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Pentru o agricultură modernă 
-oameni bine pregătiți

In invățămîntul agrozootehnic - cunoștințe practice 
strins legate de cerințele producției

A trecut de mult vremea cind acti
vitatea din agricultură putea fi rezu
mată la cele trei acțiuni principale : 
arat, .semănat și cules. Caracterul, 
modul de efectuare a acestor lucrări, 
condițiile de muncă în agricultură 
s-au modificat, radical. Și aceasta, 
deoarece, cu fiecare an, prin extin
ct' ea mecanizării, chimizării, irigați- 

, introducerea pe scară largă a 
eririlor științei, agricultura devine 
mai complexă, iar nivelul produc

er care urmează să se realizeze — 
rhai mare. Pentru ca milioanele de 

oameni ai muncii de pe ogoare să 
poată munci mai bine, mai productiv, 
trebuie să-și îmbogățească neîncetat 
cunoștințele tehnico-profesionale, 
să-și însușească experiența înaintată, 
în cuvîntarea rostită cu prilejul „Zi
lei recoltei" din acest an, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că reali
zarea revoluției in agricultură impu
ne să se realizeze inai intii revoluția 
în știință, în conducerea agriculturii, 
in modul do a lucra al specialiștilor, 
al țărănimii. Aceasta presupune — 
sublinia secretarul general al partidu
lui — ridicarea pregătirii profesiona
le, tehnice și a conștiinței oamenilor 
muncii din agricultură. La înfăptui
rea acestor importante obiective tre
buie să contribuie și invățămîntul 
agrozootehnic de masă.

Invățămîntul agrozootehnic de 
masă, prevăzut și in proiectul Legii 
învățământului, trebuie să asigure 
completarea și îmbogățirea cunoștin
țelor țăranilor cooperatori, mecaniza
torilor, muncitorilor din întreprinde
rile agricole de stat și din alte sec
toare ale agriculturii, în strinsă le
gătură cu activitatea pe care aceștia 
o desfășoară la locurile de muncă. 
Zilele acestea au inceput cursurile 
învățămintului agrozootehnic, organi
zate pe baza normelor și programelor 
întocmite de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare. împreună cu 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și cu Ministe
rul Educației și învățămintului. Or
ganele și organizațiile de partid, con
ducerile unităților agricole au dato
ria ca. încă din aceste zile, să acțio
neze pe multiple planuri în vederea 
bunei desfășurări a acestor cursuri, 
pornind de Ia cerința fundamentală 
că înfăptuirea revoluției în producția

agricolă necesită — așa cum a subli
niat conducerea partidului — oameni 
cit mai bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic și profesional.

Cei mai mulți dintre participanții 
la cursurile invățămintului agro
zootehnic frecventează cercurile in 
care se predau cunoștințe legate 
nemijlocit de sporirea producției ve
getale și animale. La aceste cercuri, 
pe baza tematicilor întocmite de 
conducerile unităților agricole cu 
sprijinul direcțiilor agricole și sub 
îndrumarea directă a organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din agricultură 
urmează să-și însușească cele mai 
noi și moderne tehnologii de lucrare 
a pămîntului și de creștere a anima
lelor, Este de datoria organelor agri
cole județene, a conducerilor unități
lor agricole, dar mai ales a lectorilor 
să stabilească pentru fiecare cerc o 
tematică strins legată de specificul 
activității fermelor și formațiilor de 
lucru, avîndu-se «totodată grijă ca 
noile cunoștințe să se împletească or
ganic cu modalitățile concrete de ac
țiune pentru creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, pentru ridicarea eficienței 
economice a întregii activități din 
unitățile agricole. Acestea sînt sarcini 
de primă importanță trasate de 
conducerea partidului și vizează în 
mod direct trecerea la o calitate nouă, 
superioară în activitatea din agricul
tură.

Valoarea noilor cunoștințe dobîndi- 
te este dată de caracterul lor practic, 
și de aceea fiecare noțiune predată 
trebuie să fie însoțită de demonstra
ții practice. Numai in acest fel 
cursanții vor putea fi înarmați cu 
noile tehnologii, cu metode de lucru 
concrete care să le permită realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan, tn 
privința sporirii caracterului practic 
al învățămintului agrozootehnic, 
merită consemnat faptul că, prin 
cursuri organizate în acest ca
dru urmează, să fie calificați un mare 
număr de oameni ca mecanizatori și 
în alte meserii. Astfel, numai în a- 
gricultura cooperatistă au fost cu
prinși aproape 65 000 de oameni, care, 
la încheierea cursurilor, vor primi 
certificate sau adeverințe de condu
cere a tractorului și de mînulre a

mașinilor agricole. Pregătirea practi
că a cursanților presupune, totodată, 
ca ei să lucreze nemijlocit, sub con
ducerea lectorilor, in cimp, in sere 
și solarii, în fermele de animale etc. 
în felul acesta, ei au posibilitatea 
să-și însușească și modalitățile prac
tice de aplicare a cunoștințelor în 
sectorul în care lucrează.

Important este, totodată, să crească 
rolul educativ și instructiv al cursu
rilor. un accent sporit fiind necesar 
să se pună pe problemele legate de 
întărirea ordinii și disciplinei in 
muncă, creșterea răspunderii fiecărui 
cooperator și mecanizator pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin 'din planul de producție. Prin 
toate acestea trebuie să se determine 
o revoluție in conștiința tuturor oa
menilor muncii din agricultură, ma
nifestată printr-o atitudine nouă față 
de muncă, de care depind sporirea 
producției agricole, înfăptuirea revo
luției in agricultură.

Astăzi, a fi bun agricultor înseam
nă să stăpînești cit mai bine știința 
de a lucra pământul, să fii la cu
rent cu tot ce este nou în acest dome
niu. Tocmai de aceea, preocupîndu-se 
permanent de organizarea temeinică 
și desfășurarea cu regularitate, în 
bune condiții, a cursurilor agrozooteh
nice, organele județene șl comunale de 
partid, organele agricole și conduce
rile unităților agricole au datoria să 
asigure pretutindeni cuprinderea la 
cursuri a tuturor cooperatorilor și 
lucrătorilor din I.A.S. și S.M.A., în
deosebi a celor care lucrează în 
acord global. Totodată, urmărin- 
du-se imprimarea unui spirit de 
răspundere și exigență sporit pen
tru predarea unor cunoștințe cu 
înaltă valoare practică și teoreti
că. organele agricole județene trebuie 
să întărească controlul asupra desfă
șurării cursurilor pentru a fi preve
nită. încă de la început, orice tendin
ță de formalism. Este în interesul 
tuturor oamenilor muncii din agricul
tură ca, ridicîndu-$i nivelul de pre
gătire profesională în lunile de iar
nă. să poată lucra mai bine pămin- 
tul, să aplice tehnologiile moderne, 
în vederea realizării sarcinilor im
portante ce revin agriculturii în anul 
viitor.

CU PLANUL ANUAL
Îndeplinit
Prin creșterea 

productivității muncii
Colectivul întreprinderii „Elec- 

trotimiș" din Timișoara a atins 
nivelul producției planificate 
pe anul 1978, succes care încu
nunează eforturile depuse pen
tru folosirea cu maximum 
de randament a utilajelor teh
nologice. a timpului de lucru 
și creșterea productivității mun- 
cii. Tot înainte de termen a 
fost îndeplinit si programul de 
asimilări de produse prevăzut 
pe acest an. înscriindu-se in fa
bricație peste 190 de noi tipuri 
de utilaje complexe, destinate 
echipării unor capacități de 
producție din industria electro
tehnică șl constructoare de ma- 
șini-unelte. Printre cele , mai re
prezentative produse ale anului 
1978 se numără mai multe va
riante de mașini de sudat, piese 
de motoare electrice, mașini de 
prelucrat prin electroeroziune.

Cantități sporite 
de minereu

Desfășurînd o activitate sus
ținută pentru extragerea și pu
nerea in valoare a unor canti
tăți sporite de minereu de fler 
și alte substanțe utile, colecti
vul întreprinderii miniere Hu
nedoara și-a onorat mainte de 
termen Sarcinile de plan pe 1978. 
Se apreciază că avansul de timp 
câștigat creează posibilitatea rea
lizării unei producții suplimen
tare, pină la finele lunii decem
brie, în valoare de 39 milioa
ne lei.

Ca rezultat al sporirii produc
tivității mtincii cu 6 la sută față 
de prevederi, al perfecționării 
tehnologiilor de lucru si folo
sirii cu randament sporit a ma
șinilor. instalațiilor și utilajelor 
de extragere și preparare a 
minereurilor s-a realizat, de la 
începutul anului, pe ansamblul 
întreprinderii, o producție netă 
superioară prevederilor cu 
aproape 15 milioane lei. în 
același timp, unitatea a pus la 
dispoziția industriei siderurgice, 
peste sarcinile de plai). 242 00C 
tone dolomită metalurgică și 
însemnate cantități de minereu 
de fier concentrat cu un conți
nut bogat de metal. Planul de 
investiții aferent primelor 11 
luni ale anului a fost, de ase
menea, depășit cu 4,4 milioa
ne lei, (Agerpres).

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni dimineață, 
pe ministrul afacerilor externe al 
Franței, Jean Franțois-Poncet, care 
a făcut o vizită oficială in țara 
noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, ministru) afacerilor 
externe, și Corneliu Mănescu, am
basadorul României la Paris.

A luat parte, de asemenea, Pierre 
Cerles, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Franceze. Va
lery Giscard d'Estaing, un cald mesaj 
de prietenie și cele mai cordiale 
urări.

Mulțumind,. președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Valery Giscard d’Es- 
talng un salut călduros, prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări.

în cursul întrevederii s-a dat o 
deosebită apreciere relațiilor tradi
ționale dintre țările noastre, care au 
cunoscut, în ultimii ani, o largă si 
rodnică dezvoltare. în acest cadru 
s-a subliniat importanța deosebită a 
apropiatei vizite pe care urmează să

o facă in România președintele Va- 
lery Giscard d’Estaing, de natură să 
ducă la extinderea și aprofundarea 
colaborării dintre România și Fran
ța, pe plan politic, pe tărim eco
nomic și tehnico-științific, in sfera 
educației, culturii și artei, in alte 
domenii de activitate. Totodată, s-a 
manifestat dorința comună de a ex
plora și valorifica noi posibilități in 
vederea creșterii schimburilor co
merciale, intensificării și diversifi
cării cooperării în ramuri de vîrf 
ale producției materiale, ale cerce
tării științifice și dezvoltării tehno
logice intre România și Franța, cit șl 
pe terțe piețe.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme majore ale vieții interna
ționale. tn acest context s-a exami
nat evoluția situației politice în Eu
ropa, reliefindu-se necesitatea spo
ririi eforturilor pentru înfăptuirea 
integrală a prevederilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki, pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid din 1980, pentru dinami
zarea procesului de destindere, de 
edificare a unei securități reale pe 
continent, de dezvoltare a unei. co
laborări pașnice, neîngrădite, între 
statele europene. De ambele părți

s-a apreciat că asigurarea unei păci 
trainice in Europa și in lume impu
ne, ca o cerință hotăritoare, tre
cerea neintîrziată la măsuri concrete, 
eficiente de dezangajare militară, 
de dezarmare.

în același timp, s-a arătat că stă
rile de încordare și conflict care mai 
dăinuie in diferite zone ale globului 
trebuie soluționate prin mijloace 
pașnice, prin tratative între părțile 
direct interesate, aceasta fiind 
singura cale de natură să ducă la 
reglementări durabile.

De comun acord, s-a reafirmat că 
instaurarea unui climat de pace, de 
încredere intre popoare reclamă 
aplicarea în relațiile dintre state a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in’drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța. Schimbul de păreri a evi
dențiat. totodată, voința României și 
a Franței de a dezvolta conlucrarea 
dintre ele în vederea lichidării feno
menului subdezvoltării și edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

întrevederea a decurs într-o am
bianță cordială, prietenească.

Colectivul întreprinderii de motoare electrice din Pitești desfășoară în aceste 
zile o muncă susținută pentru a livra altor unități produse mai multe și de 
bună calitate. In fotografie: aspect de muncă din secția de fabricare a 

motoarelor de putere mică
Foto : E. Dichlseanu

Se dezvoltă 
rețeaua comercială

Rețeaua noastră comercială 
cuprinde astăzi mai bine de 
75 000 unități permanente de 
desfacere, a căror suprafață, de 
peste 7,5 milioane mp. depășește 
cu aproape un milion mn ne cea 
din 1975. în cadrul acțiunilor 
întreprinse în ultimii trei ani 
pentru extinderea si moderniza
rea rețelei comerciale, o deose
bită atenție s-a acordat con
strucției magazinelor universa
le si generale. Pînă acum au 
fost realizate 37 unități de acest 
tio. cu o suprafață totală de 
257 000 mp. programul unor ase
menea construcții comerciale 
urmind să se extindă în toate 
marile orașe ale tării. Au fost, 
de asemenea, modernizate nume
roase unități comerciale exis
tente. revitalizindu-se unele va
duri comerciale cu tradiție din 
București. Timișoara.. Brașov, 
Constanta si din alte orașe.

(Agerpres)
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RUBRICILE NOASTRE: 
Cuvîntul cititorilor, cu- 
vîntul oamenilor muncii; 
Faptul divers ; Sport;

De pretutindeni

Puterea de iradiere
a exemplului personal
— Este lucru știut 

că autoritarea nu ți-o 
dă nimeni și nici nu 
pică din cer. Ea 
ci.știgă prin muncă, 
prin comportarea față 
de cei din

i puterea 
personal-

— Cum 
aceasta i. .. 
didactică ?

— în procesul 
vățămint. după 
mea, exemplul 
nai cântărește 
cel mai greu, în 
că, pentru ca vorbele 
să aibă rezonantă in 
sufletele celor educați, 
educatorul trebuie să 
se identifice cu prin
cipiile etice, cu cerin
țele formulate față de 
munca și comportarea 
copiilor, tinerilor.

Iată un principiu de 
viață, un precept de 
educație pe care tinăra 
directoare adjunctă a 
Școlii generale nr. 13 
din Cluj-Napoca,
Esztergar Clara, se 
străduiește să-1 respec
te în tot ceea ce face. 
Harnică, plină de ener
gie, ea știe să îmbi
ne munca de la cate
dră eu cea de organi
zator al activității me
todice din școală — 
fiind. între altele, res
ponsabila comisiei di- 
riginților ; cu cea de 
administrator — și este 
vorba de elevii a nu 
mai puțin de 25 de cla
se, cu predare în lim-

se

jur, prin 
exemplului

i se reflectă 
in activitatea

de în- 
opinia 
perso- 
poate 
sensul

bile română și ma
ghiară ; cu cea științi
fică — participind, in 
fiecare an, la sesiunile 
de comunicări ale ca
drelor didactice ; cu 
cea de perfecționare 
profesională — in prin
cipal, în calitate de 
responsabilă a activi-

profesorilor de 
franceză din ca-

tății 
limbă 
drul Casei corpului di
dactic a municipiului ; 
și, de ce n-am spune-o, 
cu cea de soție și ma
mă.

înfăptuirii acestui 
principiu, tinăra pro
fesoară îi consacră o 
bună parte din pre
ocupările. din tim
pul său : la univer
sitatea politică și de 
conducere, lucrarea de 
absolvire — elaborată, 
parțial, pe baza unor 
teste în rindul unui 
mare număr de elevi 
— a avut drept temă 
„valoarea exemplului 
personal în munca

de educație" : in dis
cuțiile cu părinții, 
în cadrul lectorate
lor cu aceștia organiza
te în școală, unu) din 
subiectele cel mai des 
abordate este acela al 
înțelegerii rolului lor 
de exemplu înaintat 
pentru copii, dezbate
rile vizînd, în fond, 
„educarea educatori
lor".

Prin toate calitățile 
pe care Ie întrunește 
personalitatea sa — 
„deși tânără, este o au
toritate in profesiune", 
„se străduiește să mo
dernizeze predarea lec
țiilor. se zbate pentru 
o bună dotare a școlii", 
„are o ținută morală 
exemplară", „contribuie 
substanțial la climatul 
general de muncă, po
litic, educativ din școa
lă, prin principialitatea 
sa stimulează răs
punderea fiecăruia" — 
și-a ciștigat respectul 
și stima celor din jur.

— Dacă ar fi să vă 
apreciați singură mun
ca, tovarășă Esztergar, 
ce v-ați recomanda ?
— Poate mai multă 

inițiativă, mai multă 
mobilitate în gîndire, 
mai multă perseve
rentă...

în fond, deci, o spo
rire a forței de iradie
re a... exemplului per
sonal.
Marla BABOIAN

Desen de T. ISPAS

Tie îți aduc un elogiu aici, 
în nordul cel mai de nord 
al țării, mîndru. și falnic 
stejar maramureșean, copac 
maiestuos și puternic, sim
bolul tăriei și al perenită
ții 1 Lemn de temelie și de 
inimă de boltă, de butii 
pentru învelitul și învechi
tul vinului, de leagăn pen
tru pruncie și copirșeu 
pentru veșnicie. Dacă a 
existat un material care 
să lege viața generațiilor 
rezistind urgiei timpurilor, 
atunci el trebuia să fie scos 
din braniștele carpatine din 
ale căror nobile soiuri Ma
ramureșul a distilat vesti
tul gorun de Ronișoara, 
prețuit de veacuri de către 
constructorii de mobilă, 
care-1 supranumiseră „a- 
banosul românesc". Sus, 
brădetul ; jos, pometul ; la 
mijloc, ca un brîu de pu
tere, stejărișul și făgetul 
înveșmîntînd munții Mara
mureșului și făcind din 
această podoabă de nease
muit a locurilor cea de-a 
doua mare avuție, după 
minereuri, a județului.

...Omul acesta, cu două 
frunze de stejar și trei ste
luțe pe vestonul verde, are 
în firea lui ceva din fibra 
esențelor tari. îl cheamă 
Dumitru Lupșe și are 48 de 
ani, din care 36 i-a petre
cut numai în treburile pă
durilor maramureșene. îmi 
spune că au fost în casa 
părintească din Firiza opt 
copii și că a lucrat in pă
dure de la 12 ani, la dobo- 
rît, la ulucărit pe jghea
buri, la corhănit, făcîndu-și 

y școala în Valea Neagră, cu

ferăstrăul pe umăr, învă- 
țind mai mult la opaițul din 
colibele tăietorilor de lemne 
decît în clase. Pină la 16 
ani, n-a încălțat decît 
opinci, căci asta ii era plata 
— o gubă pe an, o pereche 
de opinci, un ferăstrău, o 
secure și trei sferturi de sac 
de mălai — un copil făcind 
pentru arendașii pădurilor 
dinainte de naționalizare

verde al țării nu înseamnă 
decit pădure.

Dumitru Lupșe evocă 
amplul studiu desfășurat 
asupra pădurilor noastre 
din anii 1965—1967. cînd, in 
Maramureș, ca în toți ma
sivii păduroși ai țării, s-a 
pornit la ample împăduriri, 
odată cu schimbarea struc
turii silvice în favoarea 
speciilor celor mai renta-

Elogiu codrului 
maramureșean

trei sferturi de om. La 19 
ani, în 1949, a fost ales se
cretarul 
citorilor
riza, iar în 1954 a ajuns di
rector ' . ’
pentru exploatarea lemnu
lui din 
tinuat . ,
clasă după clasă și absol
vind facultatea, la Cluj, 
fără frecvență. Dar l-a tras 
înapoi pădurea și s-a în
tors la Slghet, șef de 
I.F.E.T. ; pentru ca, din 
1958, să conducă treburile 
Inspectoratului silvic Ma
ramureș.

— Să iubești pădurea, 
să-i lecuiești rănile, asta-i 
menirea omului — îmi 
spune Nu trebuie să ui
tăm că apa, aerul curat, 
podoaba munților, aurul

sindicatului mun- 
forestieri din Fi-
al întreprinderii

Satu Mare. A con- 
să învețe, trecînd

prin 
slab 

r_____ . . de
mare productivitate. Și au 
apărut păduri tinere, în
tinse din Vișeu pînă la 
Săpînța, demonstrindu-ne 
că numai prin astfel de 
măsuri, luate pe scară 
mare, putem reface și îm
bogăți patrimoniul fores
tier. Cîștigăm ani, câștigăm 
decenii ! Umplem golurile, 
replantăm intens toate te
renurile exploatate mai 
înainte irațional, pentru a 
opri stricarea munților și 
pierderea stratului de pă- 
mîht vegetal. Am avut ani 
cu 4 000—4 500 hectare de 
noi plantații, acum înain
tăm cam cu 2 000—2 500 
hectare pe an, terenuri 
„golite" nu prea mai exis- 
tînd în Maramureș. Deși, 
trebuie să arăt și o altă 
realitate : inventarul tere
nurilor arată că ar mai 
exista în Maramureș vreo 
câteva mii de hectare — 
nici pășune, nici pădure, 
pămînturi de margini de 
sate invadate de tufișuri și 
de arboret prost.. Pe Valea 
Izei, astfel de terenuri 
aparținînd comunelor se 
degradează rapid. E păcat 
ca pămîntul fertil să fie 
spălat de ape și tîrît în Iza 
și în Tisa, te doare inima 
să vezi pămintul curgînd, 
cind știi că-ți trebuie 
zeci de ani ca să-1 refaci. 
Le-am spus primarilor, să
tenilor. cooperatorilor: „Vă 
dăm tot materialul săditor,

astfel haina munților 
substituirea arboretului 
productiv cu specii

bile. In codrii Lăpușului, ai 
Sighstului, ai Vișeului și 
Șomcutei, arboretul slab a 
fost înlocuit cu rășinoase 
de mare randament.

— Maramureșul a avut 
întotdeauna un cuvînt greu 
de rostit in treburile pă
durii. în 1969. aici, la noi, 
s-au adunat într-0 confe
rință asupra viitorului lor 
toate pădurile țării. Inclu
siv Academia. Imediat după 
aceea am elaborat un vast 
program de dezvoltare a 
silviculturii maramureșene 
pe viitorii 40 de api, parte 
a programului national în 
acest domeniu.

Așa că. de la 27 la sută, 
cît ocupau rășinoasele, am 
decis să ajungem la 55—58 
la sută — continuă interlo-
cutorul meu — schimbind (Continuare in pag. a IlI-a) y

Ioan GR1GORESCU

Ca pretutindeni în țarâ, la Ploiești s-au construit noi și moderne blocuri 
de locuințe

PE O STRADĂ, 
ÎN ORAȘUL MEU

Există la Cluj-Napo- 
ca un pasaj, printr-o 
curte; o trecere care 
îți scurtează mult dru
mul, dacă vrei să a- 
jungi din strada Dr. 
Petru Groza la Uni
versitate. Clădirea care 
încadrează această 
curte are la un capăt 
o florărie, unde se de
pozitează cetină de 
brad și cununi de flori; 
în celălalt capăt 
pulsează lumea aparte 
a Teatrului de păpuși 
— iar între ele se în- 
șiruie apartamente, un 
birou de copiat acte și 
încăperile acum nefo
losite ale unui studio 
fotografic de mult des
ființat.

Trec adesea prin a- 
cest pasaj. însă oricit 
aș fi de grăbit, adast 
o clipă, de fiecare dată 
fermecat, să admir un 
uriaș pom de viță. Da, 
pom de viță; nu am 
scris greșit, pentru că 
acest gigantic butuc ro
ditor de struguri a 
luat, cu vremea, formă 
de copac, atingind di
mensiunile unui nuc 
sau ale unui stejar, cu 
trunchiul său gros a- 
proape cit mijlocul 
unui bărbat matur și 
cu coroana sa mult ra
mificată, crescută pînă 
hăt, la înălțimea etaju
lui al treilea... Căci trei 
etaje au clădirile din 
curtea aceea, plus, pe 
alocuri, chiar mansar
dă. Copacul „meu“ le-a 
cuprins însă pe toate, 
și-a trimis ramurile în 
lungul culoarelor ex
terioare, de modă 
veche, alcătuind și 
boltă pe deasupra 
curții, de la un apar
tament la altul, reu- 
nindu-le ca pe niște 
cuiburi susținute de un 
gigantic hamac de lia
ne... Cine știe 1 Poate 
că Ie Si leagănă puțin

tel, câteodată. în adie
rile vîntulul pătruns 
pe cele două porți ale 
pasajului...

Cind o fi fost acest 
„copac" o simplă mlă- 
diță ? Cind și cine o 
fi sădit aici mlădița a- 
ceea ? Cum a supra
viețuit ea șl cum a 
putut căpăta astfel de 
dimensiuni, în curtea 
aceasta pietruită și 
cam răcoroasă, in vîr- 
tejul acesta de loca
tari, trecători și copii

însemnări
de LeTAY Lajos

puși pe joacă ? Ce fel 
de miracol l-a ajutat ?

Aș putea să invoc, 
acum, simbolicul vers 
despre perseverentă : 
„...ci iată că și printre 
pietre...". Da, iată că 
și printre pietre. Căci 
cineva a sădit cîndva 
o miădiță fragedă ; 
era poate un îngrijitor 
de casă, venit la oraș 
din vreun sătuc înde
părtat, un om care nu 
putea trăi fără crim- 
peiul său de verdeață; 
nu putea trăi in bun- 
get de piatră, după ce 
trăise în bunget de 
verdeață ; avea nevoie 
măcar de o miădiță ca 
să poată trăi ; de o 
miădiță oricit de fra
gedă. s-o urmărească 
dacă s-a prins, dacă 
înmugurește în fiece 
primăvară, dacă dă în 
frunză, dacă crește an 
de an tot mai înaltă...

Da, ar fi potrivit 
vechiul simbol : „...ct 
iată că și printre pie
tre..." Dar eu prefer 
să spun : iată că cine
va a sădit O miădiță 
de vie, cine știe cind 
(căci casele acestea au 
pe puțin o sută de ani,

dacă nu chiar cî- 
teva sute), iar mlă
dița a prins rădăcină, 
a supraviețuit, căci în 
răstimpul veacurilor 
n-a frînt-o nimeni, ba, 
de bună seamă. au 
stropit-o, i-au pus a- 
rac. Numai astfel a 
putut să crească, să 
crească mare, sus, tot 
mai sus, dincolo de 
parter, dincolo de pri
mul etaj, de al doilea 
și chiar de al treilea ; 
iar peste un an, doi, 
va cocheta poate chiar 
cu ferestrele mansar
delor... Socot că loca
tarii din pasaj țin sea
mă de acest lucru și îl 
comentează — cam în 
felul următor ; uite 
că a cuprins tot pore- 
tele la alde Rusu, la 
Binder, la Kovăcs... 
Uite că a ajuns pină 
sus la Ileana, la fami
lia Dehel... Un pom- 
leagăn, ca un simbol 
viu al înfrățirii. 
Primăvara, mugurii 
bat în geam la alde 
Stan și Molnâr; toam
na le oferă ciorchi
ni grei, vineți-bru- 
mați... îi vezi pre
tutindeni, ca pe niște 
mici clopote, în lungul 
curții, sub fișia îngus
tă de cer ; atîrnă pre
tutindeni, simbolizând 
un veritabil miracol, 
multiplicat la infinit... 
Bănuiesc că aceasta 
este viziunea localni
cilor de aici și că așa 
se comentează...

Cred că, ieșind de 
la Teatrul de păpuși, 
copiii văd și ei pomul 
de viță. $i constată 
uimiți că nu numai 
în basme există co
paci al căror vârf a- 
junge pină la cer — 
ci există și aevea, aici 
la noi. în realitatea de 
toate zilele, intr-o 
curticică ingustă, pa
vată cu pietre de rîu...
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i FAPTULi 
!DIVERSi
I Din inimă! I
ILa numai 20 de ani, viata ti- I 

nerel Victoria Oros, din comuna I 
Abram, județul Bihor, era grav

■ amenințată. O boală grea a I 
dus-o pe un pat de spital. Unica I 
soluție : intervenție chirurgicală

I urgentă însoțită de o masivă . 
transfuzie de singe. De la Servi- I 
eiul cardiovascular al clinicii din I 
Tirgu Mureș s-a primit un apel

I pentru donarea singelui salvator. I 
Vestea s-a răspindit in tot sa- I 
tul. Imediat au răspuns 120 de 
inimi, care au salvat inima ti- ■

I nerei fete. Sublimă solidaritate ! I

La sfirșit de an în economie
j '

al mișcării noastre revoluționare

| Pentru
| frumoasele
| pădurii
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Neaua care s-a așternut peste 
cuprinsul județului Suceava si 
gerul persistent i-au găsit pe vt- 
nători nu numai cu puștile pre
gătite, ci și cu „cămările" fon
dului cinegetic bogat aprovizio
nate. Pentru asigurarea hranei 
cerbilor și căprioarelor au fost 
asigurate sute de tone de furaje. 
In plus, pentru ca frumoasele 
căprioare și cerbii să poată trăi 
in liniște, să vină nestingheriți 
in locurile știute pentru hrană 
și apă, a început vînătoarea ră
pitoarelor, ținta principală con- 
stituind-o lupii. Primii, ca și in 
alți ani, care se pot lăuda cu 
blana lacomului flăminzilă din 
„Scufița roșie" sint vinătorii 
din Vatra Domei. Hotărit lucru ; 
vinătorii adevărați iși apără... 
vinatul.

Porumbița 
rănită

Doi studenți, viitori agronomi, 
din Craiova au găsit o porum
biță rănită, zbătindu-se neputin
cioasă in frigul iernii. Cind s-au 
uitat mai bine, au văzut că are 
înscris pe inelul ce-l poartă 
(R.S.R. 1978 I. F. 2 510). Nu se 
știe de unde venea și încotro se 
îndrepta... Intru liniștirea stă- 
pinului său, precizăm faptul că 
in prezent porumbița se află in 
îngrijirea conf. ing. Constantin 
Barbu, decanul facultății de spe
cialitate, care ne asigură că tra
tamentul aplicat permite însă
nătoșirea ei grabnică. După care 
va fi liberă să zboare...

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I

privire la felul cum s-a muncit, 
desprinde cu mai multă claritate 
s-a făcut bine sau mai puțin bine, 
s-ar putea adăuga la experiența cîș- 
tigată.

Am făcut în aceste zile un sondaj 
în rîndul oame
nilor muncii de la 
întreprinderea de 
aparita.j electric 
de instalații din 
Titu, punînd în
trebarea : care a 
fost principala 
preocupare a ac
tivității desfășu
rate în acest an ? 
Răspunsurile, nu
meroase și diver
se. au fost „sem
nate" de i 
toarele ’ 
Constantin, 
lica Pană. 
Cîrciumaru, 
na Ștefan 
secțiile de prelu
crări mecanice și 
montaj, de matri- 
terii Ion Grosu, 
Valentin Toma, 
Aurel Pena. Nico- 
lae Voicu, de regloriî Ion Constantin, 
Marin Dobre, Ion Neculae, de alți 
muncitori și cadre de conducere. Ele 
au un numitor comun, care ține de 
esența preocupărilor în acest an : în
deplinirea și depășirea planului pro
ducției fizice.

— Este unul din obiectivele pentru 
care întregul colectiv s-a mobilizat 
în mod cu totul special, ne spune 
tovarășul Voicu Pîrvu, contabilul șef 
al întreprinderii. Ne-am fixat aceas
tă direcție de acțiune pentru că. în 
cei șase ani 
funcționează 
convins că 
nevoie de 
cantități cît 
sortiment : siguranțe cu 
tere de rupere, 
dare, siguranțe

munci- 
Verona 
. Vasi- 

Ioana 
Ele- 
din

se 
ce 
ce

nism economico-financiar ne-a con
firmat o dată în plus ce importanță 
deosebită are îndeplinirea planului 
producției fizice la toate sortimen
tele. în felul acesta, am reușit să ne 
onorăm la timp, uneori chiar în

pornit în căutarea răspunsului. Pînă 
nu demult, la secția de mase plas
tice. pentru realizarea ștecherelor de 
bachelită se foloseau matrițe prevă
zute cu două cuiburi; adică se exe
cutau simultan două piese. în urmă

dar se reduc cheltuielile materiale, 
se îmbunătățește calitatea producției. 
De aceea, am colaborat si vom co
labora tot mai strîns cu muncitorii 
din secțiile de fabricație. Vom trece 
la o etapă nouă.

Cînd întregul colectiv acționează 
cu exigență și inițiativă

la Întreprinderea de aparataj electric de instalații din titu :
• Producția fizică și producția netă - pe primul plan • Pe seama 
productivității muncii - aproape întregul spor ai producției • Oameni 

receptivi la noutățile tehnice

care au trecut de cînd 
întreprinderea, ne-am 

economia națională are 
produsele noastre în 
mai mari, într-un larg 

mare pu- 
cleme de racor- 
normale, butod-

avans, contractele încheiate, să satis
facem o serie de cerințe suplimen
tare apărute pe parcurs. Am depășit 
Planul producției fizice în condițiile 
în care înregistrăm, peste prevederi, 
în 11 luni, o producție netă în va
loare de circa 20 milioane lei.

Așadar, acum, cu două săptămîni 
înainte de 
nil muncii 
au depășit 
cu circa 70 
aflăm care este ______
acestor realizări, am fost îndrumați 
către același loc : secția sculărie.

— La noi, cantitatea și calitatea 
produselor fabricate, productivitatea 
muncii depind în mod hotărîtor de 
sculele și dispozitivele cu care lucrăm 
— argumentează tovarășul Traian 
Grad, inginer șef al întreprinderii.

încheierea anului, oame- 
din această întreprindere 
planul producției fizice 
milioane lei. încercînd să 

factorul-cheie al

I Altul la rînd!
115 decembrie dimineața. Gara 

de Nord. Punctul farmaceutic de 
pe peron. Înăuntru, farmacista 

Ide serviciu moțăie pe scaun. Un 
călător face semne prin geamul 
care desparte farmacista de...

I restul lumii. Cea dinăuntru nu se 
deranjează. Călătorul insistă. 
„Aș dori să cumpăr...". „Mai 
tare I" — zice farmacista. „Vă 

Irog să-mi dați...". „Și mai tare, 
că nu aud !“. Omul țipă din toți 
rărunchii, dar cea dinăuntru nici 

Inu catadicsește măcar să vină 
pînă la fereastră. Intre timp se 
mai adună cițiva călători. în 

I fine, iată că vine, deschide fe
reastra și varsă primului client 
in auz un potop de cuvinte pe 
care hirtia nu le rabdă. Apoi îl 

I servește, îi trintește restul pe
policioara de sub fereastră și 
întreabă :

— Cine-i la rînd ?
Poate că i-o veni și rîndul 

vreunui control inopinat.

I La o
I vînătoare
! Prima și cea mai importantă 

grijă a unui vînător este să păs
treze pușca in deplină siguranță : 

Isă n-o lase încărcată, să n-o
pună la îndemâna oricui, să n-o 
încredințeze nimănui. Toate 

Îaoestea le știa și vînătorul Ion
Pop din Oltenița. Numai că, de
unăzi, „uitind" de îndatoririle 
sale elementare, i-a împrumutat 

I pușca lui Ion Bobocică, fără ca
acesta să posede permis de port- 
armă. Bobocică s-a dus lă vînă- 

Itoare pe terenurile întreprinderii 
agricole de stat Chirnogi, județul 
Ilfov. La un moment dat, Bobo
cică s-a împiedicat, arma s-a 

| descărcat și l-a rănit mortal.

I
I
I
I
i Luna cadourilor

cu cîteva luni, muncitorii de la sec
ția sculărie au realizat si asigurat 
celor de la secția de mase plastice 
o nouă mattită. Este prevăzută cu 
opt cuiburi, determinînd creșterea 
de patru ori a productivității muncii 
și reducerea substanțială a consumu
lui de energie electrică. Concludent 
este si un alt exemplu. Un reper 
destul de simplu, cum este contactul 
principal de la fisa fierului de căl
cat. se executa cu patru stanțe, pe 
patru prese mecanice, de către patru 
muncitori. Prin realizarea unei stan
țe combinate, piesa respectivă se 
execută acum printr-o singură ope
rație. ne o singură mașină, de către 
un singur muncitor.

Pot fi date numeroase asemenea 
exemple. Mărunte la prima vedere, 
dar cu greutate în creșterea eficien
ței economice. Esențial rămîne efortul 
permanent făcut de muncitorii de la 
sculărie pentru a rezolva probleme 
stringente ale producției.

— După generalizarea noului me
canism economico-financiar și Intro
ducerea autogestiunii. sarcinile noas
tre. ale celor de la sculărie. au cres
cut. ne spune maistrul Vasile Cu- 
beică. Prin extinderea în producție

superioară calitativ, 
folosind tipizarea 
benzilor de oțel și 
metale neferoase 
din care să exe
cutăm toate repe
rele. Va trebui 
deci să tipizăm 
și sculele. Tot
odată, ne preocu
pă executarea ma
trițelor cu părțile 
active interschim
babile, acțiune 
deja începută.

Perfecționarea 
mașinilor, scule
lor și dispozitive
lor este strîns le
gată de nivelul 
calificării oame
nilor, determi
nant, la rîndti-i, 
în creșterea pro
ductivității mun
cii. Faptul că în 
prezent un re- 

glor are în grija sa 5—7 mașini, 
față de 3—4 cîte avea în urmă 
cu un an-doi, iar în secția de 
prelucrări mecanice muncitorii au 
început să lucreze la cîte două prese 
automate explică sensul în care se 
merge. Practic. "
acest an, nivelul planificat al pro
ductivității muncii a fost depășit cu 
6 la sută.

— Măsurile luate în acest an pen
tru reorganizarea fluxului tehnolo
gic. stabilirea unor trasee precise 
de circulație a materiilor prime, ca 
și organizarea magaziilor de semifa
bricate pe ateliere de montaj au de
terminat scurtarea ciclului de fabri
cație, ne precizează tovarășul Lu
cian Pătru, șeful serviciului produc
ție. De altfel, cea mai mare parte 
din sporul de producție s-a obținut 
prin creșterea productivității muncii.

Se poate spune deci că, odată cu 
depășirea planului producției fizice, 
oamenii muncii de la I.A.E.I. Titu 
au măi cîștigăt ceva: au înțeles cît 
valorează investiția de Inițiativă $1 
inteligență.

în 11 luni din

Ion TEODOR

în pleiada militanților de frunte al 
mișcării noastre revoluționare, dr. 
Eugen Rozvan s-a afirmat ca un in
telectual înaintat, de largă erudiție, 
care și-a consacrat întreaga viață 
luptei pentru triumful cauzei clasei 
muncitoare, al socialismului. I

Născut la Salon ta, la 28 decembrie 
1878, Eugen Rozvan și-a făcut stu
diile de început la Salonta, Oradea 
și Roznova (Slovacia), iar cele uni
versitare la facultățile de drept de 
la Budapesta și Berlin, unde s-a în
cadrat, din 1897, în grupurile social- 
democrate studențești. Reîntors în 
Transilvania în 1900. Eugen Rozvan 
a activat în rindurile mișcării so
cialiste la Salonta, apoi la Oradea, 
fiind cooptat în conducerea organi
zației bihorene a P.S.D.

în 1907 și 1912 a 
gresele Interna
ționalei a II-a de 
la Stuttgart și 
Basel ca delegat 
ai P.S.D. din Un
garia. După în
cheierea primului 
război mondial. în 
cursul căruia a 
fost luat prizonier pe frontul din Ita
lia. s-a reîntors în Transilvania, de
venită firesc și pentru totdeauna par
te integrantă a statului național uni
tar român.

Hotărît să-și consacre toate forțele 
caUzei luptei revoluționare, refuză 
funcția de președinte al Curții de 
apel din Cluj.

în confruntarea de idei din rîndu- 
rile mișcării muncitorești, îndeosebi 
la Congresul organizațiilor socialiste 
din Transilvania și Banat, din august 
1920, cînd este ales delegat la Con
gresul socialiștilor din întreaga tară, 
Rozvan se situează în curentul de 
stînga, al „radicalismului viguros". 
Ulterior, el a făcut parte 
delegația socialiștilor români care, 
în toamna anului 1920. a ple
cat la Moscova spre a discuta pro
blemele afilierii mișcării muncito
rești din țara noastră la Interna
ționala a IlI-a. în cursul discuțiilor, 
el și-a manifestat adeziunea la prin
cipiile leniniste privitoare la partidul 
de tip nou, exprimînd, totodată, ca 
și Gh. Cristescu și C. Popovici, o 
serie 
oieri 
vind

în ____  _______ ________
General al Partidului Socialist și 
al Sindicatelor (30 ianuarie — 3 
februarie 1921), s-a situat printre 
delegații care au cerut transformarea 
Partidului Socialist în Partidul Co
munist Român. La Congresul din 
mai 1921, care a consfințit acest mo
ment crucial din istoria României, 
el fusese desemnat eoraportor In 
chestiunea naționalităților și ă legă
turilor dintre partid și sindicate, dar 
întreruperea lucrărilor congresului si 
arestarea marii majorități a delega-

participat la con-

100 de ani de la nașterea 
dr. Eugen Rozvan

ților au împiedicat prezentarea aces
tor rapoarte. In cadrul discuțiilor, dr. 
Eugen Rozvan a propus un contra- 
proiect în problema agrară.’ ridicîn- 
du-se împotriva includerii în progra
mul partidului a unor prevederi cu 
caracter stîngist privind naționaliza
rea pămîntului. Aceeași poziție de 
profund realism privitoare la trans
formarea socialistă treptată a agri
culturii pe baza liberului consimță- 
mînt al maselor țărănești a fost a- 
doptată de el în cadrul dezbaterilor 
privind problema agrară la Congre
sul al II-lea al P.C.R. din octombrie 
1922 și ulterior.

La acest congres, E. Rozvan a fost 
ales membru supleant al Comitetului 
Central, iar în 1923 a participat la 
Conferința de constituire a Sindica
telor Unitare. Activînd pînă în 1931 

în conducerea 
mișcării muncito
rești bihorene, el 
a adus o contri
buție deosebit de 
importantă la a- 
firmarea 
ca unul 
centrele 

ale țării.

Oradei 
dintre 

revolu-

din

de obiecții față de unele apre- 
eronate ale Cominternului pri- 
situația din România.

cursul lucrărilor Consiliului

tionare dinamice
Calitățile sale de dîrz și neînfricat 

militant revoluționar s-au afirmat 
pregnant și în cursul activității des
fășurate în conducerea Blocului Mun- 
citoresc-Țărănesc, pe ale cărui liste 
a fost ales în cîteva rînduri membru 
al Consiliului primăriei din Oradea, 
iar în 
tării, 
faptul 
Unele _ _______  ._ _
în problema națională 
documente ale P.C.R. din acea peri- 
oadă ca urmare a însușirii mecanice,. % o,' 
a unor teze elaborate în afară ° *
aveau să fie înlăturate în anii uri- ' 
tori, a militat pentru rezolvarea pr 
cipială. marxist-leninistă, a prob 
mei naționale în cadrul statului r 
țional unitar român prin înfăptui: 
deplinei egalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor tării, fără deosebire 
de naționalitate. înlăturarea discri
minării și asupririi naționale.

Nici prigoana cruntă dezlănțuită 
împotriva comuniștilor, nici repeta- 
.tele arestări îndurate nu l-au putut 
abate pe dr. Eugen Rozvan de pe 
calea luptei revoluționare. Din 1931 
s-a aflat în U.R.S.S., unde a murit 
în 1938, în împrejurări tragice.

Eugen Rozvan rămîne în Istoria 
mișcării muncitorești din România ca 
un militant de seamă, unul dintre acel 
comuniști care, într-o perioadă plină 
de greutăți pentru partid, șl-ă adus 
o contribuție prețioasă la elaborarea 
unei politici adecvate realităților tă
rii, la păstrarea ființei și întărirea 
Partidului Comunist Român, ca ex
ponent al intereselor vitale ale po
porului.

1931 deputat în parlamentul 
Este demn de menționat 

că el a combătut cu fermitate 
interpretări si lozinci eronate 

susținute în

Ion BULEI

APROPIATE CA DISTANTA, DEPARTE CA REZULTATE
Pînă la sfîrșitul actualu

lui cincinal, 129 de comu
ne din întreaga țară urmea
ză să devină centre urba
ne. în ce măsură sînt dez
voltate în viitoarele orașe

serviciile publice și cum 
acoperă ele cerințele popu
lației? Pentru a răspunde 
cît mal concret la această 
întrebare, ne vom referi, 
prin comparație, la două co-

mune teleormănene, viitoa
re orașe : Drăgănești-Vlaș- 
ca și Piatra, apropiate atlt 
geografic, cît șl din punct 
de vedere al mărimii, al 
potențialului economic.

DRAGANEȘTI-
VLAȘCA

PIATRA

Populația
Ponderea populației ocupate 
Gradul de dotare a populației 
nuri de folosință îndelungată 
zoare, frigidere, mașini de 
aparate radio)
Numărul unităților de servicii
Oferta anuală de servicii a unităților 
de 'specialitate
Volumul mediu al serviciilor oferite 
unui locuitor

clrca 7 200 locuitori
40%

cu bu- 
(televi- 
spălat,

circa 7 000 locuitori
40%

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Nucul... ■
I discordiei
ISub acest titlu, ziarul județean 

„Viața nouă" din Galați aduce I 
în atenția opiniei publice o in-

Itimplare mai puțin obișnuită. I 
Eugen Ene din Galați (strada 
Traian, 150) s-a certat cu chi-

Iriașii săi din cauza unui... * 
nuc. Proprietarul pretindea că 
unul dintre chiriași a mincat • 
nuci timp de trei ani, fără per-

I misiunea sa. A fost fixată și o , 
sumă pe care proprietarul a pre- | 
tins-o de la chiriașii săi pentru

1 ultimii trei ani de „exploatare" ■ 
a nucului: 5 700 lei. Cum a I 
ajuns la un asemenea calcul este • 
greu de spus. Cert este că ac-

Ițiunea ca atare a fost respinsă I 
de instanța de judecată ca ne- J 
fondată. Se vede treaba că re-

Iclamantul uitase că nucul, nefiind • 
măr, nu poale forma obiect de 
discordie.

Rubrlcâ reallzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

Acum, în plină des
fășurare a „Lunii ca
dourilor". magazinul 
„Romarta copiilor" din 
Calea Victoriei nr. 
32—34 este vizitat zil
nic de mii de cum
părători. Cel mai so
licitat raion este cel 
care oferă copiilor de 
diferite vîrste jucării 
și jocuri instructive. 
Personaje din bas-

mele îndrăgite, o gră
dină zoologică minia
turală, mașinuțe me
canizate, truse, jocuri 
distractive și instruc
tive stau la dispoziția 
cumpărătorilor. La 
„Romarta copiilor" au 
sosit numeroase alte 
articole plăcute și 
utile celor mici. Un 
raion specializat oferă 
noile modele de pan-

CONCURS
Institutul de lnvățămlnt superior 

din Tg. Mureș anunță scoaterea la 
concurs a următoarelor posturi : 
Facultatea de învățămînt tehnic și 
pedagogic : șef de lucrări, poziția 
9. Catedra de științe tehnice, disci
plinele : Organe de mașini. Meca
nisme si organe de mașini, sef de 
lucrări, poziția 10. Catedra de știin
țe tehnice, disciplinele : Instalații și 
utilizarea energiei. Electrotehnică 
si mașini electrice.

Candidatii la concurs vor depune 
la secretariatul Institutului de în- 
vătămint superior, str. N. Iorga 
nr. 1. Tg. Mureș. în termen de 30 
zile de la data publicării acestui 
anunț cererea de înscriere în-

tofi, ghete și cizme 
pentru fetițe și băieți. 
La parter și la etaj 
sînt prezentate noută
țile fabricilor de tri
cotaje și de confecții. 
Pentru practicarea 
sporturilor de iarnă, 
magazinul este bine 
aprovizionat cu să
niuțe. schiuri, patine, 
fulare, mănuși, bo
canci. (Publicitate).

actele prevăzute în 
_ =_ 6/1969 privind Statu
tul personalului didactic, publi
cată în Buletinul Oficial, partea 
I nr. 33 din 15 martie 1969 și de 
instrucțiunile Ministerului învă- 
țămintului nr. 84 539/1969. în con
formitate cu prevederile Legii nr. 
12/1971, candidatii care doresc să se 
înscrie la concurs si care funcțio
nează în altă instituție sint obli
gați să anunțe despre aceasta. în 
prealabil. conducerea instituției 
unde lucrează.

Concursul se va desfășura în ca
drul termenelor prevăzute de dis
pozițiile legale în vigoare.

soțită de 
Legea nr.

publice
3 500 bucăți

23
1400 bucăți

16

Așa cum se poate vedea 
din tabelul alăturat, numă
rul locuitorilor și ponderea 
populației ocupate în acti
vitatea productivă sînt de 
același nivel în ambele co
mune. în unitățile agricole 
de stat, în secțiile indus
triale. sînt încadrați pe 
bază de retribuție lunară 
peste 1 060 de săteni. Ar 
mai fi de adăugat, tot ca 
un element de asemănare 
între cele două comune, 
faptul că, datorită gradului 
apropiat de dezvoltare eco
nomică — și deci și a ve
niturilor realizate de oa
meni în procesul muncii — 
nivelul de dotare a popu
lației din cele două comu
ne cu bunuri de folosință 
îndelungată este aproape 
același.

Care este situația servi
ciilor publice? La Drăgă- 
nești-Vlașca funcționează 
un număr de 25 unități de 
diferite profile: croitorii, 
cojocărie, cizmărie, tinichi- 
gerie, tapițerie, atelier de 
reparat aparate de radio și 
televizoare, unități de tri-

1800 000 leJ 750 000 lei

250 lei 107 tei

cotaje, de montat rame șl 
geamuri, marochinărie, si- 
fonărle, frizerie, coafură, 
atelier foto, unități de în
chiriat veselă, de reparații 
și construcții de locuințe 
etc. Prin aceste unități, co
operația de consum oferă 
populației 
de servicii 
lei, adică 
lei pentru
Cum s-a __ ______ „___
acestui nivel?

— Mai întîi ne-am preo
cupat de calificarea forței 
de muncă — ne-a spus Ale
xandru Crăiță, președinte
le cooperativei comunale de 
consum — prin cursuri de 
scurtă durată la locul de 
muhcă și prin trimiterea de 
tineri la școlile coopera
ției. Totodată, am dezvol
tat rețeaua de unități, con
struind în satul de re
ședință al comunei un com
plex de prestări-servicii. 
Pentru celelalte sate com
ponente am organizat, în 
cîte o încăpere, puncte de 
lucru sau de preluare a 
comenzilor, unde se depla-

un volum anual 
de circa 1 800 000 
o medie de 250 
fiecare locuitor, 
reușit atingerea

sează periodic meseriașii de 
la complexul din centru: 
într-o zi se prezintă aici 
depanatorul de televizoare, 
a doua zi frizerul, în alta 
coafeza ș.a.m.d. Tot pen
tru a stimula cererea de 
servicii a localnicilor, am 
organizat unități complexe, 
în care meseriașii execută 
tot felul de lucrări. Bună
oară, înființarea în comu
nă a unei unități de cea- 
prazărie, profilată in ex
clusivitate pe confecționa
rea de șepci, ar fi fost ine
ficientă, neputînd realiza o 
productivitate ridicată. Cum 
această activitate era totuși 
necesară, am hotărit săpo- 
licalificăm lucrătorii de la 
o croitorie, învățîndu-i să 
execute și comenzile de 
ceaprazărie Prin policalifi
carea meseriașilor, am or
ganizat și la Unitatea de 
tinichigerie o serie de ac
tivități Înrudite: tocilărle, 
sudură, împletit sîrmă pen
tru garduri, lat la unitatea 
de bobinaj — activitățile de 
reparat pompe de apă,

obiecte 
delete

Care 
muna 
propusă și ea să devină în 
acest cincinal localitate ur
bană ? Deși din punct de 
Vedere economic și urba
nistic realizările sint la ni
velul celor din Drăgănești- 
Vlașca, totuși, așa cum 
rezultă din tabelul compa
rativ, serviciile publice sint 
aici mult rămase in urmă. 
Din cauza numărului redus 
de unități — și, așa cum 
vom vedea în continuare — 
a proastei lor organizări, 
a insuficientei preocupări 
pentru calificarea meseria
șilor oferta anuală de 
servicii de-abia atinge 
suma de 107 lei în medie 
pentru un locuitor. Adică 
de aproape 2,5 ori mai pu
țin decît la Drăgănești- 
Vlașca.

Am intrat împreună cu 
președintele cooperativei de 
consum din comună, Ilie 
Mihai, în mai multe uni
tăți. La atelierul de croito
rie (responsabil Ion Penea), 
întrebînd ce modele sînt 
oferite clienților, aflăm cu 
surprindere că la respec
tiva unitate cliențli trebuie 
Să aducă de acasă totul : și 
stofa, și furniturile, și 
nasturii, și fermoarele, 
și chiar... ața de cusut. Din 
aceeași comoditate, nici 
meseriașii de la atelierul 
de haine de piele nu sînt 
mai „amabili" cu cliențli. 
Ca și la croitorie, clienții 
trebuie să aducă totul de 
acasă : ață, nasturi, căptu
șeală, catarame...

Și dacă la Piatra servi
ciile cooperației nu sînt 
organizate cum trebuie, 
s-au înmulțit ca ciupercile 
atelierele particulare, 
timp ce cooperația

de uz casnic, moto- 
și biciclete.
este situația In co- 
apropiată, Piatra,

aici doar de 16 unități, cu 
24 de lucrători, în comună 
funcționează nu mai puțin 
de 28 de meseriași parti
culari.

— Ciți meseriași ați cali
ficat în ultimii ani de zile? 
— îl întrebăm pe președin
tele cooperativei de con
sum.

— Nici 
afișat de _______ ____ .
rile, dar nu s-a prezentau;.- 
nimeni să se înscrie.

— Ați mers pe la școli să 
stați de vorbă cu 
părinții acestora, 
tuiți...

— Trebuia ?
Răspunsul ne 

credem,

unul. Noi am 
fiecare dată locu-

copiii, cu 
să-i sfă-

în
dispune

scutește, 
de orice comen

tariu. El ne poate lămuri de 
ce în viitorul oraș Piatra 
cooperația de consum nu a 
organizat încă nici o uni
tate de coafură, de trico
taje sau tinichigerie, de 
cojocărie sau de foto...

...Două comune, apropia
te. apropiate geografic și 
din punct de vedere 
economic și totuși de
părtate din punctul de ve
dere al dezvoltării servi
ciilor publice. Cum ambele 
vor deveni în cUrînd așe
zări urbane, și cum aseme
nea comparații ar putea fi 
făcute și în privința altor 
comune teleormănene sau 
din celelalte județe ale 
țării, sugerăm forului cen
tral al cooperației de con
sum — CENTROCOOP — 
efecttîarea unor analize 
concrete pentru fiecare din 
cele 129 de viitoare orașe, 
astfel incit apropiata tre
cere a respectivelor comu
ne în rîndul localităților 
urbane să fie însoțită și de 
o dezvoltare și diversificare 
Corespunzătoare a servicii
lor publice.

Mihai IONESCU

■ ■■■■■■■■■■■■■Sllllliaa ■ ■ ■ ■

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL 

OAMENILOR MUNCII

carton celulozic, ceea ce duce la o 
economie anuală de energie elec
trică de 300 MWh. Tot în această 
secție, prin construirea unei mașini 
defibratoare. Consumul de energie 
electrică se reduce cu 945 MWh pe 
an. Prin finalizarea Unor propuneri 
făcute în adunările generale ale 
oamenilor muncii, referitoare la re
ciclarea unor materiale secundare.

se înlocuiesc anual 280 tone com
bustibil lichid ușor. Acțiunile comi
siei energetice din unitate vizează 
și alte căi și modalități de econo
misire, intre care recuperarea tota
lă a condensului din abur uzat, în 
secția de carton celulozic, pentru ca 
în anul 1979 să fie asigurate con
dițiile în vederea utilizării maxime a 
resurselor energetice.

Vinovății să plătească

: ...

Măsuri eficiente de economisire 

a energiei
Ion Nițulescu, maistru principal 

la întreprinderea de materiale izo
latoare Vaslui : încadrindu-se în 
efortul general al tării de a reduce 
consumul energetic, colectivul în
treprinderii noastre este preocupat 
de găsirea unor soluții eficiente de 
economisire a energiei și combusti

bililor. Grija pentru mai buna gos
podărire a resurselor energetice tre
buie mult sporită, mai ales, tinînd 
seama de faptul că unitatea noastră 
funcționează cu foc continuu. Cău
tările în această privință s-au con
cretizat. pînă acum, în scurtarea 
fluxurilor tehnologice la secția de

Liviu Podgornei, președintele Ju
decătoriei Oltenița : Uneori instan
țele judecătorești au de soluționat 
cazuri penale de lovire, in care una 
din părți a suportat vătămări cor
porale ce necesită un anumit număr 
de zile pentru vindecare. Cei vătă- 
mati solicită, de obicei, ca instanța 
să-i oblige pe vinovati doar la plata 
diferenței dintre indemnizația de 
concediu medical primită de la uni
tate si retribuția ce ar fi avut-o 
dacă ar fi lucrat. Iată două cazuri : 
întreprinderea metalurgică „Nefe- 
ral“ din București i-a plătit lui Ion 
Oprea, din comuna Cernica, pentru 
un concediu medical ce l-a avut în 
urma unor lovituri din partea lui 
Dumitru Scortea din aceeași comu

nă suma de 2 654 lei. De asemenea, 
Centrala industrială de medicamen
te Cosmetice, coloranți și lacuri 
București a blătlt lui Gheorghe 
Constantin suma de 1104 lei tot 
pentru un concediu medical acordat 
in aceleași condiții. In cadrul solu
ționării proceselor, atlt I. O., cît si 
Gh. C. au cerut doar diferența pînă 
la completarea retribuției. în prac
tica mea îndelungată de magistrat 
nu am întîlnit vreun caz în care o 
unitate socialistă să acționeze si să 
pretindă autorului unei infrac
țiuni de vătămare corporală, comisă 
ca urmare a unui scandal, suma de 
bani plătită pentru concediul medi
cal acordat. Să nu se înțeleagă că

as susține ca unității» să nu plă
tească concediul medical, pentru că 
nu se poate sti de la început dacă 
victima a fost sau nu vinovată de 
producerea incidentului. Consider 
însă necesar ca. odată cu soluțio
narea procesului, unitățile socialiste 
să recupereze banii pe care i-au plă
tit drept concedii medicale acordate 
în astfel de cazuri.

Și, pentru a se evita îndeplinirea 
unor formalități suplimentare in le
gătură cu emiterea deciziilor de 
imputație. instanța să oblige persoa
na care a încasat indemnizația de 
concediu medical să o restituie uni-

■ ■■■■■■
tatii, ea primind despăgubiri civile 
integrale de la cel vinovat de comi
terea faptei. Dacă se dovedește că 
chiar victima a fost vinovată de 
producerea incidentului, inculpatul 
fiind în legitimă apărare, motiv 
pentru care este achitat, instanța 
trebuie, de asemenea, să dispună 
restituirea indemnizației de conce
diu medical încasate de cel în cauză. 
Plata unor astfel de concedii medi
cale. care iși au obîrsia în infrac
țiuni. constituie pagube pentru uni
tățile socialiste si nu trebuie tolerat 
nici un fel de prejudiciu generat 
prin infracțiune.

Un apel tovărășesc
I. Boșcan. electrician la Combina

tul de prelucrare a lemnului Foc- 
sâni : Secția nr. 2 mobilă din uni
tatea noastră este dotată cu patru 
cOmpresoare. care asigură sursa de 
aer necesar procesului de produc
ție. Aceste compresoare au însă un 
debit scăzut si abia mai pot fi fo
losite. dar scoaterea lor din func
țiune ar periclita producția de mo
bilă. Pentru a putea asigura 
funcționarea lor în continuare, com-

A

presoarele ar trebui să intre în re
parație capitală. Nu pot, fi însă pro
gramate să fie reparate din cauză 
că ne lipsesc o seamă de piese de 
schimb ce le fabrică întreprinderea 
„Timpuri noi" din Capitală.

Intrucît combinatul nostru nu a 
avut prevăzut in planul de aprovi
zionare pe acest an si asemenea 
piese, facem un apel tovărășesc că
tre întreprinderea bucuresteană să 
ne vină în ajutor si să ne livreze 
piesele de care avem nevoie.

____________________ >
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumim pentru salutările și urările adresate cu ocazia sărbătorii 
noastre naționale și folosim acest prilej pentru a ura poporului frate român 
succese pe mai departe în dezvoltarea și prosperitatea patriei sale,

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de sensibil la amabilele felicitări pe Cafe ați binevoit 
Să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Finlandei. Vă mulțumesc și, la 
rindul meu, vă transmit cele mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Reînnoindu-vă sincerele mulțumiri pentru primirea ce mi s-a acordat și 
Înalta sa semnificație, despre care atn informat pe președintele Peftini, îmi 
face plăcere să vă comunic cit de mult s-a apreciat dorința dumneavoastră 
și a poporului român de a dezvolta în continuare raporturile cu conducătorii 
și poporul italian în cadrul eforturilor comune pentru o pace mai sigură și 
o dezvoltare generală mai justă.

Dumneavoastră și amabilei doamne Elena Ceaușescu, un respectuos salut 
din partea mea și a Mariei-Piă.

AMINTORE FANFANI

În pragul 
vacanței școlare

La 21 decembrie, după ultima oră 
de curs, elevii din întreaga țară intră 
în tradiționala vacanță de iarnă. în 
vederea acestui eveniment, forurile de 
resort au luat măsuri pentru ca, în 
pauza dintre primele două trimestre 
ale acestui an școlar, elevii să bene
ficieze de condiții cit mai bune de 
odihnă și recteâre și, în același timp, 
să aibă la dispoziție cît mai variate 
mijloace pentru a folosi zilele vacan
ței în mod plăcut și instructiv. în nu
meroase localități au fost amenajate 
tabere cu profil științific și tehnico- 
aplicativ : de matematică, fizică, Chi
mie, electrotehnică și electronică, me
canică, istorie, română, arte plastice, 
precum și tabere cu profil sportiv.
5- aU organizat tabere pentru elevii 
care vor participa la olimpiadele in
ternaționale de fizică, chimie și ma
tematică. Numeroși elevi vor parti
cipa la faza de masă a Festivalului 
național „Cîntarea României" și lâ 
ediția de iarnă a ..Daciădei".

în anul 1978—1979, vacanțele pre
școlarilor șl elevilor vor avea loc după 
cum urmează : 22 decembrie 1978—
9 ianuarie 1979 — Vacanța de iarnă;
6— 19 aprilie 1979 — vacanța de pri
măvară ; 18 iunie—14 septembrie 1979
— vacanta de vară a elevilor din în- 
vățămîntul preșcolar, primar și gim
nazial : 16 iulie—14 septembrie 1979
— vacanța de vară ă elevilor din îh- 
vățămîntul liceal și profesional.

(Agerpres)

COMUNICAT

a ministrului afacerilor externe al Republicii Franceze,
Jean Franțois-Poncet

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NIGER

Excelenței Sale
Domnului locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE

Președintele Consiliului Militar Suprem,
Șeful statului Niger 

NIAMEY

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Angelo Miculescu, vice- 
m-ministru al guvernului, minis- 
il agriculturii și industriei alimen- 
e, a primit, luni, pe tovarășul 
Â. Ejevschi, președintele Comite- 

al de stat pentru aprovizionarea 
mico-materială a agriculturii din 

U.R.S.S., care se află în vizită in 
țara noastră.

în cadrul convorbirii s-a apreciat 
cursul ascendent al relațiilor de 
colaborare și cooperare tehnico-știin- 
țifică în domeniul agriculturii și s-a 
făcut un schimb de păreri privind

organizarea aprovizionării tehnico- 
materiale a agriculturii din cele două 
țări. Totodată, au fost examinate noi 
posibilități de dezvoltare a colaboră
rii între cele două ministere in do
menii de interes reciproc.

Au participat Gheorghe Manciu, 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
precum și V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Un străvechi lăcaș de învățămînt
Școala generală nr. 4 din orașul 

Sfintu Gheorghe. iudetul Covasna. a 
aniversat 325 de ani de atestare do
cumentară. Dacă in trecut, timp de 
aproape trei secole, cursurile acestui 
străvechi lăcaș de învățâmint erau 
frecventate anual de circa 30 de elevi, 
astăzi, cei 28 de învățători și profe
sori pregătesc peste 580 de elevi, edu- 
cindu-i în spiritul dragostei fată de 
patrie, partid și popor. în tele
grama adresată tovarășului Nicolae 
Ceausescu de colectivul de cadre di
dactice. elevi si părinți se spune 1

Acum, la încheierea celui de-al 
3-lea an al actualului cincinal, și noi, 
slujitorii scolii, elevii, părinții acestui 
minunat tineret pe care-1 formăm în

efervescenta creatoare a socialismu
lui. alături de toti oamenii muncii — 
români și maghiari — din județul 
Covasna, ne prezentăm cu rezultate 
demne de condițiile asigurate desfă
șurării întregii activități instructiv- 
educative.

Vă asigurăm, stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
sîntem conștienti de sarcina plină de 
responsabilitate pusă in făta scolii 
românești si ne mobilizăm toate for
țele. întreaga noastră Capacitate pen
tru a da României socialiste cetățeni 
de nădejde, capabili să ducă patria 
străbună spre cele mai înalte Culmi 
ale progresului si civilizației.

Cinci decenii de activitate a Școlii populare de artă 

din Brașov
Școala populară de artă din Bra

șov a împlinit 50 de ani de activitate, 
în decursul celor 50 de ani de exis
tentă, cadrele didactice, elevii șl ab
solvenții acestui lăcaș de învățămînt 
artistic, continuator al tradiției con
servatorului „Astra“, au purtat cu 
demnitate făclia spiritualității locui
torilor acestor străvechi meleaguri, 
contribuind activ la dezvoltarea și 
afirmarea mișcării cultural-artistice 
de masă, la atragerea in activitatea 
de creație a unui număr sporit de 
oameni ai muncii, la formarea șl e- 
ducarea omului nou. cu o conștiință 
înaintată, revoluționară, constructor 
devotat al socialismului și comunis
mului.

Exprimîndu-și deplina satisfacție 
pentru condițiile de care se bucură 
astăzi în desfășurarea întregii lor 
activități, , participants la adunarea 
festivă prilejuită de acest eveniment 
au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, In 
cate se spune : Vă asigurăm, mult 
știmate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

că. ufmind îndemnurile ce le-ați a- 
dresat celor ce-șl desfășoară activi
tatea pe tărîmul creației, vom munci 
cu răspundere și dăruire pentru a ne 
situa în primele rînduri ale mișcării 
cultural-artistice în cadrul larg și ge
neros oferit de Festivalul național 
„Cîntarea României".

Exprimîndu*ne întreaga adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru. însuflețiți de 
îndemnurile si pilduitorul dumnea
voastră exemplu de viață și activi
tate revoluționată, ne reafirmăm și 
la acest jubileu voința și angajamen
tul nostru de a munci cu pasiune și 
abnegație pentru transpunerea in 
viață a sarcinilor ce ne revin din Pro
gramul P.C.R., din hotăririle Congre
sului al Xî-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, de a înfăptui la 
locurile noastre de muncă, in unită
țile de producție șl social-culturale 
brașovene obiectivele cincinalului re
voluției tehnico-științifice, pentru 
continua înălțare și înflorire a cul
turii patriei noastre socialiste.

Trenuri suplimentare în perioada 
20 decembrie 1978 - 10 ianuarie 1979

Pentru a satisface cerințele sporite 
ale transportului de călători cu oca
zia vacanței de iarnă a elevilor și 
studenților, precum și cele din 
preajma Anului nou. Departamentul 
căilor ferate a luat măsura de su
plimentare a trenurilor. Astfel, tre
nul accelerat 122 II pe distanța 
Craiova—București Nord, cu pleca
rea la ora 15 și trenul 125 II, Bucu
rești Nord—Craiova cu plecarea la 
ora 19 vbr circula în zilele 30 de
cembrie și 2 ianuarie. Trenul 331 pe 
distanta București Nord—Brașov, cu 
plecarea la ora 13 și 55 minute Vă 
circula în zilele de 23, 29, 30 decem
brie și 2 ianuarie, iar trenul 334 
Brașov — București Nord cu pleca
rea la ora 18 și 40 minute — în zi
lele de 24, 29. 30 decembrie și 2 ia
nuarie. Trenul 333 București Nord— 
Brașov, cu plecarea la ora 16 și 25 
minute circulă în zilele de 21. 29, 30 
decembrie și 2 și 3 ianuarie, iar tre
nul 332 Brașov—București Nord, cu 
plecarea la ora 6 și 14 minute — în 
zilele de 22, 30, 31 decembrie și ,în 
3. 4 ianuarie. Trenul 531 pe distanța 
București Nord — Mărășești, cu ple
carea la ora 11 și 5 minute și tre
nul Mărășești — București Nord, cu 
plecarea la ora 18 și 15 minute vor 
circula în zilele de 23, 24. 30, 31 de
cembrie și în 2 ianuarie. Rapidul 65, 
pe distanta București Nord—Iași, cu 
plecarea la ora 11 și 35 minute și 
rapidul 66, Iași—București Nord, cu

plecarea la ora 6 și 6 minute, circulă 
în zilele de 22. 23, 29, 30 decembrie 
și 2, 3 ianuarie. Acceleratul 723, 
București Nord — Galați cu pleca
rea la oră 14 și acceleratul 724 Ga
lați — București Nord, cu plecarea 
la ora 1.3 și 16 minute circulă în 
zilele de 21, 22, 23, 29, 30 decembrie 
și 2 ianuarie ; acceleratul 523 II pe 
distanța București Nord *- Suceava 
N., cu plecarea la ora 21, va circula 
în zilele de 21. 22, 29 și 30 decembrie, 
iar trenul 552 II, pe distanța Su
ceava N. — București Nord, cu ple
carea la 6 șl 30 minute Va circula 
în zilele de 22, 23, 24 și 30 decem
brie ; acceleratul 522 11/612 Sucea
va N. — București Nord, cu pleca
rea la ora 14, va circula în ziua de 
2 ianuarie. Trenul 666/865. Iași 
Constanța, cu plecarea /la ora 5 și 
27 minute, perechea acestuia 866/665, 
pe distanta Constanța—Iași, cu ple
carea la oră 16 și 55 minute și rami
ficația pe distanta Iași—Galați șl
Galați—Iași, cu plecarea la ora 19 
și 22 minute vor circula în zilele de 
22, 23, 29, 30 decembrie și 2, 3. 5 și 
10 ianuarie ; trenul 347/346 Timi
șoara Nord—Suceava Nord, cu ple
carea la ora 14 și 40 minute va 
circula în zilele de 20. 21, 22. 23, 29, 
30, iar acceleratul 345/348 Suceava 
Nord — Timișoara Nord, cu pleca
rea Ia ora 19 și 30 minute, va cir
cula in zilele de 21. 22, 23, 24 și 30 
decembrie.

tv
Programul 1

9,00 TeleșCOală
10,00 Homan-foileton. Putere fără glorie. 

Reluarea episodului 17
10.50 Reportaj TV : Lucrară de control
11.10 Album coral.
11.20 Telex
17,00 Telex
17.05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă engleză
17,45 Din cartea naturii : „Frunze de 

toamnă. Documentar TV
18.15 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.40 Melodii populare
19,00 Tribuna TV, România socialistă 

— promotoare activă a destinderii, 
păcii și colaborării internaționale

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Anul 1978 — Sub semnul noii 

calități • Agricultura
20,05 Anchetă TV : Oamenii pentru 

oameni. Emisiune de George- 
Radu Chirovlci și Florin Brătescu 

20,35 Seară de teatru : „Copacii mor în 
picioare" de Alejandro Casona 
Spectacol preluat de la Teatrul de 
stat Arad

22,00 Țară de cîntec. Emisiune de mu
jică ușoară.

22.15 Telejurnal
Programul 2

19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei. Episodul 17.
20.15 Album coral.
20.30 Viata economică
21.00 Telex
21,05 Concert simfonic. • Cantata nr. 

213. „Faptele Iul Hercules" de 
Johann Sebastian Bach

21.50 inscripții pe celuloid. Sărbătoare 
mexicană.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 decembrie. In țară : Vreme 
rece, geroasă noaptea in Maramureș, 
Transilvania și Moldova. Cerul va fl 
variabil, cu tnnorări mai pronunțate tn 
jumătatea de sud a tării, unde vor că
dea ninsori locale. In rest. nihsori 
izolate. Vint moderat, cu intensificări 
în sudul Banatului, Cîmpia Dunării, 
Dobrogea șl sudul Moldovei, spulbe- 
rînd pe alocuri zăpada, cu viteze ptnă 
la 55 km pe oră. La munte va ninge 
viscolit. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 15 și minus 8 grade în Transil
vania, Maramureș șl Moldova și Intre 
minus 10 și minus 2 grade in celelalte 
regiuni, iar măximele thtre minus 7 si 
plus 3 grade. In a doua parte a inter
valului, ceată, mai ales în Transilva
nia. tn București : Vremea va fi rece, 
cu Cerul mâi mult noros. Temporar va 
ninge. Temperatura în scădere.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Franceze, Jean Franțois-Poncet, a 
efectuat o vizită oficială în Româ
nia, în perioada 16—18 decem
brie 1978.

în timpul vizitei, ministrul de 
externe francez a fost primit de 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția în legătură cu apropiata 
vizită în România a președintelui 
Republicii Franceze, Valery Giscard 
d'Estaing, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu.

Această vizită va constitui o nouă 
expresie a prieteniei tradiționale 
dintre popoarele român și francez și 
va da un nou și important impuls 
dezvoltării relațiilor dintre România 
și Franța.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială și de înțelegere recipro
că, cei doi miniștri au examinat sta
diul actual și perspectivele relațiilor 
bilaterale. Ei au constatat că dez
voltarea continuă a raporturilor 
româno-franceze corespunde intere
selor celor două țări și contribuie la 
cauza păcii și destinderii in Europa 
și în lume. Ei au reafirmat voință 
guvernelor lor de a continua efortu
rile in vederea lărgirii și intensifi
cării colaborării româno-franceze în 
toate domeniile.

în acest scop, ei s-au pronunțat 
pentru luarea de noi măsuri care să 
ducă la lărgirea și la diversificarea 
cooperării economice și să confere 
schimburilor comerciale o dezvoltare 
cît mai amplă și echilibrată.

Ei au convenit, de asemenea, sâ 
întreprindă noi eforturi pentru creș
terea volumului și calității schimbu
rilor culturale, științifice și tehnice.

în cadrul schimbului de vederi cu 
privire la situația internațională, mi
niștrii au constatat, în majoritatea 
problemelor, convergența sau apro
pierea pozițiilor exprimate. Ei au

*
La București s-au încheiat, dumi

nică dimineața, convorbirile dintre 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Franceze, Jean 
Franțois-Poncet.

Dialogul referitor la relațiile 
bilaterale a pus în evidență dorința 
de a se identifica noi posibilități și 
acțiuni Concrete menite să conducă 
la dezvoltarea în continuare a schim
burilor comerciale, a cooperării in 
diverse domenii de interes comun, 
îndeosebi în industria construcțiilor 
de mașini, învățămînt, știință și 
cultură și pe terțe piețe.

A avut loc, de asemenea, un larg 
schimb de păreri în unele probleme 
actuale ale vieții internaționale. Mi
niștrii de externe ai celor două țări 
au subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor în direcția adîncirii 
cursului spre destindere, transpune
rii integrale în viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki pentru securitate si coopera
re în Europa, pentru adoptarea unor 
măsuri efective de dezarmare, rezol
varea pe Cale politică, prin negocieri, 
a problemelor litigioase dintre state, 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru realizarea unui 
climat de pace, înțelegere, secu
ritate și colaborare între popoare.

*
în onoarea ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii

subliniat necesitatea ca destinderea 
să se afirme în Europa și in lumea 
întreagă, precum și importanta parti
cipării active și libere la acest pro
ces a fiecărei țări. în această privin
ță. cei doi miniștri au insistat asu
pra necesității aplicării de către 
toate statele participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa a tuturor principiilor și 
prevederilor Actului final.

Cei doi miniștri au examinat 
aprofundat problemele dezarmării. 
Ei au subliniat necesitatea adoptării 
de măsuri concrete pentru oprirea 
cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării generale și totale sub un 
control internațional eficace, finind 
seama de dreptul fiecărui Stat la 
securitate. Ei au relevat interesul pe 
care l-ar prezenta convocarea unei 
conferințe a tuturor statelor semna
tare ale Actului final de la Helsinki 
consacrate problemei dezarmării in 
Europa.

Cei doi miniștri au reafirmat ne
cesitatea de a se continua eforturile 
in vederea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale juste și 
echitabile.

Relevînd că pacea este necesară 
pentru dezvoltare, ei au subliniat 
necesitatea Soluționării, fie călea 
tratativelor, a conflictelor și tensiu
nilor care persistă in lume, cu 
participarea părților interesate.

Miniștrii și-au exprimat satisfac
ția in legătură cu rezultatele con
vorbirilor avute și convingerea că 
vizita ministrului francez de exter
ne, Jean Franșois-Poncet, constituie 
o contribuție importantă la întărirea 
relațiilor de prietenie și de cooperare 
între România Și Franța.

Ei au convenit ca între cele două 
ministere de externe să fie conti
nuate contactele in probleme de in
teres comun.

Ministrul francez de externe a ex
primat ministrului român de exter
ne mulțumiri pentru ospitalitate si 
i-a adresat invitația de a efectua o 
vizită oficială în Franța. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

★
Franceze, Jeân Franc-ois-Poncet, a 
oferit, duminică, un dineu.

★
Luni dimineața, tovarășul Gheor

ghe Rădulescu, viCeprim-ministru 
al guvernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză de coope
rare economică, industrială și teh
nică, a primit pe Jean Franțois- 
Poncet, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Franceze.

în Cursul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția favorabilă a 
relațiilor dintre România și Franța, 
evidențiindu-se, în acest context, noi 
acțiuni menite să conducă la dezvol
tarea în continuare a colaborării ți 
cooperării economice în diverse do
menii de interes reciproc.

A luat parte ambasadorul Franței 
la București.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii -Franceze, Jean Franțois- 
Poncet, și-a încheiat, luni la amiază, 
vizita oficială întreprinsă in țara 
noastră la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, ministrul francez a fost salutat 
de Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Corneliu Mă- 
nescu, ambasadorul României la 
Paris, și Pierre Cedes, ambasadorul 
Franței la București.

(Agerpres)

La aniversarea a două decenii de existență a Republicii Niger, vă adresez 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace 
poporului dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Ziua de 18 decem
brie marchează împli
nirea a două dece
nii de la dobindirea 
de către Niger a sta
tutului de republică 
autonomă, la scurt 
timp după aceasta 
urmînd actul procla
mării independentei. Ca 
și altor țări africane, 
trecutul colonial a lă
sat Nigerului o grea 
moștenire. în vederea 
depășirii stării de îna
poiere econom ico-so- 
cială, oficialitățile de 
la Niamey au inițiat 
planuri de dezvoltare 
a țării. Prospecțiuni
le geologice efectuate 
s-au soldat cu desco
perirea unor importan

te bogății, ca, de pildă, 
cupru, nichel, molib
den, cărbune, țiței, 
fosfați și mai ales u- 
raniu. Planul economic 
de trei ani lansat în 
1976 preconizează, pe 
lingă dezvoltarea in
dustriei, refacerea șep- 
telului și măsuri me
nite a diminua de
pendența agriculturii 
de condițiile meteo
rologice — Nigerul 
fiind una din țările 
cel mal greu lovite de 
seceta care afectează 
cvasipermanent zona 
Sahelului.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
tinerele state africane,

cu toate țările ce au 
pornit pe calea dezvol
tării independente, 
țara noastră întreține 
cu Republica Niger 
legături de priete
nie și colaborare în
temeiate pe Btlmă și 
respect reciproc. Con
tactele la diferite ni
veluri, vizita în țara 
noastră a ministrului 
afacerilor externe al 
Nigerului au scos în 
evidență dorința co
mună de a amplifica 
și adinei raporturile 
între cele două țări 
și popoare, in interesul 
reciproc, al cauzei 
păcii șl înțelegerii în 
lume.

cinema
• Totul pentru (otbal : SCALA
— 15.45; 18; 20.15. CAPITOL — 15: 
17.30: 20, FAVORIT - 15: 17.30; 20.
• Insulă tn derivă : PATRIA —
15, 17.30; 20, FESTIVAL — 15.45; 
18: 20.15.
• La noi era liniște : VICTORIA
— 15: 17.30; 20.
• Optimiștii î LUCEAFĂRUL - 
15,15: 17,45: 20. BUCUREȘTI - 
15.45; 18; 20,15.
• Talismanul t TIMPURI NOI — 
15; 17.30: 20.
• Din nou Împreună : CENTRAL
— 15: 17,30: 20, GR1VITA — 15.15: 
17,45: 20,15, TOMIS — 15: 17.30: 20.
• Hop !„. Și apare maimuța : 
CINEMA STUDIC) - 10: 12: 14; 
16; 18: 20.
• Cele 12 munci ale Iui Asterix
— 15; 16.45, Jucăria — 18,15: 20,15 : 
DOINA.
• Ecaterina Teodoroiu : EXCEL
SIOR - 15: 17.30: 20, MELODIA - 
15.45: 18: 20,15, FLAMURA — 15; 
17,30 : 20.
• Cascadorii î FEROVIAR — 15: 
17.30; 20, MODERN — 15: 17,30: 20.
• M-ați confundat ! : LIRA — 
15,30: 18; 20.
• Acel blestemat tren blindat : 
eforie — 15: 17.30; 20. Buzești
— 15: 17.30: 20.
• Revanșa : DRUMUL SĂRII — 
13.30: 18: 20.
• Aurul lui Mackenna : DACIA
— 15: 17,30; 20, ARTA — 15: 18.30.
• Acțiunea „Arsenal": GIULESTI
— 15.30: 17.45 : 20.
• Orașul-fantomă : BUCEGI — 
15î 17.30: 20, FERENTARI — 15! 
17; 19,30.
• Dacii — 11,45, Mireasa era tn 
negru — 14: 16.15, Frumosul Serg
— 18.30; 20.30 : CINEMATECA.
• Fetito, vrei să joci In film 7 : 
PACEA - 15; 17.30; 20.
• Jezebel : COTROCENI — 15; 
17,30: 20.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
FLOREASCA — 15; 17.30 : 20.

• Albinele sălbatice : VOLGA —
15; 17,30: 20, MIORIȚA — 15,30:
17.45; 20.15.
• Fiara î POPULAR — 16; 18; 20.
• Înainte de tăcere : MUNCA — 
15,45: 18: 20.
• Dueliștii : GLORIA — 15.45: 19: 
20.13, AURORA — 15,30: 18; 20.
• Toți sau nici unul : VIITORUL 
— 16: 17,30; 20.
• Dacii : COSMOS — 15.30: 18:
20,15.
• Animalul 1 FLACĂRA — 15.45: 
18; 20.15.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : PROGRESUL — 16: 18: 20.

teatre
• Teatrul Național București (sală 
mică) : Părinții teribili — 19.30. 
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 19.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30. (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Micul Infern — 19.30. (sala 
Studio) : Contratimp, — 20.
• Teatru! Glulești (sala Majestic): 
Regele Ioan — 19,30.
• Teatrul satlric-muzica! ,.C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
Ia Vasile — 19.30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce risul — 19.30.
• Ansamblul artistic „Raosodia 
română" : Bucuroși de oaspeți I —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.
• Teatrul ,,Țăndărică" (la Ecran-
club, șos. Grozăvești) : Anotlmpu- 'f 
rile mlnzului — 16.30. J /<?
• Studioul de teatru I.A.T.C. : ,
A treia țeapă — 19,30.

Premieră cinematografică
începlnd de luni seara, Casa de 

filme nr. 4 prezintă pe ecranele 
cinematografelor bucureștene „Scala", 
„Capitol" si „Favorit" o nouă premie
ră — comedia „Totul pentru fotbal". 
Filmul este realizat de regizorul An
drei Blaier. după scenariul scriitoru
lui Mircea Radu Iacoban. cu concursul

actorilor Petre Gheorghiu. Aurel 
Giurumla, Paul Lavrifi. Ovidiu Schu
macher, Gheorghe Dinică, Jean 
Constantin, Mihai Mereuță, Nicolae 
Praida, Sebastian Papaiani, Emil^. 
Hossu, Cornel Coman și al fotbalis
tului Necula Răducanu.

e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS: llie Năstase, învingător 
la Montego Bay

Turneul internațional de tenis de 
la Montego Bay (Jamaica) s-a înche
iat cu o splendidă victorie a jucătoru- 
lui român llie Năstase, învingător cu 
2—6, 4—6, 6—2. 6—4, 6-4 in finala 
susținută cu americanul Peter Fle
ming. cel care îl eliminase in semi
finale pe jucătorul numărul 1 al a- 
nulul. suedezul Bjorn BOfg. A fost 
O partidă de mare spectacol, aprig 
disputată de-a lungul a peste 3 ore, 
relatează corespondentul agenției 
Reuter. Condus cu 2—0 lâ seturi. Ilie 
Năstase a înclinat balanța victoriei 
în favoarea sa datorită experienței și 
în cele din urmă măiestriei tehnice 
demonstrate in seturile decisive. 
Campionul român, cîștigător șl al

recentului turneu de la Frankfurt pe 
Main, termină cu două, prestigioase 
succese anul sportiv 1978, dovedind 
câ se numără încă printre cei mai 
buni jucători de tenis din lume.

★
în turneul de tenis pentru juniori 

de la Miami Beach (Florida) jucă
torul rdmân Florin Segărc'eanti l-a 
învins cu 6—2, 6—2 pe Juan Ayala 
(Chile). Alte rezultate : C. Panatta 
(Italia) - Krantz (S.U.A.) 7—5 6-3 ; 
Neălln (S.U.A.) — Willoch (Norve
gia) 6—0. 6—2 : Ostoja (Iugoslavia) — 
Pinet (Uruguay) 6—0, 5—7. 6—2 ; 
Siegler (S.U.A.) — Braga (Brazilia) 
6—1, 6—2 ; Avendano (Spania) — 
Cueno (Peru) 6—0, 6—0.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Uppsala (Suedia), în meci 

retur contînd pentru „Cupa cupelor" 
la volei (feminin) echipa Penicilina 
Iași a învins cu 3—0 (15—8, 15—9, 
16—14) formația „Student". învingă
toare și in primul meci, jucătoarele 
românce s-au calificat pentru turul 
următor.

• în turneul internațional mascu- . 
lin de handbal de la Schwerin echipa 
României a învins cu 21—14 (12—6) 
selecționata secundă a R. D. Ger
mane.

Meciurile din ziua â doua a turneu
lui s-au terminat cu următoarele re
zultate: Ungaria — Polonia 22—21 
(ii—9) ; h.D. Germană — Suedia 
21—10 (10—5).

• Clubul Steaua a desemnat pe
Cei mai buni 10 sportivi ai săi in 
ânul 1978 : 1, Constantin Alexan
dru — lupte ; 2. Nicușor Eșeanu — 
caiac-canoe ; 3. Ion Bîrlădeanu —
câiac-canoe 1 4. Ion Buta — haltere ; 
5. Corneliu Ion — tir ; 6. Vasile 
Pușcașu — lupte ; 7. Mihai Țiu — 
scrimă ; 8. Costel Cernat — baschet ; 
9. Nicolae Pop — volei ; 10. Ștefan 
Sameș — fotbal.
• Reprezentativa Cehoslovaciei a 

învins cu scorul de 4—1 (1—0. 1—0, 
2—1) Selecționata Canadei în turneul 
internațional de hochei pe gheață 
de la Moscovă.

(Urmare din pag. I)
ba chiar vi-1 aducem la 
poartă, numai să-1 plan
tați ! Orice specii vreți. 
Puneți salcim, faceți baze 
meliferO, Că doar miefea de 
salcim n-are egal, salvați 
pămîntul acesta că doar el 
vă e piinea !“. Un hectar 
de pădure nouă costă 
5 000—6 000 lei. Pe teren 
degradat, costul e dublu. 
Ce-or fi așteptînd unii gos
podari ăi Satelor noastre? 
Acum, astfel de locuri pot 
fi încă salvate, rentabiliza
te în viitorii ani cU numai 
4 000 de puieți pe hectar, 
dar dacă mai sînt încă lă
sate doi-trei ani în para
gină, or să aibă nevoie de 
7 000—8 OO0 de puieți îa hec
tar și... Și ce să vâ mai spun? 
Eu cred așa, ca om, ea 
membru de partid, că indi
ferent cine este „proprie
tarul" pămintuîui, trebuie 
să vedem și să răspundem 
cU toții de felul cum il fo
losim ! Asta cred că mai 
trebuie incă semănat : con
știința ! Noi avem sămîntă 
de brad, de stejar, de pal
tin, de frasin, de molid, de 
salcim...

Aurul verde al Maramu
reșului n-a cunoscut în 
trecut o exploatare mai 
„miloasă" decît cea a auru
lui sunător din munții a- 
cestui colț de țară. Lemnul 
dădea oamenilor pădurii 
o pîine amară și mulți ma
ramureșeni „coborau în 
țară" din primăvară pînă 
in toamnă, după muncă,

■ ■ ■■■■■■■■
după pîine. Acum, mobila 
și produsele din îemn li
vrate de Maramureș sint 
exportate în 30 de țări ale 
lumii. Se taie sub „posibi
litate", adică mai puțin 
lemn decît crește într-un 
an, și se plantează înainte 
de doborîrea copacilor, în 
așa fel îneît, pe locul Cu
rățit. în cîțiva ani se ridică 
o nouă pădure. De sub

tone de mure, 250 tone de 
afine, 100 tone de cireși, 
amare. Iată cum poate fi 
și dulce aurul verde al 
Maramureșului...

Cit despre frumusețea 
plaiurilor maramureșene, 
doar să privești din pri
măvară pînă-n toamna tîr- 
zie pajiștile de flori și, în- 
cercînd să le descifrezi 
vorbirea desprinsă parcă

Elogiu codrului
maramureșean

Gutîi pînă îfk Oaș se întin
de o pădure de castani 
comestibili, cea mai nordi
că, dar și cea mai întinsă 
din țară (castanul va ajun
ge să ocupe, pîhă în 1980, 
aproximativ 1 000 de hec
tare și extinderea lui va 
continua pînă la limita 
izotermei cară-i permite 
creșterea și maturizarea). 
Gorunul din Ronlșoara o- 
drăslește pentru veacurile 
ce Vin, molidul de rezonan
ță se extinde pe versanții 
însoriți, paltinul de furnir 
înlocuiește făgetul, răși- 
noasele tind să ocupe 90 la 
sută din suprafețele de pă
duri de randament scăzut. 
Pădurile de aici mal dau 
în flecare sezon 120 tone 
de Ciuperci comestibile, 500

din poveste, înțelegi că 
Jocurile acestea nu sînt ca 
altele. Sus. aoroape de 
creste, înfloresc ruginica, 
părușca, clopoțelul alpin, 
Ochiul găinii, garofița 
Rodnei, argintica, piciorul 
Cocoșului și smîrdarul — 
cum zic maramureșenii 
rhododendrorfului carpatin. 
Mai la vale fac vad roiu
rile de albine, pochirnicul, 
obsiga, laleaua pestriță, 
bumbăcărița, brădișorul și 
mierea ursului. Vin apoi, 
cu aromele lor, gingașa 
gușă a porumbielului, șo- 
pirlița și crucea pămîntu- 
lui. Nume scoase din basme 
cu Feți Frumoși și Ilene 
CosîÂzene. Prin slăvi, peste 
creasta Pietrosului, planea
ză acvila de stîncă veghind

zborul uliilor și al cucflșilor 
de munte, al ieruncilor, a] 
huhurezilor, al mierlei 
și al ghiOnoaiei, al fazanu
lui și al codobaturei, al pi- 
țigoiului și al ciocirliei — 
noroade de păsăret gureș 
și multicolor cu penajul 
muiat în smalțul tuturor 
florilor maramureșene. Prin 
codrii de tisă și gorun, de 
brad și stejar, de fag și de 
frasin hălăduiește ursul, 
bat haitele de lupi, scurmă 
mistreții, se zbenguie risul, 
bocănesc cerbii și zvicnșșc 
Căprioarele, iâr vulpea, 
jderul, hermelina, nevăs- 
tuica, bursucul, vidra șl 
iepurele sînt în împărăția 
lor hotărnicită de legile 
firii și protejată de dra
gostea oamenilor. în ape 
colcăie scobarii șl mrenele, 
cleanul se trage la răgălie, 
somnul plodește treaz, li
panul și boișteanul bat 
solzi mărunți de oțel, 
păstrăvul Se zbenguie in 
curcubee, lostrița — cel 
mai de seamă reprezentant 
al salmonidelor ■*- 
plimbă orgoliul de stirpe 
nobiliară între peștime 
știindu-se ocrotită prin 
lege.

Cite frumuseți fără sea
măn și cite bogății pe care 
toate la un loc le numim 
aurul verde al Maramure
șului. Un aur care își cere 
încă aportul de aur cenușiu, 
înțelegerea din partea tu
turor celor ce-1 pOt în
mulți, pentru ca rodnicia 
lui să le fie dreaptă și 
binemeritată răsplata.

• MAȘINĂ DE 
SCRIS... SILABE. Dîn 
îmbinarea electronicii cu ma* 
șina de scris clasică, specia
liștii francezi au construit un 
aparat a căruj claviatură nu 
marchează litere, ci silabe. Se
lecționarea celor mai des întîl- 
nite combinații de sunete a 
fost posibilă prin studii statis
tice ale limbii franceze, care 
au relevat cele mai uzuale ex
presii și cele mai frecvente cu
vinte. Funcționarea propriu- 
zisă este destul de simplă, un 
microprocesor preluînd sarcina 
coordonării imprimării : el pri
mește de la claviatură textul 
silabic. îl transmite memoriei 
electronice, de unde este trans
mis. caracter cu caracter, unei 
mașini de scris obișnuite, sub 
formă de impulsuri electrice. 
Se apreciază că mașina de

scris silabică realizează o eco
nomie de timp de 50 la sută 
față de cea cu litere, concurînd 
astfel cu viteza notării steno- 
grâfice a unui text sau a fluxu
lui vorbirii.

• DIN NOU DES
PRE FANATISMUL SEC
TELOR. Adepții unei secte 
religioase din Italia s-au re
marcat prlntr-0 acțiune pe Cît 
de macabră, pe atît de simpto
matică pentru gradul de fana
tism la care pot ajunge practi
cile de acest fel: ei au instalat 
cadavrul șefului lOr, decedat la 
12 aprilie a.c.. pe un pat mor
tuar unde a rămas timp de șapte 
luni, vegheat în permanență de 
membrii sectei. Carabinierii au 
făcut descoperirea macabră în 
aceste zile, într-o localitate din 
nordul Italiei; căpeteniile Sectei

au fost reținute sub acuzația de 
practici care încalcă normele 
elementare de Civilizație.

• VIOLENTA SUB A- 
CUZARE. Accentuarea feno
menului violentei îi îngrijo
rează tot mai mult pe cetățenii 
americani — relevă un recent 
sondaj Harris. Constatînd o 
anume inerție în combaterea 
fenomenului, 77 la sută din 
cei întrebați s-au declarat 
pentru urgentarea eforturilor 
in vederea găsirii căilor ce
lor mai eficiente pentru frî- 
narea violentei. în același timp, 
O proporție la fel de ridicată 
— 72 la sută — a incriminat 
mass-media. în Special tele
viziunea. Pentru faptul că. în 
goana după știri de senzație, 
acordă un spațiu Prea mare vio
lenței, avînd astfel o influență

din cele mai nocive mai ales 
asupra tinerelor generații.

• PASAGERUL NE
POFTIT. Colecția de trofee a 
vinătorului bulgar Pascal Dimi
trov s-a completat cu un șacal, 
fără ca pentru aceasta să fi fost 
necesar vreun foc de armă. 
Vînătorul călătorea cu motoci
cleta din județul Varna spre 
orașul Tolbuhin, aflat în alt ju
deț. După o oprire, el și-a 
reluat cursa pe șosea, dar a con
statat că atașul devenise mai 
greu. Abia Ia destinație avea să 
descopere că sub prelata atașului 
se aciuise un pasager nepoftit : 
un șacal. Acest animal, extrem 
de rar pe meleagurile Bulgariei,

s-a folosit de prilejul neașteptat 
pentru a se deplasa. într-un alt 
județ, rapid și fără osteneală. 
Deși Vînătorul nu-și luase puș
ca în acea călătorie, a prins șa
calul și și-a completat bogata 
colecție de animale împăiate...

• CERCETĂRI CELU
LARE. Date noi despre micro- 
procesele ce au loc în celula vie 
au putut afla oamenii do știință 
armeni cu ajutorul unui model 
de membrană — parte a celu
lei care, cum se știe. îi reglează 
funcțiile. Biofizicienii Sovietici 
au Cercetat permeabilitatea 
membranei celulare în cazul a 
diferite boli și. în special, al 
afecțiunilor respiratorii. Aceste

studii înlesnesc nu numai o mal 
bună cunoaștere a structurii și 
funcțiunilor membranei celulare, 
dar fac posibilă cunoașterea 
exactă a eficacității medicamen
telor administrate bolnavului, a 
gradului îh care sînt asimilate 
ș.a.

• CAZUL MESRINE 
Șl ETICA GAZETĂREAS
CĂ. Sînt cunoscute puterni
cele reacții de indignare — așa 
cum am relatat recent la aceas
tă rubrică — după publicarea 
in săptămînâlul „Paris Match" 
a Unui interviu de senzație cu 
inamicul public numărul 1 din 
Franța, Jacques Mesrine, căutat 
cu asiduitate de autorități, după 
evadarea sa din închisoare în 
mai. anul acesta. în urma valu
lui de proteste, autoarea inter

viului. Isabelle de Wangen, a 
fost adusă în fața tribunalului. 
Ea este acurată de practici con
trare eticii gazetărești, respec
tiv „tăinuirea unui criminal" 
(adică faptul că, știind lo
cul unde se ascunde Mesrine, 
ziarista nu și-a făcut datoria 
civică de a-1 declara autorită
ților) și „glorificarea crimei".

• DIN NOU ACTIV. 
După o pauză de nouă ani, 
gheizerul Steamboat din parcul 
național Yellowstone (S.U.A.) 
a redevenit activ. El pulsează 
în două faze: In prima, aruncă 
o trombă de apă de 100—130 
metri Înălțime, în cea de-a 
doua, răbufnesc din adîncurile 
sale norî uriași de Vapori. Geo
logii presupun că deplasări în 
interiorul scoarței terestre au 
provocat reactivarea acestui

gheizer, considerat ca fiind cel 
mai mare din lume.

® MICA SIRENĂ 
DUPĂ 65 DE ANI. Ctoe 
ar spune că „mica sirenă" de 
pe cheiul Copenhagăi. devenită 
simbolul capitalei daneze, a 
împlinit vîrsta de 65 de ani ? 
Vestita Statuie de bronz are 
o istorie zbuciumată: ea a fost 
ținta a nenumărate acte de 
vandalism și tentative de ră
pire ; în Urmă cu cîțiva arti ă 
făcut mare vilvă știrea „deca
pitării" ei. în ciuda strădaniilor 
politiei, capul nu a putut fi gă
sit. Așa se face că mică sirenă 
sculptată de Edvard Eriksen, 
inspirat de un basm âl lui An
dersen. poartă azi pe Umeri un 
cap nou. Industria suveniruri
lor a multiplicat-o tn mii si 
mii de exemplare.
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Adunarea Generală a O.N.U. 
se pronunță pentru reducerea 

cheltuielilor militare, 
pentru înfăptuirea dezarmării 

Rezoluții adoptate la actuala sesiune
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — După dezbaterea in Comitetul 

Politic a problematicii dezarmării, plenara Adunării Generale a O.N.U. 
a trecut la examinarea rapoartelor comitetului și adoptarea de rezoluții 
asupra celor 17 puncte privind dezarmarea aflate pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni. Aceasta este prima sesiune ordinară la care, in baza 
hotăririlor sesiunii speciale a Adunării Generale consacrată dezarmării, 
Comisia politică s-a ocupat in exclusivitate de problemele dezarmării 
ți chestiuni conexe de securitate.

Adunarea Generală a adoptat un 
număr record de peste 40 rezoluții 
vizînd problematica dezarmării. 14 
din ele se referă la dezarmarea 
nucleară. într-una din rezoluții, adu
narea declară că „oină la realizarea 
dezarmării nucleare, folosirea arme
lor nucleare trebuie să fie inter
zisă".

Adunarea Generală a chemat Ia 
eforturi in vederea adoptării de mă
suri care să asigure securitatea sta
telor nenucleare împotriva folosirii 
sau amenințării cu folosirea armei 
nucleare, inclusiv la încheierea unui 
tratat internațional privind întărirea 
garanțiilor de securitate a statelor 
neposesoare de arme nucleare.

O atentie deosebită a fost acordată 
ușurării poverii cheltuielilor militare, 
care apasă greu pe umerii tuturor 
popoarelor. Adunarea s-a arătat în
grijorată de cifra mondială a cheltu
ielilor militare, care continuă să 
crească, și și-a reafirmat convingerea 
că este imperios necesar ca statele 
posesoare de arme nucleare si alte 
state puternic înarmate să efectueze 
reduceri ale cheltuielilor militare, 
ceea ce va mări capacitatea lor de 
a aloca fonduri mai mari eforturi
lor de dezvoltare economică si so
cială. in special a țărilor in curs de 
dezvoltare. Adunarea a cerut în mod 
expres Comisiei dezarmării să pună 
de acord vederile asupra măsurilor 
concrete pe care să le ia statele pen
tru reducerea progresivă a bugetelor 
militare si realocarea resurselor ast
fel economisite în scopul dezvoltării.

Un număr de rezoluții prevăd mă
suri de transpunere în viată a ele
mentelor strategiei dezarmării si tra
sează sarcini precise in acest sens 
organismelor de deliberări, negocieri 
și studiu create la sesiunea specială.

Printre acestea, un loc aparte il

NICARAGUA

Forțele antidictatoriale
MANAGUA 18 (Agerpres). — Timp 

de mai multe zile consecutiv, în Nica
ragua au avut loc ciocniri intense în
tre Garda Națională, fidelă dictatoru
lui Anastasio Somoza, și Frontul 
Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.). Luptele, calificate de „Ra
dio Reloj" ca „o bătălie de mari pro
porții". s-au desfășurat in partea de 
sud a tării. Detașamente ale F.S.L.N. 
au anihilat o garnizoană militară si
tuată în apropiere de Puerto Solis, 
i " în zona Penas Blancas, ciocnirile 
îi egistrațe sînt considerate ca cele 
rt i îHtense de Ia ofensiva declan-

Rezultatele alegerilor din Belgia
BRUXELLES 18 (Agerpres). — 

Rezultatele definitive ale alegerilor 
pentru Camera Reprezentanților, pu
blicate oficial, luni, la Bruxelles, 
confirmă că Partidul Social-Creștin 
a obținut cel mai mare număr de 
mandate : 82, cu două în plus față 
de cit avea pînă la actualul scrutin. 
Totodată, Partidul Comunist a cîști- 
gat și el două noi locuri, avind, 
acum, 4. Partidul Socialist a pierdut 
4 mandate, răminînd cu 58, Partidul 
Liberal a cîștigat 4, ajungînd la 37. 
Restul de mandate ale Camerei Re
prezentanților — pînă Ia totalul de 
212 — s-au distribuit între partidele 
mai mici din parlamentul belgian.

Comentind rezultatele, presa bel
giană arată că alegerile au de

ocupă rezoluția inițiată de România 
prin care propunerile făcute de state 
la sesiunea specială si devenite do
cumente de lucru se transmit spre 
examinare organelor nou create. Este 
cunoscut că pe primul loc în lista 
acestor propuneri se află rezoluția 
C.C. al P.C.R. si propunerile prezen
tate la sesiunea specială din însărci
narea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de către primul ministru 
al guvernului.

Militînd de-a lungul întregii se
siuni. alături de alte state, pentru ca 
hotărîrile si recomandările sesiunii 
speciale să fie traduse în măsuri 
efective de dezarmare. România s-a 
aflat printre inițiatorii principalelor 
rezoluții adoptate, a fost coautoare 
la 16 rezoluții, a votat în favoarea 
tuturor rezoluțiilor care s-au adoptat, 
animată fiind de dorința de a încu
raja si căutările altor state.

Poziția si propunerile României 
s-au exprimat în documente adop
tate de adunare. Menționăm pe cele 
privind prioritatea dezarmării nu
cleare. reducerea pericolului războ
iului. întărirea securității statelor 
neposesoare de arme nucleare, neam- 
plasarea de arme nucleare acolo 
unde ele nu există, nefolosirea armei 
nucleare. De un larg ecou s-au bucu
rat propunerile si argumentele tării 
noastre în favoarea reducerii buge
telor militare ca măsură de stăvilire 
a cursei înarmărilor si dezvoltare 
economică si socială a popoarelor.

Expresie a recunoașterii aportului 
tării noastre la cauza dezarmării. 
România a fost aleasă membru al 
tuturor organismelor O.N.U. pentru 
dezarmare, unde promovează în con
tinuare concepția sa avansată de 
realizare a dezarmării generale și 
totale sub un strict control interna
țional.

din nou în ofensivă
șată de F.S.L.N. în septembrie a.c.

Recrudescenta ciocnirilor are loc 
pe fundalul negocierilor desfășurate 
sub auspiciile Comisiei tripartite de 
mediere (S.U.A., Guatemala, Repu
blica Dominicană). Convorbirile — 
desfășurate la Ambasada guatemaleză 
din Managua — au drept scop înfăp
tuirea unui acord asupra formelor de 
realizare a unui plebiscit în Nicara
gua, la începutul anului viitor. Fron
tul Sandinist și alte cercuri opozițio
niste consideră că proiectatul ple
biscit nu ar duce decit la instaurarea 
unui „somozism fără Somoza".

monstrat o anumită stabilitate a 
electoratului belgian. Ele au fost 
convocate in urma crizei politice care 
s-a declanșat la 11 octombrie, cînd 
primul ministru, Leo Tindemans, 
a demisionat din cauza divergențelor 
dintre membrii coaliției guverna
mentale cu privire la viitoarea 
structură regională a țării. După 
demisia sa. a fost format guvernul 
de tranziție condus de Paul Van 
Den Boeynants, care a reușit să 
treacă prin parlament hotărîrea cu 
privire la principiile reformei con
stituționale. reformă preconizînd, 
între altele, crearea unui stat fede
ral pe baza a trei regiuni autonome 
și egale în drepturi — Vallonia, 
Flandra și Bruxelles.

0. P. E. C. a hotărît o majorare 
substanțială a prețului petrolului

ABU DHABI. Prețul petrolului ex
portat de țările membre ale O.P.E.C. 
va fi majorat în patru etape anul 
viitor, pînă la 1 octombrie 1979 — se 
arată intr-un comunicat oficial al Or
ganizației țărilor exportatoare de pe
trol, dat publicității la Abu Dhabi.

Majorarea inițială va fi de 5 la sută 
și în final se va ajunge la o majorare 
de 14,5 la sută fată de prețul acțual 
al barilului de petrol.

Declarația precizează că decizia de

REACȚII
Hotărîrea O.P.E.C. de a majora pre

turile la țiței a stîrnit reacții în ma
joritatea statelor lumii.

S.U.A. Creșterea „puternică" a 
prețului petrolului hotărîtă de țările 
O.P.E.C. va compromite eforturile de 
relansare economică mondială și de 
reducere a inflației, afirmă o decla
rație a Casei Albe. „Regretăm aceas
tă decizie a O.P.E.C. și sperăm că ea 
va fi reconsiderată înainte de a se 
trece la aplicarea următoarelor ei 
etape", subliniază declarația.

Ministrul american al energiei, 
James Schlesinger, a declarat că de
cizia țărilor O.P.E.C. va face ca rata 
inflației să crească în S.U.A. cu pes
te jumătate de procent, precizare pe 
care experții economici o completea
ză cu anticiparea că spirala prețu
rilor va evolua. în orice caz, într-un 
ritm de peste opt la sută.

Hotărîrea O.P.E.C. de majorare a 
prețurilor petrolului a avut ca efect 
luni o puternică scădere a cursului 
dolarului S.U.A. pe toate piețele de 
schimb occidentale. Reculul monedei 
americane se situează intre unu și 
trei la sută față de principalele mo
nede occidentale.

Japonia. Masumu Esaki, ministrul 
comerțului internațional și al indus
triei. a afirmat că în urma acestei 
hotărîri procesul recesiunii mondiale 
ar putea să se agraveze și mai mult. 
Japonia importă 99 la sută din pe
trolul necesar.

Elveția. Un purtător de cuvint al 
guvernului a apreciat că majorarea 
prețurilor la țiței ar putea afecta e- 
conomia mondială în ansamblu, re- 
flectîndu-se negativ asupra creșterii 
economice, stabilității monetare și 
posibilităților de a diminua inflația.

R.F.G. Un purtător de cuvint al 

Opunindu-se simulacrului electoral organizat de rasiștii de la Pretoria, popu
lația din Namibia a participat la numeroase demonstrații de protest, expri- 
mtndu-și, totodată, sprijinul față de unicul său reprezentant legitim — Or
ganizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — care luptă pentru 
drepturile inalienabile ale poporului namibian la libertate și independență. 
Fotografia înfățișează un grup de demonstranți purtând o pancartă pe care 

scrie : „S.W.A.P.O. va cîștiga luptaJl"

a majora prețurile, care au fost înghe
țate timp de doi ani, a fost luată 
după ce miniștrii petrolului ai celor 
13 țări membre ale O.P.E.C. au rele
vat că rata înaltă a inflației din ță
rile occidentale importatoare și de
precierea dolarului au erodat substan
țial veniturile obținute din vînzarea 
de petrol de către membrii O.P.E.C., 
ceea ce a avut efecte negative asupra 
economiei acestora.

IN LUME
guvernului a apreciat că. deși ma
jorarea prețului țițeiului este de în
țeles în condițiile în care dolarul cu
noaște o devalorizare continuă, a- 
ceasta a fost mai mare decît se aș
tepta guvernul R.F. Germania.

Anglia. La Londra, un reprezentant 
al companiei „British Petroleum" a 
declarat că măsura „este ca o sabie 
cu două tăișuri". Ea ar putea favoriza 
Marea Britanie, care va obține pre
turi mai mari la petrolul exportat, 
dar va provoca și unele efecte infla
ționiste.

C.E.E. Reprezentanți ai C.E.E. au 
declarat că hotărîrea țărilor membre 
ale O.P.E.C. reprezintă un test sever 
pentru noul sistem monetar vest- 
european, care urmează să intre în 
vigoare de la 1 ianuarie 1979.

Majorarea anunțată de țările mem
bre ale O.P.E.C. demonstrează încă 
o dată cît de necesare sînt eforturi
le pentru economisirea energiei și 
pentru reducerea dependentei de pe
trol. a declarat Guido Brunner, co
misarul C.E.E., însărcinat cu proble
mele energiei. El s-a pronunțat in 
favoarea dezvoltării industriei carbo
nifere și a celei nucleare.

India. Țările in curs de dezvoltare 
vor fi. „sever afectate" de creșterea 
preturilor la petrol decisă de O.P.E.C. 
ia reuniunea de la Abu Dhabi — a 
declarat ministrul indian al petrolu
lui, H. N. Bahuguna. India, a arătat 
el, a importat in 1978 o cantitate de 
15 milioane tone, iar pentru 1979 va 
trebui să importe 16 milioane tone 
țiței. Sporirea prețurilor decisă de 
O.P.E.C. va antrena pentru India 
cheltuieli suplimentare de aproxima
tiv 187 milioane dolari — se estimea
ză la Delhi.

Precizări privind poziția 
Egiptului față de 

soluționarea problemelor 
Orientului Mijlociu

CAIRO 18 (Agerpres). — „Din mo
mentul in care președintele Egiptu
lui. Anwar E] Sadat, a lansat iniția
tiva sa istorică de pace, acesta nu 
și-a crutat nici un efort pentru ajun
gerea la o reglementare globală în 
Orientul Mijlociu si îndeosebi la so
luționarea problemei palestiniene" — 
a declarat, luni, vicepreședintele 
egiptean. Husni Mubarak. într-o 
cuvintare rostită cu ocazia deschide
rii celei de-a V-a Conferințe a Aca
demiei de cercetări științifice din 
Cairo.

CAIRO 18 (Agerpres) — „Egiptul 
este si va rămine totdeauna dispus 
să negocieze constructiv o pace 
dreaptă si globală in Orientul Mijlo
ciu" — a declarat Butros Ghali. mi
nistru egiptean interimar de externe, 
într-o cuvîntare ținută în fata Comi
siei pentru relații externe si probleme 
arabe a Adunării Poporului.

Ghali a arătat, totuși, că Egiptul nu 
va accepta niciodată să-și pună 
semnătura ne un proiect de tratat de 
pace decît cu condiția ca aceasta să 
fie însoțită de semnarea, în aceeași 
zi. a unui acord complementar, sub 
forma de scrisori anexe, privind vii
torul Cisiordaniei si Gâzei — infor
mează agenția M.E.N.

Adoptarea miei noi 
constituții a Thailandei
BANGKOK 18 (Agerpres). — 

Adunarea Legislativă Națională 
thailandeză a adoptat o nouă consti
tuție, a 13-a în decurs de 46 de ani, 
pentru revenirea la regimul constitu
țional, informează agenția Reuter. 
Potrivit noii constituții. în Thailanda 
vor fi organizate alegeri generale și 
va fi creat un parlament bicameral. 
Viitorul parlament, care va înlocui 
actuala Adunare Legislativă, va fi 
format din Camera Reprezentanților, 
ai cărei membri vor fi aleși direct, 
și Senat, în care vor intra persoane 
numite. Alegerile generale ar urma 
să fie organizate în aprilie anul viitor.

agențiile de presă transmit:
Vizita delegației C.C. al 

P.C.R. în Polonia. La invitatia 
C.C. al P.M.U.P., în perioada 12—17 
decembrie, o delegație a C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul Ion 
Catrinescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al P.C.R., a 
efectuat o vizită de documentare și 
schimb de experiență în domeniul 
transporturilor feroviare. Delegația a 
avut întîlniri și a vizitat obiective 
industriale feroviare și de cercetări 
Ia Varșovia, Poznan și Lublin. Dele
gația a fost primită de Zbigiew 
Zelinski, membru al Secretariatului 
C.C. al P.M.U.P.. șeful secției indus
trie grea și transporturi a C.C. al 
P.M.U.P.

Convorbiri sovieto-aus- 
triOCO. Ministrul federal al aface
rilor externe al Austriei. Willibald 
Pahr. care a sosit la Moscova într-o 
vizită oficială, a avut convorbiri cu 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko. în cursul acestora 
au fost abordate probleme ale rela
țiilor bilaterale, ca si perspectivele 
dezvoltării lor pe mai departe, rela
tează agenția T.A.S.S. Au fost abor
date. de asemenea, unele probleme 
internaționale de interes comun.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru standardizare,13 car<5 
au participat delegațiile țărilor mem

Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la făurirea statului 

național unitar român
Cea de-a 60-a aniversare a făuri

rii statului național unitar român — 
eveniment de semnificație majoră 
în viața poporului nostru — este 
marcată, în continuare, în numeroase 
țări ale lumii prin diverse ma
nifestări.

Partidul Cooperatist din Marea 
Britanie a organizat o adunare fes
tivă, la care Tom Turvey, președin
tele Comitetului Executiv al parti
dului, a evidențiat semnificația aces
tei date pentru poporul român, evo
luția ascendentă a relațiilor dintre 
cele două țări și partide, subliniind 
importanta vizitei efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în iunie 
în Marea Britanie pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale pe multiple pla
nuri. John Parkinson, fost președinte 
al Partidului Cooperatist, a evocat 
cu satisfacție vizita pe care a efec
tuat-o în România in 1977, precum și 
onoarea deosebită ce i s-a făcut de 
a fi primit de șeful statului român.

In capitala Cehoslovaciei a avut loc 
deschiderea expoziției de pictură și 
sculptură Pacea—Apostu, dedicată 
celei de-a 60-a aniversări a făuririi 
statului national unitar român.

La universitățile Massachusetts, 
Harward și Fletcher din S.U.A., 
delegația de istorici români condusă

Secretarul general al P. C. L despre 
unele probleme ale economiei italiene

ROMA 18 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul cu prilejui unui mare miting 
organizat la Cosenza (Calabria), 
Enrico Berlinguer, secretar general ' 
al P.C. Italian, s-a referit la unele 
probleme ale situației interne din 
Italia, precum și la implicațiile ade
rării acestei țări la noul sistem mo
netar vest-european.

Secretarul general al P.C. Italian a 
relevat situația dramatică în care se 
află clasa muncitoare italiană, în 
special cea din sudul țării, mai puțin 
dezvoltat.

El a subliniat că P.C. Italian va 
sprijini planul economic pe trei ani 
numai dacă acesta se va dovedi un 
instrument util unei politici de însă
nătoșire economică și socială, ca

bre ale C.A.E.R. șî R. S. F. Iugosla
via, a avut loc la Berlin. Comisia a 
adoptat măsuri pentru perfecționarea 
activității de colaborare multilaterală 
a țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul standardizării și raportul că
tre Comitetul Executiv al consiliului 
privind rezultatele lucrărilor de stan
dardizare pe baza Regulamentului 
privind standardul C.A.E.R. și a Con
venției de aplicare a acestuia. Comi
sia a aprobat un însemnat număr de 
standarde C.A.E.R. în domeniile geo
logiei, metalurgiei neferoase și side
rurgiei, industriei chimice și con
strucției de mașini, care urmează să 
fie folosite în relațiile economice re
ciproce.

Atentate teroriste Ia Ate- 
Htl. 34 de explozii s-au Înregistrat 
duminică la Atena, provocînd însem
nate pagube materiale — anunță 
agențiile internaționale de presă. 
Exploziile au fost revendicate de o 
organizație de extremă dreaptă din 
Grecia. Consiliul de Miniștri s-a re
unit luni pentru a analiza situația și 
pentru a adopta măsuri.

Succes electoral al for
țelor de stînga din Portuga
lia. Alianța electorală „Povo Unido", 
formată din P.C. Portughez și Mișca
rea Democratică Portugheză, a ob
ținut o nouă victorie în cadrul alege

de acad. Ștefan Pascu a prezentat 
comunicări științifice referitoare la 
premisele, înfăptuirea și urmările 
desăvîrșirii statului național unitar 
român, care au fost urmate de 
discuții. Cei prezenți — membri ai 
conducerilor universităților, profe
sori, studenți — au dat o înaltă apre
ciere politicii interne și externe a 
României socialiste.

La teatrul „Beacon" din New 
York s-a desfășurat Festivalul româ
nesc de artă, care a cuprins specta
cole ale corului „Madrigal", recita
luri ale baritonului Dan Iordăchescu, 
ale violonistei Mihaela Martin, pre
cum și programe de muzică popu
lară românească. în aceste zile, pu
blicul american a avut posibilitatea 
să vizioneze filme artistice româ
nești, precum și diferite expoziții.

La centrul cultural „General San 
Martin", din capitala Argentinei. 
Buenos Aires, a fost inaugurată ex
poziția de fotografii și de artă popu
lară „Imagini din România".

R.F.G. La sesiunea științifică anua
lă „Dies Academicus" a Universită
ții din Bonn, prof. I. Antochi a ținut 
comunicarea „Cultura românească și 
idealul unității naționale", la care 
au participat cadre didactice și 
studenți.

pabil să rezolve problemele cele m. 
dramatice ale tării.

Referindu-se la problema utiliză 
forței de muncă în Italia, vorbitori 
a arătat că, potrivit ultimelor dat 
există în țară 1 658 000 de șomer 
Dintre aceștia, peste 60 la sută tr: 
iese în sudul Italiei. Și mai grai 
este situația tineretului. 840 mii i' 
tineri, dintre care peste 600 000 in- 
sud, se află în căutarea unui loc de 
muncă.

în ce privește aderarea Italiei la 
sistemul monetar vest-european, 
Enrico Berlinguer a subliniat că 
P.C.I. nu respinge ideea creării unui 
sistem capabil să asigure o zonă de 
stabilitate monetară, dar că intrarea 
Italiei în acesta nu trebuie să sacri
fice interesele oamenilor muncii.

rilor municipale de la Fanhoes. 47,7 
la sută din numărul alegătorilor și-au 
dat votul acestei alianțe. Partidul 
Socialist a obținut 41 la sută, iar 
Partidul Social-Democrat 11,3 la sută. 
Rezultatele atestă o ascensiune a 
forțelor de stînga, în special a P.C. 
Portughez.

Măsuri privind agricul
tura în sudul Vietnamului. 
Consiliul Guvernamental al R.S. 
Vietnam a adoptat o hotărîre cu pri
vire la lichidarea tuturor formelor 
de proprietate funciară capitalistă, 
precum și un regulament privind mo
dalitățile de utilizare a pămînturilor 
în regiunile rurale din sudul Viet
namului. Măsurile urmăresc lichida
rea deplină a exploatării la sate, a- 
tragerea maselor țărănești pe calea 
muncii colective, Îmbunătățirea pro
ducției agricole.

Fostul premier pakista
nez Zulfikar Aii Bhutto a compă
rut, luni, în fața judecătorilor Curții 
Supreme, unde se desfășoară procesul 
în apel la sentința de condamnare a 
sa la moarte pronunțată de tribunalul 
din Lahore. El a luat cuvîntul in 
susținerea apărării sale, declarindu-se 
nevinovat. Juriul a hotărît să con
tinue audierile și marți, cînd Bhutto 
va compărea din nou în fata Curții 
Supreme pentru explicații suplimen
tare asupra problemelor legate dțf 
apărarea sa — informează agenția 
France Presse.

Dezvoltarea continuă a priete
niei. solidarității și conlucrării 
multilaterale cu toate țările socia
liste este o latură esențială a poli
ticii externe a Republicii Socialiste 
România, Această orientare, defi
nită clar în Programul Partidului 
Comunist Român, în hotărîrile 
Congresului al Xl-lea, în toate do
cumentele de politică externă ale 
partidului și statului nostru, subli
niată cu toată vigoarea în cuvîntă- 
rile și expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. iși are izvorul 
în convingerea profundă a Româ
niei că unitatea și colaborarea cu 
toate țările socialiste constituie un 
important factor al succesului în 
opera de edificare a noii orînduiri 
în fiecare țară și, totodată, un ele
ment esențial al unității tuturor 
forțelor mondiale ale păcii și pro
gresului social.

Referindu-se la această linie 
fundamentală, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Partidul și 
statul nostru acționează ferm pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele Socialiste, pentru întărirea 
colaborării și solidarității lor. 
Pornim de Ia convingerea fermă 
că este posibil și necesar să fie 
depășite divergențele, anumite ne
înțelegeri existente între unele țări 
socialiste, să se asigure colabo
rarea lor tot mai strinsă și, in 
acest fel, afirmarea cu mai multă 
putere a prestigiului socialismului 
în lume, sporirea încrederii po
poarelor în forța socialismului, 
care trebuie să asigure relații noi, 
de egalitate și încredere între po
poare, de colaborare egală, să 
deschidă calea eliberării naționale 
și sociale a fiecărei națiuni".

Acționînd ferm în vederea ex
tinderii și adîncirii relațiilor pe 
toate planurile cu și între toate 
țările socialiste, România consideră 
că trebuie pornit de la marea di
versitate a condițiilor în care este 
edificată noua orînduire — diver
sitate determinată de stadiile deo
sebite de la care au pornit și în 

care se află statele socialiste, de 
tradițiile lor istorice, de particula
ritățile naționale specifice. Este e- 
vident că această mare diversitate 
de condiții face necesară - aplica
rea creatoare a legităților gene
rale ale socialismului științific la 
condițiile fiecărei țări, adoptarea 
unor forme și modalități concrete 
de construcție socialistă, de rezol
vare a problemelor dezvoltării so
cietății, corespunzător condițiilor 
și intereselor fiecărui popor, Tot-

Dezvoltarea prieteniei și colaborării 
multilaterale cu toate țările socialiste

odată, datorită acestei diversități 
apar, ca un fenomen absolut 
firesc, unele deosebiri de opinii în 
legătură cu o serie de probleme 
și fenomene ale dezvoltării social- 
politice mondiale, ale vieții inter
naționale. Capacitatea fiecărui 
partid de a da răspunsuri cores
punzătoare problemelor specifice, 
de a contribui la rezolvarea ma
rilor probleme ale contemporanei
tății constituie o expresie a forței 
și maturizării partidelor comuniste 
și muncitorești.

Iată de ce existența deosebirilor 
de păreri nu trebuie în nici un feJ 
exagerată sau dramatizată, ampli
ficată ori considerată ca un feno
men dăunător. Cu atît mai mult, 
deosebirile de vederi într-o proble
mă sau alta nu trebuie să afecteze, 
în nici un fel, colaborarea, solida
ritatea, prietenia dintre țările so
cialiste. Pe primul plan trebuie pus 
ceea ce unește țările socialiste și 

este fundamental — orînduirea co
mună, țelurile supreme ale socialis
mului și comunismului, ideologia 
materialismului dialectic și istoric, 
în acest sens se impune ca deose
birile de poziții și interpretări să 
fie discutate în spirit principial, de 
stimă și respect reciproc, de recep
tivitate față de părerile celorlalți. 
Viața, experiența demonstrează că 
respectarea acestei cerințe este de 
o importanță fundamentală pentru 
întărirea continuă a solidarității și 

colaborării țărilor socialiste, pen
tru lupta generală consacrată cau
zei progresului social și păcii în 
lume.

Creșterea forței economice, so
ciale și politice a fiecărei țări so
cialiste prezintă o importanță esen
țială pentru creșterea forței gene
rale a socialismului, pentru spo
rirea prestigiului și influenței sale 
în lume. Totodată, colaborarea mul
tilaterală dintre țările care edifică 
noua orînduire constituie un factor 
important de accelerare a operei de 
construcție socialistă, a progresului 
și înfloririi fiecărei țări.

La baza acestei colaborări tre
buie să stea principiile de tip nou 
de relații între state. în opoziție 
ireductibilă cu relațiile impuse de 
imperialism, bazate pe inegalitate, 
pe dominarea și asuprirea celor 
slabi de către cei puternici, ță
rile socialiste sînt chemate să 
afirme cu putere raporturi clădite 
pe principiile deplinei egalități în 

drepturi, respectului și stimei reci
proce, suveranității, independenței 
și neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești — principii 
care oglindesc idealurile de drep
tate și echitate socială, de inde
pendență și demnitate proprii so
cialismului. Pe bună dreptate De
clarația statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, adoptată 
la recenta ședință a Comitetului 
Politic Consultativ, arăta că „în 

condițiile actuale, cînd imperia
lismul continuă să promoveze po
litica de dominație, asuprire și 
inegalitate, capătă o importanță 
deosebită afirmarea unui tip nou 
de relații internaționale, Întărirea 
unității și coeziunii țărilor socia
liste. Tocmai pe această cale se 
asigură cu cel mai mare succes in
teresele fiecărui popor care con
struiește noua orînduire, crește 
permanent autoritatea socialismu
lui în lume, sporește rolul țărilor 
socialiste în stimularea schimbă
rilor înnoitoare din viața interna
țională, adincirea destinderii și în
tărirea păcii".

O importanță deosebită are in
tensificarea, în acest spirit, a co
laborării tuturor țărilor socialiste, 
în lupta pentru pace, destindere, 
dezarmare și securitate internațio
nală. Pacea, dezarmarea, secu
ritatea au constituit dintotdeauna 
obiective supreme ale comuniști

lor, țeluri nobile care au străbătut 
ca un fir roșu activitatea mișcării 
muncitorești, a clasei muncitoare, 
a partidelor comuniste — luptătoa
re ferme pentru eliberarea omeni
rii de războaie, pentru făurirea 
unei lumi a păcii, fără arme și 
fără confruntări armate. Cu atît 
mai mult revine astăzi țărilor' so
cialiste un rol hotărîtor în conso
lidarea cursului spre destindere și 
înaintarea fermă spre obiectivul 
fundamental — securitatea, dezar

marea și pacea popoarelor. Orice 
eforturi ale țărilor socialiste în a- 
ceastă direcție, orice inițiative pe 
linia încetării cursei înarmărilor, a 
eliberării popoarelor de spectrul 
amenințărilor și de povara cheltu
ielilor militare se bucură de cel 
mai larg ecou internațional, spo
resc și mai mult prestigiul socia
lismului, contribuie la mobilizarea 
largă a popoarelor în lupta pentru 
întărirea păcii. Astfel popoarele 
vor vedea în țările socialiste con
știința înaintată a contemporanei
tății, un reazem de nădejde, un 
exemplu luminos de devotament 
pentru interesele supreme ale pro
gresului și păcii în lume.

în acest spirit a înțeles și înțe
lege România să-și dezvolte con
secvent și ferm legăturile de prie
tenie, colaborare multilaterală și 
solidaritate cu toate țările care 
construiesc noua orînduire.

în calitate de membră a C.A.E.R., 

România participă la activitatea a- 
cestei organizații, își aduce contri
buția la înfăptuirea obiectivelor 
„Programului complex", la reali
zarea programelor speciale de co
laborare pe termen lung, în inte
resul dezvoltării accelerate a fie
cărei țări, al egalizării nivelurilor 
de dezvoltare economică. în același 
timp. România dezvoltă legăturile 
de colaborare economică cu toate 
țările socialiste.

Amplificăm colaborarea politică, 
tehnico-științifică, pe tărîmul cul
turii și artei cu toate popoarele 
care edifică noua orînduire. Româ
nia dezvoltă schimbul de experien
ță în construcția socialismului, în 
cele mai diferite domenii de acti
vitate, acționează pentru o infor
mare cît mai largă a opiniei pu
blice din țările noastre asupra des
fășurării operei de edificare a noii 
orînduiri, în interesul unei tot mai 
bune cunoașteri reciproce, al întă
ririi colaborării și prieteniei po
poarelor din toate țările socialiste, 
în același timp, România dezvol
tă o largă conlucrare cu țările so
cialiste pe plan internațional, pen
tru soluționarea constructivă, în 
interesul păcii, în interesul tuturor 
popoarelor, a marilor probleme 
care confruntă omenirea.

Viața însăși a confirmat și con
firmă permanent justețea acestei 
politici promovate statornic de 
partidul și statul nostru. Așa cum 
a subliniat în repetate rînduri to
varășul Nicolae Ceaușescu, parti
dul și statul nostru vor promova 
cu consecvență și în viitor această 
orientare fundamentală, cu con
vingerea nestrămutată că aceasta 
slujește intereselor poporului ro
mân, ale celorlalte popoare care 
făuresc socialismul, întăririi unită
ții lor, sporirii forței socialismului 
în ansamblu, creșterii rolului și 
contribuției sale la edificarea pe 
planeta noastră a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

împotriva rasiștilor sud- 
africani. Membrii Comisiei exter
ne a Parlamentului finlandez au ce
rut ruperea relațiilor diplomatice și 
economice ale Finlandei cu Republi
ca Sud-Africană — scrie ziarul „Kan
san Uutiset". Finlanda, au declarat 
parlamentarii, trebuie să înceteze 
relațiile diplomatice, acordarea de 
credite și alt ajutor economic R.S.A. 
Propunerea deputaților din Comisia 
externă urmează să fie înaintată spre 
examinare parlamentului.

Accident. în aPropiert de lo
calitatea Brzeg-Dolny pe Oder s-a 
scufundat un ponton de transport cu 
capacitatea de 6 tone, pe care se 
aflau cîteva mașini și 12 pasageri. 
Numai 5 persoane au putut fi salva
te de la înec, anunță agenția polone
ză P.A.P.

Disensiuni în jurul 
prerogativelor 
Parlamentului 
vest-european

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
Conflictul dintre instituțiile comuni
tare privind aplicarea bugetului Pie
ței comune pe anul 1979 s-a agravat 
luni. Comisia C.E.E., organ executiv 
al Pieței comune, a hotărît să execu
te bugetul adoptat săptămâna trecută 
la Luxemburg de Parlamentul vest- 
european, în pofida opoziției miniștri
lor de finanțe ai „celor nouă". Viito
rul buget este majorat cu 480 milioa
ne unități de cont, față de prevederile 
miniștrilor de finanțe. Dar, după 
cum relevă agenția France Presse, 
miniștrii de finanțe au reafirmat lun< 
după-amiază la Bruxelles că „decizia 
Parlamentului vest-european este ile
gală". în consecință, comisia, care 
s-a angajat să pună în aplicare bu
getul fixat de Parlamentul vest-eu
ropean, riscă să fie chemată în fața 
Curții comunitare de justiție.

Observatorii din Bruxelles conside
ră că sub paravanul incidentului ju
ridic angajat intre miniștrii de finan
țe, pe de o parte, și Parlamentul 
vest-european și Comisia C.E.E.. pe 
de altă parte, s-a declanșat un adevă
rat conflict politic asupra naturii 
exacte a prerogativelor Parlamentului 
vest-european. care, începind din 
iunie 1979, va fi ales pe baza votului 
universal direct.
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