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întimpinat cu calde sentimente de dragoste și stimă, 

într-o atmosferă de angajare fermă pentru înfăptuirea 

hotăririlor Congresului al Xl-lea, a Programului partidului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru 

in unități industriale din Capitală

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate, secretarul generai al partidului este informat despre preocupările colectivului pentru realizarea de produse 
cu 'performanțe tehnice deosebite, de mare complexitate

© In întreprinderile vizitate - însuîlețitoare bilanțuri de realizări, expresii ale 
capacității de creație a clasei noastre muncitoare.

© Amplu și fructuos dialog la încheierea unui an de muncă, prețioase 
recomandări pentru modernizarea și ridicarea calitativă a produselor, pentru 
creșterea tot mai accentuată a eficienței economice.

© Pretutindeni, același imbold mobilizator: eforturi perseverente pentru înde
plinirea și depășirea indicatorilor cantitativi și calitativi ai planului pe 1979 
- an hotărîtor al cincinalului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, marți dimineața, o vizită de lucru în uni
tăți ale industriei Capitalei.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovară
șii Ion Dincă, Gheorghe Oprea și llie Verdeț.

Această vizită se înscrie ca un nou 
și semnificativ moment al dialogului 
permanent, nemijlocit, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are 
cu făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale in probleme esențiale ale 
activității economico-sociale, ale creș
terii bunăstării celor ce muncesc. 
Desfășurată in săptămîna ce încheie 
un intens și rodnic an de muncă in 
toate domeniile construcției socialiste, 
noua intîlnire de lucru a prilejuit 
analizarea la fața locului a modului 
în care se materializează indicațiile 
privind realizarea în țară a unor pro
duse de vîrf ale tehnicii, precum și 
a rezultatelor obținute în 1978 de în
treprinderile vizitate — unități repre
zentative ale industriei construcțiilor 
de mașini și industriei chimice, cit și 
pe ansamblul acestor ramuri de o 
importanță deosebită pentru dezvol
tarea economiei noastre. A fost exa
minat îndeaproape felul în care aces
te colective muncitorești au acțio
nat pentru înfăptuirea obiectivelor 
prioritare puse în fața lor, a întregii 
economii naționale — gospodărirea 
judicioasă a mijloacelor de care dis
pun, folosirea rațională, cit mai efi
cientă, a materiilor prime și materia
lelor, diminuarea consumurilor de 
combustibil și energie, stimularea gîn- 
dirii științifice și tehnice, sporirea și

modernizarea producției, trecerea la 
o calitate nouă, superioară, realiza
rea integrală a prevederilor de plan, 
în același timp, au fost relevate sar
cinile deosebite ce revin în conti
nuare industriilor respective, stabi- 
lindu-se căile și măsurile de natură 
să determine orientarea, concentra
rea energiilor și capacităților crea
toare, a întregului potențial tehnic, 
material și uman, într-o direcție uni
că : îndeplinirea și depășirea indica
torilor cantitativi și calitativi ai pla
nului pe 1979. an hotăritor al cinci
nalului.

Vizita s-a desfășurat — și de 
această dată — sub semnul dragostei 
profunde și încrederii depline 
menilor muncii in partid, în 
tarul său general, al hotărîrii 
de a înfăptui neabătut politica
dului, de a transpune în fapte Pro
gramul elaborat de Congresul al XI- 
lea, care deschide în fata națiunii 
perspectiva luminoasă a edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comunism.

Aceste sentimente și-au găsit o 
pregnantă expresie încă din mo
mentul sosirii tovarășului Nicola? 
Ceaușescu la primul obiectiv al vi
zitei.

a oa- 
secre- 
ferme 
parti-
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Zr/e de sfârșit de an,
cu vești bune și noi

Industria județului Galați a îndeplinit planul 
pe trei ani ai cincinalului

Unitățile industriale din județul 
Galati au . îndeplinit in ziua de 26 
decembrie sarcinile de plan la pro
ducția industrială pe primii trei 
ani ai cincinalului. Aceasta creează 
premise pentru obținerea oină la 
încheierea anului a unei producții 
suplimentare exprimate în 120 mii 
tone cocs metalurgic. 45 mii., tone 
oteluri aliate. 6 300 tone mașini și 
utilaje pentru industria metalurgi
că. mari cantități de energie elec
trică. piese de schimb si subanșam- 
ble în valoare de 570 milioane lei, 
180 mii mp țesături, aproape 700 
tone fire bumbac. 2 500 tone deter- 
genti. 6 500 tone uleiuri comestibile, 
230 tone unt si alte produse.

Anuntînd acest important suc
ces printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comitetul județean Ga
lati al P.C.R. subliniază : Actionînd 
cu perseverentă pentru înfăptuirea 
prețioaselor dumneavoastră indi
cații date cu prilejul vizitelor de 
lucru de a asigura patriei mai mult 
metal, furnaliștii. otelarii. lamino-

Cu planul anual reali* 
zat. Unitățile economice din mu
nicipiul Deva au îndeplinit îna
inte de termen prevederile de plan, 
pe 1978 la principalii indicatori, 
precum si angajamentele anuale 
asumate în întrecerea socialistă. 
S-au creat astfel condiții pentru 
realizarea, pînă la 31 decembrie, a 
unei producții industriale suplimen
tare de peste 82 milioane lei si a 
depășirii planului producției nete 
cu 28 milioane lei. Unele întreprin
deri. printre care centrala termoe
lectrică Mintia, exploatarea minieră 
Deva și alte unități. au reali
zat de ne acum parametri de pro
ducție superiori sarcinilor stabilite 
pentru primul trimestru al anului 
viitor.

Produse petroliere peste 
prevederi. Rafin^ria de petrol 
„Ploiești" este cea de-a 20-a unitate
economică prahoveană care a rapor
tat îndeplinirea mai devreme a pla
nului pe acest an. Pînă la finele 
lunii decembrie, lucrătorii acestei
reprezentative întreprinderi a in
dustriei noastre chimice vor reali
za peste prevederi, in condițiile 
valorificării superioare a materiilpr 
prime și reducerii costurilor plani
ficate, circa 250 000 tone benzine, 
motorine, uleiuri minerale și alte 
derivate din țiței.

Apartamentul 11 000. In 
județul Neamț s-a dat recent în fo
losință cel de-al 11 000-lea aparta
ment construit din fondurile statu
lui în anii acestui cincinal. Colec
tivul întreprinderii județene de con-

împliniri
mitent, prin asimilarea în produc
ție a unor utilaje care se aduceau 
din import. întreprinderea „Electro- 
timiș“ a contribuit la reducerea 
efortului valutar al tării în acest 
an cu aproape 100 milioane lei-va- 
lută. (Cezar Ioana).

ristii si ceilalți oameni ai muncii 
de pe marea platformă siderurgică 
gălăteană au urcat în acești ani pe 
primul loc la producția d'e fontă, 
otel, cocs metalurgic, laminate fi
nite pline. Programele ample 
de măsuri elaborate pe baza 
hotăririlor plenarelor Comitetu
lui Central al partidului ne-au 
permis să valorificăm superior re
zervele din economia judetultii și 
să fundamentăm corespunzător 
sarcinile de plan si angajamentele 
asumate pentru anul 1979. Faptele 
de muncă pe care vi le raportăm 
dau expresia atașamentului pro
fund al oamenilor muncii din jude
lui Galati fată de politica internă 
Si externă promovată în mod sta
tornic de partidul nostru, de dum
neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Este 
un minunat prilej pentru noi dc a 
ne angaja ferm să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru a ne spori 
contribuția la înflorirea economiei 
patriei.

0 nouă fabrică în func
țiune municipiul Buxaa a 
fost dată în funcțiune, înainte de 
termen, o modernă fabrică de pîine 
cu o producție de 20 tone în 24 de 
ore. Prin automatizare și mecani
zare, productivitatea muncii crește 
cu 30 Ia sută față de alte subuni
tăți de producție din cadrul în
treprinderii județene de morărit și 
panificație Vaslui. Prin darea în 
folosință a acestei fabrici se pro
duc 18 sortimente noi de 
ție. (Crăciun Lăluci).

panifica-

strucții-montaj depune în conți-' 
nuare eforturi susținute pentru 
realizarea integrală a apartamente
lor planificate pentru 1978. (Ion 
Manea).

Primele produse cu 
marca j,C.U.G.". Intrată ln 
funcțiune cu 60 de zile înainte de 
termen, prima capacitate de pro
ducție de la Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca — secția uți- 
laj tehnologic pentru sectoare 
calde — și-a întocmit primul bilanț. 
De la intrarea in funcțiune s-au 
realizat peste 40 tone utilaj meta
lurgic și 270 tone construcții meta
lice : utilaje pentru turnătorii, con
cepute si proiectate de colectivul 
filialei din localitate a Institutului 
de cercetări și proiectări utilaje 
tehnologice pentru sectoare calde, 
elemente pentru structuri metalice 
destinate noilor hale industriale ale 
combinatului, aflate în construcție. 
(Alexandru Mureșan).

200 noi tipuri de mașini 
și instalații. La întreprinderea
„Electrotimiș" din Timișoara. pe 
baza unor cercetări proprii si a co
laborării cu specialiști de la insti
tute de cercetări și proiectări de
partamentale si institute de învătă- 
mînt tehnic superior. în acest an au
fost asimilate 200 noi tipuri de in
stalații, mașini și agregate com
plexe, cele mai multe realizate 
pentru prima dată în tara noastră, 
între acestea se numără mașinile
de sudat. în mai multe variante, 
mașinile de prelucrat prin electro- 
eroziune. instalațiile pentru fabri
carea acumulatoarelor, mașinile de 
tăiat si îndreptat benzi etc. Conco-

Suplimentar — impor
tante cantități de produ- 
<jg Oamenii muncii din industria 
județului Alba întîmpină finele 
acestui an cu noi și importante 
realizări în îndeplinirea planu
lui și angajamentelor. Potri
vit sarcinilor asumate, produc
ția suplimentară ce se va ob
ține în acest an depășește 306 mi
lioane lei. Prin depășirea prevede
rilor la producția fizică, unitățile 
industriale din județ livrează, 
peste plan, economiei naționale și 
la export 230 tone mașini și uti
laje pentru lucrări miniere, 1560 
tone sodă caustică, 7 700 mc cheres
tea, 72 milioane mp hirtie, 150 tone 
cărămizi refractare, 346 000 perechi 
ciorapi, 2 400 mc prefabricate din 
beton armat, 6 400 mașini electrice 
de spălat rtife și alte produse. 
(Ștefan Dinică).

Economii de energie e- 
lectrică și combustibil. In‘ 
treprinderile industriale din jude
țul Mehedinți au economisit în 
acest an aproape 13 000 000 kWh 
energie electrică. 31 500 t combusti
bil conventional și circa 3 400 tone 
de metal, cantităti care depășesc 
simțitor prevederile înscrise în an
gajamentele asumate în întrecerea 
socialistă. Muncitorii Combinatului 
de celuloză si hîrtie din Drobeta- 
Turnu Severin au realizat circa 60 
la’ sută din cantitatea totală de 
energie electrică economisită.

Al 40-lea cămin pentru 
studenții din lași. Pentru 
studenții ieșeni s-a dat în folosință 
cel de-al 40-lea cămin. Este cea mai 
mare construcție, cu 1180 de locuri, 
realizată în cartierul „Tudor Vladi- 
mirescu", unde se găsește cel de-al 
doilea centru universitar al Iașiului. 
La parterul acestui cămin se află 
spatii comerciale în care s-au des
chis un magazin alimentar cu auto
servire, un centru de pîine și altul 
de produse lactate, o unitate de le- 
gume-fructe, o cofetărie, precum și 
o unitate de prestări de servicii. 
(Manole Corcaci).

Democrația noastră socialistă-
a

democrația faptei
Democrație. Un cuvînt care a străbătut de-a lun

gul mileniilor istoria umanității; un cuvint-ideal al 
tuturor popoarelor; un cuvint-stindard pentru aspira
țiile omenirii muncitoare de pretutindeni și din toate 
timpurile.

Democrație. în numele ei s-au declanșat revoluții, 
s-au dus bătălii crîncene, s-a vărsat singe, au că
zut eroi. Și totuși, puține sînt cuvintele cărora să li 
se fi atribuit înțelesuri atit de diferite, de care să 
se fi folosit, deopotrivă, atît cei pentru care esența 
democrației echivalează cu însăși condiția umană, cit 
și cei care, sub un asemenea înveliș, au căutat să 
camufleze rînduieli bazate pe inegalitate politică, eco
nomică, socială, națională.

în România, autentica democrație, instaurată în urmă 
cu mai bine de trei decenii cind poporul a devenit

„domn sie însuși", și-a întemeiat viguros rosturile în 
anii construcției socialiste și îndeosebi în ultimul de
ceniu — cel mai rodnic în edificarea noii societăți, pe 
temeiul unirii tot mai puternice a forțelor întregii na
țiuni, al creșterii conștiinței socialiste a întregului 
popor. Acum, cînd sărbătorim, cu aleasă pre
țuire, 31 de ani de la instaurarea republicii, trăim 
imensa bucurie a realității că întreaga evoluție a con
strucției socialiste a stat și stă neclintit sub semnul 
strădaniei de a instaura acea democrație „a faptei", 
pentru care afirmarea omului este sinonimă cu ridi
carea acestuia la conștiința demnității și responsabi
lității sale istorice, ca stăpîn al propriului destin.

în jurul acestui pasionant subiect și-au expus opi
niile un larg cerc de interlocutori, în cadrul anche
tei organizate de

este primitLa întreprinderea de mecanică fină, ca șl în celelalte unități vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu deosebită căldură și prețuire

1 • f • Zf ......

ziarul nostru.

are este configurația climatului 
democratic in România anului 
1978 ?

, Un punct sigur, viguros de por-

nire. cu valoare de sinteză. îl oferă 
însăși structura actuală a forului su
prem al puterii de stat în România 
socialjstă. Marea Adunare Națională:

® Din cei 349 deputați, 115 lucrează nemijlocit în pro
ducție.

® 60 lucrează în cercetare și în proiectare, învățămînt, ști
ință, artă și cultură, iar 38 sînt ofițeri, juriști, medici, economiști.

© 53 de deputați sînt din rîndul femeilor.
în replică la această elocventă sta

tistică, să inserăm și citeva date de 
acum aproape 5 decenii :

® ln anii 1928—1931, intre cei 
387 de deputați in cameră erau 
și doi „plugari"... doar cu nu
mele. Și asta intr-o vreme cind 
la putere s-a aflat un guvern 
care iși zicea „țărănesc" (este 
vorba de guvernul prezidat de 
Maniu, șeful partidului național- 
țărănesc).

O Din parlamentul constituit 
in 1932 au făcut parte 377 de in
dustriași și moșieri, mari comer- 
cianți... și nici un muncitor, ță
ran sau meseriaș.

Concluzia generală se degajă de la 
sine : omul muncii și numai omul 
muncii este astăzi singurul stăpin in 
România socialistă.

Si totuși, ar mai fi multe de spus 
în legătură cu această realitate.

Prof. univ. dr. TROFIN HÂGAN, 
de la Universitatea „Babes Bolyai" 
din Cluj-Napoca, face o primă re
marcă :

„Indiscutabil, prin trecerea în
tregii puteri de stat in miinile 
celor ce muncesc, in tara noas
tră a fost instaurată o adevărată 
democrație. Și totuși, partidul 
nostru, in spiritul dialecticii 
ce-i, călăuzește gindirea și acțiu
nea'. este continuu preocupat de 
perfecționarea democrației socia-

liste, considerind-o un proces ee 
trebuie să tină pasul cu dezvol
tarea vieții economico-sociale, 
cu cerințele noi ale societății. 
Oricum, cerințele manifestării 
democrației sint astăzi infinit 
mal complexe decit cele de acum 
trei decenii".

Preocuparea partidului pentru 
adincirea democratismului orînduirii 
noastre se evidențiază printr-o mul
titudine de măsuri și acțiuni con
crete. Așa cum se știe, cu mai bine 
de un deceniu în urmă s-a stator
nicit dialogul sistematic al secreta
rului general, al conducerii partidu
lui cu masele largi de cetățeni, au 
fost institutionalizate consiliile oa
menilor muncii și adunările generale 
ale oamenilor muncii ca foruri su
preme de conducere în unitățile 
productive : a fost instituită prac
tica organizării sistematice de con
grese si consfătuiri pe diverse do
menii de activitate, au fost create Ia 
nivel republican numeroase noi or
ganisme democratice — Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii, Consiliul

loan ERHAJN
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare in pag. a II-a)
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omenie, 
dragoste

„Stimați părinți, cu 
nașterii fiului dv.. 
popular ureo,ză întregii 
multă sănătate, 
prosperitate. Spre binele dv și 
al societății, vă dorim mult 
succes in creșterea și educarea 
noului născut in spiritul celor 
mai înalte sentimente de cinste, 
omenie, dragoste de muncă și 
iubire nețărmurită față de pa
trie și partid".

Am transcris integral felici
tarea trimisă de Consiliul popu
lar municipal din Km. Vilcea 
celei de-a 3 50.0-a familii din 
oraș in care a apărui, anul aces
ta. un... personaj nou.

Nu faptul in sine sau cifra, im
presionantă și ea. dorim să le 
evidențiem, ci mai ales gestul 
frumos al consiliului popular 
municipal, care prin această fe
licitare aduce bucurie părinților 
noilor născuțl, acestora din urmă 
răminindu-le, pentru mai tirziu, 
o frumoasă amintire.

prilejul 
consiliul 

familii 
fericire

i
Stop cu... 
autoservire

!
l
I
l
I
I
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In cartierul Țigliha din Galați, 
pe strada Brăilei, la o trecere 
de pietoni, a fost montat un se
mafor electric mai puțin obiș
nuit. Culoarea verae pentru pie
toni se aprinde numai la acțio
narea manuală a pietonilor în
șiși, prin manevrarea unui buton 
montat în stilpul de susținere al 
semaforului. Cu alte cuvinte, 
stop cu autoservire ! Deocam
dată, acum. în aceste prime 
zile de cind funcționează, un 
agent de circulație prezent in' 
zonă ii atenționează pe pietoni 
asupra dreptului pe care îl dețin 
de a opri fluxul de mașini pen
tru a putea traversa bulevardul. 
Sperăm că pietonii vor învăța 
repede lecția. Și, bineînțeles, că 
mi vor „abuza" de stopul 
autoservire.

CU...

I

I va 
un

i
I
I
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S-a pierdut 
un vagon

In acest an. l.T.A. Dolj 
trebui să pună in funcțiune
post de transformare pentru 
care este necesar un tablou de 
joasă tensiune. Cum era firesc, 
tabloul cu pricina a plecat spre 
Craiova de la l.R.E. — atelierul 
de construcții metalice — Bacău 
pe data de 18 noiembrie a.c. Era 
încărcat in tranșcontainerul nr. 
405338520512, cu actul de însoțire 
759870. Acest țranșcontainer a 
sb.sit în stafig Triaj — București 
pe 19.XI. a.c. ' la ora 15,30. cu 
trenul 51044. Deși personalul de 
la secția de expediție și camio- 
naj Craiova a dat numeroase te
lefoane și telegrame pentru a 
afla încotro a fost, tranzitat va
gonul ce trebuia să ajungă la. 
Craiova, stația Triaj—București 
nu răspunde.

Cine schimbă... macazul ?

I
I

Lamele 
discordiei
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După cum se știe, consiliile jude
țene ale oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, germană, sirbă 
își desfășoară activitatea sub con
ducerea nemijlocită a comitetelor 
județene de partid. contribuind, 
asemenea tuturor organizațiilor com
ponente ale Frontului Unității Socia
liste. la educarea politico-ideologică 
si cetățenească a celor ce muncesc, 
într-o convorbire avută cu tovarășul 
Alexandru Szekeres. secretar al Co
mitetului județean Harghita al 
P.C.R., am încercat să desprindem 
citeva aspecte le
gate de activita
tea desfășurată 
pe acest tărîm ds 
către consiliul oa
menilor muncii 
de naționalitate 
maghiară din a- 
cest județ.

— TRANSPU
NEREA CON
SECVENTA ÎN 
VIAȚA A PO
LITICII PARTI
DULUI COMU
NIST ROMAN DE 
CĂTRE TOȚI CE
TĂȚENII. FĂRĂ 
DEOSEBIRE DE 
NAȚIONALITA

TE reprezintă țe
lul principal pen
tru care militează 
— desigur, potri
vit specificului și sarcinilor sale — și 
consiliul oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din județul nostru, 
a spus interlocutorul. Țin să relev fap
tul că acest consiliu contribuie la an
trenarea sistematică, tot mai largă, 
a oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară la înfăptuirea politicii 
partidului, sprijină organele locale de 
partid si de stat în examinarea Si 
rezolvarea problemelor specifice ale 
populației respective. în concordan
tă cu interesele generale ale socie
tății. Pornind de la principiul de 
bază al politicii partidului în pro
blema națională, potrivit căruia dez
voltarea economico-socială armonioa
să a tuturor zonelor țării este te
melia țyainică a egalității in drepturi 
a tuturor celor ce muncesc, consiliul, 
compus din 61 de muncitori, țărani, 
intelectuali, activiști de partid și de 
stat, antrenează, prin felurite acțiuni 
politico-educative, pe oamenii muncii 
de naționalitate maghiară la studierea, 
analizarea si solutionarea problemelor 
generale ale dezvoltării economico- 
sociale a județului. Sub conducerea 
organizațiilor de partid și împreună 
cu celelalte organizații de masă și 
obștești, el militează pentru dez
voltarea continuă a climatului de 
muncă înfrățită. responsabilă și 
angajată, rezultatul acestor acți

uni concretizindu-se, între altele, 
in realizarea pe întregul județ, 
cu 40. de zile înainte de ter
men, a sarcinilor de plan pe primii 
trei ani ai actualului cincinal.

— Să ne oprim îndeosebi la activi
tatea politico-educativă...
- POPULARIZAREA ȘI EXPLI

CAREA HOTĂRIRILOR CON
GRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R., 
ALE CONFERINȚEI NAȚIONALE, 
A INDICAȚIILOR SECRETARULUI 
GENERAL AL PARTIDULUI ocupă 
un loc important in activitatea con

— EDUCAREA OAMENILOR 
MUNCII ÎN SPIRITUL PATRIO
TISMULUI REVOLUȚIONAR, AL 
UNITĂȚII ȘI FRĂȚIEI DINTRE 
TOȚI CETĂȚENII PATRIEI. FARA 
DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE, 
constituie unul din principalele obiec
tive ale acestei activități. Bunăoară, 
in cadrul ședințelor consiliului au fost 
dezbătute teme ca: „Politica P.C.R. de 
rezolvare a problemei naționale", „în
tărirea unității și frăției tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari și 
de alte naționalități — în munca și

maghiară — de întărirea . legăturilor 
de firească prietenie statornicite intre 
tineri, indiferent de naționalitate.

Unul dintre mijloacele cele mai 
eficiente de educare a oamenilor 
muncii in spiritul patriotismului so-

7. AZI, DESPRE :

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ 

DINTRUN JUDEȚ

siliului. comitetul județean de partid 
ocupiridu-se permanent de antrenarea 
acestuia la întreaga muncă politică 
desfășurată în acest scop. Există un 
plan temeinic chibzuit, la realizarea 
căruia contribuie și membrii consi
liului. plan ce cuprinde acțiuni in
teresante — lecții, simpozioane, mese 
rotunde, cicluri de conferințe etc. — 
a căror tematică se referă fie la 
..Documentele partidului și dezvol
tarea județului nostru", fie la „în
făptuirile orînduirii socialiste re
flectate in egalitatea' de drept și de 
fapt a tuturor cetățenilor tării". în 
același timp, multi dintre membrii 
consiliului. în calitate de lectori și 
propagandiști ai comitetelor de 
partid, participă la explicarea unor 
aspecte ale politicii partidului, in 
strinsă legătură cu preocupările de la 
fiecare loc de muncă. Sintem insă 
conștienti că in acest sens mai avem 
mult de făcut, mai ales in ceea ce 
privește lărgirea sferei de cuprindere 
Si sporirea eficientei acțiunilor.

— Ce obiective fundamentale are 
activitatea politico-educativă. la care 
participă, evident, și consiliul ?

Harghita
lupta pentru progresul si înflorirea 
patriei comune, pentru edificarea so
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul României". „Momente din 
istoria comună a fiilor acestor me
leaguri" etc.

Sau un alt exemplu. Se știe 
că. in ultimii ani, partidul nos
tru a acordat o atenție deosebită 
dezvoltării si perfecționării învăță- 
mintului de toate gradele — factor 
esențial al educării patriotice a tine
rei generații. în acest context s-a 
dezvoltat si învătămintul în limba 
maghiară din România. Tinerii din 
județul nostru au la dispoziție scoli 
de toate gradele, fiindu-le asigurate 
condiții pentru a putea studia în 
limba maternă. Cifrele si faptele sint 
bine cunoscute. As . dori să subliniez 
doar că membrii consiliului participă 
sistematic la studierea si populariza
rea problemelor legate de dezvolta
rea si orientarea rețelei școlare din 
județ si a altor aspecte care vizează 
învătămintul. în limba maternă — 
concomitent cu cele ce se referă la 
predarea si însușirea limbii române 
in școlile cu lirpbă de predare

cialist îl constituie activitatea cultu- 
ral-artistică de masă, care se află 
permanent în atentia consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară. în cadrul ediției a Il-a a 
Festivalului național „Cintarea 
României" sînt înscrise 3 902 formații 
si cercuri de creație cu 70 758 mem

bri. din care 763 
formații cu peste 
17 000 de inter
pret au fost crea
te în anul 1978. 
Totodată, au fost 
organizate 295 
cercuri de crea
ție tehnico-șt.iin- 
tifică cu 3 571 
membri, consiliul 
sprijinind si or
ganizarea altor 
acțiuni. Tntro 
acestea se numă
ră taberele de 
creație ..Priete
nia" și „Frăția" 
de ia Lăzarea si 
Praid. care în
trunesc, anual, 
artiști plastici 
români, maghiari 
si germani dm în

treaga tară, festivalurile traditionale 
din județ — „Harghita cintă Repu
blica", „La izvorul Trotușului" — in 
cadrul cărora se reunesc, de aseme
nea, numeroși artiști amatori români 
și maghiari, care realizează nu numai 
acte de cultură, de largă rezonantă, 
ci contribuie, totodată, la valorificarea 
folclorului poporului român si al na
ționalităților conlocuitoare, la culti
varea susținută a patriotismului so
cialist.

Am putea releva si alte numeroase 
aspecte ale activității acestui consi
liu. Esențial este faptul că. pornind 
de la indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la plenara comu
nă a consiliilor oamenilor muncii dey 
naționalitate maghiară si germană 
din martie 1978, Consiliul județean 
Harghita al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară acționează tot 
mai activ pentru a-și spori contri
buția la ridicarea pe o treaptă su
perioară . a activității politico-ideolo- 
gice și educative, pentru antrenarea 
oamenilor muncii din județ la în
făptuirea marilor sarcini ce le stau 
în față, pentru educarea lor în spi
ritul devotamentului nețărmurit față 
de patria noastră socialistă.

AI. POPESCU

Extinderea și modernizarea rețelei comerciale 
in județul Prahova

în anul 1978 rețeaua comercială 
din județul Prahova s-a extins și 
s-a modernizat. în cartierele „Ma
lul Roșu", „Vest II". „Bariera Bu- 
cov", pe Bulevardul Republicii din 
Ploiești, unde s-au inăltat zeci de 
moderne blocuri, au fost amplasate 
magazine alimentare cu autoser
vire. cofetării, farmacii, unități cu 
produse de uz casnic și gospodă
rești; cu articole de îmbrăcăminte 
și metalo-chimice. De asemenea, la 
Bușteni, la inceputul anului s-a des
chis marele magazin universal 
„Coștila" și s-a restructurat- întrea
ga rețea comercială a stațiunii. La 
Plopeni au luat ființă 3 magazine 
noi : unul alimentar și două pentru 
articole textile și de uz casnic gos
podăresc. La Slănic, Băicoi. Ploiești

s-au deschis unități pentru prestări 
de servicii, dintre care amintim 
spălătoriile chimice, unitățile de re
parat televizoare. rnagnetofoane. 
aparate de radio. în acest an au 
fost construite și modernizate în 
județ peste 200 de noi unităti co
merciale cu o suprafață utilă de 
circa 10 000 metri pătrați. în pri
mele luni ale noului an. la parterul 
noilor blocuri din cartierul Repu
blicii și în cartierul de sud al ora
șului Ploiești vor fi date în folo
sință alte noi magazine — care vor 
asigura condiții mai bune de des
facere a mărfurilor alimentare si 
industriale. (Constantin Căpraru).

în fotografie : magazinul ..Omnia" 
din Ploiești

NOTE CETĂȚENEȘTI

De ce v-ați grăbit, tovarășe director?

la Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-au construit noi și moderne blocuri de locuințe.Ca peste tot în țară,

Este explicabilă și 
bine cunoscută căutarea 
pe care o au în acest 
sezon fructele în ge
neral și merele în spe
cial. Adăugați la aceas
ta și apropierea sărbă
torilor de iarnă și 
veți înțelege de ce în 
aceste zile, la unitățile 
de specialitate este o 
mare afluență de cum
părători. Iată însă că 
la Brăila nici acest pri
lej nu este scăpat de 
cei puși pe căpătuială, 
într-una din zilele tre
cute. în fata unității 
I.L.F. nr. 13 din Brăi
la era discuție aprinsă. 
Zeci de oameni voci
ferau, cerînd ca gestio
nara Petrana Mircea 
să sorteze merele și să 
nu mai vindă pe cele 
de 4,85 lei la prețul 
de mere extra, adică 
de 5,70 lei kg. I-a 
atras atenția propria 
vînzătoare din unitate 
— Nina Borcan. Dar 
gestionara nici gînd să 
audă și să vadă... Ciu
dat, directorul I.J.L.F. 
Brăila, tovarășul Ion 
Mătăsaru. fiind de față, 
nu a schițat nici un 
gest. Dimpotrivă. a 
căutat să plece. La ce

rerea cumpărătorilor a 
intervenit insă Gheor- 
ghe Stănescu. inspector 
la Inspecția comercială 
de stat. care. împreună 
cu organul de miliție, 
a constatat că gestio
nara M.P. primise 
chiar atunci 384 kg de 
mere extra (preț 5.70 
lei kg). Aceste mere 
fuseseră aduse în lăzi. 
Trei dintre aceste lăzi 
au fost trase de ges
tionară deoparte. Res
tul le-a aruncat peste 
alte aproape 500 kg de 
mere (preț 4,85 lei kg) 
și nedorind să Scape 
prilejul Petrana a în
ceput să vîndă numai 
mere la prețul de... 
5,70 lei kg. A fost opri
tă și ceea ce nu a do
rit a fost obligată 'să' 
facă. Adică, să sorteze 
merele și să le vindă 
corespunzătorcalități
lor și preturilor in vi
goare.

— Dar cele trei lăzi 
cu mere extra, de ce 
nu le-ați amestecat cu 
celelalte ? — a fost în
trebată gestionara.

— Le păstram la dis
poziția tovarășului di
rector Mătăsaru, mă 
rugase dumnealui...

Așa se explică nu 
numai de ce își permi
te să fie incorectă ges
tionara. așa se explică 
și graba tovarășului 
director Ion Mătăsaru 
de a pleca de la fața 
locului. Și. probabil tot 
din grabă. tovarășul 
director nu a știut că 
actele mașinii care 
transportase merele 
(31-BR-3181) fuseseră 
ușor... modificate. că 
merele în cauză nu fu
seseră nici cintărite la 
sosire, nici verificate 
calitativ, deci că nu au 
fost recepționate așa 
cum spune legea. Ăr 
fi aflat tovarășul direc
tor că mașina nu tre
cuse pe la depozitul 
I.J.L.F., că șeful de
pozitului îi pasase car
netul cu facturi lui 
Costel Chiru. înso
țitorul mașinii. Dar 
cîte altele n-ar fi pu
tut afla tovarășul di
rector Ion Mătăsaru 
dacă nu ar fi fost atit 
de grăbit...

Mircea BUNEA
corespondentul 
„Scînteii"

Foto : S. Cristian
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loan Moga din satul 
comuna Chiochiș — 
ța Năsăud, murea de 
dare să ascută două 
de cuțit. Intr-o zi, după ce 
a băut citeva pahare in plus, 
nerăbdarea a ajuns la culme. 
S-a dus degrabă la cumnatul 
său Vasile Mateian, din aceeași 
așezare, pentru a-l ruga să-i 
ascută cuțitele. Acesta l-a refu
zat pe motivul că...

— Nu vezi, eu mă ocup cu 
altceva ! ?

Refuzul a degenerat in scan
dal, iar una dintre cele două 
lame de cuțit a devenit in mina 
lui I.M. obiect cu care a făptuit 
crima. Regretele sint acum tirzii, 
iar făptașul va răspunde pen
tru nesăbuința sa.

I
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I
i
i
i
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„Generoșii" 
risipitori

Lucrătorii Serviciului circula
ție din Mehedinți au făcut de 
curind, in urma controalelor, o 
statistică. Scopul ? Să constate 
in ce măsură au grijă condu
cerile de unități economice 
și conducătorii auto de buna 
gospodărire a carburanților. 
Din respectiva statistică a re
ieșit că uneori există o sur
prinzătoare generozitate față •de 
risipă. Bunăoară, de la inceputul 
anului și pină in prezent au fost 
folosite ilegal peste 3 400 auto
vehicule. Sute de mii de kilo
metri in plus. Și, bineînțeles, tot 
in plus cisterne de carburanți. 
Și toate acestea pe banii cui ? 
Firește,' „generoșii" sint pe lista 
(prea lungă) a risipitorilor și in 
curind vor trebui să plătească 
Pină la ultimul leu !
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Judecat în 
fata obștii, »

Sala Căminului cultural 
comuna Dumitra, județul 
trița-Năsăud, devenise neincă- 
pătoare. In fata instanței de 
judecată — un locuitor al comu
nei, Dumitru Rus. Acesta, după 
ce provocase un scandal de 
pomină la bufetul din comună, 
fusese invitat la postul local de 
'miliție, pentru a da relații in le
gătură cu fapta săvirșită. In 
loc să aibă curajul răspunderii, 
D.R. a refuzat pe moment, apoi 
și-a făcut „curaj" cu citeva pă
hărele. s-a dus unde a fost che
mat. dar in loc să răspundă la 
întrebările puse, a provocat din 
nou scandal și l-a ultragiat pe 
subofițerul de miliție. A fost 
condamnat la un an închisoare.

Rubricâ realizată de
Gh. GKAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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(Urmare din pag. I)
Național al Agriculturii. Camera le
gislativă a consiliilor populare etc. 
în toate organismele de conducere 
colectivă, la toate nivelurile, circa 30 
la sută sint oameni ai muncii care 
lucrează nemijlocit în producție — 
expresie grăitoare a creșterii rolului 
clasei muncitoare, a poporului in 
opera de edificare a socialismului. 
Astăzi, după 31 de ani de la pre
luarea întregii puteri politice în mina 
întregului popor, dispunem — atît la 
nivel național, cit și la nivelul uni
tăților economico-sociale, al orașelor 
și comunelor — de un cadru organi
zatoric unic în felul său, care asigură 
manifestarea unei largi democrații, 
reliefată înainte de toate prin aceea 
că toți oamenii muncii conduc sta
tul, treburile țării, diriguiesc rostu
rile întregii vieți politice, economice 
și sociale, sînt efectivi stăpîni ai în
treprinderilor.

Comunistul VASILE NECULA, 
muncitor la Șantierul naval Galați, 
înfățișează o secvență esențială a 
democrației muncitorești in societa
tea noastră.

„Sînt lăcătuș constructor la. 
secția 1-A. Am venit aici' 'in 
urmă cu 14 ani și de atunci lu
crez in brigada lui Vasile Sta- 
nemir, tovarășul nostru de mun
că ce ne reprezintă in Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii. 
Lucrind zi de zi, cot la cot cts 
noi, se înțelege că corpunistu'. 
Stanemir cunoaște îndeaproape 
toate problemele pe care te 
avem, prin propunerile si inter
vențiile sale el comunicind. de 
fapt, punctul nostru de vedere. 
La fel mă pot pronunța și des
pre sudorul Grigore Mircea, care 
reprezintă secția in care lucrez 
in consiliul oamenilor muncii pe 
întreprindere. Și el ridică in 
acest for probleme care ne inte
resează direct. Că sînt conștienti 
de importanța mandatului ce li 
s-a încredințat o dovedește și 
faptul că in permanență re
prezentanții noștri se sfătuiesc 
cu noi, ne informează despre ho- 
tăririle adoptate și se informea
ză de la noi despre problemele 
ce merită a fi ridicate. In acest 
fel. noi, cu toții, socotesc că am 
devenit participant! la actul de 
conducere a intreprinderii. mai 
mult chiar, a economiei".

Este o realitate într-adevăr în stare 
să uimească pe orice om de bună 
credință venit dintr-o lume diferită 
de a noastră, așa cum s-au petrecut, 
nu de mult, lucrurile cu liderul Parti
dului Liberal din Marea Britanie, 
DAVID STEEL. Să-i ascultăm pă
rerea. așa cum a împărtășit-o nu de 
mult celui mai important ziar londo
nez, „The Times", într-un articol cu 
impresii din România socialistă :

„Se cuvine să apreciem ca 
un lucru bun preocuparea pen
tru informarea largă a oameni
lor muncii sau acordarea de pre
mii după rezultate, așa cum am 
văzut intr-o mare uzină de ma- 
șini-unelte. Fiecare sector își 
avea reprezentanții săi în con
siliul oamenilor muncii, care 

conducea efectiv acel sector in 
colaborare cu directorul".

Reflecția interlocutorului nostru 
este lesne de înțeles. în fond, unde, 
în lumea dominată de capital. in 
ce tară occidentală, oricit de demo
crată s-ar dori ea, muncitorii și ță
ranii, făuritorii avuției sociale, sint 
chemați să-și spună cuvîntul în pro
blemele mari ale politicii interne și 
externe, să critice și să hotărască în 
problemele privind organizarea pro
ducției, conducerea marilor concerne 
și trusturi ? Niciunde. între cei pu
tini — proprietarii mijloacelor de 
producție — și cei multi — posesori 
numai ai propriei lor forțe de mun
că — este o prăpastie de netrecut. 
Pentru milioanele celor ce muncesc, 
libertatea societății burgheze înseam
nă în realitate libertatea de a fi ex
ploatați, libertatea de a fi aruncați 
pe drumuri, libertatea de a muri de 
foame cînd nu mai sînt nimănui de 
folos. La toate aceste „libertăți" ar 
mai trebui adăugată una : libertatea 
de a ieși în stradă... cînd „ți-a ajuns 

Democrația noastră socialistă - democrația faptei
cuțitul la os", pentru a înfrunta 
bastoanele de cauciuc și gazele lacri
mogene ale politiei. Trebuie să recu
noaștem că nu-i puțin lucru.

Dialogul continuu muncitor-con- 
ducere, purtat cotidian în mii 
și mii de unități productive, își 

are în România socialistă corespon
dentul său major — dialogul la scară 
națională : popor-partid.

„Nu-i deloc o metaforă dacă 
spunem că nimic din ce privește 
rosturile țării nu ne e astăzi 
străin nouă, celor ce muncim — 
remarca ing. ADRIAN BĂNICĂ, 
președintele C.A.P. Pogoanele 
din județul Buzău. Conducerea 
partidului, secretarul său gene
ral se adresează țării ori de cîte 
ori sint de adoptat măsuri de 
importanță capitală. Dintre 
atitea și atitea exemple cite ne 
sint proaspete în minte. îl evoc, 
pe cel mai recent, de acum 
citeva săptămîni, cind, la solici
tarea unor reprezentanți ai 
clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității și tineretului, 
secretarul general a răspuns la 
întrebările lor în legătură cu ra
țiunea poziției adoptate de dele
gația noastră la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, desfășurată 
la Moscova.

Vizitele sistematice de lucru 
ale secretarului general al parti
dului sint expresia cea mai 
directă a dialogului cu po
porul ; in aceste memorabile im- 
preiurări sint ascultate opiniile 
celor ce muncesc, se trasează 
sarcini concrete. Este o practică 
pe care ne străduim, la rîndul 
nostru, să o cultivăm exemplar 

în activitatea de conducere a 
cooperativei, conștienti că in 
persistenta dialogului direct cu 
cei ce muncesc stă cheia mari
lor noastre succese, unitatea po
porului în jurul partidului".

Că poporul decide asupra întregu
lui curs al viețji noastre politice, eco
nomice și sociale o atestă însuși mo
dul în care sint elaborate cele mai 
importante legi ale statului și docu
mentele de . partid, înainte de a 
căpăta girul forurilor superioare de 
stat sau de partid. Cele două legi re
cent adoptate de M.A.N. — cea a în- 
vățămîntului, respectiv, a beneficiu
lui — de exemplu, au fost îndelung 
supuse dezbaterii publice, prilejuind 
astfel cetățenilor republicii posibili
tatea să-și exprime pe larg punctul 
de vedere, să dea expresie concretă 
voinței lor prin numeroase propuneri, 
sugestii și observații.

Atragerea tuturor, absolut a tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii, a tuturor cetățenilor la 

soluționarea treburilor obștești, an
gajarea lor nemijlocită, directă în 
marele și complexul act al conducerii 
societății reprezintă, în momentul de 
fată, preocuparea de capătîi a parti
dului nostru.

„O atenție deosebită acordă 
conducerea partidului, personal 
secretarul general al partidului, 
afirmării măi puternice în viața 
socială a femeilor — subliniază 
tovarășa AURELIA LEUCEAN, 
secretara comitetului de partid, 
președinta consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea tex
tilă Arad. Și aceasta nu din do
rința neapărată de a înlătura un 
„mit", cum că bărbații ar fi mai 
capabili pentru muncile de con
ducere, ci pentru că nobila ope
ră de făurire a societății socia
liste în România a dovedit — 
prin zeci și sute de argumente 
de netăgăduit — că și femeile, 
care in societatea noastră sint 
egale în drepturi cu bărbații, 
constituie o forță socială cu 
multiple valențe. La ora actua
lă, peste 210 femei din între
prinderea noastră sint învestite 
cu responsabilități de conducere, 
incepind de la cea de director 
adjunct, inginer-șef și termi- 
nind cu cele de maiștri și aju
tori de maiștri. Totodată. din 
cei 45 secretari de organizații de 
bază și comitete de partid pe 
secții, 22 sînt femei, ca să nu 
mai amintesc de însemnatul nu
măr de femei care îndeplinesc 
funcții de răspundere in cadrul 
organizațiilor de tineret si sin
dicat".

Democrația noastră oferă de ase
menea cîmp larg de manifestare ti
neretului. De sus și pînă jos, pe în
treaga filieră a structurilor noastre 

organizatorice, reprezentanții tinere
tului fac parte din organele de con
ducere colectivă. Unul dintre miile 
de asemenea tineri este și strungarul 
GHEORGHE VÎNATORU. secretarul 
comitetului U.T.C., membru in con
siliul oamenilor muncii de Ia între
prinderea de rulmenți din Birlad.

„Tinerii au idei și inițiative 
deosebit de valoroase, adeseori 
surprinzător de îndrăznețe — 
ne spune interlocutorul. Ca 
membru al C.O.M. am datoria să 
le susțin cu ardoare în fața or- 

. ganului colectiv, ca și răspun
derea de a-i mobiliza la înfăp
tuirea acestora. Dacă astăzi ne 
mândrim cu o seamă de acțiuni 
cu multă eficiență economică, in 
bună măsură meritul este și al 
tinerilor din uzină. Nu de mult 
am pus problema construirii 
încă a unui cămin de nefami- 
liști lirtpă cele trei existente. De
sigur, nu m-am mărginit doar 
să cer un drept al tinerilor, ci 
am făcut cunoscut consiliului oa-

menilor muncii și hotărîrea lor 
de a organiza un șantier al ti
neretului. Așa înțelegem noi. ti
nerii. democrația, nu doar ca un 
climat favorabil propunerilor și 
sugestiilor, ci mai ales ca un act 
de participare responsabilă la 
edificarea noii societăți".

Larga democrație în România 
socialistă de azi înseamnă 
deopotrivă participarea la viața 

țării a absolut tuturor fiilor săi. indi
ferent de naționalitate.

„Accesul oricărui cetățean al 
României socialiste spre muncile 
de conducere este neîngrădit, 
singura condiție de respectat 
fiind înaltul simț al datoriei și 
responsabilității sociale — preci
zează tovarășul WILIAM HEINZ, 
primarul comunei Teremia Mare 
din județul Timiș. în comuna 
noastră, primarul, adică eu, este 
de naționalitate germană, vice
președintele — român, directorul 
Î.A.S. — român, președintele 
cooperativei de consum — ger
man, președinții celor două 
C.A.P.-uri — român și maghiar 
ș.a.m.d. Vorbim. învățăm, cin- 
tăm fiecare in limba sa mater
nă, dar îndemnurile partidului, 
ale secretarului său general 
pentru edificarea pe pămintul 
patriei noastre comune a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate le înfăptuim îiitr-o sin
gură limbă : cea a muncii în
frățite, a socialismului".

Egalitatea de șanse a tuturor cetă
țenilor României, fără deosebire de 
naționalitate. își are determinarea 
obiectivă in faptul că se întemeiază 
pe egalitatea economică. Prin politica 
sa clarvăzătoare, științifică, umanistă 
partidul urmărește consecvent ca 

toate zonele, toate localitățile țării 
să se dezvolte în mod echilibrat, ar
monios. Aceasta înseamnă locuri de 
muncă asigurate pentru toți cetățenii 
patriei, indiferent de naționalitate, 
posibilități egale pentru manifestarea 
plenară a personalității fiecăruia.

„Un exemplu deosebit de 
elocvent în această privință ii 
constituie și județul Covasna — 
subliniază tovarășul RADULY 
GITTA, președintele Consiliului 
județean al culturii și educației 
socialiste, în perioada 1966—1977 
producția globală industrială a 
sporit de aproape 4,2 ori, nivel 
superior mediei pe țară ; numai 
in cincinalul actual se va înre
gistra o triplare a producției 
industriale — de la circa 3.5 mi
liarde lei cit a fost la sfirșitul 
anului 1975 la cel puțin 10 
miliarde lei în 1980. Este lesne 
de înțeles că in asemenea con
diții și locuitorilor Covasnei li 
s-au creat posibilități reale de 
a beneficia din plin de bine-

facerile construcției socialiste. 
Egalitatea este pregnantă pe 
toate planurile ; așa, bunăoară, 
din cei 791 deputați aleși la ni
vel județean, orășenesc și co
munal, 79,86t la sută sint de 
naționalitate maghiară și 20,14 la 
sută români. ceea ce reflectă 
fidel structura națională a 
populației județului. Aceleași 

r largi posibilități de manifestare 
le avem și pe planul vieții spi
rituale : in cursul anului școlar 
1978—1979, de pildă, din cei peste
46.5 mii elevi înscriși iii școlile 
primare, gimnaziale și liceale, 
peste 12 mii sint români și circa
36.5 mii maghiari, fiecare invă- 
țind în limba maternă. întreaga 
activitate cultural-educativă se 
desfășoară atît in limba maghia
ră, cit. și română, potrivit națio
nalității locuitorilor orașelor 
și satelor noastre".

Desigur, fructificarea deplină a 
vastului cadru democratic creat, 
nu se realizează dlntr-o dată, 

ci presupune un întreg proces de ro- 
dare și adaptare, ca dealtfel în orice 
altă activitate. Democrația este și ea o 
școală ca atitea altele, care se învață 
in timp, prin efort și exercițiu per
manent.

„A învăța, a-ți însuși organic 
practicarea democrației nu este 
o chestiune facultativă în etapa 
actuală, ci o necesitate strin
gentă, subliniază maistrul CON
STANTIN DONTERA, secreta
rul comitetului de partid de 
Ia mina Lupoaia. Necesitatea 
transformării cantității intr-o 
nouă calitate implică, după cum 
se știe, o amplă acțiune de per
fecționare a mecanismului de 
conducere a vieții economice, in 

cadrul căreia au fost introduși 
indicatori noi și a fost reconsi
derată funcția altora — produc
ția netă, producția fizică, bene
ficiul — devenind etaloane ale 
desfășurării unei activități pro
ductive eficiente. Or, așezarea 
întregii activități a unităților 
economice pe asemenea baze 
angajează inevitabil responsa
bilități noi din partea colecti
velor de oameni ai muncii, .ceea 
ce înseamnă o implicare mai 
puternică a fiecăruia in mani
festarea democrației socialiste. 
Pornind de la faptul că venitu
rile noastre sint strips lega
te de modul în care se rea
lizează producția netă și fi
zică, in ultimă instanță de ni
velul beneficiului, adunarea ge
nerală a oamenilor muncii, 
consiliul oamenilor muncii, fie
care dintre noi nu mai poate 
trece cu ușurință peste aspectele 
ce le comportă buna gospodărire 
a întreprinderii".

Măsurile de perfecționare a meca
nismului economico-financiar deter
mină' o viguroasă implicare a colecti
velor de oameni ai muncii care ex
clude și trebuie să excludă pasivita
tea. indiferenta. De aici, necesitatea 
de a înțelege perfecționarea mecanis
mului economico-financiar si adîn- 
cirea democrației ca o inseparabilă 
unitate si ca atare de a acționa, prin 
intermediul cadrului democratic creat, 
pentru continua îmbunătățire a acti
vității productive. Profunda cotitură 
revoluționară ce o realizează partidul 
în conducerea vieții economice, a în
treprinderilor trebuie să fie însoțită 
pe plan politic de adîncirea demo
crației.

în acest context nou, este absolut 
necesar ca organizațiile de partid să 
acționeze mai energic pentru ca 
toate pirghiile democrației noastre să 
funcționeze din plin, să explice mai 
temeinic oamenilor muncii necesita
tea utilizării intense a acestora, să-i 
atragă mai puternic la conducerea 
întreprinderilor, la viața generală a 
țării. Folosirea din plin a cadrului 
instituțional profund democratic mai 
presupune din partea organizațiilor 
de partid stimularea criticii și auto
criticii, cultivarea combativității față 
de orice ar încălca normele demo
cratice ale existentei noastre, față de 
orice ar altera climatul favorabil ex
primării și schimbului nestingherit 
al opiniilor. Căci, în condițiile în care 
critica de jos nu găsește audiență, 
iar propunerile și sesizările oameni
lor muncii nu sint luate în seamă, 
sistemul instituțional democratic, 
oricit ar fi de bun, este practic 
blocat.

A trezi si mai puternic în fie
care om al muncii conștiința puterii 
lui, a misiunii pe care o are de în
deplinit — iată în esență ce chezășu- 
iește dezvoltarea democrației in 
etapa actuală. Este o operă complexă, 
de durată, pe deplin realizabilă. în 
acest sens acționează cu neslăbită 
energie si consecventă partidul 
nostru.I
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

1N UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
Produse cu performanțe 

șuporioa/e — rod a/ stimulării 

creației tehnice
La NOUA UNITATE A ÎNTRE

PRINDERII OPTICE ROMANE, 
secretarul general al partidului 
a fost întimpinat de ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Ion Avram, primul secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 4 din 
Capitală, Cornel Nicoda, de directo
rul întreprinderii, ing. Ion Rențea.

O formație alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire militară a tinere
tului a prezentat onorul.

Muncitorii întreprinderii l-au salu
tat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu căldura inimii, i-au împărtășit 
bucuria de a-1 avea din nou in 
mijlocul lor, de a-i asculta cuvîntul 
însuflețitor, i-au exprimat, direct și 
vibrant, prețuirea lor adincă pentru 
fermitatea revoluționară, clarviziunea 
și dinamismul cu care acționează 
pentru progresul și prosperitatea pa
triei, pentru binele și fericirea po
porului nostru, pentru creșterea pres
tigiului și rolului României socialiste 
în lume.

Ei știu că însăși dezvoltarea între
prinderii în care lucrează este strins 
legată — ca atîtea alte obiective eco
nomice — de numele secretarului ge
neral al partidului, este rod al gîn- 
dirii și inițiativei sale de a crea în 
Capitală o puternică bază a indus
triei de mecanică fină și optică. 
Noua unitate — denumită Î.O.R. 2 — 
a fost construită la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu. dată cu 
prilejul vizitei anterioare.

întreprinderea optică română 
ocupă astăzi un loc însemnat în pro
cesul de modernizare a industriei tă
rii, producînd o gamă largă de pro
duse de mare complexitate, cu per
formante la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate. O dovadă concludentă a 
hărniciei si priceperii celor ce mun
cesc aici o constituie expoziția pe' 
care tovarășul Nicolae Ceausescu este 
invitat s-o viziteze. In fata unor ma
chete si grafice sugestive, ministrul 
de resort, directorul întreprinderii 
informează pe secretarul general al 
partidului că noua unitate a I.O.R. 
ilustrează grăitor extinderea impe
tuoasă pe care o cunoaște producția 
de mecanică fină si optică, impusă 
de ritmul accelerat de dezvoltare a 
întregii economii. Se subliniază că, 
în ultimii ani. valoarea producției a 
sporit de peste 4 ori. Semnificative 
"sînt, de asemeneâ. importantele creș
teri ale personalului muncitor din 
întreprindere, precum si modificări-

înaltă apreciere pentru o realizare 

de vîrf a constructorilor de mașini
Cu aceleași sentimente de aleasă 

dragoste și prețuire este intimpinat 
secretarul general al partidului și la 
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI- 
UNELTE ȘI AGREGATE.

La intrarea în această mare și im
portantă unitate a industriei construc
toare de mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de Vasile Ca- 
rolică. prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 3. de membri 
ai consiliului oamenilor muncii din 
unitate, reprezentanți ai ministerului 
Si centralei industriale de resort. Sute 
de muncitori i-au făcut o emoționan
tă primire, manifestindu-și bucuria 
nețărmurită de a-1 avea, pentru a 
doua oară în cursul acestui an, în 
mijlocul lor pe secretarul general al 
partidului, de a-i putea raporta acum, 
în preajma încheierii anului, succe
sele importante pe care le-au obținut.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu reprezentanții între
prinderii și ai centralei industriale de 
profil se înscrie de la început pe co
ordonatele fundamentale ale activi
tății acestei mari unități, pe modul 
în care se infăptuiesc sarcinile ce re
vin colectivului în domeniul asimilării 
unei game cit mai largi de mașini- 
unelte, îndeosebi mașini-unelte grele 
de mare complexitate. Directo
rul întreprinderii, Virgil Stere, pre
zintă principalele aspecte ale dez
voltării întreprinderii, ale procesului 
de fabricație a mașinilor-unelte gre
le. ale sporirii eficienței producției și 
muncii.

In noua hală — de 12 000 mp — des
tinată fabricării de strunguri carusel, 
construită cu circa 6 luni în avans 
fată de termenele planificate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este infor
mat că această mare suprafață de 
producție, dispune, între altele, de o 
instalație de termostatare prin care 
se menține în interior o temperatură 
constantă, se elimină praful și varia
țiile de umiditate. Prin această nouă 
investiție se asigură întreprinderii 
condițiile optime pentru trecerea, din 
1979. la fabricația de mașini-unelte 
cu performanțe deosebite, ce pot 
prelucra piese cu gabarite mari și 
tonaj sporit, cu diametre cuprinse 
între 5 și 16 metri. Se informează că, 
paralel cu construcția halei, echipe 
specializate ale întreprinderii au 
început asamblarea utilajelor, ceea 
ce a făcut ca, in prezent, circa 60 la 
sută din totalul echipamentului teh
nic să se afle în diferite stadii de 
montaj, iar graficele acestor lucrări 
să fie substanțial devansate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- 
prește apoi în dreptul primului strung 
carusel de 16 metri — realizare de 
vîrf a industriei noastre constructoa
re de mașini. Acest utilaj de excep
ție, de înălțimea unei case cu 5 etaje, 
întrunește calități deosebite de pre
cizie a prelucrării și de productivi
tate. numărîndu-se printre cele mai 
mari strunguri carusăl existente pe 
plan mondial. El poate prelucra 
piese de diferite forme și de 
greutăți pină la 400 tone, fiind capa
bil, să execute operații de strun.jire, 
frezare, alezare. găurire în coordo
nate, rectificare și filetare. Utilajul, 
în greutate totală de 850 tone, dis
pune de 52 de motoare electrice de 
acționare și de două echipamente 
electronice de comandă numerică. 

le intervenite în structura colectivu
lui ; 85 la sută sint tineri, iar peste 
40 la sută femei.

Gazdele înfățișează, sintetic, expe
riența acumulată, preocupările si re
zultatele înregistrate pe linia dez
voltării si diversificării producției, 
asimilării de produse noi. perfecțio
nării proceselor tehnologice, creșterii 
complexității Si calității aparatelor și 
utilajelor fabricate, reducerii consu
murilor si extinderii utilizării înlo
cuitorilor. intensificării exportului.

Vizitînd expoziția, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cercetează cu atenție pro
dusele prezentate, multe dintre ele 
intrate de curînd în fabricație sau 
aflate în fază de prototip, adevărate 
premiere tehnice ale colectivului. Re
țin atenția aparatura pentru cabine
tele, de stomatologie, aparatele de 
proiecție pe 16 mm. aparatele de fo
tografiat. microscoapele. de la cele 
de mică putere, pentru uz didactic, 
pînă la cele de cercetare, cu o ex
trem de largă arie de utilizare — in 
medicină, biologie, construcții, meta
lurgie. construcții de mașini si altele.

Sînt expuse și o serie de mașini 
specifice, realizate prin autoutilare, 
cu care au fost dotate secțiile de pre
lucrare. Executarea cu forțe proprii a 
unor asemenea utilaje contribuie la 
obținerea unor însemnate economii, 
îndeosebi de valută, precum și la spo
rirea simțitoare a gradului de meca
nizare a unor faze de fabricație.

în secțiile vizitate, muncitorii îl în
conjoară cu multă dragoste pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îi oferă 
flori, îi urează, în acest prag de An 
nou, multă sănătate si putere de 
muncă, spre binele și fericirea națiu
nii noastre, spre gloria și măreția 
României socialiste.

Secretarul general al partidului 
răspunde cu prietenie acestor gesturi 
de caldă simpatie, aclamațiilor și 
ovațiilor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a feli
citat colectivul întreprinderii pentru 
rezultatele obținute și i-a urat noi 
succese în activitatea sa creatoare. 
Totodată, secretarul general al parti
dului a recomandat să se acționeze 
în continuare pentru creșterea pro
ductivității muncii și a indicat să fie 
luate măsurile necesare pentru gră
birea asimilării în țară a sticlei 
optice.

în încheierea vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost oferită o 
lucrare realizată în sticlă optică, care 
simbolizează o aspirație fierbinte a, 
colectivului, a întregului nostru po
por — pacea.

Noutatea tehnică de remarcabilă im
portanță constă în faptul că toate 
mișcările se fac în sistem hidrostatic, 
pe pernă de ulei sub presiune, fapt 
ce elimină contactul metal pe metal 
și asigură randament mare în con
diții de consum energetic redus.

Prezentînd performanțele mașinii, 
proiectantul șef, ing. Nicolae Speriatu. 

La întreprinderea Opticâ Română, tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează cu atenție produsele prezentate

informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că la realizarea strun- 
gului-gigant și-au dat concursul 
muncitori și specialiști din 25 de 
întreprinderi și institute de specia
litate. Printre principalii realizatori 
se numără Institutul de cercetări și 
proiectări pentru mașini-unelte și 
agregate, Institutul de cercetări 
și proiectări pentru automatizări, 
Institutul politehnic din București, 
Institutul de construcții, aseme
nea mari uzine bucureștene cum 
sînt întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate, cea de mașini grele, 
de motoare electrice, „23 August ', 
„Electrotehnica" și „Automatica", în
treprinderi din , Alba Iulia, Roman. 
Rădăuți, Sibiu.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului care îl însoțesc in 
această vizită asistă apoi la o scurtă 
demonstrație a modului cum func
ționează marele strung carusel.

Specialiștii întreprinderii il infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre stadiul realizări 
celui de-al doilea strung carusel de 
16 metri, care va fi gata în cursul 
anului viitor.

Un moment aparte pe parcursul 
vizitei il reprezintă microexpoziția 
Institutului de cercetări și proiectări 
pentru mașini-unelte si agregate, in 
cadrul căreia sînt prezentate lucrările 
de cercetare care s-au efectuat pentru 
construirea de mașini-unelte grele și 
asimilarea unor elemente componen
te in vederea reducerii importurilor, 
stadiul proiectării acestor categorii 
de utilaje și a centrelor de prelucra
re, precum și soluții constructive 
utilizate in proiectarea acestor ma
șini, in scopul micșorării consumuri
lor de metal și de energie. Secretarul 
general al partidului este informat 
de directorul institutului. Aurel 
Sandu, că, pentru prima oară în țara 
noastră, a fost aplicată o soluție mo
dernă — realizarea mașinilor-unelte 
grele in construcție sudată — care 
asigură obținerea unor economii de 
metal de 15—20 la sută față de sis
temul clasic. De asemenea, cercetă
torii și-au concentrat atenția în di
recția tipizării elementelor compo
nente ale strungurilor carusel grele, 
procedeu ce asigură o înaltă efi
ciență economică.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat Călduros 
pe constructorii modernei hale de 
fabricație si pe realizatorii primului 
strung carusel de 16 metri, produs 
de mare complexitate al industriei 
noastre constructoare de mașini. In 
numele proiectanților și constructo
rilor de mașini din cele 25 de între
prinderi și institute de specialitate 
care au concurat la realizarea strun- 
gului-gigant, muncitorul lăcătuș 
Gheorghe Chirică a asigurat pe se
cretarul general al partidului că nu 
vor fi slăbite eforturile pentru con
tinuarea cu toată., perseverenta a 
amplei acțiuni de asimilare și dotare 
a sectoarelor economiei.,, naționale 
cu mijloace tehnice dintre cele mai 
perfecționate. El a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru condițiile dintre 
cele mai bune create pentru a se 
putea materializa acest obiectiv și 
i-a urat, îh numele realizatorilor ce
lui mai mare strung românesc, al tu
turor muncitorilor întreprinderii; 
viață îndelungată, multă sănătate, 
putere de muncă, spre binele între
gului nostru popor, al patriei noas
tre socialiste.

Cu' asemenea muncitori destoinici 
— a spus secretarul general al parti
dului — în condițiile dotării cu o ase
menea tehnică modernă, sînt convins 
că constructorii noștri de mașini, 
proiectantii, oamenii de știință pot 
realiza orice tip de mașină-unealtă. 
Vă felicit călduros pentru ce ați în
făptuit si doresc ca în viitor să pro
duceți mașini si agregate si mai com

în timpul vizitei la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice

plexe. Vă urez noi succese, multă 
sănătate si fericire, vouă și familiilor 
voastre.

In semn de profundă dragoste și 
recunoștință pentru grija ce o poartă 
dezvoltării si modernizării întreprin
derii. a tehnicii românești, creării 
unor condiții dintre cele mai bune

Indicații de largă perspectivă 

pentru promoverea_ fermă 

a progreșuluj
Vizita de lucru a secretarului gene

ral al partidului a continuat apoi la 
ÎNTREPRINDEREA DE MECANICA 
FINA — una dintre unitățile cele mai 
moderne aie Capitalei, unde se reali
zează. la un înalt nivel de tehnicitate, 
o largă gamă de aparatură complexă 
de măsură și control, dispozitive diver
se, scule diamantate, precum și pro
duse din carburi metalice sinterizate. 
Si aici. în centrul analizei s-au aflat 
probleme legate de promovarea în 
continuare a progresului tehnic, di
versificarea si modernizarea produc
ției. creșterea calității și competitivi- 

de muncă si viată, realizatorii pri
mului strung carusel românesc de 16 
metri roagă pe secretarul general al 
partidului să primească în dar ma
cheta acestui utilaj complex, expre
sie a nivelului superior la care a 
ajuns industria noastră constructoare 
de mașini.

tății produselor. îmbunătățirea conti
nuă a eficientei întregii activități.

Directorul întreprinderii. Valeriu 
Matache, a înfățișat modul în care co
lectivul unității a transpus în viață 
indicațiile date de secretarul general 
al partidului cu prilejul prece
dentei vizite în această uzină, 
cu privire la modernizarea, diver
sificarea și dezvoltarea fabricației. 
S-a precizat că nivelul producției 
realizate în acest an este de 
6 ori mai mare față de primul an 
al cincinalului precedent, salt ce 
a fost posibil ca urmare a con
struirii unor noi capacități, prin 
adoptarea unor procedee tehnologice 
moderne, capabile să sporească sim
țitor productivitatea muncii. Oame
nii muncii de la I.M.F. au asimilat 
236 produse de înaltă tehnicitate, 
cum sînt aparatele destinate moder
nizării tehnologiilor de control, me
canisme și subansamble de orologe- 
rie industrială, aparatură pentru au
tomatizarea proceselor de producție, 
scule diamantate și din carburi me
talice sinterizate. Efortul pentru 
creșterea și diversificarea producției 
a permis ca, pe lîngă reducerea im
porturilor cu aproape 60 milioane lei 
valută pe an, întreprinderea să 
acopere în proporție de peste 70 la 
sută necesarul de produse de meca
nică fină și scule din profilul ei.

Analiza principalilor indicatori eco
nomici a pus în evidență preocuparea 
constantă a colectivului pentru ridi
carea continuă a eficienței economice, 
care se reflectă în triplarea valorii 
produselor obținute din aceleași can
tități de metal, precum și în valori
ficarea superioară a materiilor prime 
și materialelor. Sînt remarcate, în 
acest context, măsurile de economi
sire a metalului prin extinderea 
unor metode de înalt nivel tehnic 
— forjarea de precizie, turnarea sub 
presiune. Ștantarea fină, injectarea 
cu mase plastice, sinterizarea pulbe
rilor metalice — precum și repro- 
iectarea unui mare număr de repere.

A reținut atenția, de asemenea, 
extinderea controlului activ și multi
dimensional la prelucrările prin aș- 
chiere, care elimină în totalitate re
buturile, sporind, totodată, cu circa 
25 la sută productivitatea muncii.

Secretarului general al partidului 
îi sint prezentate, apoi, rezultatele 
preocupărilor specialiștilor în direcția 
scurtării ciclului de introducere in 
fabricație a noilor produse și tehno
logii. de care depinde într-o măsură 
hotărîtoare promovarea și extinderea 
progresului tehnic. în acest scop, in 
întreprindere au fost constituite colec
tive mixte de cercetători, proiectanți 
și muncitori specialiști, al căror rol 
este de a găsi soluții optime de re
zolvare. într-un timp cit mai scurt, 
a celor mai importante probleme de 
producție. Pe această cale s-a reușit 
să se reducă cu aproape 40 la sută 
timpul afectat introducerii în fabri
cație a produselor și tehnologiilor 
noi.

Apreciind această inițiativă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
importanța efectuării de studii comu
ne de către cadrele din cercetare, 
proiectare și producție pentru ridi
carea continuă a calității, complexi
tății și gradului de precizie a apara
turii, sculelor și dispozitivelor.

Vizitînd principalele secții de pro
ducție, secretarul general al partidu
lui a precizat că dotarea tehnică a 
unității și experiența dobîndită de 
colectivul întreprinderii vor trebui să 
se regăsească mai pregnant atît în 

diversificarea nomenclatorului de a- 
parate, cît și în creșterea preciziei 
lor de măsurare.

Exemplificînd pe parcursul vizitei 
strădaniile colectivului de a realiza, 
potrivit indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aparate capabile 
să contribuie la optimizarea consu
murilor de energie, gazdele au pre
zentat cele mai valoroase realizări în 
acest domeniu — contorul termome- 
canic pentru instalațiile de încălzire, 
dispozitivul de măsurare comparată 
a consumului de energie electrică, 
yitezografele pentru autovehicule și 
locomotive, analizatorul de gaze de 
ardere.

în secția orologerie industrială, dis
cuția cu specialiștii s-a axat pe po
sibilitățile de diversificare a apara
turii de control pentru diferite proce
se industriale. în acest cadru, secre
tarul general al partidului a indicat 
ministerului de resort, specialiștilor 
institutului de profil și întreprinderii 
să treacă, concomitent cu ceasurile

în cențruj preocupărilor_- 

conținua diversificare 

și modernizare a producției
Ultimul obiectiv înscris pe agenda 

vizitei de lucru a secretarului general 
al partidului l-a constituit ÎNTRE
PRINDEREA DE PRELUCRARE A 
MASELOR PLASTICE — prima uni
tate cu acest profil din țară. Și aici 
tovarășul, Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat cu vibrante manifestări 
de dragoste si stimă.

Ministrul industriei chimice, tova
rășul Mihail Florescu, informează că. 
potrivit indicațiilor trasate de condu
cerea de partid și de stat, personalul 
muncitor de aici și-a concentrat în 
ultimul timp eforturile în direcția 
utilizării cu maximă eficientă a su
prafețelor construite, creșterii pro
ductivității muncii, diversificării și 
modernizării producției. în pre
zent, întreprinderea realizează, in 
cadrul aceleiași suprafețe produc
tive și cu același număr de muncitori, 
o producție de peste cinci ori mai 
mare față de anul 1965. Acest impor
tant succes a fost obținut prin moder
nizarea fluxurilor tehnologice, orga
nizarea producției pe verticală, meca
nizarea și automatizarea transportu
lui, a altor operațiuni.

Progrese meritorii au fost obținute 
și în folosirea cu maxim randament 
a capacității mașinilor și utilajelor — 
indicator care atinge în prezent 
85—90 la sută. Au fost realizate cu 
forțe proprii diferite utilaje, pentru 
dotarea întreprinderii, au fost intro
duse tehnologii moderne, de mare 
eficacitate.

în acest cadru al preocupărilor în
treprinderii, secretarului general al 
partidului îi este prezentată dezvol
tarea în perspectivă a unității. Prin 
terminarea construcției unor noi hale, 
judicios concepute și amplasate în 
actuala incintă, capacitatea anuală a 
întreprinderii va crește cu aproape 
12 000 tone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vi
zitează apoi o expoziție care oglin
dește rezultatele căutărilor constante 
ale muncitorilor și specialiștilor în 
direcția diversificării producției, asi
milării de sortimente de mare utili
tate pentru diverse sectoare ale eco
nomiei naționale, pentru populație. 
Fabrica bucureșteană realizează 
acum aproximativ 2 000 de sortimen
te — piese, subansamble, țevi spe
ciale, repere de mașini și utilaje, ar
ticole de uz casnic, care in numeroa
se situații înlocuiesc cu succes meta
lul sau alte materii prime mult mai 
costisitoare. Numai pentru industria 
de autovehicule se fabrică peste 300 
de piese și repere. De altfel, mai 
mult de jumătate din volumul pro
ducției întreprinderii îl reprezintă 
sortimentele destinate industriei con
structoare de mașini, electrotehnicii 
și electronicii. Reține, de asemenea, 
atenția gama largă de ambalaje pen
tru transportul unor produse, fapt ce 
asigură obținerea de importante eco- 

electronice, la fabricația de ceasuri 
mecanice de mînă.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat întregul 
colectiv pentru realizările obținute și 
a subliniat necesitatea ca, plecînd de 
la marea experiență dobîndită de 
specialiștii institutului de resort șl ai 
uzinei, să se acționeze cu și mai 
multă insistentă pentru creșterea 
permanentă a producției, pentru în
făptuirea sarcinilor legate de dotarea 
diferitelor sectoare ale industriei cu 
aparatură de măsură și control, pre
cum și cu dispozitive și scule. Secre
tarul general al partidului a relevat 
'faptul că dotarea tehnică a uzinei, 
precum și existența acestui harnic co
lectiv fac posibilă trecerea la o nouă 
calitate impusă de cerințele tot mai 
accentuate ale industriei de instala
ții și aparataj în domeniul controlu
lui proceselor tehnologice, al optimi
zării fabricației, cît și a consumu
rilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electrică.

nomii de lemn și alte materiale. In 
cadrul expoziției sînt prezentate și 
numeroase produse din materiale 
plastice menite să ușureze munca în 
gospodărie și să completeze gama 
de articole de uz casnic. Se arată că 
datorită calităților și proprietăților 
distincte pe care le au produsele rea
lizate de unitatea bucureșteană, aces
tea sînt apreciate atît în țară, cît și 
peste hotare : mai bine de 40 la sută 
din producție este exportată în a- 
proape 30 de țări. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează apoi principalele hale de fa
bricație. unde ia cunoștință de modul 
de organizare a producției și muncii, 
de utilajele și tehnologiile moderne 
folosite în procesul de fabricație. In 
acest sens, directorul întreprinderii. 
Ion Vâga, menționează că toate tehno
logiile utilizate sint realizate pe baza 
cercetărilor efectuate de institutele 
de profil din tară. împreună cu spe
cialiștii unității. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se raportează că în ca
drul întreprinderii a fost amenajată 
o secție specială care valorifică ma
terialele folosite și recuperate, care 
sînt transformate în materie primă 
utilizată apoi la realizarea de dife
rite produse.

Pe parcursul întregii vizite, mun
citorii de aici fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă și entuziastă 
primire, exprimîndu-și bucuria de 
a-1 avea în mijlocul lor. angajamen
tul de a-si intensifica eforturile pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce le revin în anul viitor și in 
întregul cincinal.

La, încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a felicitat colec
tivul întreprinderii pentru realizările 
obținute, în primul rînd în domeniul 
creșterii productivității muncii, urîn- 
du-le noi succese. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat factorilor de 
resort ca întreprinderea să fie pro
filată îndeosebi pentru produse des
tinate satisfacerii nevoilor în conti
nuă creștere ale industriei construc
toare de mașini, producind tot mal 
multe repere din mase plastice care 
pot înlocui metalul.

Noua vizită de lucru pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o, 
marți, într-o serie de întreprinderi 
bucureștene va marca, fără îndoială 
— ca și cele precedente — un eveni
ment de maximă importanță în viața 
și activitatea colectivelor respective, 
a tuturor oamenilor muncii, aprecie
rile și îndemnurile secretarului ge
neral al partidului mobilizînd. dina- 
mizînd — și de această dată — for
țele și energiile creatoare ale celor 
ce muncesc. în vederea dezvoltării 
tot mai accelerate a economiei, spo
ririi mai rapide a avuției naționale 
și ridicării continue a bunăstării În
tregului popor.
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Procesul de continuă adincire a 
contradicțiilor sistemului capitalist, de 
agravare a dezechilibrelor și disfunc- 
ționalităților mecanismului său eco
nomic — concretizat in cronicizarea 
fenomenelor de criză la scară națio
nală și internațională — a antrenat 
o tot mai largă conștientizare a ma
selor asupra cauzelor ce il generează, 
implicit asupra rolului „destabiliza
tor", „malign" — cum se exprimă 
J. K. Galbraith — pe care îl are ma
rea corporație monopolistă, princi
palul subiect al economiei capitaliste 
contemporane. Critica — uneori de 
o mare vigoare și forță demasca
toare — a sistemului marilor corpo
rații a devenit trăsătura caracteris
tică a numeroase lucrări de economie, 
iar contestarea antimonopolistă in 
rîndul maselor largi ale populației un 
fapt atit de „fa
miliar tuturor — 
cum spune eco
nomistul ameri
can T. C. Sawhill, 
unul dintre ■ cei 
mai fervenți apă
rători ai „liberei 
întreprinderi" — 
incit nu mai este 
nevoie să fie ci
tate anchetele de 
opinie publică 
care le atestă". 
Tocmai de aceea, 
frontul ideologic 
burghez este in
tens mobilizat 
pentru a găsi ar
gumente care să 
facă posibilă „re
abilitarea" în 
ochii opiniei pu
blice a marelui 
capital, „recon
cilierea" sa cu so
cietatea, pentru a-i 
gitimitate istorică".

Or, există o opoziție fundamen
tală între interesele concernelor și 
monopolurilor, pe de o parte, și cele 
ale poporului, pe de alta. Un exem
plu elocvent în această direcție îl 
constituie faptul că aproape toate sau 
marea majoritate a monopolurilor 
sint legate, prin diverse filiații, de 
cursa înarmărilor și ar fi absurd să 
se creadă că o asemenea orientare 
ar fi în concordanță cu interesele 
poporului, că politica monopolurilor 
ar rezolva problemele sociale. Există 
o realitate care demonstrează zdro
bitor nu numai că monopolurile 
nu rezolvă problemele sociale, ci le 
agravează prin inflație, prin dezechi
libre sectoriale si prin instabilitatea 
economică generate de înarmări ; 
mai mult, prin interesele lor înguste, 
determinate de obținerea unor pro
fituri cit mai mari, monopolurile pe
riclitează echilibrul societății în an
samblu. Iată cît de luminată este 
doctrina intitulată a „interesului pro
priu luminat", care și-a găsit o 
primă expunere sistematică într-0 
„Declarație asupra politicii națio
nale", elaborată de așa-numitul 
„Comitet pentru dezvoltarea econo-

mică” (C.E.D.) — principalul for
ideologic al capitalului monopolist 
din S.U.A.

Doctrina interesului propriu lumi
nat al corporațiilor — reluată în for
mulări diferite de o largă litera
tură — pornește de la constatarea că, 
in zilele noastre, modelul „comporta
mental" al businessului nu mai este 
identic cu cel din perioada capitalis
mului „clasic". „Este larg recunoscut 
că astăzi interesul corporației este 
inexorabil legat de întreaga existență 
a societății a cărei parte integrantă 
este... ; crește tot mai mult înțelege
rea faptului că soarta corporației este 
dependentă de bunăvoința societății, 
care poate sprijini sau slăbi existența 
ei prin presiunea publică...". De aci 
concluzia că ar fi „in propriul interes 
luminat al corporațiilor să promoveze

teresului propriu luminat" își pro
pune nu atit să-i „ilumineze" pe - 
businessman!, ci mai ales să con
vingă opinia publică cum că între 
interesele capitalului monopolist și 
cele ale societății nu ar exista, 
obiectiv, vreo incompatibilitate.

La o examinare mai atentă a con
ținutului lor și la confruntarea cu 
realitățile, tezele pe care se înteme
iază doctrina „interesului propriu lu
minat" se dovedesc însă cu desăvîr- 
șire false, lipsite de orice consistență.

Este de remarcat, înainte de toate, 
că afirmația potrivit căreia, în urma 
„revoluției managerilor", ar fi avut 
loc o schimbare a obiectivului acti
vității corporațiilor pornește de la un 
fals logic : din separarea proprietății 
asupra capitalului de conducerea ne
mijlocită a activității întreprinderii

Neputîndu-și depăși condiția de ex
ponent ai intereselor capitalului mo
nopolist. ei sfirșesc prin a susține că 
businessul iși poate asuma „respon
sabilități sociale" numai dacă statul 
ii creează „substanțiale oportunități 
pentru profit" ; căci „motivul profi
tului este cheia reală de atragere a 
resurselor corporațiilor la rezolvarea 
problemelor sociale". „Numai reali- 
zind profit — declară K. Davis și 
R. L. Blomstrom — businessul va pu
tea să-și mențină și să-și crească 
activele (capitalurile) care-i sint atit 
de necesare pentru rezolvarea imen
selor probleme sociale". Iar aceasta 
presupune „o strinsă colaborare", „un 
strîns partenerism" între business și 
guvern, rolul acestuia din urmă con
st nd in a asigura monopolurilor con
tracte profitabile

Doctrina „interesului propriu luminat" 
n tentativă sterilă de escamotare 
a contradictior dintre monopoluri 

si societate
făuri o nouă „le- bunăstarea publică", să aibă un com

portament „onest", „etic", „in con
cordanță cu valorile umane", în ve
derea rezolvării „problemelor sociale 
cu care societatea capitalistă este 
confruntată". Se pretinde că aceasta 
ar fi întru totul posibil, deoarece asu
marea de „responsabilități sociale" de 
către corporațiile' monopoliste nu ar 
contraveni intereselor lor datorită a 
două împrejurări. Pe de o parte, ca 
urmare a „revoluției managerilor", 
natura întreprinderii capitaliste mo
derne s-ar fi schimbat. Avind carac
terul de „societate pe acțiuni", adică 
de corporație, activitatea ei nu ar mai 
fi subordonată maximizării profitu
lui — obiectivul principal al proprie
tarului individual capitalist.

Pe de altă parte, și ca urmare a 
celor menționate, asumarea de „res
ponsabilități sociale" nu ar contra
veni „noilor obiective" ale corpora
țiilor ci, din contră, ar exprima „o 
optică luminată, pe termen lung" 
— cum afirmă cunoscutul magnat al 
automobilului Henry Ford al III-lea. 
O asemenea optică ar caracteriza 
deja comportamentul multor mono
poluri și problema care se pune ar 
fi doar generalizarea ei.

După cum se observă, doctrina „in-

Mihail LEVENTE

„COOPERATIVA AGRICOLA
ȘI STRATEGIA DEZVOLTĂRII»

i
Apariția acestei lu

crări. care se înscrie 
cu originalitate in li-. 
teratura economică din 
tara noastră.' prin pro
blematică .și prin mo
dul in care o abordea
ză. nu poate să nu sus
cite un legitim interes 
m rîndurile cititorilor. 
S-ar putea ca par- 
curgind lucrarea citi
torul să nu-și regă
sească propriile gin- 
duri. iar unele ipoteze 
formulate de autor să 
nu aibă valabilitatea 
practică economico-so- 
cială așteptată. Poate 
și acesta este un me
rit al lucrării dacă o 
citim in viziunea exis
tentei inevitabile a 
unor opinii diferite 
determinate de com
plexitatea fenomenului 
agrar. In această op
tică am dori să ne o- 
prim asupra unor idei 
care incită la noi și 
fertile căutări pentru 
a se găsi cele mai co
respunzătoare 
ale problemei agrare 
în funcție 
timp.

Firește, 
cooperație 
nouă și nu _ . . 
tru prima dată abor
dată în literatura de 
specialitate. De mai 
bine de un secol și 
jumătate, de la uto
piștii Robert. Owen și 
Charles Fourier și 
pină in zilele noastre, 
la cei care cunosc 
contribuția esențială 
pe care cooperația a- 
gricolă o aduce la pro
gresul economic și so
cial ai țărilor socialis
te. in jurul ideii de 
cooperație s-a dus și 
se mai duce încă o 
înverșunată luptă de 
idei, ca o reflectare -pe 
plan teoretic a unor 
interese economice, so
ciale și politice- ire
conciliabile și care se 
fac simțite, mai ales, 
in țările in curs de 
dezvoltare. Tocmai din 
aceste considerente, 
preocuparea principală 
a lucrării o consti
tuie problema coope
rației agricole in ță
rile în 
voltaje, 
pentru 
tă de progres econo
mic șf social, 
ceastă 
succint prezentată, ex
periența României v- 
țară socialistă în curs 
de dezvoltare — se 
înscrie ca una din con
tribuțiile naționale o- 
riginale la teoria $i 
practica căii coope
rativizării în soluțio
narea problemei a- 
grafe.

soluții
de loc și

ideea de 
nu este 
este pen-

curs de dez- 
care optează 

calea socialis-
în a-

lumină, deși

Deși analizează și 
fundamentează rolul 
cooperației agricole in 
țările care s-au elibe
rat recent de sub do
minația colonială și au 
pășit pe’ o cale neca- 
pitalistă de dezvoltare 
— și care nu au o ex
periență proprie in a- 
cest domeniu — lu
crarea evită generali
zarea pripită, nefonda
tă, cu caracter norma
tiv, tendința de a oferi 
„modele". Dimpotrivă, 
existența unei mari 
diversități de condiții 
economice, sociale și 
politice, diferitele sta
dii ale dezvoltării a- 
cestor țări, dună cum 
se subliniază în lucra
re. determină o mare 
diversitate de soluții 
in organizarea econo-

NOTE DE

LECTURA
mică și socială a pro
ducției agricole. Se 
consideră pe bună 
dreptate că esențialul 
constă in elaborarea s 
înfăptuirea unei poli
tici agrare atotcuprin
zătoare și coerente, in 
funcție de condițiile 
concrete existente in 
fiecare țară.

Cooperativa agricolă, 
ca formă de organiza
re economică a agri
culturii. este analizată 
în contextul integrării 
acestei ramuri in 
treaga dezvoltare 
conomică. precum 
ca una din căile de in
troducere a progresu
lui tehnico-științific și 
de creștere a produc
ției agricole. în â- 
ceastă perspectivă, sint 
tratate in volum pro
blematica integrării 
cooperativei agricole 
în dezvoltarea de an
samblu, legăturile de 
producție și schimb, 
marea diversitate a 
formelor de organiza
re internă a produc
ției și a muncii. Ideea 
de planificare, care 
ciștigă tot mai mult 
teren în practica eco
nomică 
curs de dezvoltare. își 
găsește 
unul din instrumente
le principale ale con
ducerii cooperativei a- 
gricole.

Cooperația agricolă 
este infățișată și prin 
funcția ei socială, și a- 
nume ca principala 
cale de transformări 
sociale, de creare a u- 
nor comunități socia

in-
e-
Și

a țărilor în
tratarea ca

le . și forme de orga
nizare menite să asi
gure eliberarșa de ex
ploatare a țărănimii și 
creșterea veniturilor 
acesteia pentru asigu
rarea echității in re
partiție și securității 
sociale a masei produ
cătorilor agricoli. Co
interesarea materială 
a țărănimii, asocierea 
pe baza intereselor ei 
economice si sociale 
sînt privite ca o con
diție fundamentală a 
viabilității organizării 
și dezvoltării coopera
ției agricole.

Pe plan politic, 
funcția cooperației este 
abordată din punctul 
de vedere al realiză
rii unei democrații e- 
conomice și soclal-po- 
litice care să asigure 
armonizarea interese
lor individuale cu cele 
generale ale comuni
tății locale și ale în
tregii națiuni, partici
parea țărănimii la fău
rirea propriului destin 
și la întărirea co
eziunii societății.

In mod deosebit, lu
crarea se impune prin 
ideile din sfera doctri
nelor economice ■ pe 
care le prezintă și. in 
al doilea rînd. ca „în
drumar" practic, ope
rațional. Pe prim plan 
se situează, în acest 
context, dialogul 
care e, totodată, și lup
tă de opinii — cu cele 
mai răspîndlte con
cepții contemporane, 
mai ales ale economiș
tilor din țările dez
voltate. cu privire la 
agricultura din lumea 
a treia. Această ima
gine ar fi unilaterală 
dacă am face abstrac
ție de unele ipoteze și 
calcule, soluții insera
te mai ales în „a- 
nexe" și care comple
tează laturile teoretice 
cu unele aspecte utile 
de organizare și con
ducere a activității e- 
conomice a cooperati
velor agricole.

Rezultat al unor în
delungate și pasionate 
preocupări ale 
lui. lucrarea 
părută in 
politică — se
ca o contribuție In 
stimularea gîndirii 
creatoare in acest do
meniu, la căutarea și 
găsirea celor mai co
respunzătoare soluții 
pentru dezvoltarea 
cooperației Agricole in 
marea diversitate de 
condiții ecpnomice. so
ciale și politice exis-' 
tente astăzi în diferi
tele țări în curs de 
dezvoltare.

capitaliste se trage concluzia că trans
ferarea activității decizionale privind 
modul de utilizare a capitalului ar 
echivala cu pierderea de către pro
prietari a controlului asupra obiecti
vului (sctmului) acestei utilizări — 
profitul. încă Marx a demonstrat 
că separarea capitalului-proprietate 
de capitalul-funcție nu afectează na
tura sa de valoare care se autovalo- 
rifică prin exploatarea muncii sala
riate. Managerii, indiferent de do
rințele lor subiective, sint obiectiv 
subordonați intereselor proprietarilor 
capitalului. Abstracție făcind de fap
tul că, de regulă, managementul su
perior al corporațiilor devine copro
prietar (ca urmare a unor importante 
facilități în achiziționarea de acțiuni 
ale corporației în care activează) și 
în această calitate este cointeresat 
— după cum remarcă prof. William 
Letwin — în obținerea unui profit 
cît mai mare, neglijarea intereselor 
deținătorilor capitalului are drept ur
mare „concedierea și înlocuirea lor 
cu directori sau manageri care se 
dovedesc mai atenți fața de țelurile 
proprietarilor de sporire a profituri
lor..." (W. Letwin). Dovada cea mai 
elocventă o constituie „fuziunile" sau 
„înghițirile" unor corporații de către 
altele, ceea ce nu ar fi posibil dacă 
controlul așupra corporației ar apar
ține managerilor.

Sistemul societăților pe acțiuni 
conduse de manageri — dominant în 
economiile capitaliste dezvoltate — 
nu a moditicat, așadar, obiectivul ca
pitalului. O atestă, de altfel, din plin, 
realitățile din țările capitaliste — pro
fiturile nete ale corporațiilor ameri
cane, spre exemplu, au cunoscut în 
ultimii 20 de ani o creștere care de
pășește de peste 3 ori creșterea sala
riilor muncitorilor '— fapt recunoscut 
chiar de reprezentanți ai lumii de 
afaceri : „pentru a supraviețui, afirmă 
K. Davis și R. Blomstrom, corpora
țiile trebuie să opereze pentru profit". 
Legea de fler a concurenței capita
liste impune — sub amenințarea unor 
grave „pierderi de teren" sau chiar 
a „sucombării" — afirmă E. Epstein — 
urmărirea unui profit cît mai mare 
și. implicit, ignorarea ..costurilor so
ciale" ale activității lor.

Și totuși — pretind autorii doctri
nei „interesului propriu luminat" — 
„singurul care poate asigura rezol
varea problemelor ce confruntă socie
tatea noastră este businessul". Cum 1

autoru-
— a- 

Edi tura 
inscrie

D. DUMITRU

Amplă și diversă, opera 
lui Pirandello formează, 
mai ales sub aspect tematic ’ 
și problematic, un tot uni
tar. Despre această operă se 
poate spune — parafrazînd 
o formulare celebră 
este ca apa mării, 
iîndu-și frumusețea 
tunci cînd o ții în 
palmei, ci mai ales i 
contempli splendoarea po
licromă și măreția dintr-o 
perspectivă mai larg 
prinzătoare.. Dramele 
Pirandello, nu numai 
pornite de la o nuvelă 
me, te duc adesea cu 
dul la proza scriitorului — 
trimitere care le îmbogă
țește prin sugestiile de de
taliu realist, de context 
social și de dramă umană.

Există totuși piese-cheie 
suficiente in sine pentru 
cunoașterea, pentru înțele
gerea motivelor care fac 
ca italianul Luigi Pirandel
lo să fie considerat unui 
din cei mai mari creatori 
dramatici și unul din cei 
mai importanți înnoitori ai 
teatrului din secolul nos
tru.

Cred că nu greșesc spu- 
nind că „Să îmbrăcăm pe 
cei goi" nu face parte din
tre acestea. Motiv pentru 
care am privit alegerea 
Teatrului Mic ca pe o op
țiune întrucîtva riscantă, 
opțiune ce se cerea a fi jus
tificată prin spectacol. Un 
spectacol original, creator 
în regîndirea și restructu
rarea situărilor și condițio
nărilor sociale, a raporturi
lor dintre personaje, a mo
tivațiilor actelor lor ; a 
jocului măștilor, a relației 
dintre realitate și iluzie.

Un spectacol care urma, 
el, să facă pentru această 
piesă proba „ghiarei leului", 
dovada deplină că „Să îm
brăcăm pe cei goi" conține 
caracteristici ce țin de per
sonalitatea și interesul ma.- 
jor stîrnit de marea crea
ție pirandeliană.

Teatrul Mic ne invită la 
un asemenea spectacol lu
crat de regizoarea Cătălina 
Buzoianu cu rigoare profe
sională și competentă, cu 
inteligenta și fantezia-i ca
racteristice.

Un prolog (și un inter
mezzo desfășurat în pauză.

. — că 
reve- 

nu a- 
căușul 

cînd ii

cu
iul 

cele 
anu- 
gîn-

de producție — li
vrare, 
alocații 
de la buget, cre
ditări. facilități 
fiscale etc.

Pledoaria pen
tru un „compor
tament luminat" 
al marilor corpo
rații monopoliste 
se transformă ast
fel într-o pledoa
rie in favoarea 
finanțării de că
tre stat a goanei 
lor după profit.

Este. desigur, 
in logica „eticii" 
capitalului să par
ticipe. numai în 
condițiile asigu
rării profitului 
maxim, la rezol
varea. pe seama 
mijloacelor so
cietății, a proble- 

generate. Dar pe • 
o asemenea activi-

subsidii, 
directe

Obiceiuri de iarnâ prezentate de grupul folcloric al Casei de culturâ din Mediaș, județul Sibiu
Foto : Gh. Vințilă
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pe micul ecran Datini si obiceiuri,
sărbători

->

ale muncii
melor chiar de el 
baza cărei logici 
tate poate fi considerată ca act de 
„responsabilitate socială" care le-ar 
conferi marilor oorporații „o nouă 
legimitate" ? Ph. Blumberg, unul din
tre analiștii de autoritate ai corpora
ției monopoliste, remarca pe bună 
dreptate, că „a numi un comportament 
generator de profit «responsabilitate 
socială» înseamnă a induce în eroare", 

în realitate, funcția îndeplinită de 
monopoluri se află, în mod obiectiv, 
în opoziție ireconciliabilă cu intere
sele ansamblului societății sau, cum 
lucid constată J. K. Galbraith, „între 
interesul public și cel al marilor cor
porații există un conflict sistemic". 
Aceasta se reflectă în plan social prin 
adîncirea inegalităților în distribuirea 
bogăției și a veniturilor, prin penuria 
de servicii sociale (în care nu sînt in
teresate), dar mai ales prin șomaj. In 
ultimii ani, numai numărul șomerilor 
oficial înregistrați în țările capitaliste : 
dezvoltate s-a -menținut la peste 17 
milioane persoane (1 muncitor din 5). 
Asemenea fenomene ce capătă pro
porții dramatice nu sînt „defecte mi
nore". „Ele sînt profund sistemice, 
derivă din exercitarea puterii marilor 
corporații" — conchide J. K. Gal
braith. De aceea, depășirea lor nu 
este posibilă decit prin lichidarea do
minației monopolurilor ca instituții 
privat-capitaliste, prin transformarea 
radicală a sistemului economic capi
talist. Este concluzia lucidă la care 
ajung mai mulți economiști burghezi. 
Modalitatea realizării unei asemenea 
trănsfonriări ? „Naționalizarea marilor 
corporații..., convertirea lor în cor
porații publice" (J. K. Galbraith), in 
„proprietate de stat", pentru a se asi
gura subordonarea activității lor in
tereselor societății (A. Stone). Eco
nomiștii radicali de stînga — a căror 
organizație din Statele Unite (Union 
for Radical Political Economy) nu
mără peste 2 000 de membri — merg 
și mai departe, considerînd că, întru- 
cît cauza primă a „racilelor sistemului 
o constituie proprietatea privat-capi- 
talistă ce generează monopolul, sin
gura soluție de rezolvare radicală" 
o reprezintă „lichidarea acestei pro
prietăți și instaurarea unei orînduiri 
de tip socialist" (Herbert Gintis). 
Este de fant una din concluziile ma
jore care a fost de mult demonstrată 
de teoria socialismului științific.

Dr. Vasile PILAT

in forfota foaierului) în
cearcă să aducă înain- 

' tea spectatorilor „sugestia 
mării". concluziile altor 
eroi pirandelieni. concep
țiile sociale etice și esteti
ce ale scriitorului, să apro
pie universul mai îngust și 

• intimist al acestei drame 
de orizontul mai larg al lu
mii și viziunii pirandeliene. 
Mult mai binevenite sint 
deciziile luate pe terenul 
propriu-zls al piesei.

Efortul de valorificare 
naște soluții spectaculare o-

Două duminici la rînd 
ale acestui sfîrșit de an, 
emisiunea televiziunii An
tologii artistice (realiza
tor : Adrian Păunescu ; 
redactor : Virgil Comșa ; 
regizor : Alex. Căpuș- 
neac) ne-a prezentat un 
buchet dintre cele mai 
semnificative datini și_ o- 
biceiuri 
mărturii emoționante ale 
vechimii 
poporului nostru 
ceste 
alese 
sale spirituale. Pentru că, 
intr-adevăr, în datinile și 
obiceiurile legate de pre
facerea anotimpurilor, de 
schimbarea anului, de a- 
titudinea față de muncă, 
de sărbătorile semănatu
lui și ale culesului, ridi
cate nu o dată la mare 
înălțime artistică, oamenii 
și-au aflat unul din cele 
mai directe instrumente de 
luptă morală pentru în
frumusețarea fiecăruia, a 
colectivităților umane in 
general. In Suceava și în 
Maramureș, în Muntenia, 
în zonele Făgetului și Ti
mișului, ale Devei și ale 
Bradului. pretutindeni, 
datinile și obiceiurile au 
cultivat și perpetuat pînă 
astăzi, cultțjl muncii și al 
ornenieî.

Un obicei, precum „Cu
nuna griului", practicat 

'de români, ca și de 
maghiari ori germani, este 
o emoționantă mărturie, a 
comuniunii noastre spiri
tuale formate în limbajul 
unanim al. aceluiași res- 

l pect față de muncă și față 
de cei harnici, al convie
țuirii tuturor fiilor într-o 
patrie unică, a muncii, a 
dragostei de dreptate și 
de echitate socială. Ex
trem de semnificativ ne-a 
apărut, de aceea, și colin
dul acelor copii din Săliș- 
tea de Sus a Maramure
șului. in care Anul nou în
cearcă. la venirea sa. două 
case de oameni, tntr-una, 
a opulenței și zgîrceniei,

românești. Sint
și statorniciei 

pe a- 
păminturi, flori 
ale fizionomiei

primit rău, ca dovadă că 
nu e loc de nimic străin 
și nou cu adevărat in a- 
cea „casă a bogatului’ din 
mijlocul satului", pe cînd 
în cealaltă, simplă și 
rată, „talpa țării" 
Veacuri, este . invitat 
bucurie să intre și să 
treacă împreună cu toți ai 
casei : „Bună seara, 
bogat / La multi ani 
bine / Gata-i cina de 
nat ? / La multi ani 
bine ! / 
cinat, / 
de dat. 
supărat
s-a jnturnat. / A trecut 
ce-a mai trecut / Alt an 
vechi s-a petrecut / Și 
din nou a coborît / Anul 
nou pe-acest pămînt / La 
marginea 
casa
sara, 
cina 
cina 
da-i

CU- 
de 
cu 

pe-
om 
cu 
ci- 
cu 
deGata-i cina

Gata e. dar nu-i 
/ Anul nou s-a 
/ Și-n cel vechi

satului / La 
săracului. / „Bună 
om sărac, / Gata-i 

de cinat ?“ / „Gata-i 
de cinat, / E săracă, 
de dat". / Anul nou 

s-a bucurat / în căsuță a 
intrat / Și-n bucate a 
gustat. / Casa i s-a lumi
nat". Nu-i greu să sesizăm 
în astfel de creații o înal
tă concepție 
cult al vieții 
niei ce și-a 
statornică în 
inima poporului. în men
talitatea. comportarea si 
obiceiurile • celor multi, 
sarea acestui pămînt, cei 
a căror moștenire-de no
blețe. generozitate și al
truism. preluată de socia
lism, este astăzi dezvolta
tă. îmbogățită ca un te
zaur neprețuit.

în astfel de concepții ce 
se degajă din obiceiurile și 
datinile românești se gă-

■ sesc adevăratele izvoare 
ale codului nostru moral, 
ale acelui cod etic care 
ne călăuzește în formarea 
și educarea omului nou, 
preluînd tot ceea ce este 
bun. înaintat din expe
riența milenară a trecu
tului. La Monor sau la 
Maieru, leagănul copilă
riei marelui romancier

etică, acel 
și al ome- 
făcut casă 
mintea și

Liviu Rebreanu, la Vadul 
Izei, Bucium sau la Cio
cănești. in obiceiurile și 
datinile oamenilor răzbate 
puternic aceeași dragoste 
de viață și de muncă, 
credința adincă a omului 
din popor că singura eti
că valabilă este etica 
muncii. Colindele, datini
le și obiceiurile omagiază 
sărbătoarea care izvorăște 
din muncă pentru că, 
după cuvintele potrivite 
ale realizatorului emi
siunii, pretutindeni în sa
tele și orașele țării 
noastre „adevăratele săr
bători decurg din mun
că, adevăratele duminici 
decurg din celelalte șase 
zile ale săptămînii".

în sfîrșit, să reținem 
faptul că o mare parte a 
colindelor, a urărilor, a 
obiceiurilor și datinilor 
ne-au fost înfățișate 
copii, de pionieri și 
le vi. ca o emoționantă 
dovadă că moștenirea spi
rituală înaintată, tradiții
le în care se păstrează 
bogatul fond etic ce de
finește profilul, fiziono
mia noastră spirituală sînt 
preluate, ca într-o ștafe
tă a generațiilor, de cei 
care simbolizează însuși 
viitorul țării : „La anul și. 
la mulți ani I / De pe 
virful munților, / Munți
lor. cărunților...", cintaiî 
copiii din Vadul Izei — 
și am avut convingerea că 
în aceste minunate vlăs
tare ale viitorului rodeș
te temeinic ceea ce este 
mai frumos, mai durabil 

•din seva morală a trecu
tului. nostru. însuși viito
rul apărîndu-ne mai lu
minos și mai bogat, știind, 
văzind ce fel de trecut, 
ce fel de istorie și tra
diții luăm cu noi și du
cem mai departe. Să-i ți
nem minte pe acești co
pii ai patriei noastre paș
nice și muncitoare care 
au transformat un proiec
til din 1944 in clopoțel, 
„semnalul de pace" al

de 
e-

școlii. al învățăturii și al 
cîntecului unității noastre 
naționale, pe care atît de 
frumos, de emoționant 
l-au interpretat cu „ochii 
țintă la tînăra lor învă
țătoare. Astfel de cînte- 
ce, astfel de obiceiuri și 
de datini, sărbători ale 
muncii și creației, strîn- 
se în impresionantul bu
chet al Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei". duc mai departe fiii 
țării noastre care se pre
gătește în aceste zile să 
intre în noul an. luminîn- 
du-și prin propriile ei pu
teri înfăptuirile, cinstind 
munca celor care o fac 
zi de zi mai frumoasă, o- 
magiind prezentul și vii
torul socialist. pentru 
care, pe drept cuvînt, în 
finalul acestor memorabi
le emisiuni, poetul în
demna intr-un avîntat 
poem : „Aprindeți lumi
nile sus pe Carpați...".

Cu aceste „Datini șl 
bieeiuri" s-a încheiat 
impresionant ciclu de
de emisiuni ce și-au pro
pus să aducă la lumină, 
să valorifice temeinic fru
mosul românesc în multi
plele sale înfățișări, ceea 
ce este. Intr-adevăr, re
prezentativ pentru geniul 
creator popular, intr-o 
vastă acțiune culturală 
căreia poetul și animato
rul pasionat Adrian Pău- ■ 
nescu i-a imprimat pece
tea personalității lui. in- 
confimdabile. O mare vi
talitate și o neobosită pa
siune de a răscoli stratu
rile adinei ale creației 
populare, un dar deosebit 
de a asculta și recunoaș
te acolo unde există su
netul pur al artei și ta
lentului autentic au defi
nit, în . aceste emisiuni 
contribuția remarcabilă a 
poetului la cultivarea u- 
nor profunde sentimente 
patriotice.

o- 
un
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gizoarei în 
metafore 
(rafinate deopotriyă sub 
aspect plastic, sonor, mu
zical, dinamic). Regăsim, 
desigur, vocația ei de a su
pune „bărbătește" invenția 
formală gindului pătrunză
tor.

Rigoarea elaborării aces
tui spectacol este irepro
șabilă. Dar 
pe cei goi“ 
păcate, nu 
ilustrați vism 
care creează

Pirandello

riginale, subtile și rafinate, 
în strinsă conlucrare cU 
regizoarea, scenograful An
drei Both propune un de
cor care subordonează per
spectiva exterioară celei 
interioare. Vedem locuința 
lui Nota așa cum îi 
bolnavei, suferindei, 
cinantei Ersilia Drei : 
hitectură pompoasă, 
ficii ruinate, sordide, 
mera -dramaturgului 
curte interioară — 
țiu incert, kafkian. 
spațiu al indiscreției 
care scenariul și 
nația vizuală a
Buzoianu fac să pătrundă, 
să răsune brutal, strident, 
dureros — așa cum capătă 
ecou in sufletul Ersiliei — 
zgomotele străzii, bîrfele, 
protestele, imixtiunile gro
solane ale celor care pre
tind a întruchipa onorabi
litatea burgheză.

Regăsim în ,.Să-i îmbră
căm pe cei goi" talentul re

apare 
halu- 
o ar- 
edi- 
Ca- 

e o 
spa-
Un 
în 

imagi- 
Cătălinei

crearea unor 
teatrale baroce 
deopotriyă

„Să îmbrăcăm 
propune, din 
o dată, un 

pleonastic, 
și o nedreaptă

pe care o ignoră sau o cau
tă. Ridicol melodramatică 
în mitomania sa, Ersilia nu 
e mai puțin eroina unei 
drame — ceea ce in spec
tacolul de la Teatrul Mic se 
acceptă numai pentru final 
pe care Cătălina Buzoia- 
nu il vrea chiar tragic. 
Stupiditatea, limitarea, cru
zimea celorlalte personaje 
se relevă în piesă treptat, 
ambiguu,- din transparenta 
rolurilor pe care afirmă că 
le joacă, fapt pe care spec
tacolul, iarăși, il contrazice.

Măștile lui

la Teatrul Mic

CARNET TEATRAL

senzație de artificiu este
tizant. Spectacolul inves
tighează, sugerează prea 
puțin.

După opinia mea, mon
tarea pune cam mult și 
cam prea devreme, înain
tea realității operei, atitudi
nea regizoarei față de ea : 
înnegrirea și implicit con
damnarea lumii care naște 
și ucide o Ersilie Drei. 
O atitudine de mai adîncă 
acuzare socială deplin com
patibilă cu viziunea pi- 
randeliană. Nu insă, cred 
eu. și cu modul lui Piran
dello de a o acredita, mod 
care mi se pare mai pro
fund și mai interesant. Pi
randello procedează în fața 
noastră la o demascare 
treptată. 'Personajele dra
maturgului italian sint 
incerte, alunecoase, schim
bătoare, tocmai pentru 
că se urmărește ra
portul dintre aparența pe 
care o întrețin și esența

Pe de altă parte regizoa
rea are o atitudine foarte 
diferită de la un personaj 
la altul, ceea ce afectează 
echilibrul tipic pirandelian 
dintre : cum e eroul, cum 
pare, cum vrea să pară 
(dacă vreți „cum vrea să 
fie"). De pildă. în cazul dra
maturgului Nota nu mai 
vedem nimic din „așa cum 
pare", ci îl vedem așa cum 
este în concepția regizoa
rei. Mai nesatisfăcător 
este că o regăsim, o intu
im pe Ersilia „așa cum 
este" prea puțin și doar in 
final. Oare personajul pi
randelian, oricît de falsifi
cat, e numai aparentă, se 
reduce vreo clipă numai 
la hainele de împrumut 
sau autoconfecționate cu 
care s-a ’ ’ 
afirmind instabilitatea 
multiplicitatea 
lui, Pirandello 
totul existența 
stanțe autentic

îmbrăcat ? Oare 
Și personaj u- 

îi nega cu 
unei sub
umane ?

Actorii întruchipează cu 
dăruire personajele 
form viziunii 
lăsînd senzația 
ții aproape 
Regăsim cu 
scena Teatrului Mic pe Va
leria Seciu. Inteligentă, sen
sibilă, ea creează din zeci 
de nuanțe (atitudini, ges- 
tuti, inflexiuni ale vocii) 
un portret al fragilității și 
inconsistenței resimțite du
reros, o imagine a spaimei 
generatoare de minciună. 
O Ersilie rînd pe rînd sua
vă, afectată, ridicolă, tragi
că. Jocul Valeriei Seciu a- 
tinge maxima 
ambiguitate, 
terioară și 
scenele de 
al morții 
preună cu 
che. Interpretul consulului 

. Grotti compune cu virtuo
zitate o mască a răcelii, 
cruzimii și cinismului cu 
atit mai interesantă cu cit # 
sub ea se trădează (cu mă
sură și finețe) un fond pa
sional autentic, 
și exploziv, 
du-se evident 
regizorale, Mitică Popescu 
face aproape convingător 
dintr-un personaj ambiguu, 
ridicol, detestabil cum ne 
apare Nota unul de-a drep
tul odios. Dan Condurache 
joacă impetuos și agresiv, 
cu efecte parodice scontate, 
pe fostul locotenent de ma
rină in care s-a trezit subit 
conștiința datoriei 
Regăsim în 
tie scenică, 
mai mulți 
susțin cu 
partituri scurte și 
apariții, pe Jana Gorea si 
Elisabeta Pop, perfect în
cadrate în legile, în stilul 
spectacolului.

„Să îmbrăcăm pe cei goi" 
de Pirandello demonstrea
ză încă o dată consecven
ta programatică a Teatrului 
Mic și relevă creditul demn 
de laudă pe care directorul 
său, Dinu Săraru, îl acordă 
unor oameni cu personali
tate, talente autentice, crea
tori care se ambiționează 
în a regîndi teatrul 
funcție de felul în care 
țeleg și judecă viața.

cinema
con- 

regizorale, 
unei execu- 
desăvîrșite. 

plăcere pe

intensitate, 
susținere in- 
strălucire în 
feroce dans 
jucate îm- 

Ștefan Iorda-

tensionaț 
Conformin- 
indicațiilor

morale, 
această crea- 

alături de 
actori care 
generozitate 

simple

în 
în-

Natalia STANCU

• Lanțul amintirilor : PATRIA — 
16 : 19, BUCUREȘTI — 15,45 ; 19, 
FAVORIT — 1« ; 19.
• Cele patru nunti ale lui Ma- 
risol : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — ÎS.
• Agentul liniștit : CENTRAL —
15 : 17,30 ; 20.
• Totul pentru fotbal : SALA 
PALATULUI — 16,30 ; 19,30. SCA
LA — 15,45 ; 18 ; 20,15, CAPITOL
— 1’5,45 : 18 ; 20,15, FEROVIAR — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Optimiștii : LUCEAFĂRUL — 
15,15; 17,45; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : GRIVIȚA
— 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 15,45; 
18 ; 20,15, AURORA — 15: 18; 20.
• Insule in derivă : FESTIVAL —
15.45 : 1.8 ; 20,15.
• Toți sau nici unul : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Aurul iui Mackenna : VICTO
RIA — 15,30 ; 1,9, GIULEȘTI —
16 ; 19.
• Circiuma de pe strada Platniț- 
kaia : BUCEGI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cascadorii : EXCELSIOR — 
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 15,45; 
18 ; 30.1-5.
• Din nou împreună : VOLGA —
15.45 ; 18,15 ; 20,30. MIORIȚA —
15.30 ; 17,45 ; 20.15, MODERN —
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Albinele sălbatice
15 ; 17.30 ;
17.30 20.
• Jezebel :
14: 16; 18;
— 15.30 : 18 :
• Mama
10 ; 1,2.
• La noi era liniște : lira —
15.30 ; 18 ;20.
• Talismanul — 15,30 ; înainte de 
tăcere — 17,20; 19,30: FERENTARI.
• Contele de Monte Cristo : CO- 
TROCENI — 15 ; 17,30 ;
• Rătăcire : VIITORUL
17.45 ; 20.15.
■ Acel blestemat tren
DACIA —- 15,15 ; 17,30 : zu, x BA
CARA — 15,45 : 18 ; 20,15.
• Meandre — 11,45 : Pe aripile
vîntului (ambele serii) — 14 ;
Cidul (ambele serii) — 18,30 :
CINEMATECA.
• Riul care urcă muntele: POPU
LAR — 16 ; 18 ; 20.
• Fiul „Feței palide" : PACEA — 
15 ; 17.30 ; 20.
• Acțiunea „Arsenal" : ARTA —
15.30 : 18 : 20,15.
• Animalul : FLOREASCA — 15 : 
17,30: 20.
• Orașul-Iantomă : MUNCA —
15.45 ; 18 ; 20, COSMOS — 15,30 ; 
17,43 : 20.
• Revanșa : PROGRESUL — 16 ; 
18 ; 20.
• Dueliștii : FLAMURA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Marile
18.30 ; 18 :
• Zidul :
18 ; 20.

eforie —
20, TOMIS — 15 :

CINEMA STUDIO —
20, DRUMUL SĂRII 

20.
CINEMA STUDIO —

20.
15.30 ;

blindat :
20. FLA-

sperante : DOINA — 
20.
TIMPURI NOI — 15.45 ;
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Solemnitatea conferirii
unor distincții

Marți dimineața a avut ioc solem
nitatea decorării unor donatori ono
rifici de singe și activiști obștești ai 
Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România.

La solemnitate au luat parte to
varășii Stefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Iosif Uglar, 
vicepreședinte ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Eugen Proca, ministrul sănătății, ge- 
neral-maior Constantin Burada. pre
ședintele Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie.

Prin decret prezidențial, pentru re
zultate deosebite în acțiunea de do
nare onorifică de 'singe și în acti
vitatea de Cruce Roșie, cu prilejul 
„Săptămînii Crucii Roșii" din acest 
an, au fost conferite : Ordinul „Me
ritul Sanitar" clasa I tovarășilor 
Constanța P. Mustață și Vasile I. 
Rîșteiu ; Ordinul „Meritul Sanitar" 
clasa a II-a tovarășilor Nicolae N. 
Cordea, Vaier I. Farcaș, Marta V. 
Heger, Aurel I. Nițu, Salvador I. 
Stratulat. Victoria S. Tudor ; Or
dinul „Meritul Sanitar" clasa a III-a 
tovarășilor Constantin I. Apostol, Mi

hail C. Bălțatu. Hie V. Dracinschi, 
Doca Gr. Hornicar, Florea D. Năs- 
tașe. Alexandru A. Olah. Dumitru D. 
Receanu. Ion P. Săbăilâ, Irina Gh, 
Simon, Izidor A. Teodoreanu ; Or
dinul ..Meritul Științific" clasa a III-a 
tovarășilor Vlad I. Apăteanu și Ni- 
colae A. Tomescu. Au mai fost con
ferite „Medalia Muncii", medaliile 
„Meritul Sanitar" și „Meritul științi
fic" unui număr de 40 de tovarăși. ,

In numele conducerii de partid și 
de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul Ștefan 
Voitec. care a inmînat distincțiile, i-a 
felicitat călduros pe cei decorați.

Tehnicianul Dumitru D. Receanu, 
de la întreprinderea minieră Barza- 
Brad. județul Hunedoara, donator o- 
norific de sînge, și cercetătorul știin
țific Vlad I. Apăteanu, directorul 
Centrului de hematologie București, 
au exprimat din partea celor decorați 
vii mulțumiri conducerii de partid 
și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltele distincții 
acordate. (Agerpres)

La sate, noi complexe comerciale 
și de servire publică

Pentru satisfacerea in condiții su
perioare a cerințelor sporite de a- 
provizionare ale populației din me
diul rural, cooperația de consum a 
dat în folosință în acest an aproape 
80 noi complexe comerciale și de 
servire publică, cu uhu sau mai 
multe etaje. Se află in stadiu avan
sat de execuție alte construcții ase
mănătoare. pină la sfîrșitul anului 
fiind prevăzută punerea la dispozi
ția populației a unei suprafețe su
plimentare de desfacere si servire 
de peste 100 000 mp. Dintre comune
le care si-au îmbogățit in acest an 
zestrea edilitară cu asemenea con
strucții notăm : Inău (jud. Arad), 
Ținea (jud. Bihor), Somcuta (jud. 
Maramureș), la care se vor adăuga 
în curînd Cîmpeni (jud. Alba), Po

ieni (jud. Cluj). Agnita (jud. Sibiu) 
ș.a. Anul 1978 este un an de refe
rință pentru comerțul sătesc și da
torită faptului că s-au dat in folo
sință cele mai multe spații de des
facere si servire amplasate la par
terele blocurilor de locuințe rurale.

De o atenție deosebită s-au bucu
rat in acest an construcțiile comer
ciale și de servire publică din comu
nele viitoare orașe. Uniunea cen
trală a cooperativelor de consum a 
întocmit in acest scop un program 
special de măsuri, care prevede ca 
încă înainte de sfîrșitul actualului 
cincinal spatiile de desfacere si ser
vire din respectivele localități să se 
ridice la nivelul normativelor speci
fice mediului urban. (M. Ionescu).

ȘTIRI SPORTIVE
In județul Prahova continuă să se 

desfășoare întrecerile cuprinse în 
programul ediției de iarnă a compe
tiției polisportive naționale „Da- 
ciada".

Astfel, la Sinaia. Bușteni și Azu- 
ga v unde zăpada a căzut din a- 
bundență — s-au disputat concursuri 
de schi și săniuțe, la care au parti
cipat elevii și studenții sosiți aici in 
taberele de vacanță. în timp ce ba
zele sportive, cluburile și căminele 
culturale din județ au găzduit con
cursuri de popice, șah, volei, tenis 
de masă și alte discipline sportive 
înscrise în competiția dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie".

Turneul internațional feminin de 
handbal de la Sofia a fost ciștigat 
de echipa Institutului de cultură fi
zică și sport „Gheorghi Dimitrov", 
urmată de formațiile Știința Bacău, 
Sportist Kremikov. D.I.N. Niș (Iugo
slavia), Lokomotiv Plovdiv, Pirin 
Blagoevgrad. A.Z.S. Gdansk (Polonia) 
și Etir Tmovo.

Rezultate din ultima zi a compe
tiției : Institutul de cultură fizică 
V.I.F. Sofia — Știința Bacău 14—11 
(7—7) ; Sportist — Niș 15—14 ; Plov
div — Blagoevgrad 24—15; Gdansk — 
Trnovo 18—11.

Marele maestru Mihai Șubă va 
participa la tradiționalul turneu in
ternațional de șah de la Hastings 
(Anglia), turneu care.se va desfășura 
intre 28 decembrie și 14 ianuarie.

în localitatea olandeză Sasvangelt 
Încep astăzi întrecerile campionatu
lui mondial de juniori II (pină în 
17 ani), la care va participa și tî- 
nărul șahist român Lucian Vasilescu.

Cursa masculină de 15 km din ca
drul concursului de la Telemark 
(Wisconsin), prima probă a „Cupei 
mondiale" la schi fond, a fost cîști- 
gată de tinărul sportiv norvegian 
Ove Aunli, cronometrat cu timpul de 
43’21”24/100. Pe locurile următoare 
s-au clasat Maurilio de Zolt (Ita
lia) — 43’49”13/100 și Lars-Erik E- 
riksen (Norvegia) — 43’58”22/100, în 
timp ce suedezul Sven Ake Lund- 
baeck, unul dintre principalii favo- 
riți. s-a situat pe locul 7, cu timpul 
de 44’22”93/100.

La ediția din acest an a tradițio
nalului concurs internațional de cros 
care se desfășoară în noaptea Anu
lui nou pe străzile orașului brazi
lian Sao Paulo, și-a anunțat parti
ciparea și cunoscutul atlet kenyan 
Henry Rono. deținător a patru re
corduri mondiale și desemnat drept 
cel mai bun sportiv din . lume în 
1978.

Printre ceilalți favoriți ai cursei, 
ajunsă la a 54-a ediție, se numără 
columbianul Domingo Tibaduidza, 
câștigătorul de anul trecut, mexi
canul Rafael Tadeo Palomares,' ita
lianul Franco Fava și portughezul 
Fernando Mamede.

în continuarea turneului pe care-1 
întreprinde in Cehoslovacia, selecțio
nata olimpică de hochei pe gheață 
a Canadei a susținut un meci amical 
cp formația Skoda Plsen. Partida, la 
care au asistat peste 6 000 de spec
tatori, s-a Încheiat cu scorul de 7—2 
(0—1, 3—1. 4—0) in favoarea hocheiș- 
tilor' cehoslovaci.

Federația de specialitate din S.U.A. 
l-a desemnat pe Jimmy Connors 
drept cel mai bun jucător american 
de tenis in anul 1978. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați Vitas Geru- 
laitis. Brian Gottfried, Eddie Dibbs 
și John McEnroe.

La încheierea primei părți a cam
pionatului belgian de fotbal, pe pri
mul loc al clasamentului se află e- 
chipa Beveren, cu 25 de puncte, ur
mată de formațiile Anderlecht și An
vers — cu cite 21 puncte.

Cunoscutul fotbalist olandez Johan 
Cruyff a fost ținta unor critici se
vere din partea ligii împotriva fu
matului din Olanda, care ii repro
șează de a fi uitat că el a fost „un 
exemplu de conduită pentru tinerii 
sportivi", ceea ce contravine flagrant 
cu faptul că în prezent își împrumută 
chipul unor firme de anunțuri pu
blicitare ce fac reclamă diferitelor 
mărci de țigarete.

întrunit la Casablanca (Maroc), 
comitetul executiv al Uniupii afri
cane de box a hotărit crearea unei 
comisii de protecție și educare a pu- 
giliștilor din țările Africii.

Asigurarea complexă a elevilor 
și studenților

„Asigurarea complexă a ele
vilor și studenților" este o asi
gurare combinată care cuprinde 
in același contract cazurile de 
accidente ale elevului sau stu
dentului, pentru sume asigurate 
de pină la 18 000 de lei, dife
rențiate in funcție de urmările 
accidentelor, cazurile de pagube 
produse de incendiu, de unele 
calamități ale naturii . ori de 
furt prin efracție la bunurile 
asigurabile (îmbrăcăminte, o- 
biecte de sport și de voiaj etc.) 
luate de elev sau student ori
unde în afara domiciliului, pen
tru suma asigurată de 2 000 de 
lei, precum și cazurile de răs
pundere civilă legală care de
curg din deteriorarea sau dis
trugerea unor bunuri din vina 
elevului sau studentului, pentru 
pagube de peste 100 lei. pînă la 
2 000 de lei. Administrația Asigu

rărilor de Stat plătește despă
gubiri și sume asigurate ca ur
mare a evenimentelor asigurate 
produse în timpul valabilității 
contractului de asigurare, in 
orice loc și cu orice ocazie, in
clusiv in timpul vacantelor. în 
cazurile de invaliditate perma
nentă parțială se plătește o parte 
din suma de 12 000 de lei pre
văzută pentru cazurile de inva
liditate permanentă totală, co
respunzătoare gradului de inva
liditate stabilit, majorată cu 25 
la sută. Durata asigurării este 
de 6 luni sau de un an (la alege
re), iar costul acesteia, de 1 leu 
pe lună. Pentru relații suplimen
tare și contractarea de asigurări, 
cei interesați se pot adresa res
ponsabililor cu asigurările, agen- 
ților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Manifestări cultural-artistice
Ieri au avut loc. la Liceul de ma- 

tematică-fizică „Gh. Lazăr" și la Li
ceul economic și de drept adminis
trativ nr. 2 din Capitală, lucrările 
unui simpozion cu tema „Integrarea 
invătămîntului cu cercetarea, pro
ducția și practica social-politică". In 
cadrul acestei manifestări, înscrisă 
sub genericul Festivalului național 
„Cîntarea României", au fost prezen
tate peste 50 de comunicări referi
toare la cele mai importante reali
zări din domeniul integrării, obținute

în învățămîntul liceal bucureștean. 
(Dumitru Tîrcob).

★
Sala „Apollș" din Tg. Mureș găz

duiește, in caârul celei de-a doua 
ediții a Festivalului național „Cîntarea 
României", expoziția talentatului 
sculptor amator mureșean Kiss Mar
ton. Lucrările sale, cioplite migălos, 
sub formă de friză. în lemn roșietic 
de dud și în cel maroniu de nuc. în
fățișează figuri mitologice, din bas
me și scene din trecutul glorios de 
luptă al poporului nostru. (Gh. Giur
giu).

tv * 'i

• *

La I. T. A, Ilfov

Preocupări pentru economii de combustibil
In lunile octombrie și noiembrie, 

precum și in primele două decade 
din luna decembrie. I.T.A. Ilfov 
s-a înscris cu realizări suplimen
tare la toți indicatorii, din care re
ținem : 4 milioane tone/km peste 
plan. 102,7 la sută depășiri la tra
ficul de călători, creșterea venitu
rilor cu 3,2 milioane lei. concomi
tent cu reducerea cheltuielilor prin 
economii de benzină și motorină 
evaluate la 500 000 lei. Toate aces
tea au fost posibile ca urmare a 
unor măsuri organizatorice, printre 
care cităm : dublarea capacității de 
transport la un număr de vehicule 
în condițiile menținerii aceluiași 
consum de carburanți prin ata
șarea de remorci. La capitolul eco
nomii de carburanți se înscrie, de 
asemenea, și amenajarea a patru

coloane superioare executate în 
regie proprie la Fierbinți. Grădiș
tea. Hotarele și Greaca, care dis
pun de condiții optime de întreți
nere curentă. După cum am fost 
informați de conducerea unității, 
acțiunile de modernizare și dez
voltare a unității continuă. Astfel, 
la Buftea se află in lucru o auto
bază cu o capacitate de 400 auto
vehicule care, potrivit programului, 
va intra în funcțiune în trimestrul 
II al anului 1979, iar la Bolintin 
urmează să inceapă construcția 
unei alte autobaze de aceleași pro
porții. De menționat că noi unități 
vor fi înzestrate cu instalații de 
testare, de linii de diagnosticare 
dotate cu aparatură modernă, cu 
stații de spălare și gresare. (Lucian 
Ciubotarul.

Programul 1
9,00 Teleșcoală

„Atunci cind s-a aprins făclia*4 de 
Virgil Brădățeanu
Pagini din istoria dramaturgiei 
românești

10.00 Șoimii patriei
10.10 Telex
10.20 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală

Matematică modernă (clasa I). 
îndrumări metodice pentru învă
țători (II)

17,25 Curs de limbă rusă
17,45 Tragerea Pronoexpres
17,55 Din țările socialiste
18,05 Atenție la... neatenție 1
18.20 Melodii populare
18,85 Telecronica pentru pionieri
18.50 Calitatea muncii și calitatea vieții 

în 1078
10,05 Siderurgiștii cîntă Republica 

Corul Uzinelor siderurgice Reșița, 
dirijor Adrian Micșa

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 întrecerea socialistă la orele

bilanțului. Azi, despre creația
tehnico-științifică

20,05 Ancheta TV : Participante active 
cu drepturi depline la tot ce se 
înfăptuiește în țara noastră

20.30 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 
după opere literare44. ,.Ivanhoe44. 
Producție a studiourilor engleze. 
Premieră pe țară

22.15 Telejurnal

Programul 2
19.30 Telejurnal
19,50 Desene animate
20.15 Studio T ’78. Inițiative, realizări, 

fapte de muncă în cinstea ani
versării Zilei Republicii

20.40 Treptele afirmării. Carmen Petres
cu (vioară) ; Ina Oncescu (pian)

21.10 Telex
21.15 Muzică ușoară
21.30 Schiță de bilanț în investiții

R.P.D. COREEANA
Tehnici noi în industria cimentului

aprovizio- 
condiții a 
cu mate- 
au fost

In ultimii ani, industria materia
lelor de construcții a cunoscut în 
R. P. D. Coreeană un ritm dinamic 
de dezvoltare. Pentru 
narea în cît mai bune 
sectorului de construcții 
riâlele corespunzătoare
create noi capacități industriale, pa
ralel cu extinderea și modernizarea 
unităților existente. Printre acestea 
din urmă figurează și fabrica de ci
ment „8 Februarie". Această între
prindere și-a sporit an de an pro
ducția, pe măsura înzestrării sale 
cu noi cuptoare, a modernizării in
stalațiilor și agregatelor din dotare. 
Nu de mult a intrat în exploatare 
o nouă linie de 
tului și o secție

fabricare a cimen- 
de materiale igni-

fuge. De asemenea, au fost intro
duse sisteme de telecomandă a în
tregului proces de producție șl ue 
urmărire prin televiziune a funcțio
nării tuturor instalațiilor și agrega
telor. Se modernizează, totodată, 
mijloacele de transportare a cimen
tului de la unitățile productive. In
tre Fabrica de ciment din Haidjou 
și portul cu același nume, de pildă, 
a fost construită o bandă transpor
toare de 1 200 m. Proiectată de In
stitutul de cercetări in domeniul 
mijloacelor de transport al Acade
miei de științe a R.P.D. Coreene, 
instalația a permis dublarea can
tității de ciment, transportată in 
port și. implicit, realizarea unor 
importante economii.

CUBA
In pregătirea

de montaj ale în-

La chioșcuri și librării

Almanahul „Scînteia“ 1979

Tragerea extraordinară LOTO 
a Revelionului

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport reamintește că bile
tele pentru tradiționala tragere 
extraordinară Loto a Revelionu
lui pot fi procurate pină la 31 
decembrie 1978. Se atribuie, în 
număr nelimitat, premii în auto
turisme („Dacia 1300“ și „Șkoda 
105 L“). excursii peste hotare 
(R. D. Germană — Danemarca, 
R. P. Bulgaria — Turcia sau 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Un
gară) și în bani (sume fixe și 
variabile). Reamintim că se e- 
fectuează 12 extrageri a cite 10 
numere fiecare, organizate pe 4

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

faze. Se participă pe bilete de 
5 lei varianta simplă (la primele 
2 extrageri), de 15 lei varianta 
simplă (la primele 7 extrageri) 
și de 25 lei varianta simplă (la 
toate cele 12 extrageri). De ase
menea, se poate participa și pe 
bilete completate cu o variantă 
combinată sau o combinație „cap 
de pod". Pentru alte amănunte, 
participanții pot consulta pros
pectul tragerii extraordinare 
Loto a Revelionului, care se 
difuzează gratuit prin agențiile 
Loto-Pronosport din întreaga 
țară.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu — 
15; Gaițele — 19,30; (sala Atelier): 
Zoo — 19.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Sînge 
vienez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Mâgureanu): 
Ferma — 19,30 : (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Maghe- 
ru) : Mița în sac (premieră) — 
19,30: (sala Studio): Conversația...
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Noaptea păcălelilor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30 ; (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
q Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Cîntece de tinerețe 
fără bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 : Po
veste de iubire — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Pi
nocchio — 10 ; Recreația mare
— 17.
• Teatrul „Țăndărică44 : Fata
babei și fata moșneagului — 10.
• Circul București : Bravo circul!
— 19,30

De pe benzile 
treprinderii de mașini agricole din 
orașul Camagiiey au ieșit peste o 
sută de mașini pentru plantat 
trestie de zahăr. Este prima serie 
de agregate de acest fel concepute 
și fabricate în Cuba.

Pînă acum, plantarea trestiei de 
zahăr a reprezentat una din cele 
mai dificile operațiuni din întreg 
procesul de cultivare a „tulpinilor 
cu miezul de miere". înainte de a 
fi răsădite în sol, tulpinile erau 
curățite de frunze, tăiate în bucăți, 
așezate în linie dreaptă în brazda 
dinainte pregătită și apoi acoperite 
cu pămintul moale, 
lucrări se făceau 
mașină înlocuiește 
loasă și obositoare a omului, con
tribuind la mecanizarea întregului

Toate aceste 
manual.
munca migă-

Noua

„Zafrei 1979“
proces de plantare. în plus, tot cu 
ajutorul ei se împrăștie îngră
șăminte în sol.

încă din toamnă, muncitorii de 
pe ogoare au început pregătirile 
pentru „zafra" anului 1979. Paralel 
cu lucrările ce se efectuează în 
vederea sporirii fertilității solului 
— administrarea de îngrășăminte, 
extinderea irigațiilor etc. — au fost 
reparate mijloacele tehnice de 
stringere a recoltei de trestie de 
zahăr. La „zafra" din 1978 au 
utilizate 13 000 de combine de 
coltat. ceea ce a permis să se 
ducă numărul de „macheteros" 
ietori de trestie de zahăr). ] 
ducția globală de zahăr obținută în 
cursul „zafrei" precedente s-a ridi
cat la 7,3 milioane tone.

fost
• re- 
! re-

(tă- 
Pro-

R.D. GERMANA

„Academiile
Ridicarea măiestriei profesionale 

constituie o preocupare impor
tantă a oamenilor muncii din R.D. 
Germană. în ultimii ani, în nume
roase întreprinderi din țară au 
fost înființate așa-numitele „Aca
demii muncitorești", al căror scop 
îl constituie perfecționarea califică
rii și îmbogățirea cunoștințelor 
tehnico-științifice ale muncitorilor, 
tehnicienilor și funcționarilor. Anul 
trecut, aproape 700 000 de persoane 
au urmat cursurile acestei forme 
de învățămînt profesional. După 
date statistice preliminarii. în pre
zent numărul cursanților a crescut 
cu mult peste prevederi. Astfel, la 
trei mar; uzine de construcții de 
mașini din Magdeburg, 
de jumătate 
30 000 de 
personalul

mai mult 
din numărul celor 

oameni, care formează 
muncitor, s-au înscris și

R.S.F. IUGOSLAVIA

Noi hibrizi de
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 decembrie. în țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale, mai frecvente în nordul țării. în 
aceste zone precipitațiile vor fi mai 
ales sub formă de lapoviță și ninsoare, 
în celelalte regiuni vor predomina 
burnițe și ploi. Vint slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei, iar maximele între minus 4 și plus 
4 grade. Dimineața și seara ceață 
locală. Izolat condiții de polei. în 
București : Vreme in general închisă. 
Vor cădea precipitații, slabe mai ales 
sub formă de burniță și ploaie. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura 
ușor variabilă. Dimineața și seara ceață.

Comisia pentru recunoașterea so
iurilor din R. S. F. Iugoslavia a 
aprobat patrh hibrizi noi de floarea- 
soarelui, creați de un grup de 
oameni de știință de la Institutul 
pentru producția vegetală și legu
micultura. Hibrizii, care deocamda
tă poartă cifre în loc de nume, au 
fost experimentați timp de doi ani 
in cultura mare, producătorii care 
i-au testat înregistrînd recolte fără 
precedent în această zonă. De pildă, 
în Voivodina, unde se realizează 
îndeobște producții medii de 2 600 
kg semințe de floarea-soarelui la 
hectar, cei patru hibrizi, semănați 
aXiul acesta pe întinse suprafețe, au 
dat recolte de 3 000 și peste 3 000 kg

• MILIOANE PENTRU
TASSO” Nu sînt rare 

cazurile cind un testament 
stirnește nemulțumiri, e con
testat. atacat și dă bătaie de 
cap executorilor săi. Cu toate 
acestea, juriștii din Basel (El
veția) se află în fata unei si
tuații dificile. se pare fără pre
cedent in materie. „Doresc ca 
iubitul meu Tasso să nu ducă 
lipsă de nimic pină la sfirșitul 
vieții", așa a scris, înainte de 
a muri, Martha Ranft din Ba
sel, in testamentul ei. prin care 
lăsa sus-numitului Tasso" o 
avere în valoare de 1,5 milioane 
franci elvețieni. Toată încurcă
tura — pentru juriști — si in

dignarea — a opiniei publice — 
a izbucnit cind s-a aflat că 
Tasso era de fapt... dinele bo
gătașei. Cind sute de milioane 
de oameni pe acest pămint nu 
au un acoperiș deasupra capu
lui. cîinele Tasso primește o vilă 
în valoare de 600 000 franci el
vețieni; și cind anual mor de 
foame, in lume, cinci milioane 
de oameni, pentru traiul îm
belșugat al lui Tasso stau la 
dispoziție peste 900 000 franci! 
Pe bună dreptate spunea un 
cotidian elvețian că testamentul 
în cauză poate fi considerat 
printre cele mai contestate, șl 
anume, de către o jumătate de 
miliard de oameni, citi suferă 
de subnutriție cronică pe întreg 
globul.

muncitorești“
au frecventat cursurile „Academii
lor muncitorești". După absol
vire,- cursanții de la uzina de ar
mături „Karl Marx" din acest oraș 
vor lucra la mașini și alte utilaje 
noi, a căror productivitate este 
mai mare decît a vechilor instala
ții industriale.

în centrul programelor noii for
me de învățămînt profesional se 
află însușirea experienței înainta
te și generalizarea in producție a 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii. Multi dintre cei care 
termină aceste cursuri devin inova
tori și raționalizatori și își înde
plinesc cu mai multă conștiincio
zitate sarcinile de producție, ceea 
ce se reflectă in rezultatele pe care 
le obțin oamenii muncii din R. D. 
Germană in îndeplinirea planurilor 
economice.

floarea-soarelui
la hectar, in ciuda faptului că în 
yară .conțlițiile climatice, au fost ne
favorabile acestei culturi* ,La Com
binatul agroindustrial “din Subotica 
s-a obținut o producție medie de
3 300 kg, iar la organizația agricolă 
din Becej — de 3 200 kg semințe la 
hectar. Producția maximă a fost de
4 500 kg, obținută pe o suprafață de 
60 hectare. Cifrele înscriu, astfel, 
Iugoslavia printre țările cu cele mai 
mari randamente de floarea-soare
lui. Noii hibrizi deschid perspec-. 
tiva creșterii substanțiale a produc
ției globale de floarea-soarelui în 
întreaga tară, a renunțării la im
portul de ulei comestibil.

V!

Peste 50 de ani aspiratoarele de 
praf, benzile rulante din uzine, com
puterele vor fi alimentate cu electri
citate provenită direct din Cosmos ? 
Iar aceasta prin intermediul unor 
stații cosmice, de două ori mai 
mari decît o aglomerare urbană 
ca Manhattanul, care să capte
ze fără Întrerupere, cu ajutorul a 14 
miliarde de fotocelule, energie sola
ră echivalind cu 10 000 de megawați, 
pe care să o retransmită apoi pe Pă- 
mint ? Specialiștii de la. firma de 
avioane Boeing consideră că este po
sibilă realizarea unor astfel de in
stalații. 25 de stații solare, poale 
chiar 100, cu o putere de 10 ori mai 
mare decit a unei centrale atomice, 
vor putea fi plasate la 35 000 km 
înălțime pe o orbită geostaționară, 
rotindu-se exact în același tempo cu 
Pămintul. „Aceasta ar oferi o soluție 
pentru cel puțin 100 de ani. dacă nu 
chiar pentru o mie", consideră adep- 
ții energiei solare.

Nimeni nu mai contestă că princi
palele resurse de energie ca petrolul, 
cărbunele, gazele naturale, uraniul, 
„motorul" industriilor contemporane, 
vor deveni neîndestulătoare incă in 
secolul viitor, iar înlocuitori compa
rabili cu combustibilii clasici nu sînt' 
de găsit pe Terra. în acest context, 
convingerea că energia solară ar pu
tea oferi o soluție valabilă este din 
ce in ce mai răspîndită. Cunoscuții 
cercetători Mihailo Mesarovic și 
Eduard Pestei în lucrarea lor intitu
lată „Omenirea la răscruce" (apărută 
și în limba română — N.R.), între
văd chiar apariția unei „societăți so
lare" : după o perioadă de tranziție, 
de 100 de ani, alimentarea sistemelor 
energetice de pe Terra va fi asigura
tă, cel mai tîrziu la sfîrșitul secolu
lui următor, cu precădere de energia 
solară. Firește, energia captată va 
trebui convertită in energie electri
că. întrucît nici lămpile și nici com
puterele nu pot fi puse în funcțiune 
de căldura din colectoarele solare.

Administrația americană pentru 
cercetări energetice apreciază că ar

fi posibil ca o pătrime din necesarul 
de energie al S.U.A. să fie asigurată 
de Soare încă prin anul 2020. As trăi 
zilei oferă, intr-adevăr, o energie a 
cărei exploatare se poate realiza pe 
baza unor tehnologii deja cunoscute 
și fără nici un fel de poluare a me
diului înconjurător. Anual, radiația 
solară îndreptată către Terra însu
mează 1,5 biliarde de megawați-ore, 
ceea ce reprezintă de 28 000 ori ne-

astfel de la Ecuator spre centrul Eu
ropei de la 3 500 la 1 800 pe,an. Prin 
metode relativ simple este pe deplin 
posibil în zonele ecuatoriale sau 
chiar mediteraneene, ca și în zonele 
din sudul S.U.A. să se capteze sufi
cientă energie solară pentru îmbună-, 
tătirea simțitoare a balanței energe
tice. în zonele industrializate din 
țările nordice însă va trebui asigura
tă alimentarea cu energie solară

lepădat de tehnicile de bază în valo
rificarea -energiei solare. Acum însă, 
in condițiile penuriei crescînde a 
combustibililor clasici, pentru valori
ficarea acestei energii se alocă sume 
din ce în ce mai mari. în regiunile 
însorite ale S.U.’A., de pildă, s-au in
stalat în cursul anului 1977 colectori 
solari însumînd 300 000 mp, care 
captează lumina solară și o conduc 
către un acumulator. Pînă la mijlo-

DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Ne îndreptăm către o civilizație solară?
• Cel mai tîrziu spre sfîrșitul anului 2200 alimentarea sistemelor energetice de pe Terra va fi asigu
rată cu precădere de energia solară ® Radiația solară îndreptată anual spre Pămînt întrece de 
28 000 de ori nevoile energetice mondiale • De la piscine încălzite cu ajutorul soarelui și automo
bile alimentate prin intermediul colectoarelor solare — la ceasurile de mînă și calculatoarele de 
buzunar funcționînd pe baza luminii „astrului zilei" • în curînd centralele solare vor deveni 

rentabile.

voile de energie ale lumii și de 1 000 
ori totalul rezervelor de petrol cu
noscute pe planeta noastră. Este ade
vărat că din această cantitate 35 la 
sută sînt reflectate înapoi în Cosmos 
și 18 la sută absorbite de atmosfera 
terestră. în plus, lumina soarelui a- 
junge în diferite părți ale Terrei in 
concentrații și perioade de timp di
ferite. Pentru a obține energie folosi
bilă din Soare va trebui deci să fie 
ridicată pe cale artificială aceaștă 
concentrație, iar căldura astfel obți
nută să fie înmagazinată. Altfel, ci
vilizația nu ar putea dispune de 
energie pe tim,p de noapte, de iarnă, 
sau de ploaie. Aceste perioade cu 
lipsă de soare sînt mai lungi tocmai 
acolo unde este mai multă nevoie de 
energie : în zonele puternic industria
lizate. Numărul orelor însorite scade

printr-o tehnică mal sofisticată, 
printr-un sistem combinat.

Energia solară o găsim, de altfel, 
nu numai în lumina si căldura direc
tă. ci și în vînt și maree — alte for
me de energie obținute prin transfor
marea naturală a radiațiilor solare. 
Pe de altă parte, ce altceva repre
zintă „biomasa" decit energia solară 
înmagazinată în plante ? Prin arderea 
pădurilor, principală componentă a 
biomasei, ca și prin folosirea ener
giei solare a vîntului au fost topite 
metalele, au fost măcinate cerealele, 
au fost asigurate sistemele de irigație, 
civilizația preindustrială reușind să-și 
mențină echilibrul energetic timp de 
secole. Cind însă, odată cu industria
lizarea. energia din cărbune, petrol 
și gaze a devenit extrem de ief
tină cît și ușor accesibilă, omul s-a

cui anului 1978 existau în S.U.A. 
100 000 de bazine de înot și 40 000 de 
instalații pentru încălzirea imobilelor 
cu energie solară. Chiar și în R.F.G., 
țară „săracă" în soare, la sfirșitul lui 
1977 funcționau 5 000 de instalații so
lare. în Israel a fost conceput un au
tomobil alimentat de un colector so
lar, iar cuptorul solar de la Odeillo 
din Pirinei, realizat de francezi, atin
ge temperaturi de 3 300 de grade, pu
țind topi oțelul. în ce privește ceasu
rile de mînă și calculatoarele de bu
zunar funcționînd pe bază de ener
gie solară, ele au și inceput 
să fie fabricate pe scară industrială. 
Pînă în' prezent insă, sistemul de in- 
călzire solară se dovedește rentabil 
numai pentru încălzirea piscinelor, 
unde apa însăși preia sarcina de în- 
magazinare a căldurii.

Sumele alocate exploatării energiei 
solare diferă de la stat la stat. Sue
dia. de pildă, alocă încă de pe acum 
pentru valorificarea energiei solare 
două treimi din fondurile destinate 
înfăptuirii programului de dezvoltare 
energetică, în intenția, ca și Dane
marca, de altfel, de a acoperi in 
2 015 cea mai mare parte a nevoilor 
energetice din rezerve proprii, natu
rale și inepuizabile : soare, vînt, apă, 
biomasă.

Construirea unor centrale solare te
restre costă ce-i drept cam mult, dar 
funcționează cit se poate de simplu : 
un sistem de oglinzi reflectă lumina 
către un turn in care circulă apa. 
temperatura putîndu-se ridica la 
200—300 de grade ; apa se transformă 
în aburi care, acționind o turbină, 
produc curent electric. întrucît ast
fel de centrale electrice pot dezvolta 
randamente superioare doar în re
giuni insorite. puțin locuite, adepții 
energiei solare își pun mari speranțe 
in fotocelule pentru obținerea de 
energie electrică. Celulele din siliciu, 
element ce reprezintă 27,72 la sută 
din scoarța terestră, asigură de pe 
acum necesarul de energie electrică 
al sateliților artificiali. Din păcate, 
costul unui kilowat obținut pe aceas
tă cale este deocamdată foarte ridicat. 
Cercetările care se efectuează în pre
zent urmăresc o scădere vertiginoa
să a prețului pe care îl presupune 
tehnica obținerii celulelor de siliciu. 
Specialiștii consideră că, încă de pe 
acum, este rentabilă exploatarea 
energiei electrice în anumite regiuni 
care nu dispun de alte resurse ener
getice. Astfel, lingă orașul indian 
Madras a fost construită o centrală 
cu o putere de 10 kilowați, care a in
trat în funcțiune în acest an și asi
gură necesarul de energie electrică 
pentru o mică așezare.

Pentru tot mai mulți dintre spe
cialiști, valorificarea energiei sola
re reprezintă cea mai simplă șl 
mal sigură modalitate de rezolvare a 
crizei energetice.

• CUM POATE FI 
„ECONOMISIT" SOA
RELE? Cum poate fi mai 
bine gospodărită, în cazul sere
lor, energia calorică furnizată 
de Soare? Oamenii de știință 
ai Universității din Texas 
(S.U.A.)’ propun soluția unor 
pereți de sere cu proprietăți de 
termoreglare, în sensul ca ex
cedentul de căldură furnizat de 
soare în timpul zilei să fie 
„păstrat" pentru timpul nopții, 
cind temperatura scade sub li
mita optimă. In acest scop, pe
reții sînt confecționați din sticlă 
dublă prin care circulă o so
luție de clorură de cupru. A- 
ceasta posedă proprietatea de

a lăsa să treacă lumina solară, 
absorbind însă, totodată, o 
parte din căldură, care este 
depozitată în conteinere sub
terane.

• STILOU MULTISE
CULAR. La Institutul de 
manuscrise vechi din Erevan 
există un mapuscris din anul 
1166 ornat cu o ilustrație re- 
prezentînd un scrib care are 
în mînă un... stilou. Stiloul 
pare a fi confecționat dintr-o 
bucată de bambus, avînd la un 
cap o pană. O confirmare scri

să a existenței stilourilor în 
evul mediu a fost descoperită in
tr-un manuscris din anul 1435, la 
încheierea căruia scribul respec
tiv a notat următoarele cuvinte: 
„Am scris 900 de rinduri fără a 
fi muiat în acest timp pana în 
cerneală".

• MOBILĂ DE... 
CAFEA. Unde ar putea fi 
fabricat acest gen de mobilă 
(căci „de cafea" se referă, in
tr-adevăr, la material — ca 
„mobilă de stejar" sau „mobilă 
de fag" — și nu la culoarea

cafenie) dacă nu în Etiopia, 
țara de origine a acestei plante ? 
în țările producătoare, cojile 
cafelei crude constituie un deșeu 
abundent și, se credea pînă 
acum, inutilizabil. în procesul 
prelucrării boabelor. Iată, insă, 
că specialiștii din Addis Abeba 
i-au găsit o întrebuințare: în 
amestec cu talaj de eucalipt — 
alt deșeu irosit pînă acum — 
rezultă, prin presare, plăci cu 
excelente calități, care se pre
tează la multiple întrebuințări, 
cum ar fi fabricarea mobilei sau 
ca elemente de construcție.

• STAREA „SĂNĂ
TĂȚII" RINULUI se îm- 
bunătățește continuu — după

cum anunță ziarele din R.F. Ger
mania. Considerat pină acum 
cîțiva ani un exemplu clasic și 
extrem de poluare, căci rezi
duurile deversate cu nechib- 
zuință de industriile riverane 
infestaseră apa. ucigînd aproape 
orice urmă de viată, acest im
portant curs de apă al conti
nentului este din ce în ce mai 
frecvent citat în ultima vreme, 
tot ca un exemplu — de astă 
dată al eficacității măsurilor de 
combatere a poluării. într-ade- 
văr, eforturile susținute depuse 
de toate țările străbătute de 
Rin pentru salvarea sa au dat 
roade. Viața și-a făcut, treptat, 
reapariția, iar astăzi, undele 
bătrînului fluviu poartă din 
nou pești, chiar șl specii din

cele mai sensibile și preten
țioase, ca de pildă știuca șl 
șalăul.

© SINTEM ÎNCĂ DE
PARTE DE O NOUĂ 
ERĂ GLACIARĂ. Teoria 
conform căreia planeta noastră 
s-ar afla in pragul unei noi ere 
glaciare a fost din nou infir
mată: studiind tendințele a 110 
ghețari din masivul Himalaia 
de-a lungul a cinci ani. o echipă 
de oameni de știință de la mai 
multe universități japoneze a 
constatat, in urma măsurători
lor efectuate, că 90 la sută 
dintre aceștia își reduc dimen
siunile.

care.se
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• Un interviu al președintelui Egiptului • Reuniune extraordinara 
a guvernului israelian • Declarația ministrului francez al aface

rilor externerilor
CAIRO 26 (Agerpres). Referin- 

du-se la ultimele evoluții ale nego
cierilor de pace, președintele Egiptu
lui, Anwar El Sadat, a declarat, in
tr-un interviu acordat televiziunii 
egiptene, că Israelul folosește pro
blema securității drept pretext pen
tru a complica tratativele.

Totodată, șeful statului egiptean a 
arătat că este încrezător că pacea va 
fi instaurată în cele din urmă. „Ba
zele structurilor păcii au fost puse, 
înlăturîndu-se situația de nici pace, 
nici război" — a arătat șeful statului 
egiptean, care a precizat: „acum mai 
rămîne de realizat edificiul ei". 
„Stabilirea păcii nu mai este proble
ma numărul unu, deoarece bazele so
luției au fost puse la Camp David". 
Exprimîndu-și părerea că eforturile 
diplomatice vor continua în vederea 
realizării păcii, Anwar El Sadat a 
reafirmat punctul de vedere al țării 
sale, potrivit căruia „teritoriile arabe 
ocupate în 1967 trebuie retrocedate". 
Aceasta, a spus el. „este o problemă 
ce nu poate fi negociată".

vorbirilor de pace cu Egiptul. Minis
trul afacerilor externe. Moshe Dayan, 
a prezentat un raport asupra con
vorbirilor pe care le-a avut săptă- 
mîna trecută în capitala Belgiei cu 
premierul egiptean, Mustafa Khalil, 
și cu secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance. După două ore de 
dezbateri, nu a fost adoptată nici o 
hotărire în problema pusă în discu
ție. Secretarul cabinetului israelian, 
Arieh Noar. a declarat că discuțiile 
pe marginea raportului lui Moshe 
Dayan vor fi continuate în cadrul 
reuniunii obișnuite de duminică a gu
vernului.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Gu
vernul israelian s-a întrunit marți 
într-o reuniune extraordinară pentru 
a discuta problema continuării con-

KUWEIT 26 (Agerpres). — „Eva
cuarea teritoriilor ocupate în 1967, 
garantarea frontierelor internaționa
le recunoscute ale țărilor din regiu
ne și rezolvarea justă a cauzei 
poporului palestinian constituie baza 
unei reglementări globale și durabile 
în Orientul Mijlociu" — a declarat 
ministrul francez al afacerilor exter
ne, Jean Franțois-Poncet, la sfîrșitul 
întrevederii pe care a avut-o cu 
emirul Kuweitului, șeic Jaber Al- 
Ahmed AI-Sabah, căruia i-a remis 
un mesaj din partea președintelui 
Franței, Valery Giscard d’Estaing.

Senatori americani se pronunță împotriva
majorării bugetului
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

într-un mesaj adresat președintelui 
Carter, un grup de senatori ameri
cani, reunind atît membri ai Partidu
lui Democrat, cît și ai Partidului Re
publican, între care William Prox- 
mire, M. Hatfield. George McGovern,
R. Stafford, și-au exprimat îngrijora
rea în legătură cu intenția Adminis
trației de a spori bugetul militar al
S. U.A. cu 3 la sută, în conformitate 
cu hotărîrile adoptate în luna mai 
a.c. în cadrul N.A.T.O. Senatorii a- 
mericani arată că asemenea majo
rare a bugetului nu apare necesară

militar al S. U. A
pentru întărirea capacității de apă
rare a Statelor Unite, ea avînd ca e- 
fect doar sporirea poverii care apasă 
pe umerii contribuabililor americani, 
ca urmare a măririi bugetului mili
tar. între altele, senatorii apreciază 
că cea mai mare parte a mijloacelor 
uriașe alocate pentru înarmări ar tre
bui orientată spre rezolvarea unor 
probleme sociale acute ale țării. Ei au 
adresat președintelui S.U.A. apelul 
de a reveni fără întîrziere asupra 
proiectului de majorare a bugetului 
militar și de a acorda o atenție pri
mordială nu problemelor militare, ci 
celor social-economice.

NAMIBIA

„Guvernul rasist va trebui să remită 
puterea poporului46

CAIRO 26 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută agenției M.E.N.. re
prezentantul la Cairo al Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Moussia Leila, și-a 
exprimat convingerea că „guvernul 
rasist sud-african. in ciuda tergiver
sărilor. va Li constrîns. în 
urmă, să remită puterea 
namibian".

Moussia Leila a precizat 
tuația din Namibia

cele din 
poporului

că „si- 
evoluează in

avantajul poporului, atît pe plan di
plomatic. cit și militar". Reprezen
tantul S.W.A.P.O. a arătat că alege
rile sub egida rasiștilor s-au soldat 
cu un eșec. „Aceste alegeri — a adău
gat Sam Moussia Leila — sînt nule 
și neavenite din punct de vedere le
gal ; poporul namibian a boicotat 
aceste alegeri, la care nu a participat 
decit 30 la sută din populație, sub 
amenințarea armelor".

Dezvoltarea schimburilor comerciale
dintre România și U.R.S.S

MOSCOVA 26. — De la trimisul A- 
gerpres, M. Chebeleu: La 26 decembrie 
a fost semnat la Moscova protoco
lul interguvernamental privind livră
rile reciproce de mărfuri dintre Re
publica Socialistă România si U.R.S.S. 
pe anul 1979. Potrivit documentului, 
volumul schimburilor comerciale ro- 
mâno-sovietice în anul viitor este su
perior nivelului anului 1978 și depă
șește prevederile pentru anul 1979 
ale acordului comercial de lungă du
rată.

România va livra mașini-unelte 
așchietoare, utilaj energetic, motoare 
electrice, transformatoare de forță și 
stații complete de transformare, apa- 
rataj electrotehnic de joasă tensiune, 
utilaje de foraj petrolier și pentru 
industria petrochimică, utilaj pentrii 
instalații de cocsare, utilaje de tele
comunicații, rulmenți, mașini 
cole, material rulant 
nave . și utilaj naval. 
Iar, produse chimice, 
produse ale industriei 
te și legume proaspete si conservate.

agri- 
de cale ferată, 
material tubu- 
mobilă și alte 
lemnului, fruc-

diverse sortimente de vinuri, confec
ții, tricotaje, încălțăminte și alte pro
duse. • »

Uniunea Sovietică va livra mașini- 
unelte, utilaje de forjă-presă, utilaj 
minier și metalurgic, mașini de ridi- 
dicat și transportat, instalații pentru 
industriile chimică și ușoară, mașini 
pentru construcții de drumuri, exca
vatoare, aparate de măsură și con
trol, autocamioane și turisme, echi
pamente navale și tehnică aviatică, 
gaze naturale, cărbuni cocsificabili și 
cocs, minereu de fier, fontă și lami
nate din oțel, apatită, produse chi- 

■ mice, bumbac, bunuri industriale de 
larg consum, alte produse.

Protocolul a fost semnat de D. Be- 
jan, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, și 
de M. R. Kuzmin, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
U.R.S.S. Au fost, de asemenea, de 
față Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României la Moscova, și membrii ce
lor două delegații.

TURCIA

DUPĂ INCIDENTELE DE IA KAHRAMANMARAS
• Măsuri ale guvernului de la Ankara • Proteste ale studen 

ților împotriva provocărilor elementelor teroriste de dreapta
ANKARA 26 (Agerpres). — Primul 

ministru al Turciei. Biilent Ecevit, a 
prezidat, în noaptea de luni spre 
marti. o reuniune extraordinară a 
guvernului consacrată examinării si
tuației create in urma incidentelor 
provocate, la sfîrsitul săptămînii tre
cute, de elemente extremiste de 
dreapta în localitatea Kahramanma
ras din estul tării si soldate 
cum s-a anuntat 
cu 98 de morți 
de răniți.

La încheierea 
vernului a anunțat instituirea ime
diată a legii marțiale in 13 dintre cele 
67 de departamente ale țării. El a 
precizat că această decizie a fost a- 
doptată ca urmare a actelor teroriste 
ce vizau suprimarea ordinii si drep
turile si libertățile fundamentale ale 
Cetățenilor.

după 
oficial la Ankara — 
și aproximativ 1 000

reuniunii, șeful gu-

agențiile de presă transmit
Lucrările Adunării R.S.F. 

Iugoslavia. La Bel«rad în
ceput, marți, lucrările Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, care dezbate pla
nul de dezvoltare social-economică a 
R.S.F. Iugoslavia și bugetul federal 
pe anul 1979. în raportul prezentat în 
fata Adunării de către Veșelin Giu- 
ranovici, 
Executiv Federal 
arătat că, în anul viitor, produsul na
țional va crește cu 6 la sută, iar pro
ducția industrială cu 7 la sută. Ex
porturile iugoslave vor spori cu 5 la 
sută, în timp ce importurile vor cu
noaște o creștere de numai 2 la sută, 
raportul subliniind că una din sarci
nile principale în anul 1979 va fi 
accelerarea punerii în funcțiune a 
obiectivelor prevăzute în plan, ceea 
ce va contribui la reducerea substan
țială a cantității de produse impor
tate — transmite agenția Taniug.

președintele Consiliului 
al R.S.F.I.. s-a

Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. 
Chineze, întrunit în sesiune la 
Pekin — transmite agenția China 
Nouă — a hotărît, la propunerea pre
mierului Consiliului de Stat, Hua 
Kuo-fen, numirea lui Uan Jen-giun 
ca vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze. Kuo Uei-gen a fost 
numit ministru al căilor ferate, iar 
Uan Țu-kan, ministru al poștelor și 
telecomunicațiilor.

al guvernului, toate școlile din Iran 
vor fi închise pe o perioadă nedefi
nită începînd de miercuri. Aceeași 
sursă informează că. marți, au avut 
loc incidente în mai multe cartiere 
ale capitalei, precum și in 
de orașul Isfahan.

apropiere

norvegian

★
WINDHOEK 26 (Agerpres). — în 

pofida protestelor hotărîte ale opi
niei publice mondiale, companiile 
transnaționale continuă să opereze 
nestingherite în Namibia, teritoriu 
ilegal ocupat de Republica Sud-Afri- 
cană. exploatindu-i bogățiile.

Numai în cursul anului trecut, com
paniile transnaționale au

★
Namibia peste 28 000 tone de cupru, 
39 000 tone de plumb, 48 000 tone de 
zinc, imense cantități de diamante.

în raportul Comitetului O.N.U. pen
tru decolonizare se' arătă că' profitu
rile pe care aceste companii Ie obțin 
in Namibia sînt de trei-patru ori mai 
mari decit acelea din R.S.A.

Demonstrație studențească la Paris împotriva rasismului și politicii 
de apartheid

Alegeri in Nigeria
LAGOS 26 (Agerpres). — Comisia 

electorală din Nigeria a autorizat 
cinci formațiuni politice să participe 
la campania pentru alegerile ge
nerale care urmează să se desfășoare 
în această tară, pentru prima 
în ultimii 15 ani.

După ridicarea interdicțiilor 
pra activităților politice, la 21 
tembrie, în țară s-au format 52 
partide, mai mult sau mai puțin em
brionare, dar numai 19 dintre ele 
au solicitat recunoașterea lor legală. 
Dintre acestea, au fost legalizate 
cinci, celelalte neîntriihind un nu
măr suficient de membri.

Reapariția partidelor politice în 
Nigeria, precum și organizarea 
viitoarelor alegeri generale repre
zintă primele măsuri concrete adop
tate de guvernul militar federal ni
gerian pentru a asigura instaurarea 
unei conduceri civile în țară.

dată

asu- 
sep- 

de

Perspectivele șomajului în 
țările membre ale O.E.C.D.

Șomajul în cele 24 de țări capita
liste membre ale O.E.C.D. (Organiza
ția pentru cooperare și dezvoltare 
economică) ar putea ajunge la 5,5 la 
sută din populația activă — scrie 
ziarul britanic „MORNING STAR". 
Numărul șomerilor va rămîne ridicat 
atît timp cit nu se va înregistra o 
reducere semnificativă a inflației, 
care în prezent este de circa 7 la sută 
pe ansamblul țărilor membre ale 
O.E.C.D. — relevă sursa citată.

După încheierea convorbirilor sovielo-americane de la Geneva

Pași pozitivi pe calea finalizării
acordului S.A.LT. II

Opinia publică internațională a ur
mărit cu viu interes convorbirile 
care au avut loc in aceste zile la 
Geneva între ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, și 
secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance. în cadrul cărora au fost dis
cutate o serie de probleme legate de 
noul acord de limitare a înarmărilor 
strategice ofensive (S.A.L.T. II). La 
încheierea acestor convorbiri, cei doi 
miniștri au arătat că s-a ajuns la o 
înțelegere in majoritatea problemelor 
care nu fuseseră soluționate pînă in 
prezent, creîndu-se condiții pentru a 
se putea încheia în viitorul apropiat 
pregătirea acordului final. în acest 
sens, ministrul de externe sovietic a 
declhrat că s-au realizat progrese a- 
supra unei serii de aspecte, arătînd 
că problemele rămase in suspensie 
pot fi soluționate în cadrul unor în- 
tilniri obișnuite. „Putem afirma — a 
spus el — că ambele părți 
și-au exprimat hotărîrea de a face 
tot ce este necesar pentru a defini
tiva pregătirile în vederea unui 
acord". La rîndul său, secretarul de 
stat american și-a exprimat încrede
rea că acordul asupra limitării arma
mentelor strategice ar putea fi sem
nat în curînd. „Preocuparea noastră 
principală — a arătat el — este de a 
se ajunge la un acord bun". Totoda
tă, cu prilejul întîlnirii de la Ge
neva s-a arătat că. în principiu, s-a 
realizat un acord privind o întîlnire 
între președintele Statelor Unite. 
Jimmy Carter, si președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev.

Survenind într-un moment cînd 
spirala înarmărilor a luat proporții 
din ce în ce mai îngrijorătoare, a- 
runcînd poveri tot mai grele pe 
umerii popoarelor, creînd grave pri-

mejdij pentru întreaga omenire, pro
gresele înregistrate la convorbiri
le de la Geneva reprezintă, . fără 
îndoială, un fapt pozitiv în evo
luția vieții internaționale, se în
scriu pe linia eforturilor îndrep
tate spre oprirea ascensiunii înarmă
rilor, spre încetarea fabricării de noi 
arme tot mai perfecționate, cu mare 
capacitate dd distrugere. Așa cum se 
știe, realizarea armelor racheto-nu- 
cleare cu destinație strategică impli
că cheltuieli imense, consumuri u- 
riașe de materii prime și materiale 
din cele mai prețioase, absoarbe și 
deturnează de la scopurile sale fi
rești un însemnat potențial științific 
și tehnic — însăși inițierea negocie
rilor S.A.L.T. fiind determinată de 
necesitatea de a se impune o limită 
unei escaladări atît de primejdioase 
și de costisitoare. Tocmai de aceea 
problemele în discuție depășesc ca
drul bilateral, ele prezintă un larg 
interes pentru toate statele lumii. 
Interesele vitale ale popoarelor im
pun să se facă totul pentru înlătura
rea pericolului unei conflagrații nu
cleare. care ar provoca pagube incal
culabile, ar periclita însăși civiliza- • 
ția umană și, desigur, orice pas, 
orice măsură tranzitorie în aceas
tă direcție este binevenită, răs
punde unei cerințe ’ stringente.

în această lumină, opinia publică 
din tara noastră apreciază pozitiv 
convorbirile de la Geneva, ca un pas 
de natură să deschidă calea unor noi 
progrese pe calea destinderii, a îm
bunătățirii climatului internațional, 
să stimuleze eforturile îndreptate 
spre oprirea cursei înarmărilor, spre 
trecerea la măsuri de dezarmare, și 
în primul rind de dezarmare nu
cleară — obiectiv fundamental al zi
lelor noastre. Referindu-se la însem
nătatea negocierilor sovieto-amen-

limitarea armamentelor 
tovarășul NICOLAE 
sublinia recent : „Noi

cane pentru 
strategice, 
CEAUȘESCU 
acordăm o importanță deosebită con
vorbirilor S.A.L.T. II dintre Uniunea 
Sovietică și S.U.A. și considerăm că, 
deși au un caracter limitat, încheierea 
lor cu succes ar avea o influență po
zitivă asupra destinderii in Europa și 
pe plan mondial".

Firește, problemele în dezbatere 
sînt complexe și complicate, dar im
portanța lor deosebită reclamă efor
turi susținute pentru finalizarea nego
cierilor, în conformitate cu interese
le generale ale păcii și securității. 
Viața a arătat și arată că, oricit de 
complicate ar fi problemele, ele își 
pot găsi rezolvare pe calea dialogu
lui, a contactelor, a discuțiilor direc
te. Negocierile de la Geneva vin încă 
o dată să confirme acest adevăr, să 
evidențieze eficacitatea metodei 
tratativelor ca unica modalitate de 
natură să conducă la rezultate pozi
tive în soluționarea complexelor pro
bleme ale vieții internaționale.

Desigur, încheierea cu succes a a- 
cestor negocieri s-ar înscrie ca o 
contribuție importantă la consolida
rea destinderii, ar veni în întimpina- 
rea intereselor și aspirațiilor majo
re de liniște și dezvoltare pașnică 
ale tuturor popoarelor, ale tuturor 
țărilor, indiferent de orînduirea so
cială, inclusiv ale țărilor mari,

Salutînd progresele înregistrate în 
cadrul negocierilor S.A.L.T. II, opi
nia publică din țara noastră își ex
primă speranța că problemele care 
au mai rămas în suspensie își 
găsi rezolvări corespunzătoare, 
aceste negocieri vor fi finalizate in 
scurt timp, marcînd un aport de sea
mă la cauza generală a destinderii, 
păcii și înțelegerii internaționale.

vor 
că

timpul in-

informații 
pe de altă

turcă "de 
menționează. . _ ... 
Universitatea din Ankara

Biilent Ecevit a anunțat, de ase
menea. adoptarea unor măsuri pri
vind trimiterea de ajutoare in ali
mente. medicamente si alte bunuri 
de primă necesitate spre a fi distri
buite rănitilor și persoanelor ale 
căror case au fost avariate sau care 
și-au părăsit locuințele în 
cidentelor.

Agenția 
„Agentolia" 
parte, că la
a fost organizată o manifestație a 
studenților în semn de protest împo
triva incidentelor tragice de la 
Kahramanmaras. Participant» s-au 
pronunțat, totodată. împotriva provo
cărilor elementelor fasciste. Mani
festant» au fost atacati de elemente 
de dreapta. în cursul ciocnirilor care 
s-au produs cu acest prilej fiind ră
niți 16 studenți.

★
Parlamentul Turciei a aprobat, 

marți seara, cu o mare majoritate, 
instituirea legii marțiale în 13 de
partamente ale tării. în favoarea 
acestei măsuri, adoptată în ședința 
extraordinară de luni seară a guver
nului, au votat 537 de deputați, unul 
s-a abținut și unul s-a pronunțat îm
potrivă.

Legea marțială, instituită în urma 
incidentelor sîngeroase care au fost 
provocate, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, de elemente extremiste de 
dreapta în localitatea Kahramanma
ras din estul Turciei, urmează să ră- 
mînă în vigoare timp de două luni.

Reacții in legătură cu
unei conferințe a țărilor

si a statelor
ABU DHABI 26 (Agerpres). — 

Propunerea statelor Pieței comune 
de a se ține de urgență o conferință 
a țărilor producătoare de petrol și a 
celor industrializate reține atenția 
prese, din Emiratele Arabe Unite. 
Cotidianul „Al Ittihad" califică a- 
ceastă invitație drept „prima reacție 
logică" a țărilor industrializate in 
urma majorării prețului petrolului 
brut, hotărîre luată retent la reuni
unea ministerială O.P.E.C. de Ia Abu 
Dhabi. ..Această inițiativă, precizea
ză ziarul, ar putea constitui baza 
unui dialog constructiv care să ser-

Generalul Juvenal Ha- 
byarimana a fost ales 
președinte al Republicii 
Ruanda 'n urma scrutinului des
fășurat duminică. Agenția France 
Presse informează că pentru noul șef 
al statului ruandez au fost exprimate 
98,99 la sută din voturi. După cum a 
declarat Juvenal Habyarimana. a- 
ceste alegeri, c.are urmează referen
dumului de la 18 decembrie consa
crat adoptării noii Constitute „mar
chează revenirea la instituțiile nor
male".

Dezvoltarea cooperării 
latino-americane. Sistemul e- 
conomic latino-american (S.E.L.A.) a 
pus la punct, un ansamblu de proiec
te deosebit de importante pentru dez
voltarea în ritm susținut a industriei 
piscicole. Referindu-se la aceste pro
iecte, secretarul general al Comitetu
lui de acțiune al S.E.L.A. în domeniul 
pescuitului, Juan Jose Cardenas, a 
arătat că se impune o valorificare 
mai eficientă a peștelui prin con
struirea unor noi fabrici de con
serve, de pastă și făină de pește, 
precum și prin sporirea rolului coo
perării la scara întregii Americi La
tine și în acest cimp de activitate, cu 
vechi tradiții pentru o serie de țări, 
say de largă perspectivă pentru al
tele.

Fostul premier al Indiei, 
Indira Gandhi, a fost pusă 
în libertate, marti seara> 13 cî* 
teva ore după ce președintele Indiei, 
Neelam Sanjiva Reddy, a semnat ac
tul de încheiere a sesiunii de iarnă 
a parlamentului. După cum s-a mai 
anunțat, la 19 decembrie, Camera de- 
putaților (Lok Sabha) a Parlamen
tului Indiei a decis cu majoritate de 
voturi excluderea Indirei Gandhi din 
rîndurile deputaților, concomitent cu 
privarea sa de libertate ' pînă la în
cheierea actualei sesiuni a parlamen
tului, sub acuzația de a fi comis acte 
ilegale în perioada guvernării sale.

propunerea convocam
producătoare de petrol

industrializate
vească atît intereselor economiei in
ternaționale, 
producătoare 
trol".

La rîndul _ ..
subliniază că „reglementarea proble
melor de care suferă* economia mon
dială rezidă în instaurarea unei noi 
ordini care să asigure o mai justă 
repartizare a bogățiilor, o participare 
mai largă a țărilor în curs de dezvol
tare la comerțul internațional, o 
fixare mai echitabilă a prețului ma
teriilor prime și liberul transfer de 
tehnologie către țările sărace".

cit si celor ale tarilor 
și consumatoare de pe-
său. ziarul „A!-Wahda“

Exodul populației rurale în țările
GENEVA 26 (Agerpres). — Peste 

60 milioane persoane au părăsit după 
anul ,1950 zonele rurale în țările oc
cidentale, iar alte 60 de milioane vor 
face aceasta pînă în anul 2000 — re
levă într-un studiu Biroul Internațio
nal al Muncii. în ultimele decenii, 
Europa occidentală. America de Nord. 
Japonia și Australia au pierdut 1.5

milioane de țărani pe an. în acest 
ritm, se apreciază în document, to
talul lor nu va depăși 10 milioane 
la sfîrșitul secolului, iar virsta medie 
a peste 80 Ia sută dintre ei va fi de 
45 de ani. Acest exod și îmbătrînirea 
populației rurale ridică probleme de
osebit de dificile în țările occidentale 
— relevă studiul.

ECUADOR

Pentru consolidarea unității de acțiune
a forțelor

QUITO 26 (Agerpres). — într-un 
comunicat dat publicității la Quito. 
Partidul Socialist Revoluționar Ecua
dorian (P.S.R.E.) s-a pronunțat pen
tru continuarea și consolidarea unită
ții de acțiune și a solidarității forțe
lor care formează Frontul Amplu de 
Stingă (F.A.D.I.). Documentul arată 
că în cursul congresului extraordinar 
care a avut loc recent la Cuenca. în 
sudul tării, participanta au hotărît să 
se abțină de la vot. depunind bu
letine albe, in cadrul celui de-al

de stingă
doilea tur de scrutin prezidențial, 
programat pentru aprilie anul viitor, 
deoarece candidatul social-creștin la 
funcția supremă. Sixto Duran Ballen. 
„nu reprezintă o adevărată alterna
tivă pentru țară". Delegații la con
gres au hotărît,. totodată, să participe 
cu candidați 
lamentare, 
dată.

în cursul
Fernando Maldonado a 
secretar general al P.S.R.E.

proprii la alegerile par- 
programate la aceeași

lucrărilor congresului, 
fost reales

Razele de neutrino și

subatomice

Mai multi cercetă
tori de la Universita
tea statului Washing
ton sint de părere că 
razele de neutrino — 
particule
fără masă sau sarcină 
electrică — pot fi fo
losite in viitor pentru 
comunicații cu even
tualele ființe extrate
restre, pentru preves
tirea cutremurelor și 
pentru a se explica 
crearea Universului. 
Săptămlna trecută, cer
cetătorii de la univer
sitatea amintită au 
reușit să dovedească 
că razele de neutrino 
pot transporta mesaje

viitorul • •'

Centrul arab pentru știin
țele sociale. La Cairo 3 fost 
inaugurat Centrul arab pentru știin
țele sociale, înființat cu spriji
nul Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO). Centrul urmărește sta
bilirea de relații culturale și științi
fice între statele arabe. Acordul de 
realizare a acestui centru a fost sem
nat în 1974 între Egipt și UNESCO. 
Conducerea centrului este alcătuită 
din reprezentanți ai Arabiei Saudi- 
te, Irakului, Kuweitului, Egiptului, 
UNESCO și ai Comisiei economice a 
Asiei de vest.

Convorbiri afgano—viet
nameze. DeleSafia Republicii So
cialiste Vietnam, condusă de Nguyen 
Duy Trinh, ministrul afacerilor ex
terne, și-a încheiat la 26 decembrie 
vizita oficială de prietenie întreprin
să la Kabul. în timpul convorbirilor 
purtate cu oficialitățile afgane au 
fost abordate probleme ale extinderii 
relațiilor bilaterale, precum și unele 
chestiuni internaționale de interes 
reciproc. Cu prilejul vizitei a fost 
semnat un acord pe cinci ani de co
laborare în domeniile cultural, știin
țific, ăl informațiilor și pregătirii ca
drelor.

Postul de radio Tehe
ran, de agenția Associated
Press, a anunțat că, printr-un ordin

Anchetă. Ministerul 
al Petrolului și Energiei 
deschiderea unei anchete asupra cos
turilor proiectelor petroliere din Ma
rea Nordului, care au cunoscut în 
ultima vreme o puternică tendință de 
creștere. Măsura in acest sens a fost 
adoptată la cererea opoziției. Investi
gațiile vor fi efectuate de un grup de 
experți independenți, urmind a avea 
ca obiect ansamblul operațiunilor pe
troliere din sectorul norvegian al 
Mării Nordului. Ministerul a anunțat, 
totodată, că nu a fost luată încă o 
decizie în problema prospectării re
surselor de țiței și gaze naturale si
tuate la nord de paralela 62.

a anunțat

Indicele Comisiei brita
nice a prețurilor, care reflecta 
pe o bază anuală creșterile survenite 
într-o perioadă de șase luni, s-a ci
frat in luna noiembrie la 4,8 la sută, 
în luna precedentă, el fusese de 4,6 la 
sută. După cum relevă ziarul „Financi
al Times", indicele dezvăluie totodată 
tendințele viitoare ale ratei inflației, 
întrucît majorările de prețuri notifi
cate comisiei se fac simțite la nive
lul prețurilor cu amănuntul după 
două-trei luni. Astfel incit, mențio
nează ziarul, este de așteptat ca pe
rioada următoare să aducă în Marea 
Britanie creșteri de prețuri superioa
re mediei ultimelor luni.

Accident minier. Un torent 
de apă și noroi care a năvălit în ga
leriile minei de aur și argint din zona 
satului mexican Bolanos, din statul 
Jalisco, a provocat moartea a 12 mi
neri — informează agenția France 
Presse, reluînd o relatare a presei 
locale.

PESTE 400 DE MILIOANE DE OAMENI 
SUFERĂ DE FOAME

— declară directorul general al F.A.O.
ROMA 26 (Agerpres). — Lipsa de hrană și foametea care afectează 

peste 400 milioane de persoane reprezintă adevărate „scandaluri ale 
epocii noastre", a declarat, la Roma, Edouard Saouma, directorul general 
al Organizației Națiunilor Unite 
(F.A.O.).

Saouma a subliniat că „a nu fi 
bilă pentru ca omul să se bucure 
alte drepturi conținute în Declarația

pentru Alimentație și Agricultură

înfometat constituie o condiție preala- 
de dreptul la viață, la sănătate și Ja 

universală a drepturilor omului".

umane traversind di
rect Pămintul, reali
zare care poate da 
speranțe că se va a- 
junge la eliminarea 
stațiilor de satelit fo
losite cu relee. Expe
rimentul a avut loc la 
acceleratorul national 
Fermi din localitatea 
Batavia, statul Illinois, 
unde razele de neutri
no au fost astfel pla
sate pentru a se veri
fica forța de penetrație 
prin trei bazine de 
apă, de cite 500 ga
loane, la o distantă de 
șase kilometri. Razele 
de aici au străbătut 
rocile și solul dealuri-

lor întilnite in cale, 
pentru a produce apoi 
scintei , la atingerea 
apei. S-a dovedit in 
acest fel că este po
sibilă comunicarea cu 
submarinele aflate la 
mare distantă, precum 
și cu 
dincolo de 
legăturile 
imposibile, 
bază se 
asemenea, 
pot transmite mesaje 
către eventualele fiin
țe inteligente din Uni
vers sau pot fi recep
ționate și „traduse" 
aici eventualele mesa
je recepționate din 
Univers.

sateliți aflați 
Lună, unde 
radio sint 
Pe această 
poate, de 

spera că se

Raportul anual al
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

în raportul anual dat publicității la 
Washington de Banca Mondială este 
subliniată creșterea semnificativă a 
volumului activităților acestui orga
nism de credit si al celor două filiale 
ale sale — Asociația internațională 
de dezvoltare (A.I.D.), care acordă 
împrumuturi țărilor în curs de dez
voltare celor mai sărace (cu un venit 
national anual pe locuitor inferior 
cifrei de 520 dolari) și Societatea 
financiară internațională (S.F.I.) —
specializată în Împrumuturi acordate 
sectorului privat.

în exercițiul financiar 1978 (1 iulie 
1977 — 30 iunie 1978). numărul total 
al împrumuturilor acordate de Banca 
Mondială s-a ridicat la 236 — față 
de 228 in exercițiul precedent. Va
loarea totală a acestora a atins 8,4 
miliarde dolari, ceea ce reprezintă o 
majorare de 18,3 la sută comparativ

Băncii Mondiale
cu perioada anterioară de 12 luni, 
împrumuturile Băncii Mondiale sînt 
rambursabile în termen de maximum 
20 de ani. cu o 
7,9 lă sută.

Potrivit noilor 
în urmă cu cinci 
Băncii Mondiale, 
aceasta a acordat 
iedelor vizînd stimularea 
turii si. în general, dezvoltarea ru
rală; Astfel. împrumuturi si credite 
totalizind 3,27 miliarde dolari au fost 
acordate în 1978 în acest scop, com
parativ cu 2,3 miliarde în 1977. 
Ca termen de comparație, este re
amintit faptul că in 1974 acest sector 
economic beneficia de numai 22,17 
la sută din volumul total al împru
muturilor si creditelor acordate de 
Banca Mondială și de filialele sale,- 
fată de peste 38 la sută în prezent.

dobîndă anuală de
orientări definite, 

ani. de președintele 
Robert McNamara, 
prioritate netă pro- 

agricul-

VENEZUELA

Rezultatele definitive ale alegerilor 
generale desfășurate în Venezuela au 
confirmat victoria Partidului Social- 
Creștin COPEI asupra Acțiunii De
mocratice, acestea fiind grupările care 
predomină în viața politică a țării. 
Cifrele demonstrează această afirma
ție : dacă învingătorul, candidatul 
COPEI, Louis Herrera Campins, a 
obținut 46,43 la sută din voturile ex
primate, reprezentantul A.D.. Luis 
Pinerua Ordaz, s-a plasat foarte a- 
proape, cu 43,34 la sută, cele 
două formații politice de centru-stin- 
ga obținind împreună 90 la sută din 
sufragiile corpului

Așa cum o cere 
blice venezuelene, 
curs oficial, noul 
schițat liniile generale ale politicii 
pe • care o va promova în cei cinci 
ani ai mandatului ce-1 va exercita 
cu începere de la 12 martie 1979. In
tre opțiunile enunțate cu acest pri
lej. afirmațiile potrivit cărora „va 
acționa sub semnul austerității și va 
cere colaboratorilor săi să 
potriva risipei"'au reținut 
bire atenția observatorilor 
cas. care le apreciază ca 
pentru preocupările factorilor 
ponsabili în etapa pe care o traver
sează în prezent tara. în ultimii ani. 
Venezuela — unul din marii produ
cători de petrol ai lumii — după ce 
și-a recuperat resursele aflate 
control 
tantele 
ținute 
a unei 
voltării. 
cretizat 
naționale în cele mai diferite sectoa
re ale economiei : siderurgia, petro
chimia, energetica, agricultura etc. 
Au fost, de asemenea, concepute am
ple proiecte în' domeniul științei și 
tehnologiei, ca și in sfera social- 
culturală. Concomitent cu ritmul 
alert al dezvoltării. Venezuela și-a 
extins sfera relațiilor externe, di- 
versificînd schimburile comerciale și 
economice, în acord cu interesele na
ționale, și afirmindu-se ca o prezen
ță activă în cadrul „Grupului celor 
77“ al țărilor în curs de dezvoltare.

Caracterul accelerat al dezvoltării, 
ca și rezultatele notabile obținute nu 
au reușit însă — în pragul transfe
rului mandatului prezidențial — să 
estompeze problemele cu care se 
confruntă încă țara. Producția agri
colă — deși a bătut în 1977 toate re
cordurile anterioare — nu a înlătu-

electoral.
tradiția vieții pu- 
în primul său dis- 
președinte ales a

lupte îm- 
cu deose- 
din Cara- 
definitorii 

res-

____  _______   sub 
străin, a dirijat impor- 
fonduri suplimentare ob- 

spre punerea în aplicare 
adevărate strategii a dez- 
Această strategie s-a con- 
într-o serie de programe

rat necesitatea continuării importu
rilor masive de alimente ; ritmul de 
dezvoltare a rețelei rutiere nu a re
ușit să tină pas cu cerințele ; criza 
de locuințe continuă să-și facă sim
țite efectele. Dar, potrivit aprecierii 
oficialităților de la Caracas, proble
ma numărul unu a societății vene- 
zuelene rămîne utilizarea în măsură 
prea mare în scopuri de consum a 
fondurilor provenite din petrol. Pro
blema devine cu atît mai acută cu 
cît. cum este și firesc, procesul dez
voltării implică investiții tot mai im
portante, pe măsura creșterilor înre
gistrate, iar „suportul" lor financiar 
îl constituie valorificarea unei resur
se naturale — petrolul — care nu 
este renovabilă, dimpotrivă, zăcămin
tele diminuîndu-se treptat.

în aceste condiții, majoritatea ve- 
nezuelenilor consideră că a sosit mo
mentul unei cotituri spre austeritate. 
„Austeritatea este o necesitate, 
proape un imperativ" 
de mult, președintele
Carlos Andres Perez. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît — cum se arată la 
Caracas — eforturile pentru dezvol
tarea industriei, în primul rind a sec
torului de prelucrare a 
petroliere, trebuie continuate, 
încetinire a ritmului de creștere 
industriei petroliere ar duce la 
scădere a ritmului de dezvoltare

a-
— declara, nu 
în exercițiu,

produselor 
O
a 
o 
a 

întregii economii, cu toate consecin
țele ce ar decurge de aci. De aseme
nea, cu tot atîta acuitate se pune și 
problema pregătirii cadrelor tehnice 
naționale necesare transpunerii 
viață a proiectelor preconizate.

în aceiași sens, președintele nou 
ales, Herrera Campins, sublinia prio
ritatea ce va fi acordată în progra
mul său de guvernare consolidării 
sectorului de stat din economie, pa
ralel cu dezvoltarea învătămîntului 
si pregătirea de cadre specializate. 
Noul președinte a relevat, totodată, 
necesitatea unei mai echitabile re
partizări a venitului național in be
neficiul sectoarelor celor mai defavo
rizate. problemă care a constituit, de 
altfel, una din temele principale ale 
campaniei electorale.

Sînt probleme. în esență, comune 
cu ale celorlalte state în curs de 
dezvoltare, ceea ce a și determinat 
reafirmarea voinței Venezuelei de a 
acționa în continuare. împreună Cu 
acestea, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

in

Valentin PAUNESCU
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