătâ seara — 

emisiune muzical-distractivă
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,25 Melodii lirice
19,50 Lampioane. Documentar
20,00 Muzică ușoară cu formația Zudor 

Arpad
20,20 Din țările socialiste
20.40 Capodopere — mar! interpret!

• Concertul nr. 4 In Sol major 
op. 58 pentru pian și orchestră 
de Beethoven. Solist Friedrich 
Guida, acompaniat de Orches
tra filarmonică din Viena, di
rijor Horst Stein

• Fantezia în Do major pentru 
' pian, cor și orchestră, de

Beethoven. Interpretează corul 
Radloteleviziunii, pianista Ma
ria Fotino și orchestra simfo
nică a Filarmonicii din Ploiești. 
Dirijor Carol Litvin

21.40 Telejurnal

Vacanța
(Urmare din pag. I)
înălțate în anii socialismului, la mo
numente și locuri istorice, drumeții 
prin locuri pitorești.

Sfirșitul primului trimestru al 
acestui ar. de invățămînt a fost mar
cat, in fiecare școală, prin serbări 
ale elevilor, dedicate Congresului al 
XII-lea al partidului, aniversării 
Zilei Republicii, serbări care au 
marcat debutul formațiilor cultural- 
artistice ale elevilor în ediția a III-a 
a Festivalului național „Cintarea 
României". Aceste formații iși vor 
da concursul și la tradiționalele ser
bări ale ponjului„de. iarnă -și la re- 
velioanele tineretului. La rindul lor, 
numeroși elevi-sportivi vor parti-

școlară3
cipa la concursurile din cadrul com
petiției naționale „Daciada".

Taberele de Ia Predeal, Bușteni, 
Sinaia, Slănic-Moldova, Singeorz 
Băi, Geoagiu Băi, Brașov, Sibiu și 
Oradea vor găzdui, in zilele de odih
nă de la sfirșitul anului, pește 3 200 
de studenți. De asemenea, 16 tabere 
alpine vor oferi studenților posibili
tăți de inițiere și practicare a sportu
rilor de iarnă.

Pretutindeni, organizatorii vacanței 
de iarnă, conducerile școlilor și ca
drele didactice, organizațiile de pio
nieri și U.T.C., cu concursul foruri
lor locale de partid și de stat, au luat 
măsuri pentru a asigura tineretului 
școlar condițiile'necesare odihnei și 
recreației, îmbogățirii orizontului spi
ritual.ă;---------------------- l......

Pentru membrii Federației Națiunilor Unite din India a fost o mare și 
foarte plăcută veste realegerea dumneavoastră în calitate de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Astăzi, dumneavoastră sinteți considerat ca fiind unul dintre cei mai 
dinamici șefi de stat din lume, luind in considerare contribuția la întărirea 
înțelegerii internaționale, prin inițiativele independente in problemele inter
naționale și soluționarea lor.

Recent, citi va membri ai acestei' federații au vizitat Bucureștiul în cali
tate de oaspeți ai Asociației române pentru Națiunile Unite și au fost profund 
impresionați de progresele economice și prosperitatea pe care poporul român 
le-a realizat sub conducerea dumneavoastră.

Vă rugăm să primiți felicitările noastre cu prilejul realegerii dumnea
voastră, precum și urări de sănătate și viață lungă, pentru ca țara dumnea
voastră să poată continua mersul înainte spre o și mai mare dezvoltare eco
nomică și ca lumea să poată beneficia de'intervențiile dumneavoastră ințelepte 
in forurile internaționale.

Cu cele mai călduroase salutări, al dumneavoastră cu sinceritate,
S. D, PANDEY

Secretar general al Federației Indiene 
pentru Națiunile Unite

Controlul 
oamenilor muncii •

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Handbaliștii noștri în finala „Supercupei"

(Urmare din pag. I)
cartiere, repartizarea fondului de 
marfă pe unități și cartiere, incit so- 
licitanții să găsească in toate zonele 
produsele căutate. în sectorul servi
ciilor, accentul controlului să fie pus 
pe modul in care au fost pregătite 
pentru iarnă locuințele, unitățile de 
termoficare. de transport in comun 
ș.a. — efectuindu-se. firește, cu a- 
ceeași intensitate controale și în ce
lelalte sectoare ale serviciilor. Ace
leași accente sint valabile și pen
tru controalele ce trebuie efectuate, 
cu o frecvență mai mare, in policli
nici și unitățile spitalicești — atît 
pentru faptul că în această perioadă 
sint mai solicitate, cît și pentru creș
terea responsabilității factorilor din 
aceste sectoare față de calitatea ser
viciilor prestate.

A doua direcție în care trebuie să 
se acționeze pentru sporirea eficien
tei controlului oamenilor muncii o 
constituie creșterea răspunderii tutu
ror factorilor care au obligația să 
analizeze și să rezolve operativ se
sizările echipelor. Cu toate că a 
crescut receptivitatea conducerilor de 
ministere, centrale și întreprinderi 
față de observațiile și sugestiile echi
pelor de control al oamenilor muncii, 
continuă, din păcate, să existe și nu
meroase situații în care trec săptă- 
mîni — așa cum se întîmplă la uni

tăți ale comerțului. turismului și 
cooperației meșteșugărești din jude
țele Bacău. Bistrița-Năsăud. Timiș. 
Constanța ș.a. — pină cînd factorii 
de răspundere direct implicați se de
cid să ia riiăsuri pentru eliminarea de
ficiențelor semnalate. înlăturarea cit 
mai grabnică a acestor deficiențe de
pinde de perseverența cu care echi
pele de control al oamenilor muncii 
acționează pentru depistarea neajun
surilor. revin pe urmele sesizărilor, 
le aduc permanent în atenția celor 
in cauză, cit și de exigența pe care 
o dovedesc consiliile locale ale Fron
tului Unității Socialiste față de ca
zurile de ignorare a sesizărilor con
trolului oamenilor muncii, de tără
gănare a rezolvării lor. ,

îmbunătățirile aduse cadrului juri
dic. pe baza căruia iși desfășoară 
activitatea controlul oamenilor mun
cii, obligațiile clare stabilite pen
tru unitățile controlate, indicațiile și 
îndrumările date de conducerea par
tidului și statului constituie tot atîtea 
premise ca, în întîmpinarea Congre
sului Frontului Unității Socialiste, 
care va analiza și munca desfășurată 
de controlul oamenilor muncii și va 
jalona noi măsuri de perfecționare 
a âa, acesta să devină un instru
ment tot mai puternic și mai eficient 
al democrației noastre socialiste prin 
care masele iau parte la actul condu
cerii, al deciziei.

Ieri, România —
DORTMUND 21 (Agerpres). — 

Aseară la Dortmund s-au desfășurat 
meciurile semifinale ale competiției 
de handbal (masculin) „Supercupa" 
campionilor mondiali și olimpici. In 
primul joc, echipa R.F. Germania, 
campioană a lumii, a invifis cu sco
rul de 20—19, după prelungiri, selec
ționata Iugoslaviei. La sfirșitul

în cîteva rînduri
• Vineri seara au început in Sala 

sporturilor din Focșani campionatele 
balcanice de gimnastică pentru ju
niori. Un frumos succes a repurtat 
-sportivul român Emilian Nicula, care, 
totalizind la exercițiile liber alese 
57,20 puncte, a cucerit medalia de 
aur. Pe locurile următoare s-au clasat 
Molnar Levente (România), — 56,60 
puncte și Zdravko Stoianov (Bulga
ria) — 55,80 puncte. Astăzi va fi de
semnată invingătoarea la junioare.

• Campionatul național de polo 
pe apă a continuat vineri la Cluj- 
Napoca. Rezultate : Dinarno — Pro
gresul 11—6 ; Rapid — Crișul Ora
dea 5—4.
• în concursul internațional de pa

tinaj viteză de la Budapesta, proba 
feminină de 500 m a fost ciștigată de 
Agnes Rus (România), in 46” 56/100, 
nou record român, iar la masculin 
aceeași probă a revenit patinatorului 
român Teodor Faraoneanu, in 
42” 43/100. A treia victorie romaneas
că a fost înregistrată la 1 000 m băr
bați, probă ciștigată de Ion OpincarU. 
cu 1’23” 97/100.
• Echipa secundă de handbal mas

culin a României, aflată în turneu în 
Franța, a întîlnit selecționata orașu
lui Paris, pe care a invins-o cu sco
rul de 23—20 (8—11). principalii mar
catori ai echipei române fiind Tase 
(7), Rădulescu (4). Deacu (3).
• La Cracovia a început meciul 

internațional (masculin și feminin) 
de inot dintre echipele Poloniei și 
României. După prima zi. scorul este 
de 100—79 puncte in favoarea gazde

U.R.S.S. 17—14

Patrimoniul cultural se îmbogățește prin 
aportul creator ol tuturor fiilor patriei

(Urmare din pag. I)
tea organelor de difuzare este lega
tă, natural, de ponderea naționalită
ții respective in structura demogra
fică a țării. Edițiile in limba ma
ghiara ating și tiraje de 100 000 de 
exemplare, pe cind cele in limba 
idiș, să spunem, apar chiar și in con
dițiile unor tiraje reduse, de 200—4250 
de exemplare, fără ca aceste dife
rențe s>ă afecteze dreptul de autor și 
prețul cărții. Iată o dovadă elocven
tă a respectării principiului funda
mental al egalității in drepturi, al 
democratismului culturii noastre so- 
ejaliste.

Și încă două date statistice care, 
cred eu. atestă amploarea și valoa
rea muncii autorilor noștri și, desi
gur. efortul colectivului editurii : 
am exportat 696 titluri intr-un tiraj 
de 5 691 304 exemplare in Ungaria, 
Iugoslavia. R. D. Germană. Ceho
slovacia, Elveția. Suedia. Anglia, 
S.U.A.. Canada. Israel. Australia, 
Japonia.

Este foarte greu să mă opresc la 
acele opere care s-au bucurat de un 
deosebit succes. Numărul lor este 
considerabil. Le amintesc doar pe 
acelea care, după părerea mea. au 
stabilit noi criterii valorice, au dat 
un impuls îndeobște recunoscut 
creației in domeniul sau genul res
pectiv. Le înșir numai : romanul „Un 
leagăn pe cer" de Siitb Andrâs (pri
ma carte apărută sub emblema „Kri- 
terion") ; volumul de studii „Cafe
neaua iluziilor" de Meliusz Jozset ; 
romanul „Povestirile lui Peter Mer- 
thes“ de Georg Scherg ; volumul de 
versuri „De la copac la copac" de 
Kănyâdi Săndor ; culegerea de studii 
„Scrisul, cartea, intelectualitatea" 
(in limba română a apărut sub titlul 
„Philobiblon transilvan") de Jakd 
Zsigmond ; „Căile spre călătorii 
spațiale" de Hermann Oberth ; „Re
lațiile culturale româno-sirbești" de 
Mirko Jivcovici ; „O sută de ani de 
teatru evreiesc în România" de Is
rael Bercovici : culegerea de , studii 
„Etnografia muncii" de Dr. K6s Kâ- 
rolv ; „Istoria germanilor de pe teri
toriul României" vol. I. apărută sub 
îngrijirea lui Caro! Golltțer ; volu
mul semnat de cinci tineri eseiști 
maghiari, intitulat „Texte si împre
jurări"; volumul de povestiri „Subiect 

pentru o nuvelă" de Mikola Corsinc ; 
culegerea de folclor „Cartea balade
lor" de Kallos Zoltăn.

— Ce trăsături trebuie să întru
nească și să definească personalita
tea editorului ?

— Rațiunea de a fi a fiecărui edi
tor este promovarea valorilor auten
tice, înlesnirea circulației operelor 
naționale și universale pe o scară 
cit mai largă. Dacă aș fi intrebat ce 
consider de mare importantă acum, 
la începutul celui de-al doilea dece
niu, .aș spune să nu uităm nici o 
clipă că unul dintre cele mai verifica
te adevăruri ale istoriei culturii este: 
creativitatea, capacitatea de a îmbo
găți patrimoniul spiritual nu depind 
neapărat de mărimea numerică a 
unei colectivități naționale. Toate 
culturile făurite de mari popoare sau 
de grupuri etnice reduse ca număr 
pot da opere revelatoare, pot rosti 
adevăruri esențiale. Acceptarea di
versității, eliberarea de vechile pre
judecăți ale închistării, depășirea 
complexelor de superioritate, respec
tiv de inferioritate, vor asigura, in 
continuare, prospețimea ochiului, 
receptivitatea gîndului și a sensibi
lității spre toate valorile autentice, 
umaniste, indiferent de proveniența 
lor.

— Ce preocupări are editura in di
recția promovării noilor talente ?

— Editorul care nu este inzestrat 
cu capacitatea de a gîndi în perspec
tivă poate fi un excelent administra
tor, dar nicidecum un adevărat ani
mator al culturii. In acest context, 
cred că descoperirea, încurajarea 
noilor talente este o sarcină de cea 
mai mare importantă a tuturor edi
turilor din țara- noastră, a fiecărui 
editor. Ea presupune nu numai cali
tăți intelectuale, un pronunțat simț 
al armoniei între generații, dar și un 
instinct al valorii umane, al talen
tului care își cere loc sub soare. Mă 
cutremur clacă mă gîndesc cite ta
lente. genii chiar, s-au putut pierde, 
în trecut, pentru că nu au .fost înțe
lese. sprijinite și iubite in momentul 
decisiv al intrării lor în arena com
plexă. dură uneori, a .creației de 
frumos. Mă tem că dacă ar exista o 
listă exhaustivă a talentelor nedes
coperite, nici noi n-am fi absolviți 
de răspunderea morală în fata vii
torului.

Deși la „Kriterlon" apar anual noi 
nume (pentru debutanți maghiari 
avem o colecție de prestigiu „For- 
râs"). depunem eforturi susținute 
pentru lansarea, popularizarea lor — 
drept dovadă amintesc doar de pre
zența, in ultimul deceniu, a unei în
tregi- pleiade de tineri scriitori ucrai
neni din România — sintem con- 
știenți de imensa răspundere pe care 
o avem in această direcție, de per* *-  
manenla datorie care ne pune, 
neînduplecată, la încercare valorile 
noastre morale și profesionale.

timpului regulamentar de joc, scorul 
era egal : 14—14.

In cealaltă semifinală, reprezenta
tiva României a obținut o frumoasă 
victorie, mvingind cu scorul de 17—14 
(10—9) echipa Uniunii Sovietice, de
ținătoarea titlului olimpic.

Astăzi, in finala competiției se vor 
intilni formațiile României și R.F. 
Germania.

------------------------------------ 

lor. în probele feminine, sportivele 
românce au obținut citeva frumoase 
victorii. Astfel, Carmen Bunaciu a 
terminat învingătoare in cursa dc 200 
m spate cu timpul de 2T5”3/10. Irinel 
Pănulescu a ciștigat lu 100 ni liber 
cu rezultatul de 58”7/10, iar Mariana 
Paraschiv și-a adjudecat proba de 
100 m fluture cu timpul de l’04”8/10. 
La masculin. în proba de 100 m li
ber. Zeno Oprițescu a ocupat pri
mul loc cu 53”2/10.

• Ancheta agenției bulgare de 
presă B.T.A. l-a desemnat pe Ianko 
Rusev (Bulgaria) campion mondial 
și european de haltere, cel mai bun 
sportiv din țările balcanice pe anul 
1979. în clasament urmează Nadia 
Comăneci (România) — gimnastică, 
Mihail Kusis (Grecia) — atletism, 
Aleksandr Tomov (Bulgaria) — lupte, 
Miodrag Perunovici (Iugoslavia) — 
box, Sanda Toma (România) — cano
taj academic. Anton Kodjibașev (Bul
garia) — haltere. Constantin Alexan
dru (România) — lupte. Nonka Ma
tova (Bulgaria) — tir, Milan Janici 
(Iugoslavia) — canoe.
• Ancheta ziarului .,Junge Welt“ 

a desemnat-o pe atleta Mărită Koch 
drept cea mai bună sportivă a anu
lui 1979 din R.D. Germană. în vîrstă 
de 22 de ani. studentă la Facultatea 
de medicină din Rostock. Marita 
Koch deține recordurile mondiale in 
probele de 200 m (21”71/100) și 400 m 
plat (48”60/100).

în clasamentul masculin. primul 
loc a fost ocupat de ciclistul Bernd 
Drogan, căpitanul echipei, care a cu
cerit medalia de aur la campionatele 
mondiale in proba de 100 km.

— îngrijiți o colecție mult aprecia
tă, „biblioteca Kriterion". în care 
fiecare volum este prefațat in spirit 
colegial și comprehensiv de presti
gioși scriitori români. Ce criterii 
prezidează selecția pe care o propu
neți cititorilor prin această colecție?

— Ajunsă la peste 70 de titluri, 
colecția oferă cititorului român posi
bilitatea de a cunoaște cele mai im
portante opere ale scriitorilor ma
ghiari. germani, sîrbi. ucraineni și 
de limbă idiș din țara noastră. Creș
terea continuă a -tirajelor, ecoul tot 
mai larg al operelor apărute în „Bi
blioteca Kriterion" dovedesc rolul 
de primă importanță al colecției în 
peisajul cultural al României de azi.

Criteriul de bază este unul singur: 
valoarea. Nici considerentele proto
colare. nici cele ale intereselor de 
grup sau personale nu sint luate in 
seamă. Este vorba de un program 
cultural conștient, de largă perspec
tivă, care poate fi dus pînă la capăt 
numai prin seriozitate și consecven
ță. în efortul nostru editorial ne 
bucurăm de sprijinul celor mai pres
tigioși scriitori români care prefa
țează noile apariții. Printre ei se află 
Geo Bogza, Mihai Beniuc. Eugen 
Jebeleanu, Titus Popovici, Eugen 
Barbu, D. R. Popescu, Fănuș Neagu, 
Ovid S. Crohmălniceanu, Constantin 
Țoiu. Marin Sorescu. Ștefan Augus
tin Doinaș. Ion Vlad. Mifcea Zaciu 
și mulți alți autori de renume. Si'n- 
tem convinși că împreună. în de
plină unitate, pătrunși de sentimen
tul stimei reciproce, vom obține in 
anii care vin rezultate și mai însem
nate.

Convorbire realizată de
M. COSTEA

• ALO, ACI COMPU
TERUL I Anul viitor va înce
pe în S.U.A. producția in serie 
a „mașinilor electronice care 
vorbesc". Există două tipuri de 
asemenea ordinatoare. Primul 
este un așa-numit „sintetizator", 
în a cărui memorie sint înregis
trate 180 de cuvinte ale vocabu
larului de bază, la care se adaugă 
alte 180 ale unui vocabular spe
cializat. Al doilea tip de compu
ter este mai perfecționat : in 
memoria sa sint înregistrate nu 
cuvinte, ci fonemele (unitățile 
fonice de bază) unei limbi, cu 
ajutorul cărora pot fi reproduse 
toate cuvintele limbii respective. 
Acest procedeu nu este încă de
plin pus la punct. în momentul 
in care vor fi înlăturate ultimele 
dificultăți, se va realiza un vechi

vis al oamenilor de știință, res
pectiv crearea unei mașini in 
stare să poarte un dialog oricit 
de complicat ar fi acesta.

• PLOAIA ACIDĂ. APa 
de ploaie devine din ce în ce 
mai acidă — aceasta este consta
tarea a 700 de oameni de știință 
care s-au reunit de curind la To
ronto (Canada). Reuniunea a 
apreciat că la originea acestui 
fenomen se află poluarea. Cen
tralele electrice, uzinele siderur
gice. numărul tot mai ridicat de 
automobile emană în atmosferă 
oxizi care, combinați cu vaporii 
de apă, se transformă intr-o 
ploaie tot mai acidă, cu evidente 
efecte nocive. în Canada, princi
palele victime sint păstrăvii 
și somonii — pești care nu 
suportă concentrația din ce în ce 
mai ridicată de acid nitric și sul

furic din precipitațiile atmosfe
rice. Reuniunea internațională 
de la Toronto a chemat la inten
sificarea eforturilor in vederea 
combaterii unor asemenea feno
mene de poluare.

• IZOLAREA UNEI 
SUBSTANȚE PROPRII 
CREIERULUI UMAN. ° 
substanță chimică produsă de 
encel'al. cu proprietăți asemănă
toare morfinei, dar de 200 de ori 
mai puternică, a fost izolată 
pentru prima dată de cercetă
tori americani. Dinorfina, cum a 
fost ea denumită, face parte din 
categoria mai largă a endorfi- 
nelor, substanțe descoperite in 
creier in anul 1975. cu o compo
ziție similară opiului și care se 
pare că fac parte din sistemul

de apărare al organismului îm
potriva durerii.

• PEȘTI CU... AUZ 
FIN. Se pare că vechea zicală 
„tace ca un pește" nu își are te
meiuri științifice. Savanții de la 
Institutul de cercetări piscicole 
din Hamburg (R.F.G.), după în
delungi observații, au ajuns ia 
concluzia că peștii nu sint nici 
surzi și nici muți. Dimpotrivă, 
nu numai că aud bine, dar emit 
și sunete ce seamănă uneori cu 
un fluierat. Cu toate că sint lip
site de anumite părți ale urechii 
— cum ar ti urechea mijlocie — 
unele specii de pești posedă to
tuși o acuitate auditivă asemă

nătoare cu cea a omului. Pe 
lingă perceperea unor tonuri 
joase, mijlocii și ridicate, ele pot 
recepționa diferențe de o jumă
tate și chiar un sfert de ' ton. 
Unui pește i se pot crea reflexe 
condiționate de genul următor : 
la un fluierat, însoțit de oferire 
de mincare, peștele se apropie, 
înotînd în direcția de unde vine 
zgomotul : la un alt semnal (de 
alarmă) se îndepărtează, deoa
rece atunci cind vrea să apuce 
hrana este pedepsit. Experimen
tele efectuate pe diferite specii 
de pești, cu ajutorul unor sunete 
de intensitate diferită, au dus la 
concluzia că. pe lingă speciile cu 
auz fin. există însă și pești mai 
„tari de ureche", de unde, pro

babil. si geneza proverbului . 
amintit.

• DETECTOR DE 
BANCNOTE FALSE. Pen' 
tru verificarea autenticității unei 
bancnote nu mai este nevoie de 
un specialist ; operația a deve
nit posibilă cu ajutorul unui de

tector de dimensiuni miniatu
rale. Este suficient ca aparatul, 
de fabricație franceză, să fie 
aplicat pe respectiva bancnotă : 
dacă aceasta nu reacționează la 
radiațiile tubului și filigranul de 
pe hîrtie apare în negativ, nu 
există nici o problemă. Dacă, 
dimpotrivă, bancnota ia o cu
loare albastru violent, iar fili
granul devine negru, nu mai în
cape nici o îndoială — bancnota 
este falsă.

• CINE A INVENTAT 
JUDO ? La această întrebare 
s-ar părea că nu poate exista 
decît un singur răspuns : japo
nezii. Se cunoaște și data exactă 
a începuturilor acestui sport : 
1882, cînd japonezul Jigoro 
Kamo, prețuind elementele unui 
străvechi sport nipon, jiu-jitsu,

a deschis prima școală de judo, 
intr-o mică sală a unui templu 
celebru din Tokio. Kodokan. 
Prioritatea japonezilor în acest 
sport este însă acum contestată 
de unii specialiști, care susțin că 
in realitate judo și-ar avea ori
ginea intr-un sport practicat în 
evul mediu de către olandezi. Ei 
susțin că nu întimplător jiu-jitsu 
s-a dezvoltat tocmai în insula 
Kyushu, prima insulă din arhi
pelagul nipon unde marinarii 
olandezi au debarcat la mijlocul 
secolului al XVI-lea. Samuraii 
japonezi nu au făcut decit să 
preia tehnica de luptă folosită de 
marinarii care organizau între
ceri periodice intre ei. Ca argu
ment suplimentar se invocă cos
tumele luptătorilor olandezi din 
evul mediu, care seamănă întru 
totul cu costumele clasice ale 
luptătorilor de judo.
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CONVORBIRI ROMÂNO-MAROCANE
RABAT 21 (Agerpres). — La Rabat 

au început convorbirile dintre minis
trul afacerilor externe al României, 
Stefan Andrei, și ministrul de stat 
însărcinat cu afacerile externe și coo
perarea al Regatului Maroc. M’Ha- 
med Boucetta, cu prilejul vizitei ofi
ciale pe care ministrul român o în
treprinde în Maroc.

Cei doi miniștri de externe au des
chis, totodată, lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni a Comisiei interguvernamen- 
tale de cooperare economică și teh
nică româno-marocană.

în timpul convorbirilor a fost evi
dențiată evoluția favorabilă a rapor
turilor politice,. economice și cultu-

ral-științifice dintre România și Ma
roc și s-au analizat posibilitățile de 
âdîncire și diversificare a acestor re
lații pentru anii viitori. în cadru! lu
crărilor comisiei s-au identificat noi 
acțiuni de cooperare în domeniile mi
nier, construcțiilor portuare, chimiei, 
energeticii, transporturilor, pescuitu
lui oceanic și agriculturii.

★
în aceeași zi, Ștefan Andrei s-a 

întilnit cu Moussa Saadi, ministrul 
energiei și minelor, convorbirile pri
lejuind examinarea unor aspecte ale 
dezvoltării cooperării româno-maro- 
cane în domeniile energetic și minier.

Expoziție arheologică la Roma
ROMA 21 (Agerpres). — Sub înal

tul patronaj a! președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și al președintelui Repu
blicii Italiene, Alessandro Pertini, la 
Roma s-a deschis expoziția arheolo
gică „Civilizația daco-geților in peri
oada clasică", manifestare care inau
gurează ciclul de acțiuni consacrate 
sărbătoririi a 2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centralizat.

Expoziția este găzduită în centrul 
istoric al Romei, în edificiul antic al 
Curiei Senatului din Forumul Roman, 
loc cu ample . rezonanțe și pentru 
istoria poporului nostru. Bogăția ex
ponatelor,, originalitatea și valoarea 
lor științifică atestă gradul de civili
zație materială și spirituală atins de 
societatea daco-geticâ, înflorirea sa 
în timpul lui Burebista.

în cadrul manifestării inaugurale a 
luat cuvin tul prof. Adriano La Regi
na. directorul general al Direcției ar
heologice. EI a relevat însemnătatea 
prezenței la Roma a expoziției orga

nizate 'de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste din România și Mi
nisterul Bunurilor Culturale din Ita
lia, eveniment de profundă semni
ficație culturală, ce se înscrie în con
textul relațiilor tradiționale -de pri
etenie existente între cele două țări 
și popoare.

Prof. dr. Hadrian Daicoviciu, direc
torul Muzeului de istorie a Transil
vaniei din Cluj-Napoca, a arătat că 
expoziția marchează un moment im
portant în suita de manifestări con
sacrate prezentării trecutului istoric 
al poporului român, glorioșilor săi 
înaintași care, prin creația lor mate
rială și spirituală, au lăsat mărturii 
de preț în cultura mondială.

La vernisajul expoziției au partici
pat senatori, deputați, membri ai gu
vernului, oameni de artă și cultură, 
istorici, șefi de misiuni diplomatice. 
A fost prezent, de asemenea, Ion 
Mărgineanu, ambasadorul țării noas
tre in Italia.

„România — structuri industriale moderne"
RABAT 21 (Agerpres). — Sub 

titlul „România — structuri indus
triale moderne", ziarul marocan 
„L’OPINION" publică, pe o în
treagă pagină. însoțit de fotografia 
tovarășului Nicolae< Ceaușescu*  un 
amplu articol privind dezvoltarea 
impetuoasă a economiei românești 
în anii construcției socialiste, ma
rile progrese inregistrate de țara 
noastră in toate domeniile de acti
vitate,
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' în mod deosebit, se subliniază 
semnificația documentelor istorice

adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al P.C.R. pentru înflorirea con
tinuă a patriei noastre, redindu-se 
pe larg datele referitoare la dezvol
tarea economiei, învățămîntului și 
comerțului exterior.

Scoțind în. evidență politica de 
largă deschidere internațională a 
României socialiste, de pace, prie
tenie și colaborare cu toate țările 
lumii, articolul subliniază, in în
cheiere, evoluția continuu ascen
dentă a bunelor raporturi de con
lucrare dintre țara noastră și Maroc.

Protocol privind schimbul de mărfuri pe anul 1980 intre

România și Iugoslavia
BELGRAD 21 (Agerpres). — La 

Belgrad a fost semnat protocolul 
privind schimbul de mărfuri pe anul 
1980 între România și Iugoslavia, 
care prevede o creștere importantă 
a schimburilor bilaterale față de 
anul in curs.

România va exporta în Iugoslavia 
locomotive electrice, tractoare și 
mașihi agricole, mașini-unelte, mij
loace de transport auto și alte pro

duse ale construcțiilor de mașini, 
produse siderurgice, produse chimi
ce, materiale de construcții, bunuri 
de consum.

La rindul său. Iugoslavia va livra 
României mașini-unelte, mijloace 
auto și subansamble. locomotive și 
alte produse electrotehnice, mașini 
agricole, laminate feroase și nefe
roase, cărămizi refractare, bauxită și 
materiale abrazive, produse chimice, 
bunuri de consum.

Sâptâmînă a filmului românesc
ISLAMABAD 21 (Agerpres). — în 

continuarea manifestărilor consacrate 
țării noastre în Pakistan, în orașul 
Karachi s-a desfășurat „Săptămîna 
filmului românesc". La spectacolul

inaugural au participat M M. Usmani, 
primarul orașului, funcționari supe
riori în guvernul provinciei, membri 
ai corpului diplomatic, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

A 34-a sesiune a O. N. U.
și-a încheiat, practic, lucrările

Aprecierile președintelui Adunării Generale 
asupra bilanțului dezbaterilor

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Cea de-a 34-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a încheiat, practic, examinarea tuturor punctelor 
principale de pe ordinea de zi, singura problemă care a mai rămas de 
rezolvat fiind cea a desemnării unui membru nepermanent al Consiliului 
de Securitate — post care revine grupului latino-american. In consecință.
s-a convenit ca lucrările , sesiunii 
soluționarea acestei probleme.

într-o declarație, președintele Adu
nării Generale, Salim A. Salim (Tan
zania), a apreciat că sesiunea a 
constituit un eveniment major in 
viața internațională, adoptînd o se
rie de hotăriri importante in proble
mele colaborării dintre state, ale 
păcii și securității generale. „Se
siunea — a declarat ei — a ’examinat 
căile practice de realizare a uneia 
dintre îndatoririle principale ale. 
O.N.U. — menținerea păcii și secu
rității internaționale. Ea a relevat 
marea însemnătate pe care a do- 
bindit-o in zilele noastre colabo
rarea și întrajutorarea intre po
poare".

Sesiunea O.N.U., a continuat Sa
lim, a adus o contribuție însemnată 
la lupta popoarelor pentru lichidarea 
deplină a rasismului, colonialismu
lui, neOcoloni'alismului și apartheidu
lui, la eforturile pentru rezolvarea

să fie reluate la 27 decembrie, pentru 

conflictelor din punctele „fierbinți" 
ale planetei, la promovarea căilor și 
metodelor pașnice de reglementare a 
diferendelor dintre state, la instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
addptat joi, înainte de a-și suspenda 
lucrările, bugetul pentru perioada de 
doi ani 1980—1981, in valoare de 
1 247 793 200 dolari. Acesta reprezintă 
o creștere de 15,1 la sută față de 
1978—1979.

A fost creat, totodată, un fond in
terimar de 250 milioane dolari pen
tru dezvoltarea științei și tehnologiei 
în țările în curs de dezvoltare, care 
să fie finanțat prin contribuții. vo
luntare și administrat de Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.).

PENTRU TARILE O.E.C.D. :Perspective economice sub seninul incertitudinilor
Organizația pentru cooperare șl dezvoltare economică (O.E.C.D.) con

tinuă să publice noi prognoze privind evoluția economică a țărilor mem
bre in anul viitor.

MOZAMBIC
I --------------------------

Preocupări pentru 
accelerarea progresului 

economico-social al tării
MAPUTO 21 (Agerpres). — La Ma

puto s-au deschis lucrările celei de-a 
cincea sesiuni a Adunării Naționale 
a Mozambicului. In cuvîntul inaugu
ral rostit cu acest prilej, președintele 
Samora Machel a subliniat că viața 
politică a țării se caracterizează prin 
întărirea puterii populare, bazată pe 
alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănime. în același timp, el a subli
niat că principalele preocupări ale 
conducerii mozambicane au fost, în 
acest an, problema dezvoltării in
dustriale si creșterea controlului de 
stat asupra sectoarelor economice vi
tale. Tn acest sens, președintele Mo
zambicului a sublinjat că s-a hotărî t 
naționalizarea întreprinderilor din in
dustria chimică, minieră și a unor ra
muri din industria materialelor de 
construcții.

Referindu-se la rezultatele obținu
te in. domeniul dezvoltării economice 
a Mozambicului. președintele Machel 
a relevat că s-au înregistrat progrese 
substanțiale, în special în ceea ce pri
vește producția industriei extractive 
și agricultura. Recolta de citrice, a 
menționat el, a sporit, astfel, cu 40 
la sută, comparativ cu anul trecut, 
cea de porumb — cu 50 la sută și de 
bumbac — cu 38 la sută.

SPRE ÎNFĂPTUIREA ASPIRAȚIILOR DE LIBERTATE

ALE POPORULUI ZIMBABWE

Semnarea acordului cu privire Ia 
reglementarea problemei rhodesiene

• Intrarea imediată in vigoare a dispozițiilor referitoare la 
încetarea focului • Alegeri generale in martie 1930

LONDRA 21 (Agerpres). — La Londra a avut loc, vineri, semnarea 
oficială a acordului asupra reglementării problemei rhodesiene, prin caro 
se anulează așa-zisa „independență" a Rbodesiei, proclamată arbitrar în 
1985 de regimul minoritar de Ia Salisbury și prin care se creează premisele 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, dreptate și progres ale poporu
lui Zimbabwe.

Documentul a fost semnat de mi
nistrul de externe al Marii Bri
tanii, lordul ■ Carrington, de co
președinții Frontului Patriotic Zim
babwe, Joshua Nkomo și Robert 
Mugabe, iar din partea regimului de 
la Salisbury; de Abel Muzorewa. Ce
remonia semnării a avut loc la Lan
caster House, in prezența premieru
lui britanic Margaret Thatcher.

Potrivit acordului, procesul de 
intrare în vigoare a încetării focului, 
intr-un conflict care de-a lungul a 
14 ani a provocat zeci de mii de 
victime, urmează să debuteze în 
noaptea de vineri spre simbătă, la 
ora 0.00. Încetarea focului, care va 
fi supravegheată de 1 200 militari din 
cinci țări ale Commonwealth-ului — 
Marea Britanie, Kenya, Australia, 
Fiji și Noua Zeelandă — dintre care 
900 britanici, urmează să devină 
completă și definitivă la 28 decem

brie, la miezul nopții. După această 
dată, forțele existente în Rhodesia 
vor trebui să se amplaseze în punc
tele de regrupare ce le-au fost de
semnate.

Acordul prevede, de asemenea, 
organizarea de alegeri în martie 
1980, sub supraveghere internațio
nală. Conducerea treburilor țării va 
trece apoi în miinile majorității afri
cane. ce-și va lua locul de drept în 
parlament și în guvern ca urmare a 
acestor alegeri. După alegeri, Ma
rea Britanie va acorda în mod ofi
cial independența ultimei sale co
lonii africane. Pînă la scrutinul din 
martie insă, Rhodesia va'fi adminis
trată direct de un guvernator bri
tanic. lordul Sdames, sosit lă Sa
lisbury săptămîna trecută și învestit 
cu întreaga autoritate în acest teri
toriu.

O JAPONIA va înregistra anul 
viitor, potrivit estimărilor O.E.C.D., 
un ritm de creștere economică, 
de aproximativ 4,75 la sută, față de 
6 la sută — cifra preliminată pen
tru 1979. Rata creșterii prețurilor cu 
amănuntul se va menține la nive
lul de 7 la sută. Deficitul balanței 
de plăți externe se va agrava — de 
la 7 500 milioane în 1979 la circa 
8 750 milioane dolari anul viitor.

O R.F.G. Se estimează că ritmul 
de creștere a economiei .vest-ger- 
mane se va reduce anul viitor de Ia 
4.25 la 2.25 la sută. Inflația se va 
ridica la nivelul de 5 la sută. De 
asemenea, se va înregistra o agra
vare a șomajului.

O MAREA BRITANIE. Actuala 
stagnare economică a Marii Brita
nii se va transforma anul viitor în 
recesiune. Dacă în 1979 creșterea 
economică a' acestei țări a fost de 
0,5 la sută, in 1980 se va consemna 
un recul de 2 la sută. Rată de 
creștere a prețurilor cu amănuntul 
se va ridica la 15,5 la sută, iar șo
majul va atinge 6,75 la sută din 
populația activă.

« FRANȚA. în 1980, în Franța 
ritmul de creștere economică se va 
reduce de la 3 la 2 la sută, urmînd 
ca șomajul să afecteze în cei de-al 
doilea trimestru al anului 6.75 la 
sută din totalul populației apte dc 
muncă. Inflația urmează să atingă 
un nivel anual de 11.5 la șută.

.■I

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

„DECLARAȚIA DE LA LUANDA". Cu prilejul încheierii „Săptămînii 
de solidaritate" a țărilor din Africa și America Latină, care s-a desfășurat 
in capitala Angolei, a fost adoptată „Declarația de la Luanda", in care se 
subliniază necesitatea întăririi unității dintre popoarele oprimate din cele 
două continente. Participanții la manifestările de la Luanda au condamnat 
acțiunile rasiștilor dc Ia Pretoria și Salisbury.

Franța. Pesto 500 000 de cadre didactice și administrative din invoțămîntul 
secundar au declanșat recent o grevă generală in sprijinul satisfacerii re
vendicărilor lor economice și sociale. în fotografie : aspect de la o mare 

demonstrație a greviștilor din școlile pariziene

I

UN NOU ACT DE AGRESIUNE 
AL RASIȘTILOR SUD-AFRICANI 
ÎMPOTRIVA ANGOLEI s-a pro
dus recent, cind un grup de șase 
avioane a violat spațiul aerian 
angolez. Ripostînd, artileria anti
aeriană a Forțelor Armate Popu
lare de Eliberare a Angolei 
(F.A.P.L.A.) a doborit un aparat 
de tip ,.Miraje-SA“, în provincia 
Kunene.

PARTIDUL COMUNIST DIN 
GRECIA ȘI UNIUNEA COMUNIȘ
TILOR DIN IUGOSLAVIA au con
venit să promoveze cooperarea bi
laterală, se arată în comunicatul 
dat publicității la Atena, la inche- 
ierea conVorbirildl- dintre delegația 
P.C. din Grecia șl U.C.l. Cele două 
părți aii procedat la un schimb de 
păreri cu privire la probleme ac*  
tuale din mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională.

ÎNTREVEDERE LA DAMASC. 
Președintele Siriei, Hafez Al Assad, 
a avut vineri, la Damasc, o între
vedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), anunță agenția 
siriană de presă SANA. Agenția 
precizează că în timpul convorbi
rilor au fost examinate, 
altele, situația din 
unele aspecte ale 
lestihiene.

PREMIU. Președintele Senega
lului, Leopold Sedar Senghor, a 
primit, la Dakar, Premiul interna
țional al cărții pentru anul 1979. 
lncepind din 1973, acest premiu 
este decernat anual unei persoane 
sau unei instituții 
servicii- remarcabile cauzei cărții".

care „a adus

tribunal din

intre 
lumea arabă și 
problemei pa-

SENTINȚĂ. Un
Hamburg a pronunțat, vineri, sen
tința de condamnare la închisoare 
pe viață a fostului comandant SS 
Victor Arajs, in virstă de 69 de ani. 
Acesta a fost găsit vinovat de 
participare la omucidere in ce! pu
țin 13 000 de cazuri și de a fi luat 
parte personal la masacrul prizo
nierilor din ghettoul de la Riga, la 
8 decembrie 1911.

CRIZA POLITICA din islan
da. Partidul Progresist din Islan
da a eșuat în tentativele sale de a 
alcătui 0 alianță guvernamentală cu 
alte formațiuni, în urma alegerilor 
generale desfășurate la începutul 
lunii decembrie.

TN FUNCȚIA DE 
COMERȚULUI 
confirmat de Sena’tul american Phi
lip Klutznick, om de afaceri din 
Chicago. El înlocuiește în afest post 
pe Juanita Kreps, care a demisio- 
liat din motive personale.

MINISTRU AL 
a fostAL S.U.A.

DECES. Nolan Lewis, medicul 
psihiatru care i-a consultat pe in- 
culpații în procesul de la Nilrnberg, 
declarindu-i apți de a fi judecați, a 
decedat intr-un spital din localita
tea Frederick, statul Maryland. în 
virstă de 90 de ani.

LEGEA ORGANICA DIN BRAZILIA. Președintele Braziliei, Joao 
Baptista de Figueiredo, a promulgat Legea organică, care cuprinde bazele 
transformărilor social-politice preconizate de guvern in vederea restruc
turării vieții politice interne. Documentul stipulează, intre altele, des
ființarea Alianței Renovatoare Naționale (ARENA) — partid de guver- 
nămint — și a Mișcării Democratice Braziliene (M.D.B.) — opoziția ad
misă legal — și reorganizarea lor într-o formulă nouă. Se are in vedere 
crearea de „blocuri parlamentare" care să constituie nucleele viitoarelor 
formațiuni politice admise legal in țară.

n

Cu neabătută consecvență pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu toate țările socialiste

Congresul a! XII-lea al P.C.R.. pe 
baza unei analize profund științifice, 
materialist-dialectice a vieții inter
naționale și a tendințelor ei de evo
luție, a stabilit orientările fundamen
tale ale politicii externe a Româ
niei socialiste, jalonind principalele 
ei direcții de acțiune. In acest cadru, 
Congresul a situat, ca și pină acum, 
în centrul activității partidului și sta
tului nostru preocuparea pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie, solidaritate și colaborare mul
tilaterală cu toate statele socialiste, 
reconfirmind .orientarea de principiu, 
programatică, promovată cu neabătu
tă consecvență de România socialistă. 
..Așa cum este bine știut, cauza co

laborării și prieteniei cu toate țările 
socialiste a avut și are un promotor 
activ, neobosit, in persoana tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, patriot și in
ternaționalist înflăcărat, animat de 
spiritul solidarității intre popoarele 
care făuresc noua orînduire. de con
vingerea că relațiile de prietenie și 
strinsă conlucrare dintre acestea au 
o mare însemnătate pentru cauza ge
nerală a păcii, socialismului și comu
nismului.

Raportul Comitetului Central, pre
zentat la Congres de secretarul gene
ral al partidului, a înfățișat bilanțul 
amplu al întăririi și diversificării 
contimîe in perioada dintre cele 
două congrese a conlucrării Româ
niei cu celelalte țări alături de 
care construim socialismul. în- 
tr-adevăr, pe plau politic, in această 
perioadă au avut loc numeroase în- 
iilniri și contacte Ia cel mai inalt ni
vel. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
purtind convorbiri cu conducătorii de 
partid și de stat din toate celelalte 
țări socialiste, incheindu-se numeroa
se documente importante privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidul și statul 
nostru și aceste partide și țări. Prin 
anvergura problematicii abordate, 
prin înțelegerile și hotărîrile adop
tate, aceste dialoguri au impulsionat 
puternic ansamblul relațiilor reci
proce. au prospectat noi posibilități 
de dezvoltare a colaborării, deschi- 
zîndu-1 orizonturi tot mai rodnice. 
De asemenea, au avut loc intîlniri la 
alte niveluri, s-au extins contactele 
pe linie de partid și de stat, acțiuni 
care, în spiritul înțelegerilor la ni
vel înalt, au contribuit la extinderea 

neîntreruptă a conlucrării în dome
niile respective.

O semnificativă expresie a cursului 
ascendent al relațiilor de prietenie și 
colaborare ale României cu țările so
cialiste o constituie întărirea temeliei 
materiale ă acestor relații, schim
burile economice și cooperarea in
dustrială și tehnică cunoscând o mare 
extindere și diversificare. Este sem
nificativ că toate acordurile pe ter
men lung au prevăzut creșteri im
portante ale schimburilor economice, 
mergîndu-se pînă la dublarea lor cu 
unele din aceste țări. Ca o caracte
ristică fundamentală, a crescut pon
derea unor forme superioare de con
lucrare. cum este cooperarea în con
struirea unor mari obiective econo
mice. ca. de pildă, complexul hidro
tehnic Stinca-Costești. de pe Prut, 
sistemele hidroenergetice Porțile de 
Fier II și Turnu Măgurele-Nico- 
pole ș.a. Totodată, s-a dezvoltat co
laborarea tehnico-Științifică . pentru 
soluționarea a numeroase probleme 
majore de care depind accelerarea 
progresului tehnic, dezvoltarea for
țelor de producție.

S-a extins, de asemenea, conlucra
rea pe planul culturii, învățămîntu
lui și în alte domenii de interes re
ciproc. Sintetizînd, se poate afirma, 
cu deplin temei, că tabloul colabo
rării României cu celelalte țări so
cialiste este azi mai bogat decit ori- 
cind.

O ORIENTARE PRINCIPIALA 
NEABĂTUTA. Pornind de la ceea 
ce s-a realizat, de la nivelul înalt 
care a fost atins în prezent, Con
gresul al XII-lea a hotărît ca și în 
viitor partidifl și statul nostru să 
acționeze neabătut pentru extinderea 
și aprofundarea legăturilor de prie
tenie și solidaritate cu țările socia
liste, pentru ridicarea colaborării cu 
ele la cote tot mai înalte. Se adeve
rește astfel, din nou, c'ă. această ori
entare nu are un caracter conjunc- 
tural. ci, dimpotrivă, pornind de la 
premise obiective, reprezintă o con
stantă primordială a politicii noas
tre externe, un principiu fundamen
tal, consacrat ca atare in Programul 
partidului.

Pentru poporul nostru constituie 
un motiv de adincă satisfacție fap
tul că, pe baza politicii sale prin
cipiale, România are și dezvoltă 
bune relații absolut cu toate țările 
socialiste, experiența tării noastre 

confirmînd astfel pe viu că este pe 
deplin posibil să existe asemenea 
raporturi. Este, dealtfel, semnificativ 
că la Congresul partidului nostru au 
participat delegații practic din toate 
țările socialiste, inclusiv țări între 
care, există anumite probleme sau di
vergențe, relevîndu-se și prin aceasta 
eficiența și rodnicia politicii Româ
niei de dezvoltare a relațiilor cu 
toate țările socialiste, fără excepție.

Desigur, partidul nostru acordă o 
mare atenție extinderii relațiilor cu 
țările socialiste din imediata vecină
tate. potențialul economic și tehnic 
în continuă creștere al acestor țări, 
caracterul complementar al economii
lor lor naționale, și posibilitatea con
jugării eforturilor în vederea valori
ficării în comun a unor resurse, in 
general avantajul apropierii geogra
fice, constituind factori de mare în
semnătate ce concură la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare social-eco- 
nomică. la intensificarea eforturilor 
de colaborare. în acest cadru, Congre
sul a subliniat însemnătatea deosebi
tă acordată dezvoltării relațiilor cu 
Uniunea Sovietică — raporturi avînd 
o bogată tradiție și largi perspective 
— evidențiindu-se că și in viitor 
dezvoltarea acestei colaborări va con
stitui o preocupare fermă și constan
tă a României socialiste.

în același timp, ca și pînă acum, 
un loc important va reveni preocu
pării pentru extinderea și diversifi
carea conlucrării și întărirea solida
rității cu celelalte țări socialiste din 
Europa, cu R.P. Chineză și celelalte 
țâri socialiste din Asia și America 
Latină.

ACCENTUAREA FORMELOR SU
PERIOARE DE COLABORARE. în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, o preocupare constantă o va 
constitui orientarea tot mai accen
tuată a colaborării spre forme de 
înaltă eficiență — obiectivelor indus
triale în curs de înfăptuire prin efor
turi comune adăugîndu-li-se altele 
noi — spre extinderea specializării 
și cooperării in ramuri de virf. Toate 
acestea vor conferi, fără Îndoială, in 
perspectiva anilor ce vin, un conți
nut tot mai bogat, mai substanțial 
conlucrării noastre cu fiecare din ță
rile socialiste.

Totodată, Congresul al XII-lea a 
hotărît ca România, dezvoltînd larg 
conlucrarea bilaterală cu toate sta
tele alături de care construim noua 

orînduire, să acționeze cu fermitate, 
și de aici înainte, pentru extinderea 
colaborării multilaterale, in cadrul 
C.A.E.R., pe baza principiilor ega
lității și avantajului reciproc, in 
scopul apropierii si egalizării nivelu
rilor de dezvoltare economică și în
floririi mai puternice a fiecărei eco
nomii naționale. în același .timp, 
România va dezvolta colaborarea și 
cooperarea economică și cu țările so
cialiste care nu fac parte din această 
organizație, in interesul accelerării 
edificării noii orînduiri, întăririi for
ței și. influenței socialismului pe plan 
mondial. înfăptuirii aspirațiilor de 
prosperitate ale popoarelor noastre.

Este știut că țărilor socialiste le re
vine. prin însăși natura orinduirii lor. 
misiunea istorică de a acționa spre a 
impune afirmarea și generalizarea pe 
planul întregii vieți internaționale a 
unor raporturi internaționale noi, ra
dical deosebite de relațiile generate 
de imperialism. în acest-sens, in pro
cesul dezvoltării și perfecționării re
lațiilor dintre țările socialiste s-au 
cristalizat norme și principii menite 
să ofere un model de raporturi pen
tru toate popoafele. Pornind de aici, 
România a situat și situează stator
nic la baza relațiilor cu celelalte țări 
socialiste principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității 
i? drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, în
trajutorării tovărășești și solidarității 
internaționale. Viața însăși a de
monstrat și demonstrează că res
pectarea strictă, ca un tot uni
tar, a acestor principii asigură pre
misele cele mai favorabile pentru o 
colaborare rodnică, in folosul pro
gresului tuturor țărilor socialiste*  al 
cauzei unității.

ÎN INTERESUL UNITĂȚII ȘI SO
LIDARITĂȚII. în condițiile marii 
diversități în care se făurește noua 
orînduire — diversitate determinată 
de stadiile deosebite de la care au 
pornit și se află statele socialiste, de 
tradițiile lor istorice, de particulari
tățile naționale — pot să apară, și 
aDar, deosebiri de vederi in le
gătură cu o serie de fenomene ale 
dezvoltării social-economice contem
porane, ale vieții internaționale. Este 
însă convingerea fermă a partidului 
nostru, puternic reafirmată de Con
gresul al XII-lea, că ceea ce unește 
țările socialiste — caracterul co
mun al orinduirii, țelurile su

preme ale socialismului și co
munismului, ideologia materialis
mului dialectic și istoric — este 
incomparabil mai important decit 
deosebirile de vederi și trebuie să 
prevaleze asupra acestora. Parti
dul nostru consideră că deosebirile 
de vederi nu trebuie in- nici un caz 
să impieteze asupra colaborării între 
țările socialiste, care au datoria să 
facă totul pentru depășirea divergen
țelor, pentru promovarea cauzei uni
tății și solidarității.

în acest spirit. Congresul a salutat 
începerea convorbirilor sovieto-chi- 
neze, exprimind speranța că ele vor 
fi încununate de succes, vor duce la 
depășirea diferendelor, la înțelegere 
și colaborare între cele două țări. 
Totodată, Congresul s-a pronunțat 
pentru soluționarea problemelor din
tre China și Vietnam, a tuturor pro
blemelor din Indochina la masa ne
gocierilor, pe baza respectului drep
tului fiecărui stat, al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, poli
tica internă și externă, fără nici un 
fel de amestec din afară.

în spiritul unei înalte responsabili
tăți față de destinele socialismului, 
Congresul al XII-lea al partidului, 
prin glasul secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a adre
sat tuturor țârilor socialiste chemarea 
înflăcărată de a se angaja să nu în
treprindă nici un fei de acțiuni de 
natură să agraveze relațiile dintre 
ele, declarînd, în mod solemn, că nu 
vor recurge, sub nici un motiv și sub 
nici o formă, la acțiuni militare, la 
intervenția în treburile interne ale 
altor state.

în mod evident, această chemare 
are o profundă semnificație istorică, 
în actualele împrejurări, cind pe are
na internațională există atîtea pro
bleme complicate, cind are loc o 
agravare a contradicțiilor internațio
nale și se manifestă atiția factori de 
încordare, în stare să pericliteze pa
cea și securitatea generală, popoare
le își îndreaptă în mod legitim spe
ranțele în primul rînd spre țările 
socialiste, pornind de la convingerea 
că socialismul, prin însăși natura sa, 
este legat indisolubil de pace, că de 
la aceste țări vor porni exemplele 
cele mai convingătoare de soluționare 
rațională, pe căi politice, a oricăror 
litigii, pentru dezvoltarea relațiilor 
reciproce, sporindu-și astfel contribu
ția ia cauza destinderii și la creșterea 

prestigiului socialismului. Desigur, 
asumarea unui asemenea angajament 
nu ar duce automat la soluționarea 
divergențelor existente, dar ar crea, 
neîndoielnic, o ambianță care să per
mită dezvoltarea dialogului construc
tiv pentru soluționarea exclusiv pe 
cale pașnică a problemelor existente, 
cit și a celor ce ar. putea să se iveas
că, pentru a găsi, prin eforturi co
mune, soluții atit la problemele bila
terale, cit și la problemele ma
jore ale lumii contemporane, cum 
sint înfăptuirea dezarmării, făurirea 
noii ordini economice și politice 
mondiale, așezarea noilor principii de 
relații interstatale la temelia ansam
blului raporturilor internaționale.

Experiența partidului nostru de
monstrează că este pe deplin posibil 
să se acționeze în acest sens. Este 
știut că Partidul Comunist Român 
s-a abținut întotdeauna de Ia blama
rea altor partide și state socialiste, a 
militat pentru a se evita ascuțirea 
oricăror divergențe, a făcut totul pen
tru soluționarea lor prin convorbiri 
dc la partid la partid, de la condu
cere la conducere. în scopul de a 
promova cunoașterea și înțelegerea 
reciprocă, partidul nostru a acordat 
o mare atenție popularizării realiză- 

’ rilor țărilor socialiste, prezentării ve
ridice a pozițiilor acestora pe baza do
cumentelor partidelor respective, pen
tru a contribui astfel la întărirea prie
teniei și apropierea intre popoarele 
noastre. Așa a fost, așa va fi și de aici 
înainte, Congresul al XII-lea trasind 
linia ca România să-și concentreze 
toate eforturile pentru adincirea con
tinuă a legăturilor de prietenie și 
colaborare cu aceste partide si țări, 
pentru a contribui la întărirea uni
tății și solidarității lor.

Comuniștii, întregul nostru popor, 
manifestîndu-și deplina adeziune 
față de hotărîrile Congresului al 
XII-lea, sint ferm hotărîți să facă 
totul pentru traducerea în viață a 
orientării consecvente spre dezvol
tarea prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste. Așa cum arăta de 
la înalta tribună a Congresului tova
rășul Nicolae Ceaușescu, România va 
adinei și diversifica și mai mult re
lațiile cu țările care făuresc noua 
orînduire, corespunzător intereselor 
reciproce, ale marii cauze generale a 
socialismului și păcii.

AI. CAMPEANU 

După reuniunea O.P.E.C. dc la Caracas 
Convocarea unei conferințe 
extraordinare a organizației

CARACAS 21 (Agerpres). — Co
municatul final al Conferinței mi
nisteriale a Organizației Țărilor Ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.), ale 
cărei lucrări .s-au desfășurat la Ca
racas, a examinat Raportul celei 
de-a 50-a reuniuni a Comisiei eco
nomice, card a avut sarcina de a 
analiza tendințele evolutive ale pie
ței și prețurilor la petrol. întrucît 
nu s-a adoptat o hotărîre în această 
privință, s-a convenit convocarea 
unei conferințe extraordinare a 
O.P.E.C. avind ca principal obiectiv 
trecerea în revistă a pozițiilor expri
mate în legătură cu prețurile fixate 
de țările membre ale organizației. 
O.P.E.C. se angajează — se specifică 
în comunicat — să furnizeze țărilor 
în curs de dezvoltare cantități sufi
ciente de petrol la prețurile oficiale 
stabilite de fiecare stat membru al 
organizației.

Viitoarea conferință ministerială 
ordinară a O.P.E.C. va avea loc la 
Alger, la 9 iunie 1980.

Miting electoral al tortelor
ile stingă din Peru

LIMA 21 (Agerpres). — în per
spectiva alegerilor prezidențiale și 
parlamentare de anul viitor, din 
Peru, Ia Lima a avut loc un amplu 
miting electoral al forțelor de stingă 
din țară, la care au luat parte re
prezentanți ai Partidului Comunist, 
Partidului Socialist Revoluționar, 
Frontului Muncitoresc Țărănesc Stu
dențesc și Popular și Partidului 
Avangarda Revoluționară.

Cu acest prilej, secretarul gene
ral al P.C. Peruan, Jorge del 
Prado, a evidențiat necesitatea lăr
girii și consolidării unității de ac
țiune a forțelor progresiste, demo
cratice din țară, a intensificării lup
tei revendicative a maselor largi 
populare. El s-a pronunțat pentru 
participarea unită a stîngii în ale
geri, pentru un guvern popular, anti- 
imperialist în Peru.

Constituirea Frontului 
Democratic în Columbia

BOGOTA 21 (Agerpres). — In Co- , 
lumbia a fost constituit Frontul De
mocratic, din care fac parte Partidul 
Comunist și alte partide și organi
zații democratice. în proiectul de 
Program al frontului este exprimată 
dorința partidelor participante de a 
apăra libertățile democratice, de * 
lupta împotriva creșterii costului vie
ții, pentru transformări social-econo
mice în interesul maselor populare.


