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Și în acest an, milioanele de cetățeni se angajează 
să întărească autoconducerea și autogospodărirea pentru 
ca toate localitățile să fie tot mai prospere, mai frumoase

ÎNTRECERE • Tractoarele să lucreze din plin pe terenurile nearate 
în toamnă @ Ritmul reparațiilor trebuie grăbit

Fiecare început de an este marcat, 
printr-o frumoasă tradiție muncito
rească, 
cialistă 
pentru 
asigura 
lă mai 
muncii 
din toate sferele producției materi
ale și spirituale. într-o asemenea 
competiție se angajează, în fiecare 
an, in numele milioanelor de cetățeni 
de pe tot cuprinsul patriei, și 
liile populare.

Cinstea de a lansa chemări 
trecere în acest an a revenit 
liilor populare ale județului Brăila, 
municipiului Suceava și comunei 
Grindu din județul Ialomița. Carac
teristica principală a acestor chemări 
o constituie, așa cum se poate con
stata, sporirea preocupării consiliilor 
populare de a mobiliza toate forțele 
materiale și umane, pe toți cetățenii 
țării, la înfăptuirea în mod exemplar 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului de dezvoltare economi
co-socială armonioasă a tuturor loca
lităților patriei, de a cinsti cu noi 
realizări de seamă. în toate domeni
ile de activitate, mărețul eveniment 
din viața partidului și poporului nos
tru — Congresul al XII-lea al parti
dului.

în ultimii ani, ca o consecință fi
rească a adîncirii democrației noas
tre socialiste, s-a întărit procesul de 
autoconducere și autogospodărire a 
localităților, a crescut continuu nu
mărul consiliilor populare care se 
autofinanțează — ceea ce reflectă 
ampla participare a cetățenilor la 
dezvoltarea economico-socială a co
munelor si orașelor, la autoconduce- 
rea lor. Este un proces firesc pe 
care, prin măsurile și hotăririle a- 
doptate, Congresul consiliilor popu
lare din februarie 1976 și Conferința 
președinților consiliilor populare din 
anul trecut l-au stimulat puternic.

Angajamentele mobilizatoare pe 
care le conțin chemările — progra
me concrete de dezvoltare economică 
și socială a tuturor localităților pa
triei, de îmbogățire și înfrumusețare 
a mediului ambiant de viată 
prin eforturile financiare mari ale 
statului, cît și prin contribuția 
mijlocită a cetățenilor — se 
scriu în acest proces, definesc ca
racterul stimulator al întrecerii, 
forța ei de a capta, ca într-un puter
nic fluviu, spiritul gospodăresc al în
tregii populații a țării. Rezultatele 
practice ale acestei ample competiții 
economico-sociale au fost dovedite 
din plin anul trecut de cele trei con
silii populare autoare ale chemărilor 
la întrecere : Consiliul popular jude
țean. Brăila a depășit planul la inves
tiții cu 12 la sută și a realizat prin 
munca patriotică a locuitorilor lu
crări de gospodărire și înfrumusețare 
în valoare de peste 320 milioane lei ; 
Consiliul popular municipal Suceava

de chemările la întrecere so- 
pe care și le adresează — 
a munci mai bine, pentru a 
dezvoltarea economico-socia- 
rapidă a țării — oamenii 
din industrie și agricultură,

consi-

la în- 
consi-

a depășit volumul investițiilor proprii 
cu 7 milioane și a efectuat, cu con
tribuția cetățenilor, lucrări de gospo
dărire și înfrumusețare în valoare de 
peste 200 milioane lei; Consiliul popu
lar al comunei Grindu a îndeplinit și 
depășit toți indicatorii planului eco
nomic în profil teritorial. Rezultate 
asemănătoare s-au obținut in majo
ritatea orașelor și comunelor.

în cadrul planului de dezvoltare 
economico-socială a țării pe 1979, 
consiliile populare au de realizat o- 
biective de mare însemnătate pentru 
munca și viața fiecărei localități, a 
tuturor cetățenilor — de la amplul pro
gram de construcții de locuințe, care 
prevede construirea a aproximativ 
250 000 apartamente in acest an — 
pînă la înfăptuirea sarcinilor de mare 
importantă în domeniile sistematizării 
și urbanizării, aprovizionării popu
lației, dezvoltării prestărilor de servi
cii. . gospodăririi și înfrumusețării loca
lităților, perfecționării activității in 
domeniul învățămîntului, ocrotirii să
nătății, educației politice și culturii 
socialiste etc. Aceste obiective care, 
după cum ușor se poate vedea, vi
zează în egală măsură atît interesul 
general al fiecărei colectivități, al fie
cărei așezări, cît și pe cel al fiecă
rui cetățean în parte, pot prinde via
ță mai repede și mai bine prin con
tribuția fiecăruia în parte și a între
gii colectivități.

Tocmai acest caracter al întrecerii 
consiliilor populare — de întrecere în 
care- cetățeanul este. în esență, și 
autor, și beneficiar — impune ca an- ■ 
gajamentele ce vor fi asumate, ca 
răspuns la chemări, să fie temeinic 
chibzuite, să fie adoptate printr-o

amplă dezbatere și unanimă apro
bare din partea cetățenilor, astfel în- 
cît ele să reflecte posibilitățile reale, 
maxime ale fiecărei colectivități, să 
pună în valoare resursele materiale 
ale tuturor localităților, experiența 
consiliilor populare și a organisme
lor obștești.

Este esențial, de asemenea, ca — 
odată cu declanșarea întrecerii — 
consiliile populare, sub îndrumarea 
și controlul organelor și organizații
lor de partid, să-i asigure același 
puls pe parcursul întregului an. să 
stimuleze participarea cetățenilor nu 
prin decizii și circulare, ci prin 
exemplul personal al deputaților, al 
tuturor conducătorilor de unități 
economice și sociale din orașe și co
mune. Organele locale ale puterii de 
stat, birourile și comitetele lor exe
cutive, organismele obștești ale aces
tora pot și trebuie să pună în valoare 
întreaga experiență ciștigată pînă 
acum, toate formele muncii politice 
și organizatorice de masă pentru a 
asigura antrenarea tuturor cetățeni
lor la înfăptuirea angajamentelor 
asumate în întrecere, practic la în
treaga operă de autoconducere și au- 
togosnodărire a localităților — care 
constituie, de fapt, temelia activită
ții consiliilor populare.

întrecerea între consiliile popu
lare. între milioanele de locuitori de 
pe țot cuprinsul 
facem totul ca 
existe în toate 
cîștigători cîți 
orașele, municipiile si satele noastre 
să devină, prin aportul tuturor, mai 
înfloritoare, mai frumoase.

• întreprinderea de 
aluminiu Slatina

• Combinatul de fi 
bre sintetice Să
vinești

• întreprinderea a 
gricoiă 
Pecica, 
Arad

• Institutul

de stat
județul

de cer
cetare științifică 
și inginerie teh
nologică pentru 
automatizări, teh
nică de calcul 
și telecomunica 
ții - București

ieri, 11 ianuarie. în stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii tractoarele 
au fost reparate în proporție de 51 
la sută, grapele cu disc — 95 la 
sută, semănătorile pentru prăsitoare 
— 68 la sută.

în unele unități, la un important 
număr de tractoare reparațiile nu pot 
fi .finalizate din lipsa unor piese de 
schimb absolut necesare. Astfel, in 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județul Ialomița, deși lu
crările de reparații au fost bine or
ganizate și s-au recondiționat nu
meroase repere. 300 tractoare nu pot 
fi reparate deoarece lipsesc unele 
piese de schimb. între care arborii- 
motor ce trebuie furnizați de între
prinderea mecanică Codlea și uzine
le. „Tractorul" Brașov. Baza de a- 
provizionafe tehnlco-materială pen
tru agricultură Ialomița face multe 
demersuri, dar arborii-motor nu so
sesc. Situații similare se întilnesc și 
în alte județe. Asigurarea pieselor de 
schimb este o problemă de rezolva
rea căreia depinde repararea la ter
menele prevăzute 
calitate a tuturor 
La ultima ședință 
tiv al Consiliului 
culturii s-a stabilit ca o măsură o-

dețele Sălaj, Galați, Teleorman. Vîl- 
cea, Tulcea și altele. Trebuie arătat 
însă că din restanța la arături nu s-a 
recuperat decît foarte puțin. De aci 
decurge necesitatea ca specialiștii 
din unitățile agricole să urmărească 
starea terenului și să dirijeze trac
toarele acolo unde se poate lucra cu 
prioritate, astfel incit arăturile pen
tru însămînțărlle de primăvară să 
poată fi încheiate cît mal repede, 
condiție de mare însemnătate pentru 
ca să fie îmbunătățite însușirile fizi
ce ale solului.

Desigur, cel mai vare volum de lu
crări la cîmp va trebui să se execute 
odată cu venirea primăverii, cind se 
va trece cu toate forțele la întreți
nerea ogoarelor și însămînțarea cul
turilor timpurii. Pentru aceasta se 
cere ca toate tractoarele și mașinile 
agricole să fie reparate cu cea mai 
mare răspundere, astfel încit să exis
te garanția bunei lor funcționări pe 
tot timpul campaniei agricole. Iată 
de ce pe agenda urgențelor actualei 
perioade se înscrie, in stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii și 
întreprinderile agricole de stat, gră
birea reparațiilor și efectuarea cu 
cea mai mare răspundere a recepției 
tuturor utilajelor. Din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare rezultă că pînă

în aceste zile de iarnă sint de exe
cutat multe lucrări agricole de care 
depinde. în măsură hotăritoare. obți
nerea producțiilor agricole prevăzute 
a se obține în acest an. Dintre aces
tea se detașează executarea arături
lor pe terenurile unde această lu
crare nu s-a făcut în toamnă, trans
portul îngrășămintelor naturale și. 
bineînțeles, lucrările de sezon în le- 
gumicultură si pomicultură. Totodată, 
mecanicii si mecanizatorii din între
prinderile agricole de 
pentru mecanizarea 
atelierele specializate 
rele si utilajele care 
în campania agricolă 
Oamenii muncii din agricultură, sub 
îndrumarea directă a organelor si or
ganizațiilor de partid, au datoria de 
mare răspundere de a face totul pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor stabilite de conducerea partidului 
privind executarea lucrărilor pregă
titoare ale producției anului 1979.

Obținerea unor recolte mari presu
pune. în primul rind. executarea tu
turor lucrărilor agricole in cîmp la 
timp si la un înalt nivel calitativ. 
După cum se știe, planul arăturilor 
de toamnă nu a fost realizat cu circa 
250 000 hectare. Pentru ca această si
tuație să nu influențeze negativ asu
pra nivelului recoltelor la culturile 
care se însămintează în primăvară se 
cere ca arăturile să continue în fe
restrele iernii. întelegînd această ne
cesitate și profitind de faptul că solul 
se poate lucra. încă din aceste prime 
zile ale lunii ianuarie, mecanizato
rii din 
arăturile, 
ianuarie. în întreprinderile agricole 
de stat din județul Ialomița au fost 
făcute,Târâturi-pev 5 500 , hectare, in 
cooperativele agricole din județele 
Ilfov — 4 600 hectare. Ialomița — 
4 000 hectare. Arad — 1 960 hectare.

e asemenea, s-a lucrat și pe ogoa- 
île cooperativelor agricole din ju-

stat, stațiunile 
agriculturii si 
repară tractoa- 
vor fi folosite 
de nrimăvară.

și in condiții de 
utilajelor agricole, 
a Biroului Execu- 
Național al Agri-

(Continuare in pag. a III-a)
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unele județe au continuat 
Astfel, in perioada 3—10

ne-
în-

patriei a început. Să 
la încheierea ei să 
localitățile tot atîtia 
participant!, toate

Constantin PRIESCU

Tinerețe edilitara la Satu Mare Foto : S. Cristian
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minerilor
Clubul orășenesc din Vulcan a devenit de mult timp 

locul de intilnire al minerilor. Aici ortacii din minele 
Vulcanului sau ale Paroșenilor iau parte la schimburi 
de experiență, simpozioane, mese rotunde, întreceri 
sportive. Oamenii ieșiți din șut ori aflați înaintea șu
tului mai schimbă intre ei cite o vorbă, iși spun bucu
riile, iși rostesc preocupările. Clubul devine astfel un 
loc familiar, apropiat.

„Tocmai de aceea zic, s-a pronunțat cu puțin timp in 
urmă șeful de brtgadă Mihai Dudescu, să venim aici, 
cind se poate, și cu soțiile noastre. Nit sint și ele păr
tașe la tot ceea ce facem și ne preocupă pe noi ?“. Și 
astfel, drumul spre clubul lor mulți dintre mineri au

început sa-l jaca m „familie". Nimeni nu s-a simțit stin
gherit — doar se cunosc între ei — iar discuțiile obiș
nuite s-au desfășurat la fel de direct, bărbătește.

...intr-una din zile, minerii șefi de brigăzi frun
tașe Ion Filiche, Francisc Fazakoș și Ion Grigorescu de 
la Paroșeni (întreprindere fruntașă pe bazinul car
bonifer al Văii Jiului) și brigadierii Ilie Chiron, Ion Ca
lotă și Dumitru Sabău de la Vulcan au „divulgat" 
din secretele lor în organizarea muncii — predarea și 
preluarea schimburilor din mers, folosirea unor metode 
de lucru înaintate, calificarea și policalificarea mineri
lor. Fiecare a subliniat ciștigurile mari realizate 
ca urmare a depășirii planului, traiul lor mai bun. Fi
rește, s-au pus și întrebări, s-au dat răspunsuri de către 
conducerile tehnice ale celor două întreprinderi mi
niere.

Unii dintre mineri, rămași in urmă cu realizarea sar
cinilor de plan sau care au absentat nemotivat, nu prea 
s-au simțit în apele lor, cind li s-a amintit acest lucru. 
După cum și unele dintre soțiile minerilor s-au bucurat 
cind și-au auzit soții evidențiați, prețuiți ca oameni de 
nădejde in subteran, in vreme ce altele au trăit clipe 
de. amărăciune deoarece bărbații lor... „Dar, a afirmat 
deschis una dintre neveste, nu ne-a părut rău că am 
fost de față. E bine să știm lucrurile așa cum sint, pen
tru a putea să ajutăm și noi cu ceva". Reflecție ma
tură care, nu ne indoim, va conduce la schimbarea „din 
familie" a ceea ce trebuie și poate fi perfecționat.

Industria județului 
Satu Mare a ajuns de 
pe acum la un poten
țial productiv de 11,6 
miliarde lei anual — 
valoare superioară pre
vederilor stabilite de 
Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională 
ale partidului. Aceste 
accelerații s-au dobin- 
dit tocmai datorită rit
mului înalt de creștere, 
de 15,8 la sută, superior 
mediei pe țară și pre
vederilor planului in 
profil teritorial. Dar 
iată și o cifră furniza
tă de calculatorul di
recției județene de sta
tistică : industria săt- 
măreană realizează în 
prezent. în numai 6 
zile, producția indus
trială a județului din 
anul 1938.

Toate acestea 
fost posibile aici, 
și în întreaga țară, nu
mai în condițiile so
cialismului și sint ro
dul muncii însuflețite a 
întregului popor, al 
transpunerii în viață, 
sub conducerea parti
dului, a aspirațiilor de 
egalitate reală, fără 
deosebire de naționali
tate, pentru toți cei ce 
muncesc și trăiesc pe 
pămintul românesc. 
Concentrată cu ani 
în urmă aproape in 
întregime în orașul 
Satu Mare, industria 
a devenit în ulti
mul deceniu o realita
te pregnantă în tot 
mai multe localități. în 
rîndurile acestora se 
înscrie impetuos Ca- 
reiul, în care pulsează 
accelerat ritmurile in
dustriei constructoare 
de mașini. „Vine" pu-

ternic din urmă și ora
șul Negrești, din stră
vechea și pitoreasca 
Țară a Oașului. Aici, 
urmașii dacilor liberi 
au deprins în ultimii 
ani măiestria de a țese 
la războaiele automate 
fire din polipropilenă 
și cînepă, iar acum 
pun temeliile unei vas
te platforme industria
le cu o fabrică con-

unități agricole. Sim
pla enumerare a unor 
nume ca C.A.P. Urzi- 
ceni, Foieni, Someșul 
— Satu Mare sau a- 
sociații intercoopera- 
tiste pentru creșterea 
puilor, ca 
doar cîteva, 
sătmărenilor 
rile de Erou 
cii Socialiste 
lia de

să numim 
amintesc' 
de titlu- 
al Mun- 
și Meda- 

aur „Secera și

rință. Și aici, ca în 
toate județele țării, 
s-au construit școli, 
grădinițe, dispensare, 
un mare spital, mii și 
mii de locuințe.

Și aici, în județul 
Satu Mare, se poate a- 
firma cu deplin temei 
că in anii noștri s-a 
înfăptuit deplina ega
litate, că există posi
bilități și condiții de

© ■ u m e • • u . 9 •
a unității și frăției

structoare de mașini, 
o fabrică de tricotaje 
și alte obiective in
dustriale.

La asemenea ritmuri 
sint racordate și comu
ne precum Livada, O- 
doreu și chiar Poiana 
Codrului — ultimul, un 
sat aparținător comu
nei Crucișor. Este și 
firesc : toate aceste lo
calități, în care trăiesc 
și muncesc înfrățiți 
români, maghiari, ger
mani. sint centre urba
ne în devenire pină la 
sfîrșitul anului 1980.

...Dar să nu uităm 
agricultura. în ultimii 
ani, chiar in pofida 
unor condiții climatice 
neprielnice, s-au în
registrat pe aceste me
leaguri producții-re- 
cord in tot mai multe

Ciocanul" obținute de 
oamenii de aici.

Firește, spectaculoa
sele mutații in planul 
dezvoltării economice 
s-au reflectat la l'el 
de pregnant in creș
terea tot mai evidentă 
a calității vieții, pros
peră și demnă pentru 
toți oamenii muncii 
sătmăreni, fără deo
sebire de naționalita
te. Este sugestiv de 
menționat, în acest 
context, că retribuția 
medie reală a perso
nalului muncitor din 
județ a crescut cu 17.5 
la sută in 1977 față de 
1975, iar veniturile ță
rănimii pe o persoană 
activă au crescut cu 
aproape 4 000 lei in 
această scurtă dar fer
tilă perioadă de refe-

afirmare a personali
tății creatoare a tu
turor locuitorilor aces
tor plaiuri. Astfel, in- 
tr-un număr impor
tant de școli, cores
punzător cerințelor, 
invățămîntul se des
fășoară și in limbile 
maghiară și germană, 
în cadrul Teatrului de 
Nord activează două 
colective actoricești — 
unul in limba română 
și altul în limba ma
ghiară — dar care 
conlucrează și militea
ză intr-o deplină co
laborare pentru ridi
carea conștiinței so
cialiste a oamenilor 
muncii, pentru întă
rirea necontenită a fră
ției și unității celor ce 
trăiesc și muncesc îm
preună aici ; în județ

METIȚI
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apar două cotidiane — 
unul in limba română, 
altul in limba maghia
ră. Din rafturile libră
riilor sc cumpără deo
potrivă cărți in limbi
le română, maghiară 
și germană, iar în ca
drul cenaclurilor lite- • 
rare cum sint „loan 
Slavici", „Ady Endre", 
ca să menționăm doar 
pe cele mai cunoscute, 
se afirmă cu vigoare, 
talent și originalitate 
personalitatea creatoa
re a tinerilor poeți și 
prozatori români, ma
ghiari, germani. Re
cent, ia una din mani
festările cultural-edu- 

' cative am auzit un 
tinăr poet de limbă 
maghiară, un munci
tor •constructor, Er- 
dbdi Alexandru, ros
tind cu egală emoție 
si farmec, atit in lim
ba maghiară, cit și în 
limba română, în tra
ducerea sa, următoare
le versuri : „Aici, noi 
infrățiți intru-omeme 
și dreptate / Cuteză
tori, prin timp, lupta- 
vom mai departe / Ca 
flacăra unirii, ce arde 
in cetate / Să strălu
cească vie, în veacu
rile toate".

Ce poate fi mai 
înălțător decit un ase
menea vibrant mesaj 
încărcat de adevăr 
despre realitățile ani
lor noștri, cind egali
tatea socială și națio
nală nu mai este doar 
un deziderat, ci a de
venit un fapt funda
mental firesc ca aerul 
și apa în șirul izbîn- 
zilor socialismului ?

Școala și formarea
culturii tehnice a elevilor
Și fierului de-i dai numai bătaie, 
Minie-ți dă, surzenie și ură.
De vrei pe plac să ți se încovoaie 
Dă-i înainte de orice... căldură !
Pot fi frumoase operele literare 

care ilustrează tehnica 1 Da. dacă 
autorului nu-i lipsește componenta 
tehnică a culturii generale. Așa cum 
ilustrează fragmentul de mai sus 
dintr-o poezie pe care am citit-o, 
„LEGEA FIERULUI", despre teh
nică. E vorba de metalurgie, de un 
proces denumit forjare.

în legătură cu tema enunțată în 
titlul acestor însemnări — compo
nenta tehnică a culturii 
contemporane — se pun. în 
resc, cîteVa întrebări : Ce se 
azi, prin cultură generală ? 
tințele tehnice fac ele parte 
tura generală ? Este bine, 
alte cuvinte, recomandabil 
societății noi să aibă cunoștințe teh
nice, sau este necesar să le aibă ? 
Dacă da, care anume cunoștințe teh
nice sint necesa
re ? Și încă multe 
asemenea între
bări.

Omul, ca ele
ment în lanțul 
biologic. poate 
acționa direct asupra naturii pe 
bază de act reflex sau de instinct, 
ca și celelalte animale, dar, spre 
deosebire de acestea, el poate ac
ționa și pe bază de reprezentări de 
modele pe care le interpune între el 
și natură. El are, cum se spune, o 

Aceste modele 
maț perfecțio- 
comparate. în- 
un fel de len- 

- - _____ omului să do-
bîndească o informație mult mai am
plă, mai completă. Cultura generală 
a unui om este in esență tocmai a- 
cest ■ arsenal de modele, de repre
zentări, devenite ustensile de lucru, 
de investigare, care-i permit să în
țeleagă. să se orienteze, să descope
re, la care se adaugă și un sistem 
de valori care orientează folosirea 
acestor ustensile.

Este evident că. în formarea cul
turii generale, un rol important re
vine școlii, în particular ihvățămin- 
tului primar, gimnazial și liceal. Ar 
fi insă absurd să credem că școala 
ar putea forma întreaga cultură ge
nerală. în primul rind. pentru că rit
mul progresului în toate domeniile 
este foarte rapid și o serie de cu
noștințe de care, sigur, omul societă
ții contemporane va avea nevoie nu 
sint încă descoperite în momentul 
cîn'd el a terminat liceul. Să ne'gin- 
dim că un absolvent al liceului din 
anul acesta va ieși la pensie, dacă 
legea pensiilor nu se va schimba, in 
anul 2 020. Cite lucruri noi nu pot 
apărea pină in anul 2 020! Nu se 
poate pretinde, cred eu, ca școala să 
ofere absolventului pici măcar toate 
cunoștințele acumulate de omenire 
pină in prezent. Ar fi nu numai im
posibil, dar și inutil, 
ceste cunoștințe nu 
Este clar că trebuie 
tie a cunoștințelor ce 
elevilor. Și mai este 
anume că făurirea __ ____ _____
generale este o activitate permanen
tă, un edificiu care se clădește pe

gindire modelatoare, 
pot fi mai simple sau 
nate. Ele ar putea fi 
tr-un anumit sens, cu 
tile care permit apoi

generale 
mod fi- 
ințelege, 

Cunoș- 
din cul- 
este. cu 
ca omul

parcursul întregii vieți, ca elev, ca 
student, iar mai tîrziu, ca specialist 
și. aș zice, mai ales ca specialist. 
Rolul școlii trebuie să fie acela de a 
da absolventului ei cunoștințele e- 
sențiale ale culturii generale. Iar 
dacă admitem că școala nu trebuie 
să pompeze, fără nici o noimă, 
cunoștințe după cunoștințe in mintea 

; elevului, ci, dimpotrivă, să-i formeze 
capacitatea de a gindi. acest ciment 
care leagă cunoștințele intre ele, a- 
tunci este 
trebuie să deprindă cît mai multe fe
luri de gindire.

în acest sens, componenta tehnică 
a culturii generale este necesară as
tăzi pentru 'a permite omului socie
tății noastre să gindească în dome
niul tehnic. în condițiile în care, ală
turi de universul natural, universul 
artificial al tehnicii crește, continuu 

, ca dimensiuni și ca influență asupra 
activității umane, a înțelege ce se 
petrece în jurul tău în domeniul teh

nic, a. te orienta 
în progresul im
petuos al tehnicii 
contemporane e o 
necesitate care nu 
mai are nevoie să 
fie demonstrată, 
concepție cu totul 

tehnică, promovată

ușor de văzut că elevul

însemnări de 
acad. prof. Radu VOINEA

Cite dintre a- 
se perimează ! 

făcută o selec- 
trebuie predate 
clar încă ceva, 

propriei culturi

Există însă o 
greșită despre .... ..._
din păcate și de unele cadre didac
tice, concepție potrivit căreia tehni
ca ar fi echivalentă cu o colecție de 
procedee tehnice, de rețete, de cu
noștințe disparate. Nimic mai peri
culos. Nici istoria nu este o simplă 
colecție de date. Tehnica este în pri
mul rind gindire, acea gindire care 
are rolul de ciment pentru cunoștin
țele tehnice. Fără gindire cunoștințe
le tehnice se risipesc. Dacă elevul 
este instruit, cum se folosește strun
gul și nu știe de ce se folosește ast
fel, este de prisos. Lipsa sa de in
teres îl va face să uite repede totul.

Să considerăm o operație foarte 
simplă : o lipitură. Este o activitate 
practică. Dacă elevul 'va învăța cum 
se execută o lipitură, el va putea 
face sute de lipituri după aceea, dar 
nivelul cunoștințelor sale tehnice nu 
va crește prea mult. Dacă va ști de 
ce se poate lipi așa și nu altfel, el va 
dobîndi un nivel de cdnoștințe in
comparabil mai ridicat pentru că va 
afla, de exemplu, ce fel de materia
le se pot lipi și de ce, care material 
de adaos se poate folosi și de ce, ce 
fenomene se produc în timpul încăl
zirii (schimbări de structură, oxi- 
dări) și de ce se produc, cum pre
venim efectele nedorite ale acestor 
fenomene. Iată deci tot atitea cu
noștințe de metalurgie, metalurgie 
fizică, chimie, termotehnică pentru o 
simplă lipitură. Poate am exagerat 
puțin, dar am vrut să subliniez o idee.

Dacă disciplinele tehnice nu se pre
dau in școala generală si în liceu tu 
scopul de a forma o gindire tehnică, 
atunci cunoștințele tehnice pot înde
părta pe elevi, creindu-le o imagine 
falsă despre tehnică.
(Continuare in pag. a II-a)
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Bravo 
Marine!

I sporește debitul economiilor
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„Mă numesc Petre Vasile, și 
tint pensionar in Drăgășani. Zi
lele acestea mă aflam, intr-un 
magazin. Acolo am pierdut pun
ga cu acte și bani, vreo 5 000 
lei. Cînd am băgat de seamă, 
era prea tirziu. Am căutat în
coace, încolo, dar degeaba. 
M-am întors acasă... nu vă mai 
spun cum. A doua zi, cînd îmi 
luasem gîndul de la bani, nu
mai ce aud ciocănituri in ușa 
mea. Am dechis și am văzut un 
băiețandru. „Matale ești. nene. 
Petre Vasile ?“ — mă întrebă el 
țanțoș". „Eu sint". . „Atunci 
uite-ți punga cu bani". Drept 
să vă spun, am rămas neclintit 
ca o grindă. Cinste părinților și 
dascălilor care educă in spiritul 
cinstei tineri ca Marin Feraru, 
elev la liceul industrial din lo
calitate" !
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După
26 de ani
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„In urmă cu mulți ani, în co
muna I,iești, ne scrie Sanda Ro
tam din Brăila, mama a născut 
trei gemeni. Pe mine, pe Ioniță 
și pe Mircea. Cei doi băieți au 
fost încredințați încă de mici 
unei case de copii. Oameni bine
voitori au înfiat aproape ime
diat pe Mircea și pe Ionifă. 
Peste ani, mama mi-a spus că 
eu am doi frați. Mi-a tresărit, 
inima și am pornit degrabă să-i 
caut. L-am găsit intii pe Mircea 
și după... 26 de ani pe Ioniță, 
Datorăm intilnirea noastră zia
rului local „Viață nouă", tova
rășei Margareta loan de la mili
tia județului, milițienilor Mir
cea Mardare și Aurel Papa, că
rora le mulțumim din tot sufle
tul".
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Unul din panourile situate chiar la 
Intrarea în incinta întreprinderii de 
utilaje și piese de schimb Suceava 
evidențiază, la zi, situația economii
lor de materii prime, carburanți și 
energie. Aflăm astfel că anul trecut 
ș-au economisit. în raport cu normele 
de consum specific. 1 316 000 kWh e- 
nergie electrică. 300 000 metri cubi de 
gaz metan și 300 000 kg de metal. 
Sînt rezultate frumoase, care fac 
cinste colectivului de muncă de 
aici, demonstrând cu argumente con
vingătoare că. atunci când spiritul 
gospodăresc este instaurat cu stăru
ință în toate secțiile, sectoarele și 
atelierele, rezultatele nu pot fi decit 
pe măsura strădaniilor depuse.

— La noi în întreprindere — ne 
spunea tovarășul Nicolae Găinaru, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid — comuniștii, organizațiile de 
partid se află de multă vreme în frun
tea acțiunii pentru economii sub de
viza mobilizatoare „Producție sporită, 
de calitate superioară — cu cheltuieli 
materiale reduse". în comitetul de 
partid și organizațiile de bază anali
zăm periodic stadiul îndeplinirii an
gajamentelor, al sarcinilor asumate 
de comuniști pe linia bunel gospodă
riri a resurselor materiale, folosirii 
cit mai chibzuite a fiecărui kilogram 
de metal, fiecărui kilowatt de energie 
electrică și metru cub de gaz metan.

Cum stau lucrurile în ceea ce pri
vește consumul de energie electrică ? 
Ce acțiuni politico-organizatorice au 
întreprins pină acum organizațiile de 
partid pentru diminuarea lui 7

Străbătînd secțiile întreprinderii, ne 
reține atenția prezența peste tot a 
unor afișe, panouri și lozinci expri- 
mîrjd concis, concret și la obiect 
scopul și importanța patriotică a eco
nomisirii energiei electrice, datoria 
fiecărui lucrător de a închide, ori de 
cîte ori se oonstată o neregulă, „robi
netele" risipei. în atelierul de meca
nică grea, bunăoară, aflăm dintr-o 
chemare că reducerea consumului de 
energie electrică cu un kilowatt-oră

la fiecare mașină înseamnă, la nive
lul uzinei, o economie de 8 400 kilo- 
wați-oră ; prin intermediul altui pa
nou. colectivul atelierului de sculă- 
rie-modelărie își exprimă hotărîrea 
de a reduce consumul de energie 
electrică cu 0,5 megawați-oră la mi
lionul de lei producție industrială, în 
timp ce alte numeroase afișe și pa
nouri înscriu date.. termene și cifre 
care stimulează climatul de febrile

la Suceava
căutări pentru economisire încetățe
nit de organizațiile de partid.

Am remarcat în întreprinderea su- 
ceveană practica extrem de eficientă 
de a interveni operativ și fără me
najamente în combaterea risipei de 
energie electrică prin raidurile efec
tuate, la indicația și sub îndrumarea 
comitetului de partid, în diferite 
sectoare și compartimente de produc
ție. Un asemenea raid a fost între
prins recent de un colectiv de 
specialiști, în frunte cu subinginerul 
Constantin Bichel, de la mecano- 
energetic. Acțiunea s-a soldat cu 
măsuri operative de „secare" a unor 
izvoare de risipă, iar concluziile des
prinse au făcut obiectul unor dezba
teri în birourile organizațiilor de par
tid și al unui material difuzat prin 
intermediul stației de radiol'icare. 
Transmisia, anunțată din vreme în 
toate sectoarele, a fost ascultată de 
întregul colectiv. Comentariul pe 
marginea raidului arăta că cei 875 
megawați-oră energie electrică eco
nomisită pot servi la obținerea â 
1 000 tone otel electric sau a peste 
400 000 metri cubi oxigen, cit con-.
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Cei 7 
magnifici

Frații Gheorghe șl Dănilă Șut 
din Tiha Birgăului au ple
cat într-una din seri in satul 
vecin (Tureac) pentru a ura 
noroc pe ’79 unor prieteni. La 
întoarcere s-au intîlnit cu alți 
„colindători" din satul amintit: 
Tonta Pașcanu. Macedon și Toa- 
der Cioancă, Nicolae Rinzeș și 
Nichita Tălpaș. Din una in alta, 
„colindătorii" au ajuns la ceartă. 
S-a încins o ..urare" de mai 
mare dragul, din care ambele 
tabere au ieșit bine... șifonate. 
Dar și cil pungile goale. Pentru 
că „cei 7 magnifici" s-au ales 
fiecare cu cite 1 009 lei amendă. 
Asta deocamdată. Urmează ju
decata satului și a colectivelor 
de muncă unde lucrează. Vor fi 
urări cu nemiluita, să le ajun
gă un an întreg !
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Cu preț 
„redus“

Control inopinat al 
I.T.A. pe autobuzul 
Suceava. Și... pare i 
dar e strict autentic : 
vindea călătorilor bilete 
autobuz cu pref redus, 
șeală aritmetică ? Pierde 
banii, și-au zis controlorii, 
tră in bucluc". Cind colo, șofe
rul Nicolae Chirniciuc revindea 
biletele, pe care mai încasase 
odată bani de la alți călători. 
De aceea mai lăsa din... preț. 
Tot pentru valorificarea, in _ in
teres personal, avea pregătite 
în buzunar alte bilete folosite. 
In total, valoarea „micii afa
ceri" se ridica la aproape 400 
lei. Șoferul a continuat drumul 
cu un proces verbal la bord.

organelor 
Brașov— 

incredibil, 
șoferul 

de 
„Gre- 
omul 

in-
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VACANTELE SEZONULUI ALB

sumă întreprinderea în 15 luni. în 
același timp, s-a menționat expres 
că. în anumite sectoare, canalele risi
pei sînt încă larg deschise.

în ultimul timp, în activitatea po- 
litico-educativă din întreprindere, în
deosebi în munca de la om la om, 
și-a făcut tot mai mult loc, cu re
zultate bune, practica discuțiilor 
pe bază de calcule economice. 
Un exemplu edificator pentru sec
torul de prelucrări : un singur 
bec de 40 wați, uitat aprins un
deva, într-un ungher, consumă în- 
tr-un an 240 kilowați-oră energie 
electrică, cu care un strung ar putea 
funcționa din plin 32 de ore. Și un 
altuk la fel de convingător : prin ex
tinderea metodei de debitare a repe
relor la toleranțe negative se reali
zează anual însemnate economii de 
metal, manoperă și energie. De pildă, 
la butucul roții dințate, prin acest 
sistem, alături de economia de metal 
de»ll kg pe bucată (anual se fabrică 
aiw 4 000 de bucăți), timpul de exe
cuție la strung se reduce cu o treime 
și. în aceeași proporție, și energia 
electrică consumată (7,5 kilowați- 
oră).

Efectul unor asemenea acțiuni po
litico-educative îl putem măsura prin 
lărgirea continuă a ariei de manifes
tare a spiritului de inițiativă. Din 
numeroasele exemple ce ni s-au ofe
rit în această privință, am reținut 
două mai semnificative. Maistrul Ni
colae Mustață cu echipa lui de elec
tricieni au refăcut într-un timp re
cord întreaga instalație de iluminat 
din turnătorie, sectorizînd în așa fel 
circuitele îneît acum nici un bec nu 
mai arde fără folos. La rindul lor, 
maistrul Vasile Spac și colaboratorii 
au găsit soluții de modernizare a 
băilor de săruri, prin care se aduc 
alte economii de energie electrică.

„Faptul că întregul spor al pro
ducției marfă pe 1978, de peste 5 
milioane lei. realizat de colectivul în
treprinderii a fost obținut pe seama 
cantității de metal economisit și că 
întreprinderea și-a desfășurat activi
tatea productivă în ultima decadă a 
lunii decembrie exclusiv în baza e- 
conomiilor de energie electrică și 
combustibil, constituie pentru noi toti 
un motiv de bucurie — ne spunea 
loan Nemtișor, directorul întreprin
derii. Analizind insă in spirit critic 
si autocritic felul în care am ac
ționat in direcția economisirii ener
giei electrice, nu putem să nu evi
dențiem și cîteva neimpliniri. Este 
vorba de înregistrarea unui număr 
încă mare de rebuturi. Îndeosebi la 
turnătorie, de nerespectarea. uneori, 
a disciplinei tehnologice de-a lungul 
întregului flux de producție, ca și de 
nefolosirea cu chibzuință, la > toate 
locurile de muncă, a iluminatului ar- 
tifitiai. Acestora Ii se adaugă și alți 
factori care au făcut ca rezultatele 
obținute să nu fie dintre cele raal.« 
bupe. De. toate acestea comitetul dw t- 
partid, consiliul oamenilor muncii au

• tiăiit cont încă din prima zi de lucru, 
a noului an".

Folosite cu stăruință și pricepere 
de propagandiști bine pregătiți 
sau în articole temeinic argumentate 
la gazetele de perete, calculele eco
nomice pe aceste probleme repre
zintă un mijloc eficient pentru a 
consolida în întreprindere un climat 
propice spiritului de inițiativă ca un 
izvor nesecat de economii.

Telefericul din Poiana Brașov

De la ADAS
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Tatăl 
rătăcitor I
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Maria Bercea din Galați, 
b-dul George Coșbuc 27. blocul 
E-7, ne scrie următoarele :■ „In 
urmă cu șase ani, soțul meu. 
Florian T. Bercea, a părăsit do
miciliul, lăsîndu-ne pe mine și 
cei doi copii — Camelia și So
rin — să ne descurcăm singuri. 
In acest răstimp, nu ne-a trimis 
nici un ajutor, n-a dat nici un 
semn de viață. Nu știu pe unde 
se află. Poate n-aș fi încercat 
nici acum să-l găsesc, dacă bă
iatul nostru — Sorin — inter
nat de două luni la Spitalul de 
boli infecțio.ase din Iași, pavi
lionul 3, n-ar dori să-și vadă 
tatăl. Rog cititorii ziarului _ să 
mă ajute. O fac in primul rînd 
in numele copilului, care nu mai 
poate de dorul său..."

Să sperăm că acest apel ome
nesc nu pa rămîne fără răspuns, 
iar Sorin va reuși să-și revadă 
tatăl rătăcitor.
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Toata z/aa pe teren, 
dar raportul miroase 

a praf de birou

Iarna și-a intrat pe 
deplin în drepturi în 
întreaga tară. Bazele 
turistice din localități 
climatice renumite și 
cabanele de joasă al
titudine sint pregătite 
pentru primirea oaspe
ților : la Balvanyos, 
Borsec, Borșa. Breaza, 
Cheia, Izvoarele, Lacu 
Roșu. Păltiniș, Stina 
de Vale, Sovata și 
Tușnad, vile cochete 
situate în locuri pito
rești sînt popasuri 
pentru odihnă, vacan
țe. turism. Confortul 
hotelurilor din Brea
za. Crivaia, Muntele 
Mic, Poiana Mărului, 
Semenic, Tușnad sa
tisface exigente și a- 
sigură servicii variate. 
Posibilitatea practică
rii sporturilor de iar
nă rămine o preocu
pare măjoră a gospo
darilor din stațiunile 
amintite, astfel că pre
tutindeni schiorii a- 
vansați sînt așteptați 
de pîrtii dificile, pe 
măsura pretențiilor, 
începătorilor oferin- 
du-li-se piste de difi
cultate scăzută. Vile- 
giaturiștii găsesc în 
aceste stațiuni liniște.

atmosferă reconfor
tantă, distracții. La 
cerere, ei pot primi 
materiale sportive, iar 
instructorii îi ajută să 
deprindă priceperea 
de a schia. Deschisă 
asemenea unui imens 
evantai, zona turistică 
a văii Prahova — și 
prelungirea spre nord 
pe valea Timișului — 
este un perimetru de 
o rară frumusețe. în- 
tr-o rapidă succesiune 
peisajul molcom al 
șesului șl al colinelor 
este înlocuit de cel al 
munților, cu piscuri
le lor semețe, pentru 
ca apoi să devină iar 
domol în liniștita 
„tară" a Bîrsei. Sinaia 
s-a dezvoltat, profilîn- 
du-se în vederea asi
gurării unor excelente 
condiții pentru petre
cerea vacanțelor : ho
teluri moderne, vile 
elegante și conforta
bile, restaurante, pen
siuni, diverse magazi
ne, piscine acoperite 
(hotelurile Montana și 
Sinaia), săli de jocuri 
mecanice, săli de 
spectacole și audiții 
muzicale etc. La Buș
teni. oaspeții sînt în

tâmpinați de case cu 
cerdacuri și porți de 
lemn traforat. spe
cifice artei noastre 
populare. Frumusețea 
peisajului și mijloa
cele de cazare, masă 
și divertisment fac 
plăcut sejurul și pen
tru cei ce poposesc la 
Predeal. După cum se 
știe, Poiana Brașov 
polarizează activitatea 
turistică din întreaga 
tară, fiind principala 
stațiune pentru spor
turile de iarnă.

întreprinderea de 
turism, hoteluri și res
taurante București a- 
sigură celor ce doresc, 
să-și petreacă vacan
ta sau cîteva zile de 
vacantă (de la 3 zile 
în sus) locuri la aces
te stațiuni. Filialele 
de turism I.T.H.R. 
București din bd. N. 
Bălcescu nr. 35. bd. 
1848 nr. 4, bd. Repu
blicii nr. 68, Calea Gri- 
viței nr. 140 și str. 
Mendeleev nr. 14 sînt 
deschise zilnic între 
orele 8 și 20. (Publi
citate).

în fotografie : ilus
trată din Tușnad.

Virgil GHEORGHIȚA 
Gheorghe PARASCAN

B B ■ Q H ■ ■
(Urmare din pag. I)

Activitatea practică în atelierele 
școală trebuie să le fundamenteze 
elevilor și studenților cunoștințele 
tehnice, să le dea încredere în for
țele proprii. în ei înșiși, să-i educe, 
cum se spune, prin muncă pentru 
muncă. Există, din fericire, școli în 
care pregătirea tehnică a elevilor se 
face cu multă grijă, atelierele școală 
sint bine dotate, cu sprijinul între
prinderilor, iar activitatea practică 
este bin.e organizată. Din păcate, 
însă, există și școli în care, de ce să 
n-o spunem, cadrele care predau dis
ciplinele tehnice nu-șl îndeplinesc cu 
conștiinciozitate sarcinile ce le sînt 
încredințate. în atelier nu sînt ma
teriale, sau sînt materiale, dar ma
șinile nu funcționează, sau funcțio
nează mașinile dar în jurul unul 
strung stau cinci elevi, unul lucrea
ză și patru sînt spectatori. Nu este 
de mirare atunci că efectul practicii 
va fi exact inversul celui așteptat, 
elevul punînd, pe bună dreptate, 
semnul de egalitate între practică șl 
pierdere de timp, ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, este foarte grav.

Este necesar, de aceea, să se. facă 
eforturi pentru a ridica la un nivel 
calitativ superior predarea discipli-

La Administrația Asigurărilor 
de Stat se poate contracta asi
gurarea de accidente — la ale
gere — într-una din cele 4 va
riante, fiecare din acestea pre- 
zentînd caracteristici diferite. 
Asigurarea de accidente cu 
sume asigurate fixe, totale, de 
19 000 lei, la care prima de pla
tă pe o durată de 3 luni este de 
15 lei.

Asigurarea de accidente cu 
sume asigurate convenite, la 
care prima anuală de plată este 
de 3,20 lei pentru fiecare 1000 
de lei din sumele asigurate pre
văzute în poliță, putîndu-se a- 
chita și în rate. Asigurarea fa
milială de accidente, care cu
prinde soții, precum și copiii, 
indiferent de numărul lor, în 
vîrstă âe la 5 ani la 16 ani, la 
sume asigurate totale de 15 000 
lei pentru fiecare persoană. 
Prima de plată, pe o durată de 
3 luni, este de 25 lei, pentru 
toate persoaneje cuprinse in &- 
sigurare Toate aceste asigurări 
de accidente oferă și avantajul 
cuprinderii în asigurare și a 
bunurilor casnice și gospodă
rești, pentru o sumă asigurată 
de 5 000 de lei de fiecare bolită, 
fără vreo plată de primă supli
mentară. Asigurarea de acciden
te „Turist", la care prima de 
plată este de 15 lei pe o perioadă 
de 1 lună, acoperă, pentru sume 
asigurate 
40 000 de lei;, cazurile 
dente ale asiguratului, 
tru o sumă de 20 000 
pagubele la bunurile casnice și

■ gospodărești, „ale acestuia, te. 
.■ ■țoate< , febrile de asigurări cjft • 
ț. accidente, .4® cazurile de inya- , 
, Jixjifețte. .-pgrnuȚțnentă parțial».. ■ 

suma cuvenita în rap
. „gyadul- fte jnvjrjiditate 

se plătește ’ majorată cu 
sută. Pentru încheierea asigu
rărilor, cei. interesați se pot a- 
dreșa responsabililor cu asigu
rările din organizațiile socialis
te, agenților și inspectorilor 
de asigurare, cooperativelor de 
credit, cooperativelor de con
sum sau direct oricărei unități 
ADAS.

totale de pină la 
de acci- 
iar pen- 
de lei,

Judecind situația serviciilor publi
ce din județul Ilfov prin prisma in
formării prezentate recent birou
lui comitetului județean de partid 
și comitetului executiv al consi
liului popular județean de către 
consiliul local de coordonare și în
drumare a activității de aprovizio
nare și de prestări-servicii, populația 
din satele și orașele ilfovene nu ar 
avea ce reproșa unităților de servicii. 
Planul — global — s-a realizat, s-a 
înregistrat chiar o creștere a ofertei 
față de perioada anterioară, cu alte 
cuvinte, nici un motiv de critică și 
mai ales de autocritică.

Biroul județean de partid, luînd 
însă atitudine fată de conținutul in
formării, criticind superficialitatea 
cu care a fost întocmită, a cerut efect 
tuarea unei analize realiste a servi
ciilor publice din județ, pornindu-se 
de la cerințele programului de crește
re a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, de la 
propriile hotărîri 
luate în acest do
meniu de consi
liul popular jude
țean.

Lucrurile. din 
punctul nostru de 
vedere, se puteau 
opri aici. Pentru 
că. sîntem siguri, 
măsurile decise de 
biroul județean de partid vor fi duse 
la bun sfîrșit, analiza cerută urmîn- 
du-și cursul normal. De ce zăbovim 
totuși asupra acestei situații 7 Pen
tru că, dincolo de superficialitate, in
formarea la care ne referim dovedeș
te cît de serioasă este neînțelegerea 
răspunderilor pe care le au unii din
tre cei obligați să asigure îndrumarea 
unitățiloi- de servire publică, să asi
gure traducerea în viață a unor mă
suri de mare importanță pentru 
dezvoltarea acestui sector. Pentru a 
vedea cît de departe de realitate a 
fost informarea respectivă, iată cîteva 
date de referință.

Din cele 125 de comune ale jude
țului Ilfov ta care își desfășoară 
activitatea cooperația de consum, 
în aproape două treimi nu sînt 
organizate nici măcar cele trei 
categorii de unități de bază : croito
rie. frizerie, cizmărie. Calculind după 
ritmul in care se acționează pentru 
completarea rețelei de ateliere, re
zultă că nici peste un deceniu nu vor 
fi acoperite cerințele minime ale 
populației la cele trei tipuri de ser
vicii amintite. Apoi, sînt o serie de 
activități în care numărul unităților 
este aproape simbolic : o singură uni
tate de boiangerie, de exemplu, revi
ne la toate cele 125 de comune ilfo
vene, o ceasornicărie revine la 62 de 
comune, o tinichigerie sau o dogărie 
la 31 de comune, ca să . nu mai vor
bim de faptul că în tot județul nu 
funcționează încă nici o unitate ru
rală de reparat biciclete.

în planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice al cooperației de consum 
ilfovene era prevăzut să fie înființate 
în 1978. la sate, între altele, 15 ciz
mării. Cu cît a sporit în realitate re
țeaua de cizmării a județului 7 Doar 
ou 6. Tot in plan erau prevăzute 10 
noi ateliere de reparat obiecte de uz 
casnic. în realitate rețeaua s-a mărit 
doar cu... două. Și exemplele ar pu
tea continua. S-a referit la aceste 
aspecte consiliul județean pentru 
coordonarea prestărilor de servicii în 
informarea de care aminteam la înce
put 7 Nici vorbă. El a menționat doar 
că pe total s-au înființat „un număr

Serviciile publice 
din județul Ilfov 

față în față 
cu cerințele cetățenilor

de unități", omițînd faptul că In 
tot județul cooperația de consum nu 
a organizat în perioada analizată 
nici o unitate de tinichigerie sau da 
dogărie, de boiangerie sau de repa
rat ceasuri, de montat rame-geamuri 
sau de dulgherie, de cojocărie sau de 
forat fințîni.

Aceeași discreție a păstrat informa
rea și față de o altă măsură care 
trebuia dusă la bun sfîrșit în 1978. 
Anume. în satele ilfovene trebuiau 
organizate 27 „puncte de lucru pe
riodice" pentru activitățile de croito
rie. cizmărie, frizerie. Adică, trebuiau 
organizate în 27 de comune. în car'1 
nu se justifică înființarea de unități 
de sine stătătoare, puncte de lucru 
la care să se prezinte periodic, după 
un program afișat, meseriașii din co
munele apropiate. Cite asemenea 
puncte s-au realizat pină la data pre
zentării informării 7 Doar 9. Nouă 
din 27. Extrem de puțin.

Tot cu multă 
discreție s-a tre
cut și peste mo
dul în care se în- 
deplineș te Hotă
rîrea nr. 3 din 25 
martie 1978 a con
siliului popular 
județean. care 
privea tocmai ac
tivitatea de ser
vire publică. In

formarea nici măcar nu a amintit de 
acest document, de parcă el privea 
altă problemă și nu pe cea analizată.

Desigur, s-ar putea aduce în dis
cuție și alte aspecte privind activi
tatea serviciilor publice din județul 
Ilfov, Bunăoară, faptul că rețeaua de 
brutării și băi publice este aproape 
simbolică, cu mult sub nivelul cerin
țelor și al posibilităților de dezvoltare. 
Apoi, practica unor responsabili de 
unități de a părăsi atelierele în 
timpul programului (cazuri întâlnite 
de noi la atelierele de ceaprazărie, 
plăpumărie și broderie din Oltenița), 
sau inexistența unor produse de sezon, 
gata oonfecționate. pe care clienții 
să le poată cumpăra pe loc (la ate
lierele de croitorie, tricotaje și încăl
țăminte din Giurgiu și Oltenița), sau 
efectuarea unor lucrări fără bon (la 
atelierul de reparat articole electro- 
casnice din Oltenița) ș.a.m.d.

Consemnind aceste fapte culese de 
noi direct pe teren și care nu-și făcu
seră loc în informarea prezentată 
organelor de partid de către consiliul 
local de coordonare a serviciilor pu
blice eram tentați să credem că re
prezentanții consiliului, conducerea 
sa nu le cunosc deoarece nu se de
plasează prin unități, stau prea mult 
prin birou. Cercetind jnsă actele 
contabile, aflăm că președintele 
consiliului local, tovarășul Vasi
le Tronaru, manifestă chiar un 
deosebit interes pentru deplasările 
pe teren, stind — conform deconturi
lor depuse cu regularitate la casierie 
— aproape în fiecare zi prin unități, 
de dimineața pină seara tirziu, și în- 
casind astfel. împreună cu șoferul în
soțitor. aproape jumătate din fondu
rile lunare. de diurnă ale instituției 
in care lucrează.

Se pune atunci întrebarea : de ce, 
totuși, consiliul județean de coordo
nare a serviciilor publice nu cunoaș
te realitatea 7 Este sigur că viitoarea 
analiză va da răspuns și la aceasta 
întrebare.

Mihai IONESCU

nelor tehnice ta școala generală și în 
liceu. Altfel vom crea semidocți, 
ceea ce constituie un mare pericol. 
Astăzi, din ce în ce mai mult, un 
om al societății noastre care nu are 
și o cultură tehnică, element al cul
turii sale generale, apare cu o anu
mită infirmitate. El nu poate înțe

în care se fabrică asemenea strun
guri, era un lucru evident că o gre
șeală de execuție de o sutime de mi
limetru la calea de ghidare ar fi 
blocat mișcarea portalului și că o 
greșeală de același ordin de mărime 
la batiu ar fi blocat mișcarea platou
lui. Cînd am văzut acest gigant înalt

Cultura tehnică a elevilor
lege progresul accelerat pe care-1 
face în zilele noastre economia na
țională și nici nu poate gusta pe de
plin satisfacțiile victoriilor noastre.

După cum se cunoaște. în săptă- 
mîna care a premers încheierea anu
lui 1978 la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București, în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost pus în funcțiune 
un strung Carussel care poate 
strunii piese de 16 metri diametru. La 
proiectarea acestui agregat, cadrele 
didactice din Institutul politehnic 
București au adus o contribuție ho- 
tăritoare. Pentru mine, care știam 
că există doar patru țări în lume

cit arcul de triumf funcționînd. am 
avut o satisfacție pe care cu greu aș 
putea-o exprima în cuvinte, satisfac
ție care a fost mult amplificată de 
împrejurarea că cinci dintre ingine
rii care au lucrat la montarea și pu
nerea în funcțiune a strungului fuse
seră studenții mei.

Pentru un neinițiat în domeniul 
tehnicii o asemenea realizare poate 
trece neobservată. El nu poate vedea 
decît metalul. Pentru el strungul 
Carussel poate fi cel mult o roată 
mare și niște fiare. El este incapabil 
să evalueze munca omenească încor
porată. să perceapă grija, teama, ta
tonările. emoția, in fine, bucuria suc

cesului. de asemenea. încorporate In 
uriașa mașină-unealtă.

Militind pentru cunoștințe tehnice 
ca parte componentă a culturii ge
nerale a omului societății noastre și 
pentru perfecționarea continuă a 
predării lor in școală, nu doresc 
deloc să minimalizez importanța 
celorlalte cunoștințe ce formează pa
trimoniul culturii' generale. Un om 
care nu posedă decît cunoștințe teh
nice. care n-a citit ani de zile o 
carte de literatură, care n-a ascul
tat un concert, n-a vizitat o expoziție 
de artă plastică este tot atît de uni
lateral. de nepregătit pentru viață.

Privind și mai în profunzime pro
blema culturii tehnice, vom observa 
că ea este necesară și scriitorilor și 
■poeților pentru a putea scrie opere 
literare valoroase despre realizările 
tehnicii. Dacă nu este înțeles sen
sul profund al activității tehni
ce. dacă sint sesizate numai a- 
parentele. atunci operele literare 
respective riscă să devină tehnici
tate, anoste. Desigur, o soluție ar li 
să nu se mai scrie opere literare 
despre tehnică, dar aceasta ar fi as
tăzi o absurditate, ar însemna să re
flectezi in operele literare o realitate 
trunchiată, să faci abstracție de ele
mentul cel mai dinamic al epocii 
contemporane.

CUM SÎNT SOLUȚIONATE SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
stafie de hidrofor su
plimentară.

9 Uniunea județea- 
rtă a cooperativelor 
meșteșugărești Vilcea : 
Aspectele sesizate în 
scrisoarea tovarășului 
Ștefan Vlad din Bucu
rești au fost dezbătute 
cu muncitorii de la 
stația autoservice Rîm- 
nicu Vilcea. Mecanicul 
auto Ion Păunescu a 
fost sancționat pentru 
încălcarea regulamen
tului de ordine inte
rioară. S-au luat mă
suri de întărire a con
trolului la poartă, pen
tru respectare» ordinii 
la intrarea autoturis
melor la reparat și 
spălat, s-a interzis in
trarea persoanelor 
străine în atelierul de 
reparații, a fost înlo
cuit responsabilul sta
ției.

9 întreprinderea ju
dețeană de gospodări
re comunălă si locati- 
vă Bihor : în orașul 
Aleșd sînt prevăzute a 
se realiza în perioada 
1978—1979 dezvoltări 
ale instalațiilor de 
captare a apei și de

în finalul răspunsu
lui se precizează că 
profesorii de matema
tică Niță Mandragiu, 
Ion Nedelea. Georgică 
Gogoană șj Florea 
Lungana, care au vi
ciat parțial rezultatele 
primului concurs, au 
fost sancționați de or
ganizația de partid 
din liceu cu vot de 
blam. Totodată. înce- 
pind cu trimestrul al 
II-lea al anului școlar 
curent, s-a dispus 
mutarea lor discipli
nară la alte scoli.

Spicuiri 
din răspunsuri

© Comitetul orășe
nesc Caransebeș al 
P.C.R. : Pentru nere
gulile constatate Ia 
cantina combinatului 
de prelucrare a lem
nului din localitate — 
tinerea necorespunză
toare ă evidentei bo
nurilor de masă, ser
virea unor meniuri de 
slabă calitate, neres
pectarea normelor de 
igienă etc. — conduce

epurare a celei uzate. 
Aceste obiective sînt 
în curs de executare și 
urmează a fi date în 
exploatare în trimes
trul al IV-lea a.e. Mul
țumim tovarășului Li
viu Ciumpe pentru 
sesizare, care a consti
tuit un sprijin în acti
vitatea noastră.

9 întreprinderea de 
transporturi auto
Neamț : Emiterea bi
letelor de călătorie in 
autogara de către per
sonalul de bord este 
interzisă. Prin excep
ție, în cazul călătorilor 
sosiți după închiderea 
diagramei. care nu 
mai au alte curse în 
ziua respectivă ori în 
situația persoanelor cu 
copii mici, a bolnavi
lor, bătrînilor, femeilor 
gravide, invalizilor, ve- 
niți în ultimul mo
ment, se pot elibera bi
lete de către persona
lul de bord al autobu
zului, cu aprobarea șe
fului stației sau a im
piegatului de mișcare.

Gheorghe 
PÎRVĂN

Analiză 
temeinică, 

măsuri ferme
Din comuna Siliștea, 

județul Brăila, ni s-a 
semnalat că președin
tele consiliului popu
lar se ocupă mai mult 
de rezolvarea interese
lor personale, de spo
rirea veniturilor sale 
și ale rudelor decît de 
buna gospodărire a lo
calității. Deși a fost 
sancționat pe linie de 
partid, se menționa in 
scrisoare, el nu și-a 
schimbat atitudinea, 
continuind să comită 
nereguli și abuzuri. A- 
ceastă sesizare, ne in
formează Comitetul 
județean Brăila al 
P.C.R., a fost verifica
tă la fata locului de 
un colectiv de acti
viști de partid și de 
stat, condus de pre
ședintele colegiului ju
dețean de partid.

După ce sînt redate 
constatările făcute în 
legătură cu ilegalități

rea unității a propus 
biroului executiv al 
consiliului popular o- 
rășenesc înlocuirea lui 
Ilie Bona din funcția 
de gestionar la aceas
tă cantină.

9 Consiliul popular 
al județului Hunedoa
ra : Ca urmare a sesi
zării adresate de 
Gheorghe Kos și Irina 
Pfeifer, un colectiv de 
specialiști a analizat 
calitatea lucrărilor la 
blocul 22 din Deva. 
Trustul de construcții 
a organizat o formație 
de muncitori, care pe 
baza unui grafic a tre
cut la executarea lu
crărilor de înlăturare 
a condensului, de re
parare a hidroizola- 
țiilor, de remediere a 
tîmplăriei. refacere a 
faianței etc. Instalația 
de încălzire a fost re
vizuită și funcționează 
corespunzător. Pentru 
asigurarea presiunii în 
rețeaua de alimenta
re cu apă. grupul în
treprinderilor de gos
podărire comunală si 
loca ti vă va înființa o

pundere. ei predau în 
continuare la liceu ca 
și cum nu s-ar fi in- 
țimplat nimic".

Din răspunsul Co
mitetului județean Te
leorman al P.C.R., că
ruia redacția i-a trimis 
spre soluționare sesi
zarea, aflăm că, in
tr-adevăr, reverificîn- 
du-se lucrările scrise 
la concursul de admi
tere în clasa a Xl-a 
la Liceul de matema- 
tică-fizică Alexandria, 
ca urmare a reclama- 
țiilor făcute de P. Co
din, s-a constatat că 
nu se justifică notele 
mai mari acordate la 
zece candidați. în con
secință. Inspectoratul 
școlar județean a so
licitat Ministerului E- 
ducației și învățămîn- 
tului anularea con
cursului celor în cau
ză și să Se organizeze 
un nou concurs în ve
derea ocupării locu
rilor disponibile. La 
acest concurs s-au în
scris, pe lîngă cei zece 
elevi cărora li s-a a- 
nulat primul examen, 
încă 11 candidați.

le comise de Nicolae 
Noghea. primarul co
munei Siliștea (între 
altele, a dispus elibe
rarea. în mod nelegăl, 
lui Neacșu Șerbu din 
București, a unei au
torizații pentru exer
citarea activității de 
preparare și vînzare a 
dulciurilor, a înlesnit 
cumnatului său. Nico
lae Moroianu și altor 
meseriași să execute, 
fără autorizație și la 
preț de speculă, insta
lații sanitare în lo
cuințele unor cetățeni 
etc.), în răspunsul tri
mis redacției se men
ționează măsurile lua- 
țe de secretariatul Co
mitetului județean de 
partid Brăila.

Pentru abuzurile și 
ilegalitățile săvîrșite, 
pentru că nu s-a preo
cupat de realizarea 
sarcinilor economice în 
profil teritorial, de în
deplinirea cu răspun
dere a mandatului în
credințat de obște, s-a 
hotărît înlocuirea lui 
Nicolae Noghea din 
funcția de secretar al

comitetului comunal 
de partid și revocarea 
lui din funcția ,de pri
mar al comunei. S-a 
dispus, de asemenea, 
ca biroul executiv al 
consiliului popular co
munal să emită deci
zie de anulare a au
torizației eliberate Re
legai lui N. Șerbu și, 
cu sprijinul adminis
trației financiare, să ia 
măsuri pentru retrage
rea acesteia ; adminis
trația financiară să 
identifice volumul lu
crărilor executate și 
sumele încasate de 
meseriași, stabilind 
impozitul legal ; mili
ția județeană să cer
ceteze din ce surse au 
procurat meseriașii 
țeava zincată și cele
lalte materiale folosite 
la executarea instala
țiilor sanitare : comi
tetul de partid din ca
drul consiliului popu
lar județean să pună 
în discuția adunării 
generale pe tovarășul 
Gheorghe Munteanu, 
inspector lă adminis
trația financiară, pen

tru nerespectarea pre
vederilor legale în e- 
liberarea autorizațiilor 
pe meserii și ștabjjirea 
impozitului legal.

Rezolvare 
după repetarea 

sesizării
Petre Codin din ora

șul Alexandria a se
sizat redacției că la 
concursul de admitere 
în clasa a XI-a la li
ceul de matematică-fi- 
zică din localitate 
pentru anui școlar 
1978—1979, unele lu
crări au fost notate in
corect, ceea ce a fa
vorizat pe unii candi
dați și a dezavantajat 
pe alții. „Deși s-a con
statat că s-au falsifi
cat notele și s-a anu- 
laț. examenul pentru 
10 candidați admiși 
fraudulos. organizîn- 
du-se un nou concurs 
în sesiunea din luna 
septembrie 1978. sem
nalează autorul scriso
rii. profesorii vinovați 
n-au fast trași la răs

Pasiuni
Tehnicianul Liviu Macovei, 

șeful centrului energetic din 
Gura Humorului, se dovedește 
a fi nu numai un harnic con
ducător de unitate, ci și un 
vajnic căutător și realizator de 
frumos. 11 pasionează istoria, 
muzica, arta fotografică, fiind, 
in același timp, un apreciat 
cineamator. Din inițiativa lui a 

la sediul unită- 
. „Micromuzeul luminii" ; de 

asemenea, a luat ființă, in uni
tatea unde lucrează, o fanfară 
al cărui dirijor este, tot el con
duce activitatea cineclubului ca
sei orășenești de cultură. In 
timpul călătoriilor prin alte țări, 
a făcut numeroase filme. mii 
de diapozitive in care sint prin
se locuri istorice și valori cul- 
tural-artistice. Tot ce adună și 
creează, L.M. prezintă cu drag 
colectivelor de muncă din lo
calitate.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I fost organizat, 
fii, „Micromut
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea de aluminiu

Slatina
către toate întreprinderile 

industriei metalurgice
Oamenii muncii de la întreprinderea de aluminiu Slatina, în

suflețiți de sarcinile trasate de Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului, de prețioasele indicații date de secreta
rul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au obținut rezultate deosebite în 
realizarea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asu
mate.

Desfășurind larg întrecerea socialistă, colectivul nostru, în 
frunte cu comuniștii, a realizat in anul 1978 peste prevederile 
planului 2 800 tone aluminiu și aliaje din aluminiu, 100 milioane 
lei la producția industrială, fiind satisfăcute integral obligațiile 
contractuale către beneficiarii din tară și livrindu-se suplimentar 
la export produse in valoare de 64 milioane lei valută.

Participarea nemijlocită a oamenilor muncii la conducere a 
ridicat pe un plan superior autoconducerea muncitorească și au- 
togestiunea economică, determinînd în mod hotărîtor sporirea efi
cienței întregii noastre activități.

Productivitatea muncii a crescut în anul 1978 peste prevede
rile de plan cu 2 la sută, cheltuielile de producție planificate 
s-au redus cu 3 milioane lei. A crescut preocuparea colectivului 
nostru pentru introducerea progresului tehnic, avind în prezent 
asimilate in fabricație peste 80 de sortimente de aliaje din alu
miniu. întreaga producție de aluminiu și aliaje de aluminiu pro
dusă in anul 1978 a fost de calitate superioară.

Exprimind hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
de la întreprinderea de aluminiu Slatina de a înfăptui cu înaltă 
responsabilitate muncitorească sarcinile ce ne revin, adresăm che
marea la întrecere socialistă către toate colectivele de muncă din 
industria metalurgică, angajindu-ne :

1. Să realizăm în anul 1979 peste prevederile planului :
— 8 milioane lei la producția netă ;
— 50 milioane lei la producția industrială ;
— 1 500 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu ;
— 5 000 tone anozi asamblați.
2. Prin depășirea producției de aluminiu și aliaje din alumi

niu, precum și prin îmbunătățirea structurii acesteia, vom livra 
suplimentar la export produse în valoare de 15 milioane lei 
valută.

3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 
10 000 lei pe fiecare om al muncii, prin mecanizarea și automa
tizarea unor operații și activități, îmbunătățirea indicelui de uti
lizare a timpului de lucru, perfecționarea pregătirii profesionale, 
întărirea disciplinei și extinderea muncii in acord.

4. Vom acționa ferm pentru promovarea progresului tehnic, a 
unor procedee și tehnologii avansate de înaltă productivitate prin :

— Asimilarea și fabricarea a 5 noi mărci de aliaje din alumi
niu după standarde și norme internaționale și aplicarea tehnolo
giei de fabricare a sirmei turnate și laminate din aliaj de alumi
niu AIMgSi — tip AICORO ;

— Asimilarea și extinderea fabricației sleburilor și barelor ro
tunde din aluminiu și aliaje din aluminiu, cu secțiune mare, tur
nate semicontinuu vertical ;

— Prelucrarea aluminiului ce rămîne din procesul de fabri
cație prin topirea în cuptoare cu inducție electrică sub protecție 
de fluxuri ;

— îmbunătățirea alimentării cuvelor cu criolită recuperată în 
amestec cu alumina calcinată ;

— Perfectionarea tehnologiei de obținere a aluminiului de înaltă 
puritate prin rafinare electrolitică ;

— Extinderea folosirii subansamblelor pregătite anticipat ia 
executarea reparațiilor ;

— Introducerea pe calculatorul electronic a procesului de pro
gramare a extracției de metal din cuve și a elaborării șarjelor.

5. Ne vom preocupa ca întreaga producție de aluminiu primar 
să fie de calitate superioară, iar din aceasta minimum 30 la sută 
să fie de puritate inaltă (99,6—99,7 la sută).

6. Prin utilizarea cu maximum de eficientă a materiilor prime 
și materialelor și prin introducerea unui regim sever de gospo
dărire a acestora, ne angajăm să reducem consumurile planificate
astfel :

— alumină calcinată 500 tone
— criolită sintetică din Import 400 tone
— smoală de huilă 200 tone
— alumină hidratată 100 tone
— sodă calcinată 400 tone
— anozi pentru aluminiu electrolitic 1 000 tone
— fontă nouă 100 tone
— ferofosfor 50 tone
7. Vom realiza beneficii suplimentare în sumă de 6 milioane 

lei. din care 3 milioane lei pe seama reducerii cheltuielilor de pro
ducție.

8. Pentru punerea în funcțiune a noilor capacități de producție 
la termenul planificat si reducerea investiției specifice vom crea 
condițiile necesare prin :

— Asigurarea din timp a utilajelor pentru montaj ;
— Extinderea participării, alături de constructori, a unor echipe 

de muncitori calificați ai întreprinderii la montarea de utilaje ;
— Pregătirea și perfecționarea din timp a personalului muncitor 

care să preia din mers activitatea de producție.
9. O atenție deosebită vom acorda imbunătățirii condițiilor de 

muncă și de viată ale întregului personal muncitor prin :
— îmbunătățirea funcționării instalațiilor de captare a gazelor 

și de depoluare ;
— Reducerea efortului fizlo prin introducerea mecanizării >n 

locurile mai grele de muncă.
10. Vom extinde si generaliza următoarele initiative si metode 

avansate de muncă : „Eficiența noastră — producția netă", „Con
tul colector de economii al grupei sindicale". „Prietenii noului în
cadrat în muncă". „Pregătirea fiecărui om al muncii la nivelul 
cerințelor cincinalului revoluției tehnico-științifice".

Consiliul oamenilor muncii, organizațiile de sindicat el tineret, 
sub îndrumarea organelor si organizațiilor de partid, vor antrena 
si stimula participarea fiecărui om al muncii la activitatea de 
creație tehnico-stiintifică si cultural-artistică în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României" și la manifestările sportive in cadrul 
„Daciadei".

Acționînd permanent pentru creșterea responsabilității si parti
ciparea mai intensă a fiecărui membru al colectivului nostru la 
infăptuirea sarcinilor ce ne revin, a angajamentelor asumate, ne 
ekprimăm prin fapte de muncă totala adeziune la politica internă 
și externă a partidului si statului, stima si dragostea fată de con
ducerea partidului, fată de secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, hotărirea neabătută de a contribui la înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
si ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres si civilizație.

CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII 

COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL 

ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Comlnnatul de fibre 
sintetice Săvinești 
către toate unitățile 
din industria chimică

Colectivul Combinatului de fibre sintetice Săvinești, intrînd în 
cel de-al 4-fea an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, este 
ferm hotărît de a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce-i revin 
din mărețul Program de dezvoltare economico-socială a patriei 
noastre, stabilit la Congresul al XI-lea al partidului, de a trans
pune în practică indicațiile secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recentele plenare ale C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Național al Oamenilor Muncii din decembrie 1978.

Acționînd cu abnegație și înaltă responsabilitate pentru reali
zarea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, combinatul 
nostru a raportat realizarea, peste prevederile planului, pe primii
3 ani ai cincinalului, a unei producții industriale de 400 milioane 
lei. Aplicarea în practică a mecanismului economico-financiar per
fecționat a permis ca în anul 1978 să realizăm suplimentar un vo
lum de 15 milioane Iei la producția netă, să depășim planul fizic 
cu 3 500 tone fibră melană, 550 tone rețele cord și fire tehnice,
4 300 tone îngrășăminte cu azot, 4 500 tone acid sulfuric și altele.

Animat de dorința de a contribui la realizarea și depășirea 
sarcinilor sporite ale planului național unic pe anul 1979, colectivul 
de oameni ai muncii de Ia Combinatul de fibre sintetice Săvinești, 
în frunte cu comuniștii, cheamă la întrecere socialistă toate uni
tățile din industria chimică și se angajează :

1. Să realizeze peste prevederi 30 milioane lei producție netă, 
precum și 60 milioane lei producție industrială concretizată în :

— 1 000 tone fibră melana ;
— 200 tone fire textile covor ;
— 200 tone fire tehnice și rețele cord ;
— 100 tone utilaj tehnologic.
In acest scop vom acționa pentru :
— Folosirea mai bună a suprafețelor de producție existente și 

realizarea prin autoutilare, peste plan, a unor mașini și utilaje in 
valoare de circa 2 milioane lei.

— Creșterea indicilor de utilizare a Instalațiilor prin prelun
girea cu 1 la sută a duratei de funcționare a acestora intre două 
reparații.

— Sporirea cu 1,5 Ia sută a randamentelor pe diverse faze de 
fabricație.

— Reducera cu două luni a perioadei afectate atingerii para
metrilor proiectați de către capacitatea de 100 000 tone/an acid 
sulfuric.

2. Ne angajăm să depășim cu 1,5 la sută nivelul planificat al 
productivității muncii, calculată pe baza producției nete, prin :

— Ridicarea gradului de calificare a personalului pe baza or
ganizării unui program complex de perfecționare a pregătirii pro
fesionale a 4 700 oameni ai muncii.

— Punerea în aplicare a studiilor elaborate privind îmbună
tățirea organizării producției și a muncii, creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare a operațiunilor de transport interfazic.

3. Transpunind in viață indicațiile conducerii partidului, vom 
asigura gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, 
valorificarea a 1350 tone subproduse tehnologice și economisirea, 
față de consumurile normate, a 250 tone amoniac, 100 tone benzen, 
100 tone acid sulfuric, 500 tone caprolactamă și 40 tone carbonat 
de etilenă. Prin valorificarea energiei secundare, prin măsuri teh
nice și evitarea risipei vom economisi 6 000 tone combustibil și 
8 000 MWh energie electrică, față de necesarul rezultat pe baza 
consumurilor specifice îmbunătățite, aprobat pentru anul 1979.

Acționînd și asupra altor elemente de cheltuieli, vom reduce cu 
10 milioane lei costurile de producție planificate și cu peste 8 mi
lioane lei cheltuielile materiale. Această reducere, împreună cu 
producția marfă suplimentară, va asigura obținerea, peste preve
deri. a 15 milioane lei beneficii.

4. Depășirea planului de export cu 2 milioane lei valută.
5. Prin folosirea mai bună a capacității creatoare a cadrelor 

proprii, valorificarea în producție a rezultatelor cercetărilor Cen
trului de cercetări pentru fibre chimice, sub conducerea și îndru
marea permanentă a Institutului Central de Chimie București și în 
colaborare cu alte institute de cercetări și proiectări, vom realiza :

— Creșterea cu 1 la sută, față de plan, a ponderii valorice a 
produselor de calitate superioară in valoarea producției totale care 
se sortează pe calități.

— Valorificarea invențiilor și inovațiilor, ceea ce va asigura 
obținerea, in 1979, a unor economii in valoare de cel puțin 3 mi
lioane lei.

— Reducerea efortului valutar cu 1 milion lei valută, prin apli
carea în producție a cercetărilor proprii privind asimilarea unor 
materii prime și auxiliare ; de asemenea, vom asimila și fabrica 
în atelierele proprii, peste plan, 35 repere noi de piese de schimb 
și vom recondiționa alte 800 repere.

6. Printr-o mai bună conlucrare cu constructorul șl prin parti
ciparea cu forte proprii, vom devansa cu 15 zile termenul de pu
nere în funcțiune a capacităților caprolactama IV și acid adipic II, 
ceea ce va permite obținerea unei producții suplimentare de circa 
6 milioane lei.

7. Vom acorda o atenție sporită îmbunătățirii permanente a 
condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii din combinat, 
prin aplicarea unui program de măsuri privind reducerea poluării 
mediului înconjurător și îmbunătățirea microclimatului în insta
lații. Vom înființa 3 noi microcantine, care, alături de cele 17 exis
tente, vor permite asigurarea mesei calde in toate secțiile și schim
burile de producție.

Inscriindu-ne cu entuziasm în amplele manifestări prilejuite de 
Festivalul național „Cintarea României" și de „Daciadă" vom orga
niza astfel de acțiuni politico-ideologice, cultural-artistice și spor
tive menite să mobilizeze oamenii muncii la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecere, să 
contribuie la dezvoltarea creației tehnice de masă, la educarea 
omului nou, exemplu de comportare în muncă, familie și societate.

Cu convingerea că toate colectivele de muncă din industria 
chimică vor întimoina cu însuflețire patriotică marile evenimente 
ale anului 1979 — Congresul al XII-lea al P.C.R. și a 35-a aniver
sare a eliberării patriei — vom acționa cu entuziasm, cu toată 
priceperea, dăruirea și energia pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan, pentru creșterea aportului chimiei la înfăp
tuirea cu. succes a obiectivelor stabilite pe întregul cincinal.

CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII COMITETUL

COMITETUL SINDICATULUI ORGANIZAȚIEI U.T.C.

întreprinderea anricnlă de stat 
Pecica, județul Arad 

către toate întreprinderile 
agricole de stat

Mobilizați plenar la înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale parti
dului, la traducerea în viață a însuflețitoarelor îndemnuri adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor lucrătorilor de pe ogoarele 
patriei, oamenii muncii din întreprinderea agricolă de stat Pecica, 

județul Arad, au obținut rezultate deosebite în îndeplinirea obiec
tivelor ce le-au revenit în anul 1978. S-au livrat peste plan 8 500 
tone cereale, 1 100 tone legume și cartofi, 1 800 hectolitri lapte, 18 
tone lină și 170 tone carne de ovină, realizindu-se o producție 
marfă mai mare cu 18,5 la sută și un beneficiu suplimentar de 
1,7 milioane lei.

Animat de hotărîrea fermă de a realiza în întreaga activitate 
trecerea Ia o nouă calitate, de a aplica cu consecvență principiile 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, 
de a valorifica superior potențialul productiv al pămintului și cu
ceririle științei agricole, colectivul de muncitori și specialiști al
I.A.S.  Pecica adresează tuturor oamenilor muncii din întreprin
derile agricole de stat o înflăcărată chemare la întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea producțiilor planificate și a indicatorilor 
calitativi pe anul 1979, angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. In sectorul vegetal vom obține în medie la hectar :
>— 7 000 kg grîu
— 10 000 kg porumb boabe
— 28 000 kg legume
— 40 000 kg cartofi.
Vom livra suplimentar statului 11100 tone cereale și 6180 tone 

legume și cartofi.
2. In sectorul zootehnic vom realiza :
— 5 100 litri lapte, in medie, pe o vacă furajată
— 8 kg lină, în medie, pe o oaie tunsă.
Vom livra, peste prevederile planului, 2 000 hectolitri lapte, 10 

tone lină și 300 tone carne de ovine.
In vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan în sectoa

rele vegetal și animal, vom acționa pentru :
— aplicarea tehnologiilor de producție industrială a porumbu

lui, cartofilor și a cărnii de ovină ;
— continuarea încercării pe loturi experimentale și de producție 

a celor mai productive soiuri și hibrizi ;
— creșterea efectivelor de animale prin obținerea a cel puțin 

88 viței la suta de vaci și 110 miei la suta de oi ;
— obținerea a cel puțin 12 000 unități nutritive pe fiecare hectar 

destinat pentru baza furajeră.
3. Prin utilizarea rațională și întreținerea corespunzătoare a în

tregului parc de mașini și tractoare din dotare vom reduce consu
mul planificat de carburanți și lubrifianți cu 5 la sută.

4. Prin organizarea temeinică a producției și a muncii in toate 
sectoarele, gospodărirea cu maximă chibzuință a fondurilor și ur
mărirea sistematică a eficienței cheltuielilor, prin folosirea deplină 
a tuturor resurselor interne și creșterea gradului de valorificare 
a producției obținute, vom depăși producția netă planificată cu 
2 milioane Iei, producția-marfă cu 15,8 la sută, iar beneficiul cu 
19 la sută.

5. In vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă șl 
viață ale personalului muncitor, vom construi, in regie proprie, 
24 apartamente și 240 locuri în cămine de nefamiliști, iar peste 
10 la sută din oamenii muncii vor beneficia de bilete de odihnă 
și tratament.

6. Organizațiile de partid, sindicat, U.T.C. și consiliul oameni
lor muncii vor desfășura o. susținută activitate consacrată perfec
ționării pregătirii profesionale a întregului personal muncitor, ri
dicării nivelului politico-ideologic și cultural al acestuia, determi
nînd o participare entuziastă a tuturor lucrătorilor din întreprin
dere la infăptuirea exemplară a angajamentelor asumate.

Deplin conștienți de răspunderile care ne revin, sîntem ferm 
hotărîți să ne amplificăm eforturile pentru a da viață îndemnu
rilor însuflețitoare adresate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a înfăptui revoluția tehnico-științi- 
fică si în agricultură, pentru a spori și contribuția agriculturii la 
realizarea mărețului Program de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România.

CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII COMITETUL

COMITETUL SINDICATULUI ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Institutul de cercetare 
științifică si inginerie 

tehnoingică pentru automatizări, 
tehnică de caicul 

si telecomunicatii-Bucuresti 
către toate institutele 
de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică

Colectivul de oameni ai muncii din Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologica pentru automatizări, tehnică de cal
cul și telecomunicații — București acționează cu fermitate pentru a 
traduce în viață hotărîrile Congresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale . ale partidului, îndeplinind și depășind obiectivele cuprinse 
în amplul program de dezvoltare economică și socială a patriei 
noastre, temelie sigură a creșterii nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

Militînd cu hotărîre pentru înfăptuirea exemplară a prețioase
lor indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul numeroaselor întîlniri de lucru cu 
muncitorii, tehnicienii, cercetătorii și proiectanții, cu specialiștii 
din industrie, precum și a hotărîrilor adoptate la recenta plenară 
a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, colectivul nostru se 
angajează să valorifice întregul potențial pentru afirmarea largă 
a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate, 
prin crearea unor sisteme noi de conducere automată a proceselor 
tehnologice, extinderea cibernetizării prin diversificarea șl : intro
ducerea mai largă a calculatoarelor electronice și modernizarea 
echipamentelor de telecomunicații. Prin cercetarea și proiectarea 
de produse și tehnologii noi se vor realiza instalații, echipamente 
și elemente de automatizare, telecomunicații și tehnică de calcul la 
un nivel calitativ superior, care să asigure creșterea productivității 
muncii, a siguranței în funcționare, micșorarea cheltuielilor de 
cercetare și proiectare, a consumurilor de materii prime, mate
riale. energie și combustibili, reducerea importului de produse și 
licențe, dezvoltarea tehnologiilor din licențele asimilate și crește
rea pe această bază a exportului de instalații complexe.

In vederea realizării acestor obiective, Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări, tehnică de 
calcul și telecomunicații — București cheamă la întrecere socia
listă toate colectivele de cercetare științifică și inginerie tehnolo
gică, angajindu-se să realizeze următoarele :

1. Cercetarea și proiectarea de noi tipuri de mijloace de auto

matizare, tehnică de calcul și telecomunicații cu 18 la sută peste 
sarcinile de plan, respectiv 11 modele și prototipuri.

2. Elaborarea a 14 tehnologii de fabricație pentru folosirea 
acestora in întreprinderile producătoare de mijloace de automati
zare, tehnică de calcul și telecomunicații, in vederea reducerii 
consumurilor materiale și a creșterii productivității muncii.

3. Acordarea a 40 000 ore de asistență tehnică întreprinderilor 
producătoare de mijloace de automatizare, tehnică de calcul și 
telecomunicații, pentru introducerea in fabricație a produselor, 
punerea in funcțiune a instalațiilor tehnologice și aplicarea noilor 
tehnologii de fabricație.

4. Depășirea planului de producție industrială cu 6 la sută prin 
realizarea unui număr sporit de prototipuri de aparate, echipa
mente de automatizare, tehnică de calcul și telecomunicații de 
inaltă tehnicitate, produse unicate și serii mici.

5. înlocuirea de aparate, echipamente și instalații de automati
zare, tehnică de calcul și telecomunicații, prevăzute a se importa, 
în valoare de 50 000 lei de fiecare om al muncii, prin realizarea 
unor lucrări calitativ superioare de cercetare, proiectare, precum 
și prin producție industrială de unicate și de serie mică.

6. Realizarea a 10 proiecte și documentații pentru export în 
domeniul mijloacelor de automatizare, tehnică de calcul și tele
comunicații.

7. Scurtarea duratei de cercetare științifică și inginerie tehnolo
gică cu 15 000 zile-om față dc termenele planificate, prin extinde
rea tipizării de elemente constructive și scheme electronice.

8. Creșterea contribuției creației științifice și tehnice de masă 
în cadrul Festivalului național „Cintarea României" prin realiza
rea a cel puțin 15 invenții în domeniul automatizării, tehnicii de 
calcul și telecomunicațiilor.

Ferm hotărît să realizeze șl să depășească aceste angajamente, 
colectivul nostru va depune toate eforturile pentru sporirea con
tribuției Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru automatizări, tehnică de calcul și telecomunicații — 
București la înfăptuirea chemării înflăcărate adresate de secreta
rul general al partidului întregului nostru popor, de a transforma 
acumulările cantitative 4ntr-o nouă calitate, obiectiv hotărîtor al 
afirmării plenare a cuceririlor revoluției tehnico-științifice în toate 
domeniile, vieții economice și sociale, al creșterii necontenite a 
nivelului de trai al poporului nostru.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

Inspectoratul silvic județean 
Maramureș

către toate inspectoratele 
silvice județene

Colectivul de oameni al mtincii din Inspectoratul silvic jude
țean Maramureș, angajat în realizarea exemplară a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale 
partidului, acționînd în spiritul prevederilor Programului Națio
nal pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în pe
rioada 1976—2010. cheamă toate inspectoratele silvice județene la 
întrecerea socialistă pentru buna gospodărire a fondului forestier 
și valorificarea superioară a resurselor, realizarea și depășirea 
planului pe anul 1979, angajindu-se să îndeplinească următoarele 
obiective :

1. Realizarea și depășirea cu 3 la sută a planului anual la îm
păduriri încă în campania de primăvară și creșterea procentului 
de rășinoase la cel puțin 90 la sută din volumul total al lucră
rilor de împăduriri.

a) Executarea lucrărilor de împăduriri prin muncă patriotică 
pe o suprafață de cel puțin 85 ha, ceea ce reprezintă 5 la sută 
din suprafața totală.

b) îmbunătățirea calității lucrărilor dc împăduriri prin creș
terea indicelui de reușită a culturilor cu 3 la sută față de pro
centul mediu realizat în anul 1978.

2. Creșterea calității lucrărilor de punere în valoare a masei 
lemnoase, in care scop cel puțin 30 la sută din volumul planifi
cat va fi executat de către personalul ingineresc.

a) Asigurarea unei igiene corespunzătoare a pădurilor, prin 
urmărirea respectării graficelor de fasonare si exploatare de că
tre unitățile forestiere a tuturor produselor accidentale puse in 
valoare și predate acestora. Concomitent se vor identifica toate 
produsele accidentale ce apar în pădurile județului Maramureș. 
De asemenea, se vor aplica măsuri de prognoză și combatere a 
tuturor dăunătorilor biotici.

b) Organizarea unui control permanent asupra respectării re
gulilor de cultură și exploatare a masei lemnoase pentru asigu
rarea unei regenerări naturale corespunzătoare si lichidarea la ter
men a parchetelor.

c) Intensificarea activității de apărare a fondului forestier.
3. Depășirea planului la producția unităților silvice cu 4 la 

sută prin : creșterea fondului de marfă la fructe de pădure și 
ciuperci comestibile, valorificarea superioară a masei lemnoase 
din curățiri Si a puîeților forestieri, depășirea planului Ia pro
dusele piscicole, creșterea valorii obținute din împletituri și din 
vînzarea celorlalte produse accesorii ale pădurii.

4. Prin măsuri de gospodărire judicioasă a fondului cinegetic 
vom asigura creșterea efectivelor de vînat cu 15 la sută la cer- 
videe și capră neagră. 30 la sută la mistreț șl 20 la sută la fazani, 
față de 1978.

5. Vom asigura reducerea cheltuielilor de producție cu cel pu
țin 1 Ia sută în condițiile creșterii corespunzătoare a volumului 
producției silvice vîndute. prin sporirea indicelui de folosire a 
utilajelor din dotare, extinderea culturilor în solarii și moder
nizarea celor existente, extinderea lucrului in acord global.

6. Depășirea planului de beneficii cu 3,5 la sută.
7. Creșterea gradului de pregătire profesională prin :
a) Calificarea unui număr de 120 muncitori prin cursuri dc 

scurtă durată cu participarea in producție și încheierea acțiunii 
de calificare a pădurarilor.

b) Perfecționarea pregătirii profesionale a 130 lucrători prin 
centrele de specialitate ale M.E.F.M.C. și prin alte forme de per
fecționare.

8. Efectuarea de către personalul silvic a 10 000 ore de muncă 
patriotică pentru înfrumusețarea peisajului, gospodărirea fondului 
forestier, a bunurilor din dotare și amenajarea corespunzătoare a 
locurilor de popas din păduri.

9. Intensificarea propagandei silvice prin dotarea tuturor căi
lor de comunicație publică din păduri cu panouri și tăblițe indi
catoare cu texte, chemări și desene conținînd sarcinile ce reies 
din Programul național de dezvoltare și conservare a fondului 
forestier.

Angajamentul asumat va fi realizat prin aplicarea unui pro
gram complex de măsuri politice și tehnico-organizatorice. prin 
generalizarea inițiativei : „Cel mai bine gospodărit canton, bri
gadă, district, ocol silvic".

Colectivul oamenilor muncii din Inspectoratul silvic județean 
Maramureș asigură conducerea partidului și statului nostru că 
nu va precupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a aces
tui angajament, contribuind la înfăptuirea programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială a țării.

CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI

Realizări remarcabile în muncă
Sporuri importante 
de producție fizică

Ca urmare a pregătirii temeinice 
făcute încă din anul trecut, a 
utilizării cu randament sporit a 
instalațiilor, agregatelor și mașini
lor, valorificării superioare a ma
teriilor prime, industria județu
lui Argeș a livrat, peste pre
vederile de plan aferente primei 
decade a acestei luni, 810 tone 
cărbune, 500 tone ciment, 800 tone 
var. diferite produse electronice, 
22 000 mp placaje, 7 000 mp țesă
turi de bumbac și alte produse.

Preocuparea prioritară a oame
nilor muncii din industria județu
lui Olt pentru îndeplinirea planu
lui la producția fizică s-a concreti
zat, în perioada care s-a scurs din 
acest an, în obținerea suplimen
tară a 23 tone aluminiu primar și 
aliaje, produse electrotehnice în- 
sumînd 1 982 000 lei, 141 km de ca
bluri electrice de forță nearmate.

Manifestînd aceeași preocupare 
pentru realizarea sarcinilor de plan, 
oamenii muncii din întreprinderile 
județului Prahova au livrat în plus 
economiei naționale mai bine de 
12 000 tone benzine, uleiuri mine
rale. motorine, hidrocarburi aro
matice pentru chimizare și diferite 
derivate din țiței.' precum si însem
nate cantități de utilaje tehnologice 
și metalurgice, cărbune, aparatură 
de injecție și electrică, reductoare, 
materiale pentru construcții, mobi
lă. țesături, confecții și alte bunuri 
materiale.

Prin creșterea 
productivității 

muncii
în , primele zece zile ale noului 

an. industria județului Buzău a li
vrat beneficiarilor interni și externi 
utilaje. chimice, tehnologice, meta
lurgice și terasiere. sîrmă și pro

duse din sîrmă. materiale pentru 
construcții, confecții textile și alte 
produse a căror valoare depășește 
cu 2 la sută prevederile de plan. 
Aproape întregul spor de producție 
a fost obținut pe baza creșterii su
plimentare a productivității muncii, 
în condițiile valorificării superioare 
a materiilor prime.

Un milion kWh 
energie electrică 

în plus
Colectivul întreprinderii „Electro- 

centrale" — Porțile de Fier I a 
luat o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice pentru a asigura 
funcționarea continuă și ireproșa
bilă a agregatelor și instalațiilor. 
In prima decadă a lunii ianuarie, 
el a produs peste plan 1 milion 
kWh energie electrică și a redus 
consumul propriu cu 3 500 kWh. 
(Virgiliu Tătaru).

întreprinderea „Conect" din Capitală — unitate inzestrată cu utilaje moderne, la care lucrează numeroși mun
citori și tehnicieni tineri: preocuparea pentru creșterea producției fizice constituie un obiectiv de bază al între

cerii desfășurate în acest an Foto: E. Dichiseanu

Iarna mecanizatorilor
(Urmare din pag. I)
bligatorie recondiționarea unui nu
măr de 2 340 repere de tractoare și 
mașini agricole și. totodată, s-a sub
liniat necesitatea ca unitățile Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini să livreze piesele de schimb 
prevăzute. îndeosebi arborii-motor. 
Aceste sarcini trebuie îndeplinite 
exemplar !

Organele agricole, specialiștii din 
S.M.A. și I.A.S. au datoria să dea 
dovadă de maximă exigență și răs
pundere pentru repararea fiecărui 
tractor, fiecărei mașini agricole. încă 
de pc acum trebuie asigurate toate 
condițiile ca utilajele care vor fi fo
losite în campania agricolă de pri
măvară să funcționeze ireproșabil. 
Grăbind reparațiile. lucrătorii din 
S.M.A. și I.A.S. au datoria să ac
ționeze, totodată, pentru încheierea 
arăturilor, pentru că de toate acestea 
depinde. în măsură hotăritoare, e- 
fectuarea la timp și la un nivel ca
litativ superior a lucrărilor agricole 
de primăvară si. deci, obținerea de 
recolte mari.
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Activitatea prof. Valter 
Roman in domeniul teoriei 
revoluției științifice și teh
nice contemporane, a legă
turii dintre această revo
luție și revoluția socialistă 
este bine cunoscută. Linia 
de gîndire pe care a dez
voltat-o se găsește confir
mată de realitatea acestei 
revoluții, de transformarea 
ei într-o a doua revoluție 
industrială în istoria ome
nirii. Lucrările sale, ba
zate pe marxism și, in 
sensul gîndirii marxiste, in 
continuă căutare, sint pline 
de conținut, citite cu inte
res.

Ce aduce nou volumul 
recent apărut în Editura 
științifică și enciclopedică ? 
Unul dintre aspectele noi 
este marcat de însuși titlul 
lucrării. Problema echili
brului și dezechilibrului cu
noaște o dezbatere con
temporană foarte intere
santă în științele fizice și 
biologice. Autorul o pri
vește însă în contextul ac
tivității sociale a oameni
lor. corelat cu ceea ce fi
zica și biologia aduc nou 
din acest punct de vedere.

Aspecte ca echilibru și 
dezechilibru din punct de 
vedere economico-social, e- 
cologic, al relației societă
ții cu natura, din punct de 
vedere militar, politic sint 
examinate in lumina unei 
viziuni filozofice generale. 
Trebuie subliniat punctul 
de vedere exprimat în lu
crare potrivit căruia în ca
drul mișcării materiei, ten
dința către echilibru nu 
duce la un echilibru com
plet, ci intervin întotdea
una factori de dezechilibru, 
mai mult sau mai puțin 
puternici. Jocul acestor 
factori poate asigura, în 
anumite condiții, un echi
libru dinamic, ceea ce este 
de așteptat pentru societa
tea umană, pentru ca a- 
ceasta, prin dezechilibru 
parțial, să lase loc noului, 
să tindă către un nou echi
libru ș.a.m.d. Trebuie să 
fim de acord cu un ase-

menea punct de vedere 
dialectic. Conturarea unor 
asemenea idei constituie o 
contribuție deosebită la 
teoria socialismului știin
țific.

Nu trebuie însă să se 
creadă că întotdeauna de
zechilibrele se pot încadra 
într-un echilibru dinamic. 
Pot apărea fenomene de 
dezechilibru atît de puter
nice, incit noul echilibru 
posibil să fie cu totul deo
sebit de cel din care a por

ideea și noțiunea de 
„marxism contemporan". Ea 
este prezentă în mai multe 
din eseurile volumului și 
este un rezultat al che
mării conducerii partidu
lui nostru la o activitate 
creatoare în domeniul ști
ințelor sociale. Pornind de 
la criticile aduse dogmatis
mului de către conducerea 
partidului, citind pasaje în 
acest sens din cuvîntă- 
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrarea ridică

Valter ROMAN.

„Echilibru
și dezechilibru"

nit dezechilibrul. De aceea 
— atrage atenția autorul — 
trebuie să știm ce fel de 
dezechilibru se produce sau 
producem. în domeniul e- 
cologic, situațiile pot fi 
grave dacă noile stări de 
echilibru posibil exclud 
viața ființei umane. în 
mod similar sint tratate și 
problemele păcii și ale 
războiului ; în condițiile 
existenței arsenalelor de 
arme nucleare, problemele 
echilibrului și dezechilibru
lui trebuie să se pună nu
mai pentru „reducerea 
treptată, dar hotărîtă a 
structurilor de război exis
tente în cadrul structurilor 
de pace...". Elementele teo
retice aduse de autor în 
lucrare se înscriu și de
rivă din tezele și politica 
Partidului Comunist Ro
mân, le justifică dintr-un 
punct de vedere științific 
general, prin prisma feno
menelor de echilibru și 
dezechilibru din natură și 
societate.

O altă noutate a volumu
lui de față o constituie

problema dedogmatizării 
marxismului, a prelungirii 
revoluției științifice și teh
nice contemporane în do
meniul științelor sociale și 
pe această bază a consti
tuirii marxismului contem
poran — legat, evident, or
ganic cu marxismul clasic. 
Autorul scoate în evidență 
teze ale clasicilor marxis
mului care nu mai sint va
labile, fără ca prin aceasta 
esența teoriei marxiste să 
sufere. în același timp, 
expune propriile sale con
siderații privind direcțiile 
dezvoltării marxismului 
contemporan, ținînd cont 
de stadiul actual al ști
inței și de experiența is
torică a societății umane 
din acest secol. Cu atenție 
sint urmărite procesele re
voluționare din țări ca Spa
nia, Chile, evenimente 
din țări socialiste, evo
luția partidelor comunis
te din diferite țări ale 
lumii, examinîndu-se nu 
numai aspectele privind 
mersul înainte al societății 
umane, căile diferite de

trecere la socialism, ci șl 
fenomene care frinează 
progresul, cum sint fascis
mul, neofascismul, noul 
conservatorism etc.

Deși reiau poziții expri
mate anterior, considera- 
țiunile autorului asupra ce
lei de-a doua revoluții in
dustriale și asupra creie
rului artificial, abordind 
problemele în lumina rea
lizărilor tehnologice din 
ultimii ani, se prezintă 
proaspete.

Este de remarcat și pre
ocuparea autorului de a-și 
aduce contribuția la cerin
țele transformării acu
mulărilor cantitative în
tr-o nouă calitate, pornind 
de la documentele Confe
rinței Naționale a P.C.R. 
din decembrie 1977. Un eseu 
este dedicat acestei pro
bleme, dar tema noii cali
tăți este prezentă in mai 
multe locuri în volum și de 
fapt întreaga lucrare stă 
sub semnul noii calități.

O largă dezbatere gă
sesc în volum problemele 
științei, tratate întotdeauna 
în strinsă corelare cu pro
blemele sociale. Este in
teresantă desprinderea unor 
funcții ale științei, ceea ce 
deschide de fapt tema re
lației dintre arhitectura 
societății și arhitectura 
științei, dintre arhitectura 
psihologică a omului și 
aceea a științei.

„Echilibru și dezechili
bru" este o lucrare care 
impresionează prin bogă
ția ideilor, constituind o 
contribuție de valoare la 
susținerea tezelor Partidu
lui Comunist Român, 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind influ
ența revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane asu
pra societății, precum și 
influența noilor cuceriri ale 
științei din toate domeniile 
asupra dezvoltării socialis
mului științific.

Mihai DRAGĂNESCU 
membru corespondent 
al Academiei

Șt._LACHE, Gh. ȚUȚUI, 

„România și Conferința 
de pace de la Paris din 1946“

Apărută în editu
ra clujeană „Dacia", 
lucrarea de față se 
înscrie în istorio
grafia noastră ca o 
contribuție remarcabi
lă la dezbaterea unei 
problematici de real 
interes asupra căreia, 
pînă acum, s-a insistat 
prea puțin. De fapt, 
cartea reprezintă pri
ma lucrare monogra
fică de mai mari pro
porții în care se anali
zează situația interna
țională a României la 
sfîrsitul celui de-al 
doilea război mondial, 
poziția tării noastre in 
timpul Conferinței de 
pace de la Paris din 
1946 și semnificațiile 
acestui eveniment pen
tru destinele patriei.

Sprijinindu-se pe o 
documentație cuprin
zătoare. autorii de
monstrează că Româ
nia s-a înfățișat la 
Conferința de pace de 
la Paris cu prestigiul 
ce i-1 conferea contri
buția ei deosebită la 
obținerea marii victo
rii asupra fascismului, 
împrejurările în care 
s-a desfășurat aceasta 
— si pe care autorii 
cărții le descriu în de
talii — au creat Româ
niei o situație comple
xă si dificilă, cu posi
bilități limitate de ac
țiune. au pus-o în fata 
unor grele obstacole. 
Dificultățile au fost

amplificate, dună cum 
se știe, de faptul că 
României nu i S-a re
cunoscut calitatea de 
stat cobeligerant. ală
turi de națiunile învin
gătoare. deși de la in
surecția națională din 
August 1944, timp de 
aproape nouă luni, a 
luat parte în modul 
cel mai activ la lupte
le duse împotriva ar
matelor hitleriste si 
hortyste. adueîndu-și 
propria contribuție, a- 
preciată elogios pe a- 
rena internațională, la 
obținerea marii victo
rii a popoarelor asu
pra fascismului. Marile 
puteri n-au recunoscut 
României drepturi 
egale de a-si spune 
cuvîntul si n-au ținut 
seama de numeroase 
alte cerințe legitime 
ale tării noastre, de 
drepturile cîstigate 
prin aportul ei la în- 
frîngerea armatelor 
naziste si la încheierea 
victorioasă a războiu
lui. în aceste condiții 
— subliniază autorii 
cărții — România a fo
losit prilejul participă
rii sale la conferință 
pentru a-si apăra 
ferm, cu demnitate, in
teresele naționale si 
a-si exprima năzuința 
ei sinceră de a contri
bui la făurirea unui 
sistem de relații inter
naționale întemeiate

pe principiile echității 
si justiției, respectării 
suveranității si inde
pendentei naționale, 
cooperării si înțelege
rii intre state și po
poare.

Ideile si principiile 
exprimate atunci. în 
zorii erei postbelice, 
de reprezentanții tării 
noastre, de comuniști 
in primul rînd. se a- 
daugă tezaurului de 
învățăminte pe care il 
oferă istoria poporului 
român, avind totodată 
o profundă rezonantă 
actuală. Ele se regă
sesc, desigur, mult îm
bogățite. în politica 
internațională a Repu
blicii Socialiste Româ
nia, de pace, prietenie 
si colaborare cu toate 
popoarele, de partici
pare activă la soluțio
narea marilor proble
me ale lumii contem
porane.

Dezbaterea cuprinsă 
în cele șapte capitole 
ale cărții, precum si 
anexa de documente 
extrem de interesante, 
incluse în final, oferă 
oricărui cunoscător si 
iubitor de istorie pri
lejul de a se întilni cu 
un elaborat științific 
de o reală valoare pen
tru cunoașterea apro
fundată a istoriei pa
triei.

Conf. unlv. dr. 
Gh. I. ION1ȚA

Ion SEULEANU

Vasile NICOLESCU:

„Întîlnire în oglindă“

„Dicționar de proverbe 
român-maghiar“

Recent, Editura ști
ințifică și enciclopedi
că a publicat, în redac
tarea lui Istvăn Voii, 
un „Dicționar de pro
verbe român-maghiar". 
Volumul se încadrea
ză unei serii, mai 
cuprinzătoare. mate- 
rializînd o excelentă 
inițiativă editorială. 
Căci prin apariția 
dicționarelor bilingve 
de proverbe (fran- 
cez-român, nomân- 
francez, german-ro- 
mân) se pun la în- 
demina cititorilor e- 
șantioane substanțiale 
din tezaurul gîn
dirii diferitelor po
poare, dovezi ale me
dului în care acestea 
au receptat existența, 
o sumă de valori con
ceptuale, etice etc. în 
care ele au crezut.

Pe de altă parte, 
acest tip de lucrări

constituie și utile in
strumente de lucru 
pentru cercetătorul 
culturilor folclorice.

Intr-o scurtă, dar 
densă prefață, autorul 
iși expune principiile 
de care s-a lăsat 
călăuzit în realizarea 
lucrării. El a ales un 
nucleu reprezentativ 
de 2 154 de proverbe 
românești cărora le 
caută corespondentele 
semantice și stilistice 
în lumea paremiolo
giei maghiare. Nu este 
vorba, cum de altfel 
precizează Istvăn Vbo, 
de traducerea „ad litte- 
ram“ a unor maxime 
folclorice, ci de găsi
rea proverbului ori a 
zicătorii similare ma
ghiare capabile să sa
tisfacă scăpărările de 
gînd ale modelului și, 
concomitent, să rețină

urzeala metaforică prin 
care acestora li s-a dat 
strălucire.

Se vede din par
curgerea dicționarului 
și a prefeței că Istvăn 
Vbo a depus o muncă 
migăloasă, de remar
cabilă ținută științifică 
pentru găsirea „cores
pondentelor" adecvate.

Reluăm un mic frag
ment din prefață : 
„Materialul din ambe
le limbi a fost repro
dus întocmai, in forma 
atestată în sursele pe 
care le-am folosit, cu 
particularitățile res
pective, păstrîndu-și 
timbrul specific arhaic 
și popular".

Istvăn V<5<5 ne pro
pune prin acest „Dic
ționar de proverbe ro- 
mân-maghiar" o carte 
frumoasă și necesară.

Galina OPREA, ĂL OPREA.

„J. J. Rousseau și L. N. Tolstoi 
în căutarea vîrstei de aur“

Apropierea între cele 
două mari personali
tăți ale culturii uni
versale, reliefată in 
numeroase cercetări 
europene, precum și 
romanești, s-a făcut 
de multă vreme, dar 
meritul cărții pe care 
o prezentăm este acela 
de a oferi o sinteză a 
temei și o actualizare 
a ei pornindu-se de la 
similitudinile, izbitoa
re. dintre gindirea lui 
Rousseau și cea a lui 
Tolstoi, explicate în 
primul rînd prin con
dițiile istorice carac
teristice care au putut 
da naștere unor evi
dente afinități ideolo
gice. „Căci trebuie 
spus răspicat, preci
zează autorii : prin 
semnificațiile impli
cate, comparația intre 
„cetățeanul din Gene
va" și patriarhul, de la 
Iasnaia Poliana depă
șește sfera unor feno
mene pur literare, pu- 
nînd in discuție baza 
socială a concepției 
lor despre lume și 
viață... Tolstoi, în cre
zurile sale, se apropie 
atît de mult de ideile 
lui Rousseau, pentru 
că e exponentul unor 
împrejurări de viată 
și al unor dispoziții de 
spirit asemănătoare a- 
celora care l-au „creat" 
pe predecesorul său, 
cu un secol înainte. Se 
poate afirma că dacă 
Rousseau n-ar fi exis
tat, Tolstoi l-ar fi in
ventat. Opinia (pe 
care o vom argumenta 
mai departe) este că 
Tolstoi nu e atit un 
discipol al lui Rous
seau, cît, mutatis mu
tandis, un Rousseau al 
Rusiei".

Demonstrîndu-și, cu 
stăruință și pricepere, 
teza inițială, autorii nu 
cad totuși in eroarea 
identificării dintre

concepția lui Rousseau 
și a lui Tolstoi. Și a- 
ceasta din mai multe 
motive, ce țin, în egala 
măsură, de deosebiri
le epocilor in care au 
trăit, ale apartenenței 
și formației lor socia
le și intelectuale, ale 
temperamentului in
dividual. Comparația 
ține, de asemenea, 
cont de faptul că, în 
timp ce autorul Con
tractului social este 
mai cu seamă un teo
retician, cel care a 
scris Ana Karenina și 
Război și pace este 
mai ales un artist.

Propunindu-și să ur
mărească mitul „vir- 
stei de aur" la Rous
seau și Tolstoi, cartea, 
apărută la editura „U- 
nivers", realizează, de 
fapt, în structura ei mai 
mult decît și-a propus. 
Simpla enumerare a 
capitolelor principala 
ne va edifica îndată: 1) 
Este Tolstoi continua
tor al lui Rousseau ? 
2) în căutarea vîrstei 
de aur. 3) Omul și na
tura. 4) Mitul copilă
riei. 5) Arta coruptă și 
arta adevărată. 6) Cău
tarea de sine. 7) între 
Eros și Thanatos. Co
mentariul și argumen
tația sint, la fiecare ca
pitol, elocvente, inte- 
meindu-se, cu insisten
tă, pe exegezele ante
rioare, dar operînd, de 
fiecare dată, distincții, 
exprimînd opțiuni, 
propunînd ipoteze, 
dînd astfel un caracter 
de dezbatere, de viva
citate textului, reali- 
zindu-se formulări 
pregnante.

Un ultim capitol, ne
cesar, trece in revistă 
citeva „Ecouri rous- 
seauiste în literatura 
română", de la intiia 
traducere in româneș
te : „Narcis sau îndră
gostitul de sine însuși"

din 1794 (rămasă în 
manuscris) și pină la 
Panait Istrati. Un ca
pitol abundent este 
consacrat lui Mihail 
Sadoveanu ; Blaga, ci
tat doar intr-o notă de 
subsol, rămîne doar o 
sugestie pentru viitoa
re cercetări ale temei. 
S-ar fi putut face, de 
asemenea, raportări 
ale rousseauismului la 
curentele tradiționa
liste din cultura noas
tră, căci influența „ce
tățeanului din Geneva" 
s-a manifestat ampiu, 
dincolo de persoana. E 
de mirare, de aseme
nea, că nu se mențio
nează măcar ampla 
monografie a lui Bazil 
Munteanu. Avem, de- 
altminteri, convinge
rea că remarcabila 
carte a Galinei și Al. 
Oprea, în afara valorii 
în sine, indiscutabilă, 
va stimula exegeze 
ulterioare privind e- 
courile rousseauismu
lui în România.

într-o epocă în care 
se vorbește tot mai 
mult de fragmentali- 
zarea și artificializarea 
existenței, mai ales in 
societățile capitaliste 
de consum, de obsesia 
și tirania obiectelor ce 
duc automat la alie
narea individului, ape
lul lui Rousseau și 
Tolstoi la „restaurarea 
sentimentului elemen
tar și global al exis
tenței" și la redobîndi- 
rea „plenitudinii natu
rale" este mai mult 
decît actual. Iar cartea 
supusă discuției iși 
dovedește, in acest 
context, necesitatea, a- 
vînd valoarea unei iz
butite contribuții ro
mânești la dezbaterea 
unei probleme de in
teres european.

Pompillu 
MARCEA

„Nicolae Grigorescu“
Un nou album „Ni

colae Grigorescu". a- 
părut de curînd în e- 
ditura „Meridiane", al
bum care coincide în 
mod fericit cu împli
nirea a 140 de ani de 
la nașterea pictorului, 
iși propune reconsti
tuirea profilului său 
artistic așa cum s-a 
reflectat el în con
știința unor generații 
succesive de scriitori 
și istorici ai artei.

George Sorin Movi- 
leanu. autorul argu
mentului introductiv, 
al cronologiei, antolo
giei de texte și de re
produceri recompune 
astfel, ca într-un joc 
de oglinzi paralele, 
imaginea artei ace
luia care a fost, după 
cum scria Nicolae 
Iorga „una din cele 
mai mari și mai cu
rate glorii ale patriei

și neamului, un mare 
erou modest al artei". 
Asociind variate și u- 
neori contradictorii o- 
pinii ale criticii, sub
liniind aportul original 
dar și scăderile unei 
creații aparent simple 
insă deosebit de subti
le și vibrante, autorul 
selecției propune citi
torilor un circuit pe 
urmele unei biografii 
de primă importanță 
în dezvoltarea picturii 
românești.

Exactitatea evocării 
și analizei critice este 
depășită însă spre re
liefarea sensurilor con
temporane ale pictu
rii. „Grigorescu. scrie 
subliniind această in
tenție. George Sorin 
Movileanu. ne apare 
astfel ca fiind nu nu
mai cel pe care ni 
l-au transmis genera
țiile anterioare, ci —

ca orice creator au
tentic — și un pictor 
contemporan cu noi. a 
cărui operă poartă 
spre viitorime mesajul 
artiștic al pămîntului 
românesc, sentimen
tele unui întreg po
por".

Albumul realizează 
atit inițierea publicu
lui mai puțin avizat, 
cît și satisfacerea e- 
xigențelor celor care 
se apleacă asupra unor 
pagini de critică plas
tică cu interesul stîr- 
nit de aflarea unor noi 
viziuni în exegezele pe 
marginea operei maes
trului de la Cîmpina.

La valoarea textelor, 
incontestabilă și deja 
subliniată, trebuie să 
adăugăm deosebita ți
nută grafică a acestui 
volum.

Marina PREUTU

EDITURA ȘTIINȚIFICĂ 
Șl ENCICLOPEDICĂ

Colectiv (Coordonator Ște
fan Ștefânescu): Enciclopedia 
istoriografiei românești:

Colectiv (Coordonator Mir
cea Zaciu) : Scriitori români ;

Colectiv (Coordonator Angeia 
Ion): Scriitori francezi;

Colectiv (Coordonatori Nico
lae Barbu și Adelina Piat- 
covski): Scriitori greci și la
tini ;

Măriuca Marcu, Ion Moga: 
Dicționar elementar de șiiințe;

Tiberiu Bader: Epoca bronzu
lui in nord-vestul Transilvaniei. 
Cultura pretracică și tracică;

Alexandru Rcsetti: Istoria lim
bii române. De la origini pină 
în secoiul al XVil-iea. Ediția a 
doua revăzută și adăugită ;

lieana Ursu, Dan Stegaroiu, 
Ion Rus : Stiluri de muncă ale 
cadrelor de conducere din uni
tățile economice;

Nistor Prisca : Drepturile și 
îndatoririle fundamentale ale 
cetățenilor în Republica Socia
listă România ;

Victor Kernbach: Miturile 
esențiaie;

Jacques Merleau-Ponty: Cos
mologia secolului XX. Tradu
cere din limba franceză.

EDITURA MILITARĂ
General-locotenent Constan

tin Opriță ș.a.: Contribuții la 
Istoria invățămîntului militar 
din România (voi. 2);

General-maior Dumitru Ple
tos : Noul în gîndirea tactică 
românească ;

Dumitru Mazilu : Indepen
dența națională. Gîndire și ac
țiune românească ;

Dr. Ionel Cloșcă: Dreptul 
umanitar și noua ordine inter
națională ;

Al. D. Rădulescu, Gh. Nlcu- 
lescu, D. Baciu : Dificultăți, 
riscuri, atitudini în diagnosticul 
și tratamentul traumatismelor 
aparatului locomotor;

„Teritoriul est-carpatic 
în veacurile V-XI e. n.“

O realizare deosebi
tă a cercetării arheolo
gice privind epoca for
marii poporuiui roman, 
o constituie lucrarea — 
apărută in editura „Ju
nimea" — „Teritoriul 
est-carpatic in veacu
rile V—XI e.n. Con
tribuții arheologice si 
istorice la problema 
formării poporului ro- 
mân“, semnată de cer
cetătorul Ieșean dr. 
Dan Gh. Teodor.

Spunem deosebită 
deoarece pentru prima 
dată se prezintă acum 
în literatura istorică, 
într-o expunere anali
tică și sintetic-inter- 
pretativă, totalitatea 
datelor și materialelor 
arheologice și numis
matice din această 
zonă cunoscute pină 
acum, reconstituin- 
du-se pe această bază, 
într-o manieră riguros 
științifică, procesul is
toric petrecut în aces
te veacuri în regiu
nile est-carpatice ale 
României. )

Bogatul material do
cumentar adus în dis
cuție a permis autoru
lui formularea unoi 
concluzii convingătoa
re privind permanen
ța populației autohto
ne în Moldova și rolul 
său hotăritor în evo
luția acestui spațiu în 
epoca secolelor V—XI 
e.n. Dovedind și sub
liniind rădăcinile loca
le ale civilizației din 
perioada dintre a doua

jumătate a secolului 
al V-lea și prima ju
mătate a secolului ai 
VI-lea. autorul evi
dențiază realitatea 
că înainte de yepirea 
și stabiliijeaj grupurilor; 
de slavi migratori in 
aceste regiuni (ince- 
pind de la jumătatea' 
•secolului al VI-lea) a 
existai in spațiul est- 
carpatic al României o 
puternică pinza de 
populație autohtonă. 
Cu argumente de ne
contestat, se eviden
țiază că slavii au găsit 
in aceste locuri, ca și 
în toate regiunile spa
țiului carpato-dună- 
reano-pontic in care 
au pătruns, un fond 
etnic și cultural de 
esență romanică, iar 
procesul conviețuirii 
dintre localnici și slavi 
s-a desfășurat de la 
început pe linia asimi
lării noilor veniti de 
către autohtoni, supe
riori atit numericește 
cît și din punct de ve
dere al civilizației ma
teriale.

în același timp, ana
logiile apropiate între 
descoperirile arheolo
gice din Moldova și 
cele din celelalte pro
vincii istorice româ
nești conduc autorul 
la concluzia unității 
civilizației materiale și 
spirituale din întreg 
spațiul carpato-dună- 
reano-pontic în epoca 
formării poporului ro
mân. Unitate care este

explicată prin faptul 
că. in tot acest terito
riu, principalul creator 
al civilizației din a 
doua jumătate a mile
niului I e.n. a fost po
porul român.

O idee demna de 
subliniat pusă in evi
dență de numeroase 
descoperiri din Moldo
va, este aceea a unor 
permanente legături 
ale populației de aici 
cu lumea și civilizația 
bizantină, ce au avut 
darul de a contribui și 
aici într-o mare măsu
ră la păstrarea și con
solidarea „sigiliului 
Romei".

Concluziile principa
le care, pe. baza unei 
riguroase documentări 
științifice, se desprind 
din această lucrare 
sînt acelea că și în spa
țiul est-carpatic, ca și 
in celelalte regiuni ale 
țării noastre, avem 
dovedită o neîntrerup
tă continuitate de via
ță autohtonă, că în
treaga această popu
lație a cunoscut pro
cesul de romanizare ; 
în fine, că Moldova a 
făcut parte integrantă 
din aria în care s-a 
desfășurat procesul dc 
formare a poporului 
român.

Ioan MITREA 
directorul Muzeului 
județean de istorie 
și artă Bacău

N-aș spune că „In- 
tîlnire in oglindă" este 
cea mai bună carte de 
poezie a lui Vasile Ni- 
colescu : preferințele 
noastre merg către 
mai vechile sale cule
geri de poeme. „Clo
potul nins" și „Secțiu
nea de aur", care, cred, 
îi exprimă mai fidel 
structura intimă, de 
sentimental care se 
caută, cu nostalgia u- 
nui cer interior solar, 
numai cînd și cînd să
getat de fulgere și 
bintuit, și mai rar 
încă, de nori nu prea 
încărcați, mai mult de
corativi.

In „Intîlnire în o- 
glindă". volum apărut 
la editura „Eminescu", 
autorul se abstracti- 
zează<,mai mult ca ori- 
cind înainte, ilustrind 
— programatic — i- 
deea că arta se face 
și nu este har și reve
lație.

„Intîlnire în oglindă" 
este un „joc secund" 
al concretului, creat și 
regizat de artist, sub 
ochii noștri, biciuin- 
du-ne imaginația, a- 
semenea unor secven
țe cinematografice pro
iectate pe ecran pano
ramic. O imagine rea
lă nu poate impresio
na la fel de mult, cil 
„copia" ei, în registrul 
amplificat al acestui 
poet de la confluența 
mai multor arte : „De 
cînd nu te-am mai vă
zut, / doamne, cit dc

mult te-ai schimbat, / 
ai pașii mărunți ca 
nisipul, ochii — / vîr- 
tejuri de ierburi us
cate de mare, / ai 
cearcăne de corb spîn- 
zurat de umbra mun
telui, / părul tău e-o 
bucată alburie de nor / 
în care dorm visele în- 
gindurate / cu mii- 
nile deasupra capului".

Ar putea fi mențio
nate multe alte poe
me care ilustrează 
ideea că, fără diapa
zonul acutei lucidități, 
concretul pare ochiu
lui somnolent o bana
lă geografie lipsită de 
relief, precum in creș
terea progresivă a su
netului, prin mijloace 
tehnice — luciditatea, 
inteligența creatoare 
supradimensionează lu - 
mea, o pun în regie, 
corespunzător stărilor, 
trăirilor poetului. Iu 
poemul numit, „Chi
puri", imaginea părin
ților autorului, pe care 
„parcă îi pictase Va
meșul, intr-atit erau 
de naivi și frumoși', 
ne urmărește și după 
ce „a început să tre
mure și să se tulbu
re, să se tulbure", des
trămată în timp — mai 
expresivă decît va fi 
fost în viață.

Există, în această 
culegere din urmă a 
lui Vasile Nicolescu — 
mai barocă decît ori
care altă carte a sa de 
poeme, deși statornic 
fluidă imagistic și ea

— și o secțiune, din 
cîteva secvențe, numi
tă „Patria lăuntrică" 
(prin urmare — tot 
reverberată de imagi
nația creatoare a au
torului). Printre poe
mele de aici, un mic 
cap-de-operă este chiar 
poemul ce dă și titlul 
secțiunii. Ne-a cucerit 
aici plastica reformu- 
lării dorului ancestral 
de moșia străbună : 
învingătorii romani 
n-au avut cum ști că, 
încrustînd pe Colum
nă chipurile sublimilor 
învinși, dacii — le-au 
lăsat libere și vii, și 
nestinse dorurile lor, 
mistuitorul lor senti
ment de dragoste de 
casă, de Carpați, de 
patrie : „In noaptea 
romimă, îmi spune o 
pasăre, dacii coboară 
de pe Columnă, se fu
rișează, se subțiază ea 
țipătul / și-aleargă 
spre cele șapte coline, 
acolo unde vîntul / 
duce în ringul stelelor 
ultimul țipăt al pes
cărușului. / „In cu- 
rînd va fi ziuă", picu
ră șoaptele pinilor si 
ei aud / și se uită în 
zare / pină cînd din 
ochii lor / izvorăsc în- 
sîngerate / rîuri de pă
sări / care zboară și 
zboară / pină se pre
fac în stînci / și că
prioară".

Hristu 
CÂNDROVEANU

Catalin ZAMFIR:

„Strategii ale dezvoltării 
sociale“

EDITURA MERIDIANE
Gh. Buluță, Corneliu Dima Dră- 

gan: Manuscrise miniate franceze 
în colecțiile din România:

Viorica Gy Marica : Ingres.
Charles Chasse: Nabiștii și e- 

poca lor; Fovii și epoca lor;

Hans Hartung : Autoportret;
Grigore Arbore: Cetatea ideală 

în viziunea Renașterii;
Jurgis Baltrusaitls: Metamorfo

zele goticului.

d. i. sucHiANU; „poște adevăruri viitoare"
Intitulată sugestiv și — 

numai aparent — para
doxal „Foste adevăruri 
viitoare", cartea lui D.I. 
Suchianu, apărută la 
editura „Minerva", are 
în centrul ei (în pofida 
faptului că nu e roman, 
ci culegere de eseuri) un 
unic personaj văzut in 
multiple și variate iposta
ze : inteligenta. Inteligen
ța ca luciditate incisivă 
în analiza realităților vie
ții și culturii, în spulbe
rarea luciului Calp ce a- 
coperă falsele valori și. 
concomitent, ca entuziasm 
patetic, ca forță morală 
constructivă, ca generozi
tate creatoare.

Cuprinzînd o arie te
matică de o vastitate im
presionantă — în care es
tetica „Mioriței" se înve
cinează cu romanul „wes
tern", iar suculentele a- 
mintiri despre Caragiale. 
Sadoveanu, Ibrăileanu.. 
Ralea fac „casă bună" cu 
semnificațiile hazului sau 
cu structura muzicală a 
liricii eminesciene — și

întinzîndu-se, într-o de
zordine cronologică voită, 
pe o perioadă de aproape 
patru decenii de publicis
tică militantă și ardentă, 
eseurile lui D. I. Suchia
nu din acest volum se 
revendică de la un pre
zent perpetuu, trăit la 
înalta tensiune a marilor 
ide) fecunde.

N-am vrea să intrăm în 
meandrele, subtile dar 
limpezi, ale gîndirii aces
tui cugetător definit prin- 
tr-o veșnică tinerețe, ci ne 
vom strădui doar să su
gerăm, prin cîteva exem
ple, caracterul ei concret, 
strins legat de dialectica 
vieții și a literaturii. 
Luind, bunăoară, drept 
punct de plecare un vo
lum de maxime al lui Vic
tor Eftimlu, D. I. Suchia
nu iși spune cuvîntul cu 
pasiune despre „eroina" 
sa preferată, inteligența. 
Declarîndu-se de acord, 
in esență, cu poetul atunci 
cînd acesta lua poziție 
fermă împotriva șirete
niei ca „degradare a spi

ritului", ca „inteligență al
terată", autorul „Fostelor 
adevăruri viitoare" ajun
ge ia concluzia că inteli
gența autentică și pro
fundă e „sinonimă cu ge
nerozitatea". Referindu-se 
la „tristețea" „Scrisorii 
pierdute", D. I. Suchianu 
nu întreprinde o operație 
simplistă și facilă de „de- 
mitizare" a comicului ca- 
ragialian. ci merge la ră
dăcina lucrurilor, la tris
tețea de substanță a lumii 
în care se învirt eroii 
marelui dramaturg.

E demn de semnalat 
faptul că D. I. Suchianu
— a cărui reputație de 
„autor de paradoxuri" a 
devenit un loc comun în 
toate referirile critice ce 
i-au consemnai prezenta 
in viata culturală a tării
— folosește paradoxul nu 
ca un mijloc de epatare a 
unui anume public ama
tor de „găselnițe" dubioa
se. ci ca o armă a bunului 
simt, ca un instrument al 
rațiunii proaspete.' învin
gătoare. Edificator în a- 
cest sens este eseul refe

ritor la estetica „Miori
ței" : stihurile acesteia 
sînt străbătute de „stări 
sufletești durabile si con
tinue. ca afecțiunea, soli
citudinea. cuviința fată 
de un „mai mare" si tan
dra gentilețe fată de o 
ființă mai mică și mai 
copilăroasă : apoi este 
sentimentul perplexității, 
al jocului, al prieteniei, 
stări sufletești care n-au 
nimic din accentul retoric 
al jalei de doină, al vese
liei de chef, al seînteierii 
de madrigal, al triumfu
lui haiducesc...".

Prin aceasta — si prin 
multe alte mostre de ra
tionalism nu uscat si di
dacticist. ci efervescent și 
dinamic, ca însăsi perso
nalitatea autorului — vo
lumul „Foste adevăruri 
viitoare" se constituie în
tr-un argument convingă
tor în sprijinul fertilității 
inteligenței creatoare, re- 
prezentind o autentică 
sărbătoare a spiritului.
Victor BÎRLADEANU

Apărută în Editura 
politică, lucrarea lui 
Cătălin Zamfir (autor, 
cu precădere, al unor 
lucrări situate la inter
secția teoriei științifice 
cu practica social-poli- 
tică) este consacrată 
unei teme de mare ac
tualitate : sporirea con
tribuției cercetării ști
ințifice la organizarea 
și conducerea procesu
lui de edificare a so
cietății socialiste.

Convertirea științelor 
naturii în tehnologie, 
afirmă autorul, este ur
mată în mod necesar 
de o masivă și rapidă 
convertire a științelor 
social-umane în noi 
tehnologii de acțiune, 
în acest fel. se încheie 
un larg ciclu în dez
voltarea societății u- 
mane : punerea pe ba
zele unei raționalizări 
eficace, de tip științi
fic. a tuturor activită
ților sociale. Visul u- 
topic al omenirii de „a 
proiecta" in mod con
știent formele vieții 
social-umane tinde a 
deveni tot mai mult 
un proiect realizabil. 
Acest fenomen univer
sal, prin amploare și e- 
cou, are însă șanse de 
dezvoltare în folosul 
tuturor oamenilor și al 
fiecăruia în parte doar 
în condițiile socialis
mului pentru că sensul 
dezvoltării orînduirii 
noastre coincide cu e- 
voluția obiectivă a so

cietății, creîndu-se ast
fel posibilitatea autore
glării societății din 
perspectiva cerințelor 
progresului.

Un merit al lucrării 
îl constituie faptul că 
autorul nu se mărgi
nește numai la obser
vații sau analize asu
pra condiției principia
le a științelor social- 
umane, ci explorează 
posibilitățile transfor
mării unor precepte 
științifice generale in 
strategii și metodologii 
practice de rezolvare 
eficientă a probleme
lor sociale. Pornind de 
la orientările politice 
cuprinse in documen
tele partidului nostru, 
preluind critic tehnici 
și metode dezvoltate în 
literatura occidentală, 
autorul se consacră e- 
laborării unor modele 
utilizabile în cunoaște
rea proceselor social- 
ecbnomice. Din acest 
punct de vedere. „Stra
tegii ale dezvoltării so
ciale" reprezintă o con
tribuție importantă la 
dezvoltarea metodelor 
aplicative ale științei 
conducerii, oferind ca
drelor de conducere și 
specialiștilor modele și 
soluții demne de aten
ție în activitatea de 
proiectare și organiza
re a unor sisteme de 
conducere științifică.

Lucrarea la care ne 
referim pledează, de 
asemenea, pentru si
tuarea problemelor so

ciale și actelor de con
ducere intr-un orizont 
social-uman suficient 
de larg pentru a per
mite elaborarea unor 
soluții cu eficiență pe 
termen lung. Autorui 
demonstrează că axio
ma cu largă circulație 
in literatura occiden
tală conform căreia 
pentru orice problemă 
ar exista o soluție teh
nologică și că, doar 
mijloacele și fondurile 
de investire sint limi
tate. este neîntemeiată, 
decisive fiind soluțiile 
structurale atit pe plan 
social-intem, cit și in 
soluționarea probleme
lor lumii contempora
ne. Nu există și nu 
poate exista o soluție 
pur tehnologică pentru 
lichidarea antagonis
melor sociale și nici 
pentru depășirea sub
dezvoltării. Din acest 
punct de vedere, lucra
rea subliniază impor
tanta hotărî toare a in
tervenției factorilor de 
ordin politic și uman 
în orientarea și condu
cerea proceselor so
ciale. Consacrîndu-se 
unui set de probleme 
metodologice. cartea 
lui Cătălin Zamfir 
constituie o contribu
ție de valoare practi
că în cercetarea apli
cativă a problemelor 
conducerii sociale.

N. EOTREANU

EDITURA
Ioana Diaconescu : Ceața ;
Nicolaus Berwanger : Din patru 

inimi;
Ion Dodu Bălan: Neliniștea fîn- 

tinii ;
Mihai Caranfil: Dilema ;

EMINESCU
Adrian Beldeanu: Floarea de 

fin ;
Felicia Marinca: Bună ziua, is

torie ;
Mihai Tunaru : Appassionato ;
Sterian Vicol: Corabia seminței.
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Semnarea Protocolului comercial
interguvernamental româno-albanez

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit joi 
pe Muzafer Ahmati. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al Alba
niei. care face o vizită în tara noas
tră.

în dmpul Întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea și 
diversificarea în continuare a rapor
turilor economice dintre România și 
Albania.

★
în aceeași zi a fost semnat la Bucu

rești Protocolul comercial interguver- 
namental privind schimburile de 
mărfuri Intre Republica Socialistă 
România si Republica Populară So
cialistă Albania pe anul 1979, care 
prevede creșterea si diversificarea 
în continuare a schimburilor reciproce 
de mărfuri.

Tara noastră va livra In Albania 
utilai petrolier, aparate de joasă și 
înaltă tensiune, componente pentru 
radio si televizoare, electromotoare.

........... VEȘTI DIN ȚARĂ
7 895 apartamente în a- 

cest an se vor constru* * 
în județul Dolj 7 895 de aparta
mente, cel mai mare număr de lo
cuințe puse la dispoziția cetățenilor 
în anii construcției socialiste. Mare 
parte din acestea se vor înălța la 
Craiova. Calafat. Băilești, Filiași, 
Segarcea. precum si în localitățile 
rurale Plenita. Poiana Mare. Dăbu- 
leni. Bechet. Rast și altele. Tot în 
acest an vor începe lucrările Ia pri
mele blocuri din noile cartiere de 
locuințe ale Craiovei : 1 Mai (etapa 
6 și 7), Cralovița Nouă — Cornișa 
— Cornitoiu. Brazda lui Novac (eta
pa a 4-a) și Dezrobirii. în prezent, 
unul din trei oameni ai orașului 
locuiesc în casă nouă. (Nicolae Bă- 
bălău).

a Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele 19,30, (sala Ate
lier) : Poezie, muzică și dans 
— 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica de
stat „Oltenia" din Craiova. Diri
jor : Teodor Costin. Solist ; Roge 
Pascal —■ 20.

Expoziție dedicată ani
versării unirii principate
lor române. Filiala Mehedinți a 
Arhivelor statului a deschis la Dro- 
beta-Turnu Severin o expoziție de
dicată împlinirii a 120 de ani de la 
unirea principatelor române. Sînt 
prezentate numeroase exponate —

Noul complex comercial „Decebal'' din orașul Bistrița, cu o suprafațâ utilă de 4 000 mp. Aici îșl desfac pro
dusele, prin intermediul a 15 raioane, unități ale comerțului de stat și cooperatist din oraș

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT

TENIS:
Primele meciuri în

La „Madison Square Garden" din 
New York a început „Turneul cam
pionilor" la tenis, concurs care reu
nește pe primii opt clasați In „Marele 
Premiu — F.I.L.T." ediția 1978.

Primele partide din cadrul celor 
două grupe preliminare s-au încheiat 
cu rezultate normale : Grupa A : 
Jimmy Connors (S.U.A.) — Harold 
Solomon (S.U.A.) 6—1. 6—2 ; John 
McEnroe (S.U.A.) — Arthur Ashe 
(Ș.țl.A.) 6—3. 6—1 ; grupa B : Eddie 
Dibbs (S.U.A.) — Corrado Barazutti 
(Italia) 6—4, 6—4 ; Brian Gottfried 
(S.U.A.) — Raul Ramirez (Mexic) 
6—4. 6—1. 

aparate de laborator, rulmenți, pro
duse chimice, anvelope, laminate, 
cabluri de oțel, uleiuri minerale, 
carton asfaltat, medicamente, iar Al
bania va livra în România bitum, 
cunru. minereu de crom, cărbune, 
sulf, plăci fibrolemnoase. produse ale 
industriei ușoare si industriei alimen
tare, bunuri de consum.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea albaneză de Muzafer 
Ahmati. adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Au participat Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au fost prezenți Nesip Kați. amba
sadorul Republicii Populare Socialiste 
Albania Ia București, precum și 
membrii celor două delegații.

(Agerpres)

documente originale, fotocopii, co
lecții de ziare, publicații — care re
dau aspecte ale desfășurării unirii, 
rolului maselor și al unor persona
lități ale vieții politice și culturale 
în înfăptuirea acestui important 
moment din istoria patriei și a na
țiunii noastre, aspecte ale desăvir- 
șirij unității naționale de la 1 de
cembrie 1918, ale realizărilor din anii 
edificării orînduirii socialiste în ju
dețul Mehedinți și în întreaga tară.

0 importantă realizare 
în zootehnie. Un c01ectiv de 
specialiști de la Stațiunea de cer
cetări zootehnice din Tg. Mureș, 
condus de medicul veterinar Emil 
Silvaș, directorul stațiunii, a obți
nut, pentru prima oară în tară, un 
vițel viu prin transplant de embrioni. 
Transferul, efectuat pe cale chirur
gicală, a inclus două momente im
portante : recoltarea de embrioni 
de la vaca donatoare — din rasa 
Bălțata românească, si transferul la 
vaca recentoare — o metisă din 
Bălțata românească cu Pinzgau. 
Realizarea, aflată în studiu în pre
zent în mai multe unități de cerce
tare și producție din țară, are o

„Turneul campionilor"
Turneul internațional feminin de 

tenis de la Oakland (California) a 
continuat cu disputarea primelor 
partide din turul II al probei de sim
plu. Jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a intîlnit-o pe tenismana ame
ricană Kate Latham, în fața căreia a 
cistigat in două seturi cu un scor si
metric : 6—3, 6—3.

O victorie a obtinut și campioana 
iugoslavă Mima Jausovec. care a eli
minat-o cu 6—4,' 6—3 pe cunoscuta 
jucătoare olandeză Betty Stove.'

Alte rezultate : Dianne Fromholtz 
— Caroline Stoll 6—1. 6—2 ; Kathy 
May — Ann Stuart 6—1, 6—4 ; Mari
ta Redondo — Mărise Kruger 6—4, 
6—2.

CÎTEVA RÎNDURI

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno-iugoslave de
La Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste a avut loc joi la amiază 
semnarea protocolului celei de-a 
Il-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-iugoslave de co
laborare culturală, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat zilele acestea la 
București. Protocolul a fost semnat 
de Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, președintele părții române 
în comisia mixtă, și Milenko Nikolici, 
secretar pentru învățămînt. știință și 
cultură al Provinciei Socialiste Auto
nome Voivodina, președintele părții 
iugoslave în aceeași comisie.

In cadrul sesiunii au fost exami
nate unele aspecte ale colaborării 
culturale româno-iugoslave, în spe
cial în domeniile cărții și învățămîn- 
tului superior și au fost analizate po
sibilitățile de dezvoltare a relațiilor 
în aceste sfere ale culturii și învă- 
țămîntului.

La festivitate au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai Ministerului

deosebită importanță științifică și 
economică. constituind o direcție 
importantă de ameliorare a efecti
velor de animale în general și a 
taurinelor în special.

Cercetătorii stațiunii zootehnice 
din Tg. Mureș au obținut, de ase
menea, prin transfer de embrioni 
produși vii de iepuri și ovine.

(Agerpres)

Cooperatori la odihnă și 
tratament. aceste z*le iar_ 
nă. o nouă serie de țărani coopera
tori se află la odihnă si tratament 
în complexele sanatoriale ale 
U.N.C.A.P. și în unități ale Minis
terului Turismului și Ministerului 
Sănătății. începînd din iunie 1971, 
peste 350 000 de țărani cooperatori 
si-au refăcut sănătatea si capaci
tatea de muncă în aceste unități. 
Numai în cursul anului 1978. mai 
mult de 60 000 de țărani cooperatori 
au beneficiat de odihnă si trata
ment în complexele sanatoriale. Pe 
lingă cele 10 unități sanatoriale. in 
patrimoniul U.N.C.A.P. va fi inclu
să. în acest an. încă una —- in sta
țiunea 1 Mai de lingă Oradea — 
care. dispune de 3 600 de locuri.

Poloiștii noștri 
participă la „Cupa 

mondială"
Turneul de polo pe apă din ca

drul „Cupei mondiale" de natație se 
va desfășura in Iugoslavia, între 29 
aprilie și 6 mai 1979, și va reuni 8 
echipe : Italia. Iugoslavia, U.R.S.S., 
Ungaria, România, S.U.A., R.F. Ger
mania și Bulgaria. Secretariatul Fe
derației internaționale de natație a- 
nunță, de asemenea, că întrecerile 
„Cupei mondiale" la înot vor avea 
loc anul acesta la Tokio între 1 și 3 
septembrie. Se va disputa o singură 
cursă pentru fiecare distantă și vor 
lua parte 5 echipe naționale : S.U.A., 
U.R.S.S., Canada, Suedia și Japonia, 
precum și selecționate din Australia, 
America, Europa.

colaborare culturală
Afacerilor Externe, Ministerului E- 
ducației și învățămîntului.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
Joi dimineața, Suzana Gâdea, mi-, 

nistrul educației și învățămîntului, a 
primit pe Milenko Nikolici, secretar 
pentru învățămînt, știință și cultură 
al Provinciei Socialiste Autonome 
Voivodina, aflat în țara noastră cu 
prilejul semnării protocolului celei 
de-a Il-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-iugoslave de 
colaborare culturală.

(Agerpres)

Concurs de creație 
muzicala

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. In colaborare cu Radiote- 
leviziunea română și Uniunea com
pozitorilor, organizează un concurs de 
creație muzicală pentru pionieri si 
școlari.

Concursul îsl propune realizarea. în 
spiritul si pe baza hotăririlor Con
gresului al XI-]ea al partidului, ale 
Congresului educației politice si cul
turii socialiste, a unor lucrări mili
tante, revoluționare, cu un bogat con
ținut educativ-formativ, inspirat din 
munca și activitatea copiilor în ca
drul Organizației pionierilor, precum 
și în școală, în ateliere și laboratoare, 
în activitatea social-utilă.

Concursul, care este deschis tuturor 
compozitorilor si poeților, membri sau 
nemembri ai uniunilor de creație, ai 
cenaclurilor muzicale si literare, se 
organizează De două secțiuni: a) crea
ții muzicale destinate pionierilor și 
școlarilor, b) creații muzicale desti
nate membrilor Organizației Șoimii 
Patriei.

Compozitorii pot participa cu una 
sau mai multe lucrări. Vor fi luate 
în considerație numai lucrările mu
zicale inedite, nedifuzate anterior ne 
nici o cale si neprezentate la alte 
concursuri.

Periodic. în revista „Cutezătorii" 
vor fi difuzate texte nesemnate. car« 
vor asigura legătura dintre poeți si 
compozitori. Muzica se poate compu
ne pe aceste texte sau pe altele pro
puse de concurenti.

Pînă la 28 februarie 1979 lucrările 
vor fi expediate pe adresa : Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor, 
str. Onești nr. 6—8. sectorul 1. Bucu
rești. Compozițiile vor purta un 
moto și vor fi însoțite de un plic în
chis în care se vor menționa numele 
si prenumele, adresa autorilor si ace
lași moto care a fost scris pe lu
crare. Se vor acorda premii și men
țiuni pentru muzică si text.

Juriul concursului va fi format din 
reprezentanți ai Uniunii compozitori
lor. Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor. Ministerului Educa
ției și învățămîntului. ai Radiotelevi- 
ziunii române. Pentru a cunoaște opi
nia pionierilor și școlarilor se vor 
constitui și jurii de copii, ale căror 
aprecieri vor fi luate în considerație 
de juriul adulților. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9,06 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca (reluare)
11.20 Corespondenții județeni transmit...
11,40 Telex
11.50 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 La volan — emisiune pentru

conducătorii auto
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal
19.50 Ancheta TV : „Temelii ale satului 

de mîine"
20,15 Film artistic : „Necunoscutul din 

noapte". Premieră TV. Producție 
a studiourilor din Grecia

> NOI FILME
în anul 1979. creatorii de filme 

didactice de la Institutul de 
artă teatrală si cinematografică 
„I.L. Caragiale" și Studioul cinema
tografic „Alexandru Sahia" vor rea
liza — la solicitarea Oficiului central 
pentru mijloace de învățămînt — 
peste 30 de pelicule menite să ajute 
elevilor în fixarea sl aprofundarea 
cunoștințelor teoretice dobîndite la 
cursuri. Astfel, pentru studiul uneia 
din disciplinele fundamentale — chi
mia. vor fi elaborate două pelicule : 
„Căldura de reacție si schimbul chi
mic" si „Alcani. structura si proprie
tățile izomerilor lor". Pentru cel al 
disciplinelor tehnice vor fi realizate

Cronica zilei
între 8—11 ianuarie, muni

cipiul Galați a fost gazda unei dele
gații portugheze din orașul Setubal, 
condusă de Orlando Augusto Curto, 
primarul orașului, care a efectuat o 
vizită în vederea stabilirii unor re
lații de cooperare și schimb de ex
periență în probleme ale administra
ției locale de stat. în cadrul vizitei, 
membrii delegației orașului Setubal
— important centru naval, care exe
cută reparații și pentru flota noas
tră, iar uzinele „Mague" livrează ma
carale pentru șantierul din Mangalia
— au fost primiți de tovarășul Pa- 
raschiv Benescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, și de 
loan Bejan, primarul municipiului 
Galați, cu care ocazie oaspeților 
le-au fost prezentate aspecte ale dez
voltării economico-sociale a munici
piului și județului Galați. în 
timpul șederii la Galați, delegația a 
vizitat numeroase întreprinderi in
dustriale și instituții de învățămînt 
și de. cultură. S-a convenit, de ase
menea, ca în acest an Galați și Se
tubal să devină orașe Înfrățite.

(Agerpres)

A apărut;

„Munca de partid1*
nr. 1/1979

Noul număr al revistei inserează 
editorialul „Omagiu fierbinte condu
cătorului iubit", Scrisoarea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. adresată tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și articolul „Parti
dul. poporul sărbătoresc un strălucit 
militant, un eminent savant, un co
munist de omenie".

De asemenea, sînt publicate preci
zări ale Secretariatului C.C. al 
P.C.R. cu privire la modul în care 
trebuie să lucreze organizațiile de 
bază cu cercurile de nemembri de 
partid.

Mai cităm din sumar: „Condu
cerea și organizarea întrecerii so
cialiste pentru realizarea exemplară 
a planului pe anul 1979“, „Preocu
pări susținute pentru afirmarea adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii ca forumuri ale autoconducerii 
muncitorești", „Unirea Principatelor 
— act energic al întregii națiuni ro
mâne" de Mircea Mușat, „Contri
buții substanțiale la obținerea unor 
sporuri suplimentare la producția fi
zică și netă". „Ridicarea nivelului 
calitativ al întregii munci a comite
tului comunal de partid" — schimb 
de experiență în județul Timiș. „Ale
gerea organelor sindicale", „Rezerva 
de cadre a comitetului municipal de 
partid" de I. Cojocaru. La rubrica 
„Învățămîntul politico-ideologic de 
partid" sînt dezbătute temele : ..Po
ziția României în problemele dezar
mării șj, în primul rînd. ale dezar
mării nucleare" de Ion Nicolae și 
„Rolul sistemului financiar-bancar în 
creșterea eficienței economice a tu
turor ramurilor economiei naționale, 
a fiecărei unități economice" de 
Mihai Părăluță.

21.55 O artă pe măsura timpului nostFu
(V) — Creatorii plastici răspuhd 
chemării secretarului general al 
partidului

22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17,00 Selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical"
17,40 Blocnotes — informații utilitare 
18,00 Caseta cu imagini
19,00 Mari ansambluri : Ansamblul de 

cîntece și dansuri din Tg. Mureș
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,05 Capodopere și mari interprețl
20.55 Rindul întîi — reportaj TV
21.15 Telex
21.20 Studio liric ’79. întîlniri muzical- 

coregrafice
21.50 închiderea programului

DIDACTICE
o serie de filme didactice, intre care 
„Asamblarea mașinilor-unelte" și 
„Tratamente termice", iar pentru cel 
al disciplinelor filologice si artistice 
— „Junimea". „Ion Creangă" și 
„Arta populară românească".

Va fi întregit, totodată, fondul de 
diapozitive inspirate din unele capi
tole ale economiei politice si cunoș
tințelor social-politice, iar seturile 
de diapozitive ilustrind istoria patriei, 
prin transpunerea subiectelor „Dacia 
de la Burebista la Decebal". „Domnia 
unei jumătăți de veac — Ștefan cel 
Mare" și „Domnitorul cărturar Di- 
mitrie Cantemir".

(Agerpres)

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești 

3 1

P. C. DIN BELGIA

Pentru unirea tuturor forțelor 
democratice din țară

După cum s-a relatat, plenara P. C. din Belgia care a avut loc 
recent a hotărit convocarea Congresului al XXIlI-lea al partidului in 
a doua jumătate a lunii martie 1979. In legătură cu aceasta, ziarul
„Drapeau Rouge" a publicat un 
redăm extrasele de mai jos.

în prima parte, documentul face o 
trecere în revistă a situației politice 
și economice din țară. Referindu-se 
la strategia și tactica partidului, do
cumentul arată că printr-un îndelun
gat proces, prin analiza critică și 
autocritică a concepțiilor sale teore
tice și a activității practice, P.C.B. 
și-a dezvoltat o concepție coerentă 
asupra căii spre socialism în condi
țiile specifice Belgiei, afirmîndu-se, 
în același timp, ca o componentă in
dependentă a mișcării comuniste in
ternaționale.

P.C.B. este un partid profund de
mocratic, favorabil dialogului cu 
toate forțele progresiste din țară, re- 
fuzînd sectarismul și dogmatismul. 
Apărîndu-și hotărit propriile poziții, 
P.C.B. — continuă documentul — în
țelege, în același timp, să colaboreze 
pentru realizarea unei puternice uni
tăți între toate forțele democratice 
ale țării, în vederea limitării și apoi 
lichidării hegemoniei monopolurilor. 
De aceea, P.C.B. face totul pentru a 
permite forțelor muncii să cîștlge cit 
mai mult teren politic, să valorifice 
la maximum prezența mișcării mun
citorești la diferitele niveluri ale vieții 
economice, sociale și politice.

P.C.B., se arată în continuare în 
document, respinge categoric politica 
de dreapta, care sacrifică interesele 
populației și ale țării în favoarea im
perativelor marii finanțe. Numai so
cialismul poate garanta o dezvoltare 
armonioasă și democratică a socie
tății. Drumul spre socialism este un 
proces istoric lung și complicat. Este 
necesară definirea clară a etapei ac
tuale, care trebuie să se situeze in 
prelungirea tradițiilor de luptă ale 
mișcării muncitorești și democratice 
din Belgia pentru libertate, progres 
social și pace. Axa esențială a unei 
alternative democratice este apărarea 
libertăților și drepturilor cucerite de 
masele populare, extinderea lor in 
toate domeniile vieții economice, so
ciale, culturale și politice.

Precedentele congrese ale P.C.B. 
— se subliniază în document — au 
elaborat cadrul și liniile principale 
ale acestei alternative democratice. 
Totuși, un șir de aspecte nu sint 
încă suficient elaborate. Pentru a se 
putea obține intr-adevăr rezultate 
pozitive este necesar să se asigure 
colaborarea tuturor forțelor mișcării 
muncitorești și democratice belgiene. 
Partidul Comunist din Belgia adre
sează un apel tuturor celor care, fă- 
cind parte din forțele muncii si ale 
culturii, sînt gata să colaboreze ia 
această sarcină comună indispensabi
lă. Unirea tuturor forțelor progresiste 
din tară este problema-cheie a poli
ticii noastre — afirmă documentul. 
Lupta pentru unirea tuturor forțelor 
progresiste impune formarea unor 
fronturi parțiale, plecînd de la acți
uni concrete. Nu este vorba numai de 
luptele pentru dreptul la muncă, pen
tru apărarea drepturilor sociale ale 
oamenilor muncii, ci si de fronturi 
care să se constituie în jurul tuturor 
problemelor care privesc populația : 
mediul înconjurător, cultura, sănăta
tea. învățămîntul. solidaritatea cu po
poarele asuprite, dezarmarea etc. Ple
cînd de la aceste fronturi parțiale, se 
pot pune bazele unui vast front ge
neral. capabil să transforme profund 
politica tării într-un sens democra
tic.

în capitolul consacrat situației in
ternaționale. documentul evidențiază, 
între altele, că semnarea acordurilor 
de la Helsinki a constituit un mo
ment important, un succes de necon
testat al forțelor păcii. Aplicate în 
mod democratic si global, aceste 
acorduri ar putea determina pe pla
nul întregului continent progrese eco
nomice. sociale si politice considera
bile. cu repercusiuni pozitive asupra 
relațiilor întregii Europe cu țările si 
popoarele din Africa. Asia și cele 
două Americi. Semnarea acordurilor 
de la Helsinki, care a încununat ani de 
eforturi pentru a se impune soluțiile 
destinderii, a reprezentat un indiciu 
al progreselor realizate pe baza vo
inței de negociere. împotriva ideolo- 

amplu document pregătitor, din care

Riei blocurilor. Ideologia blocurilor 
deformează viziunea obiectivă asupra 
proceselor complexe din lume, frî— 
nează găsirea contribuțiilor multiple 
necesare deschiderii căii spre dezar
mare. Dacă acordurile de la Helsinki 
nu au împiedicat continuarea cursei 
înarmărilor, ele au confirmat totuși 
faptul că nu există alternativă la 
coexistenta pașnică. în ceea ce ne 
privește — se arată în document — 
noi optăm pentru o Europă a popoa
relor. care să-și îndeplinească rolul 
ce-i revine în lupta pentru depășirea 
împărțirii lumii în blocuri opuse, prin 
intermediul cooperării internaționale, 
al respectării suveranității si tradi
țiilor naționale ale fiecărei țări.

Referindu-se la necesitatea de a se 
tirle seama de condițiile particulare, 
specifice. în alegerea strategiei parti
dului. documentul arată : Trebuie să 
ne cunoaștem în profunzime con
dițiile variate și schimbătoare spe
cifice Belgiei. Trebuie să elabo
răm — precizîndu-le în permanen
tă — ideile care clarifică sensul 
acestei lupte în cadrul general al 
solidarității noastre internaționaliste, 
așa cum a fost ea definită la Con
sfătuirea de la Berlin (1976) a parti
delor comuniste din Europa. Ca și 
celelalte partide comuniste din Eu
ropa care acționează. în ciuda di
versității contextelor concrete. în 
condiții analoage celor din Belgia. 
P.C.B. și-a afirmat în cadrul congre
selor sale concepția proprie privind 
calea democratică spre socialism, 
bazată pe recunoașterea pluralismu
lui forțelor progresiste.

Noțiunea de eurocomunism — se 
subliniază în document — a apărut 
ca urmare a unor factori multipli : 
diversificarea procesului revoluțio
nar, condiții de luptă asemănătoare 
într-o serie de țări, viziuni conver
gente asupra căilor de schimbare. 
Ea nu implică nici existenta unei 
doctrine care s-ar îndepărta de iz
voarele gindirii marxiste, nici o stra
tegie comună care ar conduce — în
tr-o interpretare superficială și po
lemică — la o nouă ideologie a 
blocurilor, la slăbirea solidarității in
ternaționale, la o ierarhizare artificia
lă a partidelor comuniste. Astfel în
țeleasă. noțiunea de eurocomunism 
reflectă o realitate pozitivă. Căile 
specifice de instaurare și de dezvol
tare a socialismului reprezintă o pro
blemă a fiecărui popor și a fiecărei 
țări in parte. Concepția socialismu
lui. ca perioadă de trecere spre o 
societate' superioară in care omul să 
se poată dezvolta plenar, este pro
blema tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești și a aliaților lor.

P.C.B. consideră că. in epoca noas
tră, consolidarea bazelor solidarită
ții internaționale a forțelor muncito
rești și democratice depinde înainte 
de toate de eficienta acțiunii politice 
pe care acestea o desfășoară în fie
care tară. Locul primordial pe care 
comuniștii belgieni îl acordă proble
melor Europei — ale Europei capi
taliste, îndeosebi — nu-i face să ne
glijeze însă solidaritatea permanentă 
care unește principalele forte antiim- 
perialiste : țările socialismului, miș
carea muncitorească din țările ca
pitaliste dezvoltate, popoarele din 
țările în curs de dezvoltare care 
luptă pentru o adevărată indepen
dență. Abordînd chestiunea obiecti
velor concrete ale solidarității in
ternaționale. documentul subliniază 
necesitatea creării în Europa centra
lă a unei zone fără arme atomice, 
reducerii armamentelor conven
ționale.

Un amplu capitol din document 
este dedicat activității partidului, 
îmbunătățirii compoziției și metode
lor sale de lucru.

Dezvoltarea partidului — se arată 
în încheierea documentului — de
pinde de ceea ce vom reuși să fa
cem în lunile si în anii următori 
pentru a contribui la înlăturarea 
acestor contradicții, prin ridicarea 
nivelului activității politice a orga
nizațiilor muncitorești, prin creș
terea continuă a numărului membri
lor de partid.

• Joi, în campionatul național de 
hochei pe gheață au fost înregistrate 
următoarele rezultate : A.S.E. Sportul 
studențesc — Unirea Sf. Gheorghe 
3—7 (1—3, 1—1. 1—3) ; S.C. Miercu
rea Ciuc — Steaua 2—4. (2—1, 0—2, 
0—1) ; Dunărea Galati — Dinamo 
3—11 (1—3, 0-3, 2—5).
• La Sarajevo. într-o partidă derbi 

din cadrul turneului final al „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin, echipa locală Bosnia a în
vins cu scorul de 114—109 (după pre
lungiri) formația spaniolă Real Ma
drid. La sfirsitul timpului regulamen
tar de joc scorul era egal : 100—100.

Un meci la fel de echilibrat s-a 
disputat la Atena, unde echipa Olim- 
piakos Pireu a întrecut formația Ma- 
ceabi Tel Aviv cu scorul de 78—76 
(44—44). printr-un cos marcat în ulti
ma secundă de Jenkins.
• Rezultate înregistrate în grupele 

sferturilor de finală ale „Cupei Cu
pelor" la baschet masculin : B.C. Bar
celona — Sinudyne Bologna 95—81 ; 
Villeurbanne — Wroclaw 102—84 ; 
Den Bosch (Olanda) — Cantu (Italia) 
95—90 : U.B.S.C. Viena — Radnicki 
Belgrad 82—88.
• în runda a 12-a a turneului inter

național de șah de la Hastings (An
glia). Christiansen l-a Învins pe 
Balshan. Andersson a cîștigat la 
Biyasas. iar Kociev a remizat cu 
Speelman. Celelalte partide, printre 
care si cea dintre Mihai Șubă (Româ
nia) si Hartston (Anglia) s-au între
rupt.

în clasament conduce marele maes
tru suedez Ulf Andersson, cu 8 puncte. 
Mihai Șubă totalizează 3,5 puncte, 
avînd o partidă întreruptă.

• în ziua a doua a competiției in
ternaționale masculine de handbal 
pentru „Cupa Mării Baltice", repre
zentativa R.F. Germania, deținătoarea 
titlului mondial, a învins cu scorul 
de 17—14 (11—7) formația Islandei.

Celelalte trei partide disputate s-au

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 ianuarie. In țară : Vreme in 
general umedă. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie cu tendință de transformare 
în ninsoare. Condiții de polei.. Vîntul 

încheiat cu următoarele rezultate : 
R.D. Germană — Suedia 28—20 
(11—8) ; U.R.S.S. — Danemarca (B) 
23—17 (8—9) ; Polonia — Danemarca 
22—15 (12—9).
• „Crosul așilor" desfășurat la Lyon 

a revenit atletului francez Jacky 
Boxberger. cronometrat pe distanța 
de H km în 33’19”. La crosul vete
ranilor au participat si foștii cam
pioni olimpici Alain Mimoun si Emil 
Zatopek.

® La „Raliul Monte Carlo" din 
acest an si-au anunțat participarea 
un număr record de 270 de echipaje, 
față de 231 echipaje prezente în 
concurs anul trecut.

Startul în tradiționala Cursă auto
mobilistică se va da la 20 ianuarie,

va sufla moderat cu intensificări loca
le, cu viteze pînă la 40 km pe oră, iar 
în zona de munte pînă la 90 km pe 
oră din sectorul vestic. Temperatura 
în scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse intre minus 7 și plus 3 grade, 
iar maximele între minus 2 și plus 3 
grade. Dimineața și seara, ceată. In 
București : Vreme în general umedă. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
ploaie. Temperatura in scădere ușoară. 
Dimineața, ceață.

cinema
• Vlad Tepeș : SALA PALATU
LUI — 17, SCALA — 16; 19, CA
PITOL — 15,30; 19, FAVORIT — 
16; 19.
• Detectiv particular : SALA PA
LATULUI — 14,45; 20,15.
• Compania a 7-a sub clar de
lună : PATRIA — 15,30; 18; 20,
BUCUREȘTI — 15,45; 18; 20,15.
• Te oblig să trăiești : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol : LUCEAFĂRUL — 15.45; 18; 
20. FESTIVAL 15,45; 18; 20,15, 
FEROVIAR — 15,45; 18; 20,15.
• Inspectorul Brannigan : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
• Poveste de dragoste și onoare : 
CENTRAL — 15; 17,30; 20, MIORI
ȚA — 15,30; 17,45; 20.
• Invincibilul Luke — 15,30, Gus
tul și culoarea fericirii — 18; 20 : 
DOINA.
• Totul pentru fotbal : EXCEL
SIOR — 15,45; 18; 20,15. GLORIA

— 15,45; 18; 20, FLAMURA — 15,45; 
18; 20,15.
• Principiul dominoului : VIC
TORIA — 15,15; 17.30; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : DRUMUL 
SĂRII — 15,15; 17,30; 20, COTRO- 
CENI — 15,15; 17,30; 20, ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Cascadorii : GRIVITA — 15;
17,30; 20, TOMIS — 15,30; 18; 20,15.
• Dueliștii î EFORIE — 15: 17,30; 
20.
• Agentul liniștit : DACIA — 
15,15; 17,30; 20, VOLGA — 15,45; 
18; 20,15.
• Insule în derivă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Jezebel j BUZEȘTI r- 15,15; 
17,30; 20.
• Din nou împreună : BUCEGI
— 15; 17,30; 20, POPULAR — 16; 
18; 20.
• Lanțul amintirilor : MELODIA
— 15; 17,45; 20,15, AURORA — 15; 
17,45; 20,15, MODERN — 16; 10.
• Frații — 11,45, Răposatul
Mathias Pascal — 14; 16,15, Răută
ciosul adolescent — 18,30, Pierrot 
nebunul — 20,30 : CINEMATECA.
• La noi era liniște : PACEA — 
16; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna : LIRA — 
16; 19.15, MUNCA — 15,30; 19.

• Fiul „Feței palide**  : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Dialog peste ani : FLOREASCA 
— 15; 17,30; 20.
• Orașul-fantomă : GIULEȘTI — 
15,30; 17.45; 20.
• Lupta pentru Roma : VIITO
RUL — 15,30; 19.
• Animalul : COSMOS — 15;
17,30; 20,
• Cianura și... picătura de ploaie: 
FLACARA — 15,45; 18; 20,15.
a Acțiunea „Arsenal" : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre

• Opera Română : Conacul cu 
stafii — 19.
• Teatrul de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19,30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am timp 
— 19,30.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma-
gheru) : Familia Tot — 19,30,
(sala Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești (sala Ciu
lești) : Romanțioșii — 19,30. (sala 
Majestic) : Regele loan — 19,30,
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
o Teatrul .,Ion Vasilescu" : Sen
timente — 19.30.
& Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 19,30.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul in patru colțuri — 19,30.

• „MINE" SUB- 
OCEANICE. Depozite de 
concrețiuni manganice de înal
tă calitate au fost identifi
cate într-o zonă a Oceanului 
Pacific, care își are începuturile 
la o distantă de aproximativ 960 
de km de coasta mexicană și 
se întinde pină la Line Islands. 
Numeroase probe de minereu au 
fost culese și analizate. S-a cal
culat că o „mină subterană" de 
mangan cu o suprafață de 52 000 
kilometri pătrați ar putea func
ționa eficient 20 de ani.

• PORUMBEII Șl SE
ISMICITATEA. Specialiștii 
chinezi consideră că din studie
rea comportării unor animale

se pot. trage concluzii prețioa
se asupra unor eventuale seis
me. în ce privește, porumbeii, 
de pildă, ei au identificat — 
pornind de la principiile de 
bază ale acupuncturii — circa 
100 de puncte dispuse de-a lun
gul picioarelor acestor păsări, 
puncte aflate în directă legătu
ră cu centrii nervoși și care sînt 
foarte sensibili la orice vibra
ție. S-a remarcat faptul că, 
înaintea unui cutremur, porum
beii la care se secționase aceas
tă conexiune cu centrii nervoși 
au rămas calmi, în timp ce pă
sările la care s-au păstrat cone
xiunile normale au devenit agi
tate și și-au luat zborul. Dacă 
se va putea determina cum per
cep animalele apropierea unui 
cutremur, consideră specialiștii,

ar fi posibil să se construiască 
un model electronic capabil să 
facă același lucru — ceea ce ar 
avansa mult posibilitatea prezi
cerii seismelor.

• MĂRTURII ISTO
RICE. O recentă reeditare 
dezvăluie o latură inedită a ac
tivității cunoscutului scriitor 
francez Gaston Leroux (1868— 
1927), autorul savuroaselor a- 
venturi ale ziaristului detectiv 
Rouletabille. în stare să des
curce situațiile cele mai compli
cate. In fapt. Leroux și-a înce
put cariera — întocmai eroului 
său — ca ziarist la cotidianul 
„Le Matin". în calitate de tri
mis special al ziarului în Rusia 
țaristă pentru a relata „de la

fața locului" despre evenimente
le legate de revoluția burghezo- 
democrată din 1905. Leroux a- 
duce emoționante mărturii, de o 
certă valoare istorică, în volu
mul apărut recent la Paris și in
titulat semnificativ „Agonia Ru
siei albe".

• STRIDIILE Sl PO
LUAREA. Se împlinește a- 
proape un an de cînd tancul pe
trolier „Amoco Cadiz" s-a izbit 
de ștînci submarine în apropie
rea țărmurilor franceze, sufe
rind o gravă avarie: 230 000 tone 
de petrol s-au vărsat atunci în

apele mării, poluind litoralul 
provinciei Bretania pe o distan
tă de 35 de kilometri (de altfel, 
potrivit unui sondaj al săptâmi- 
nalului „Paris Match", această 
catastrofă a fost socotită de 
multi francezi, datorită conse
cințelor sale, drept cel mai im
portant eveniment al anului). 
Urmările se resimt și acum. 
După bancurile de pești care au 
pierit sau au părăsit apele po
luate au început să moară și 
stridiile. Locuitorii zonei afectate 
sint nevoiți să scoată din mare 
și să arunce la gunoi tone do 
stridii, (vezi fotografia alătura
tă).

• ORIGINEA CUVÎN- 
TULUI „VIOARĂ". W 
unde vine cuvîntul „vioară" ? 
Oricit ar părea de ciudat, eti
mologia acestui cuvînt nu are 
nimic de-a face cu sfera muzi
cii, ci cu domeniul... zoologiei, 
într-adevăr, cuvîntul care de
semnează acest instrument mu
zical provine dintr-un verb de 
origine latină, care înseamnă „a 
zburda ca un vițel". Acest amă
nunt pitoresc. împreună cu alte 
aspecte interesante în legătură 
cu universul viorilor, este cu
prins intr-o lucrare apărută în 
Italia și dedicată lui Stradivarius, 
vestitul lutier din Cremona.
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• „Egiptul va continua eforturile de pace" — declară 
ministrul de stat pentru afacerile externe • întîlnire 
siriano-irakiană la nivel înalt • Apropiata reuniune 

a Consiliului Național Palestinian
CAIRO 11' (Agerpres). — Egiptul 

va continua eforturile de pace in 
cursul negocierilor cu Israelul, hotă- 
rit să realizeze o pace globală și du
rabilă și să apere drepturile legitime 
ale poporului palestinian, fără a a- 
fecta angajamentele sale față de lu
mea arabă — a declarat Butros 
Ghali, ministrul de stat pentru afa
cerile externe, la încheierea reuniu
nii de la Cairo a ambasadorilor egip
teni acreditați în statele arabe.

Butros Ghali a precizat că Egiptul 
urmărește să stabilească principiile 
și bazele pentru tratatul de pace e- 
gipteano-israelian. să insiste asupra 
legăturii dintre o reglementare asu
pra Sinaiului și viitorul malului oc
cidental al Iordanului și al regiunii 
Gaza conform unui calendar precis, 
să convină în prealabil cu Israelul 
asupra unor interpretări precise ale 
problemelor de dezacord din proiec
tul de tratat.

♦
Mamdouh Salem, asistent al pre-, 

ședintelui Egiptului, Anwar El Sadat, 
efectuează un turneu în cinci țări 
africane pentru a informa asupra 
stadiului negocierilor de pace egip- 
teano-israeliene și a discuta situația 
din Africa. într-o declarație făcută 
presei, inainte de plecare, Salem a 
precizat că este purtătorul unor me
saje din partea președintelui Sadat 
adresate șefilor de stat ai Tanzaniei,

Actele agresive ale rasiștilor de la Salisbury 
împotriva Botswanei — aspru condamnate 

Un mesaj al secretarului general al O.U.A.
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 

Intr-un mesaj adresat președintelui 
Seretse Kama, secretarul general al 
Organizației Unității Africane. Edem 
Kodjo, a reafirmat solidaritatea tu
turor statelor Africii cu poporul din 
Botswana, condamnind cu fermitate 
atacurile forțelor armate ale regimu
lui rasist de la Salisbury împotriva 
Botswanei. Regimul rasist al lui Ian 
Smith, se arată în mesaj, recurge la 
acte de agresiune împotriva statelor 
africane independente în încercarea

„Pentru înlăturarea dominației rasiste 
și făurirea unei Africi de Sud democratice" 

Declarația Congresului Național African
LUANDA 11 (Agerpres). — Po

porul din Africa de Sud iși exprimă 
hotărirea fermă de a acționa neabă
tut împotriva forțelor rasiste ale re
gimului minoritar de la Pretoria — 
se arată în Declarația Congresului 
Național African (C.N.A.). dată pu
blicității la Luanda, cu prilejul ani
versării a 67 de ani de la formarea 
organizației.

Astăzi, a afirmat președintele 
C.N.A., Oliver Tambo, există posibi
litatea realizării sarcinilor trasate, în 
urmă cu 67 de ani, de fondatorii 
partidului — înlăturarea dominației 
minorității rasiste și făurirea unei 
Africi de Sud democratice. Congresul 
Național African, a menționat el, este

Un proces ce se afirmă tot mai puternic pe continentul latino-american

Redobindirea suveranității 
asupra resurselor naționale

Tn numeroase țări din America 
Latină anul 1979 este apreciat ca 
avind o importanță deosebită in fi
nalizarea unor ample proiecte de 
dezvoltare economică. într-un stu
diu al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.) 
referitor la programele economi
ce si sociale elaborate intr-o serie 
de țări lătino-americane se relevă că 
există nremise pentru a se atinge 
în acest an „noi altitudini" ale dez
voltării de sine stătătoare.

La un recent forum pe teme indus
triale de la Lima, fragilitatea capa
cităților de acțiune dintr-un trecut 
relativ apropiat era comparată cu 
cea a unui avion avind doar citeva 
trasee și dispunînd de prea puțin 
combustibil pentru a putea decola 
rapid și a se ridica la altitudini mai 
mari. Alegoria sugera, totodată, mă
surile luate în ultimii ani de țările 
Americii Latine pentru asigurarea 
„combustibilului" necesar — recupe
rarea resurselor naturale înstrăinate 
— si multiplicarea „traseelor", respec
tiv a itinerarelor dezvoltării economi
ce, in special prin industrializare. 
1979 este considerat de aceea ca un 
moment calitativ deosebit in evolu
ția acestui proces, deoarece benefi
ciază de rezultatele cumulate ale ac
țiunilor întreprinse în deceniul 1969- 
1978 pentru asigurarea unor pîrghii 
importante ale dezvoltării suverane.

Se știe astfel că în această perioadă 
țările latino-americane au lichidat, 
într-o măsură considerabilă, unul 
din principalii factori ai subdezvol
tării — dominația neocolonialistă a- 
supra resurselor naturale. începind 
cu actele de naționalizare a petro
lului în Peru și Bolivia (1968-1969), 
deceniul actual a intrat in istoria 
contemporană a continentului cu o 
serie de succese obținute in lupta 
pentru recucerirea suveranității na
ționale asupra resurselor naturale. 
In prezent, marea majoritate a bo
gățiilor naturale — petrol, cărbu
ne, minereu de fier și de cupru, 
bauxită, ca să amintim numai pe 
cele principale — sint reintegrate în 
patrimoniile naționale ale țărilor 
latino-americane. Veniturile reali
zate de pe urma acestora și posibili
tatea prelucrării lor nu în funcție de 
interese străine, ci în conformitate cu 
necesitățile reale ale emancipării 
naționale constituie în prezent o im
portantă sursă materială și finan
ciară a unei dezvoltări mai accele
rate.

Proces complex — care s-a înfăp
tuit pe căi și în forme distincte, de
terminate de realitățile concrete din 

Mozambicului, Zambiei, Kenyel și 
Ugandei.

Mamdouh Salem a efectuat, luna 
trecută, vizite în nouă țări din vestul 
Africii, într-o misiune similară.

DAMASC 11 (Agerpres). — Citind 
ziarul sirian „Tichrin". agenția 
M.A.P. informează că la 20 ianuarie 
va avea loc o. întîlnire între preșe
dintele Republicii Arabe Siriene, Ha
fez al Assad, și președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Irak. Hassan Al Bakr. Cei doi 
șefi de stat, precizează agenția ci
tată. vor aborda ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu, precum și proble
ma redeschiderii transportului petro
lului irakian peste teritoriul Siriei 
pină la Mediterana.

DAMASC 11 (Agerpres). — Khaled 
Al Fahoum. președintele Consiliului 
Național Palestinian (parlamentul), a 
declarat, potrivit agenției France 
Presse, că luni va începe Ia Damasc 
cea de-a 14-a sesiune a C.N.P. A- 
ceasta va fi prima reuniune a aces-. 
tui organ care are loc în afara se
diului din Cairo al Ligii Arabe.

Potrivit lui Fahoum, în consiliu 
va fi prezentat un raport al Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). A- 
cest raport, a spus el. va cuprinde o 
analiză a ultimelor evoluții ale si
tuației arabe, cit si internaționale.

de a stăvili lupta patrioților Zim
babwe pentru eliberarea și indepen
denta patriei lor.

★
SALISBURY 11 (Agerpres). — Ti

nerii de culoare din Rhodesia boico
tează serviciul militar obligatoriu in
stituit recent de autoritățile de la 
Salisbury. în acest sens, agenția 
France Presse relevă că doar 300 de 
persoane din 1 544 convocate s-au 
prezentat la cazarma din orașul Bu
lawayo, in sudul țării.

o mișcare națională animată de pro
funde sentimente patriotice.. Ea luptă 
împotriva rasismului, împotriva sepa
rării artificiale între albi, metiși, in
dieni și negri. „Dorim, a spus el, să 
devenim cu adevărat ceea ce sîntem : 
africani în Africa".

★
BRUXELLES 11 (Agerpres). — 

După cum a declarat la Bruxelles 
purtătorul de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al Belgiei, guver
nele țărilor membre ale Pieței co
mune au adresat un document comun 
autorităților rasiste de la Pretoria, 
cerîndu-le să elibereze toți deținuții 
politici și să pună capăt măsurilor de 
surghiunire la care sînt supuși nu
meroși oameni politici.

fiecare țară — recuperarea resurse
lor naturale a avut loc în condițiile 
unor puternice confruntări .cu so
cietățile transnaționale. Referindu-se 
recent la însemnătatea redobîndirii 
drepturilor suverane ale Venezue
la asupra bogățiilor sale de bază, 
președintele Carlos Andres Perez re
leva că naționalizarea principalelor 
ramuri ale • industriei petroliere, ex
tractive și aluminiului a reprezen
tat o realizare istorică pe. calea cu
ceririi și consolidării independenței 
țării.

Includerea marilor bogății na
ționale in aria suveranității de deci
zie a statelor latino-americane ș-a 
conjugat. în mai multe țări (Peru, 
Venezuela, Columbia, Mexic, Gu
yana, Jamaica), cu extinderea con
trolului național asupra unor sec
toare, ramuri economice și întreprin
deri de importantă deosebită pen
tru consolidarea independentei. Sint 
orientări pe care le reflectă și 
numeroase programe de dezvol
tare pe 1979. Ministrul mexi
can al patrimoniului national și al 
dezvoltării industriale declara în 
acest sens că sînt necesare măsuri 
hotărîte vizind întărirea sectorului 
de stat și impulsionarea întreprin
derilor mexicane în toate domeniile 
de activitate. în strînsă legătură cu 
aceste orientări se manifestă preo
cuparea pentru constituirea și con
solidarea unor întreprinderi și or
ganisme de stat avind atribuții și 
competente corespunzătoare nece
sităților de a se extinde controlul 
național asupra unor sectoare de 
bază ale vieții economice. Se impun 
a fi menționate în acest sens Con
siliul Național al Energiei din 
Ecuador, organism superior de co
ordonare a întregii politici energe
tice, care iși va începe activitatea 
în acest an, precum și crearea unui 
organism guvernamental in Columbia 
avind ca sarcină exploatarea, prelu
crarea si comercializarea minereuri
lor radioactive si a subproduselor 
acestora.

Redobindirea suveranității națio
nale asupra resurselor naturale și 
lărgirea controlului autohton asupra 
unor sectoare fundamentale ale vieții 
economice și financiare au o însem
nătate hotărîtoare pentru stimularea 
politicii dc industrializare, de diver
sificare. pe această bază, a structuri
lor producției și comerțului. Intr-un 
raport publicat de Institutul brazi
lian pentru comerțul exterior se sub
liniază că, în 1978, Brazilia a obtinut, 
pentru prima oară in istoria sa, o 
preponderență valorică a produselor

Tensiune în creștere 
la Managua

MANAGUA 11 (Agerpres). — 
Ciocniri violente s-au produs 
miercuri seara la Managua între 
forțele regimului dictatorului Anas- 
tasio Somoza și un mare grup de 
manifestanți ce participaseră la a- 
dunarea prilejuită de împlinirea u- 
nui an de la asasinarea directoru
lui ziarului de opoziție „La Prensa“, 
Pedro Joaquin Chamorro. în mai . 
multe locuri din capitala nicaragua- 
nă au explodat bombe de fabricație 
artizanală. Poliția a deschis focul a- 
supra demonstranților și a arestat 25 
de persoane, iar alte 8 au fost rănite.

Adunarea comemorativă, care a 
reunit 50 000 de persoane, a fost 
cea mai impresionantă manifestație 
publică, la Managua, împotriva re
gimului dictatorial al lui Somoza.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
liderul sindical Luis Medrano, mem
bru al Frontului amplu de opoziție, 
ă fost asasinat cu focuri de armă la 
Managua de către . un grup de per
soane rămase neidentificate.

Arestarea unor militanți 
ai P. C. Peruan

LIMA 11 (Agerpres). — Poliția pe
ruană a ocupat miercuri sed>ul cen
tral al Partidului Comunist Peruan si 
a arestat 30 de activiști care șe aflau 
în sediu in momentul descinderii, in
formează agenția Taniug. citind o de
clarație a unuia din liderii partidului. 
Acosta Sales.

P.C. Peruan este unul din partidele 
politice care, împreună cu sindicate
le. au initiat o grevă generală de 
protest fată de politica economică ce 
favorizează inflația și creșterea cos
tului vieții în tară.

★
Greva generală de trei zile, declan

șată marți in Peru, a fost suspendată, 
lupta urmînd a fi rejuată „în con
diții mai favorabile", a anuntat la 
Lima Confederația Generală a Mun
citorilor din Peru (C.G.M.P.).

într-o conferință de presă, secreta
rul general al confederației. Eduardo 
Castillo, a precizat că decizia de sus
pendare a mișcării greviste a fost 
luată după consultări între . C.G.M.P. 
si celelalte organizații sindicale parti
cipante la grevă. Ordinul de suspen
dare a grevei generale a fost cerut 
de Federația lucrătorilor de la bancă, 
una din cele mai importante organi
zații membre ale C.G.M.P. El a apre
ciat că acțiunea revendicativă s-a 
desfășurat cu succes, la ea luînd 
parte aproximativ 80 la sută din 
muncitorii din întreaga tară.

La 6 mai

Alegeri generale 
în Austria

VIENA 11 (Agerpres). — Guvernul 
austriac a hotărît să convoace ale
geri generale la 6 mai anul acesta, cu 
cinci luni inainte de termen, a anun
tat cancelarul federal al Austriei. 
Bruno Kreisky. El a motivat această 
decizie prin dorința de „a-i scuti pe 
austrieci de o campanie electorală de 
aproape un an".

Cele mai recente sondaje de opinie 
efectuate in Austria arată că dacă 
alegerile ar avea loc în momentul de 
față Partidul Socialist, de guvernă- 
mint, ar obține o majoritate de vo
turi.

în prezent. Partidul Socialist dis
pune in parlamentul tării de un plus 
de trei locuri față de opoziția popu- 
listă și liberală.

netradiționale comercializate în exte
rior (mărfuri industriale și semi
fabricate).

Recuperarea resurselor naturale șl 
elaborarea unor programe de prelu
crare industrială a acestora în acord 
cu cerințele de accelerare a dezvol
tării au determinat schimbări impor
tante în fizionomia economică a 
multor țări latino-americane. Ciști- 
gă tot mai mult teren conceptul 
potrivit căruia diversificarea indus
triilor asigură creșterea în ritm susți
nut a gradului de independență eco
nomică, contribuind totodată la crea
rea unor condiții mai favorabile și 
pentru afirmarea suveranității poli
tice pe plan intern și extern. în a- 
ceastă ordine de idei se impun a fi 
relevate preocupările mai multor state 
latino-americane de a concentra in
vestiții masive spre industriile produ
cătoare de mijloace de producție — 
îndeosebi siderurgia si construcțiile 
de mașini — de a dezvolta sectoare 
economice moderne, cum sînt chimia, 
petrochimia si ramurile energeticii.

Traseele deschise pentru moderni
zarea și diversificarea economiilor 
naționale nu sînt lipsite însă 
de' obstacole. O serie de societăți 
transnaționale, cu activități „tradi
ționale" in America Latină, care au 
pierdut numeroase poziții deținute in 
sfera exploatării si comercializării 
materiilor prime, urmăresc să trans
fere politica lor de dominație și de 
influență pe terenul operațiilor cu 
caracter tehnologic și financiar. Toc
mai de aceea reducerea dependen
ței tehnologice este, in prezent, unul 
din principalele obiective ale luptei 
pentru suveranitate economică. Pro
iectele de dezvoltare pe 1979 ale 
majorității statelor latino-americane 
prevăd, in acest sens, intensificarea 
cercetării științifice și tehnologice 
proprii, in relație strinsă cu nevoile 
progresului economic și stimularea 
largă a cooperării economice, teh
nice si științifice cu celelalte țări ale 
lumii, pe bază de egalitate și avan
taj reciproc.

..Deceniul recuperării resurselor 
naturale", care, în lumina proiectelor 
elaborate de o serie de guverne, va fi 
urmat de „un deceniu al industriali
zării". demonstrează viabilitatea pro
cesului de transformări progresiste 
care au loc in această zonă a lumii. 
Din această perspectivă apar funda
mentate și opiniile C.E.P.A.L. potri
vit cărora, in 1979, țările latino- 
americane tind spre „noi altitudini" 
ale dezvoltării lor de sine stătătoare.

Eugen POP

Programul noului
TEHERAN 11 (Agerpres). — Noul 

prim-ministru al Iranului. Shahpur 
Bakhtiar. a prezentat, joi, în Majlis 
— una dintre cele două camere ale 
parlamentului iranian — cabinetul 
civil pe care îl conduce și progra
mul său de guvernare. Componența 
guvernului anunțată în fata membri
lor Majlisului include un nou minis
tru de război. Jaafar Shafaquat, în 
locul lui Fereydoun Jam.

Prezentînd programul pe care ac
tualul guvern intenționează să-1 pună 
în aplicare. Shahpur Bakhtiar a a- 
rătat că vă fi garantată libertatea 
cuvintului. iar legea marțială va fi 
abrogată treptat — relatează agen
țiile Reuter și Associated Press. După 
abolirea legii marțiale in Shiraz, o 
măsură similară va fi adoptată pînă 
la sfîrșitul săptămînii pentru un alt 
oraș.

Premierul Bakhtiar a menționat 
că vor fi organizate în curind ale
geri naționale și locale și va fi Pro
movată o politică națională sănătoa
să în domeniul apărării. El a spus 
că vor fi eliberați deținuții condam
nați din motive politice și vor fi 
compensați cei ce au suferit în mod

Luări de poziție împotriva lărgirii
împuternicirilor parlamentului vest-european
la Congresul partidelor socialiste și social-democrate 

din țările Pieței comune
BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 

Bruxelles au continuat joi lucrările 
celui de-al X-lea Congres al parti
delor socialiste și social-democrate 
din țările Pieței comune, inaugurat 
miercuri, la care participă și repre
zentanți ai partidelor socialiste din 
cele trei țări care au cerut să adere 
la C.E.E. — Spania, Portugalia și 
Grecia.

Pe agenda congresului figurează o 
serie de probleme, dintre care cea 
mai importantă este viitoarea alegere 
a parlamentului C.E.E. prin vot direct 
și universal.

în cadrul lucrărilor de pînă joi 
seara, reprezentanții socialiștilor din 
țările participante și-au exprimat 
punctele de vedere fată de dezbate
rea actuală din cadrul C.E.E. privind 
viitorul parlament, dezbatere care în 
realitate se referă la faptul dacă 
Piața comună să treacă sau nu la un 
grad mai înalt de integrare. Vorbind

agențiile de presă transmit:
Prim&e la Varșovia. 

Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe Gian
carlo Pajetta. membru al Direcțiu
nii și Secretariatului P.C. Italian, 
aflat in vizită in Polonia. Agenția 
P.A.P. informează că au fost abordate 
unele probleme ale situației inter
naționale, subliniindu-se că P.M.U.P. 
și P.C.I sint gata să acționeze 
ca și pînă în prezent pentru destin
dere și colaborarea pașnică a po
poarelor. pentru întărirea solidarită
ții mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Vizita lui Joslraa Nkomo 
Ia Plaga. Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, l-a primit pe Joshua Nkomo, 
președintele Uniunii Poporului Afri
can-Zimbabwe, copreședinte al Fron
tului Patriotic Zimbabwe, aflat în 
vizită în Cehoslovacia. Au fost abor
date probleme referitoare la mișcarea 
de eliberare națională din sudul 
Africii. .

Mișcare grevistă în Spa
nia. Săptămîna aceasta, un mare 
număr de salariați — peste 300 000 — 
din diverse sectoare.de activitate din 
Spania se află în grevă, protestînd 
împotriva condițiilor- de muncă și de 
viață pe care vrea să le impună pa
tronatul. începind de joi se află în 
grevă toti cei 70 000 de muncitori din 
sistemul de căi ferate. De asemenea, 
și-au întrerupt lucrul 175 000 din cei 
250.000 muncitori din industria me
talurgică și 80 000 din cei 170 000 
muncitori constructori.

Convorbiri turcc-ameri- 
CanO. Primul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit, l-a primit joi la 
Ankara pe Warren Christopher, 
secretar de stat adjunct al S.U.A., 
aflat in vizită in această țară. An
terior. ministrul american a avut o 
întrevedere cu șeful diplomației 
turcești, Gunduz Okcun. După cum 
a declarat anterior Warren Christo
pher, aceste convorbiri, venind în 
continuarea negocierilor initiate de 
secretarul de stat Cyrus Vance, anul 
trecut, au ca obiect examinarea unor 
aspecte ale relațiilor economice, po
litice și militare dintre cele două 
țări.

La Geneva a avut loc ° noua 
reuniune a delegațiilor sovietică și 
americană la convorbirile bilaterale 
privind limitarea armamentelor stra
tegice ofensive.

Ca urmare a unei puternice explozii, petrolierul francez de mare tonaj 
„Betelgeuse" s-a scufundat, zilele trecute, in apele din apropierea coastei 
sud-vestice a Republicii Irlanda. Fotografia surprinde momentul catastrofei, 

care s-a soldat cu moartea a 49 de persoane

guvern iranian
nedrept în închisoare. Legat de a- 
ceasta. Bakhtiar a relevat că. marți, 
68 de persoane condamnate la în
chisoare pe viată din motive politice 
au fost eliberate.

Primul ministru iranian s-a anga
jat „să lupte cu toată forța împo
triva tuturor celor care încearcă să 
încalce independenta și unitatea na
țiunii iraniene". Guvernul pe care îl 
conduc, a menționat Bakhtiar, va 
Subscrie pe deplin la Carta O.N.U. 
și la Declarația universală a drep
turilor omului. Totodată, va întări 
relațiile cu țările islamice și cu cele 
vecine pe baza coexistenței pașnice 
și a respectului reciproc.

Pe de altă parte, el a subliniat că 
guvernul iranian va continua relații
le cu țările arabe, pe care le va spri
jini, în special poporul palestinian, 
pentru redobindirea drepturilor sale 
legitime.

Ședința Majlisului a fost amînată 
pînă la sfîrșitul săptămînii. cînd ur
mează să înceapă dezbaterile pe mar
ginea programului guvernului. Tot la 
sfîrșitul săptămînii. cabinetul și pro
gramul de guvernare urmează să fie 
prezentate în Senatul iranian.

în numele socialiștilor olandezi. Sicco 
Mansholt, fost președinte al Comisiei 
executive a C.E.E., s-a pronunțat 
pentru prezentarea socialiștilor la 
viitoarele alegeri cu o platformă co
mună. dar a remarcat că „Congresul 
a evidențiat mai multe puncte de di
vergentă decit de acord". Opinia sa 
a fost împărtășită de reprezentan
tul Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., Irwin Lange.

Francois Mitterrand, prim-secretar 
al Partidului Socialist Francez, a de
clarat că partidul său se opune ori
cărei lărgiri a împuternicirilor parla
mentului C.E.E., după alegerea sa 
prin vot direct și universal. Un punct 
de vedere similar a fost susținut de 
reprezentantul partidului laburist, mi
nistrul energiei în guvernul britanic. 
Tony Benn, care s-a declarat împo
triva sporirii competentelor oricăreia 
dintre instituțiile Pieței comune.

Președintele Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, a 
primit pe acad. prof. dr. Ana 
Aslan, care se află la Dakar 
pentru a tine o serie de confe
rințe. Academician prof. dr. Ana 
Aslan a prezentat, luni, S ianua
rie. la Facultatea de medicină 
din Dakar, conferința „Recoman
dări pentru prevenirea imbătri- 
nirii", organizată in cadrul acti
vităților Clubului „Națiunea și 
dezvoltarea".

La Muzeul Național de Artă 
din Malta s-a deschis expoziția 
pictorului român Dan Hatmanu.

Un nou partid în Grecia. 
Ioannis Pesmazoglou, fost ministru 
de finanțe în primul guvern de uni
tate națională din Grecia din anul 
1974, președinte al Comitetului parla
mentar mixt Grecia—C.E.E., a anun
țat crearea unui nou partid, numit 
„Partidul Grec al Socialismului De
mocratic". Potrivit precizărilor sale, 
noul partid se va adresa forțelor 
centriste și progresiste elene. Ioannis 
Pesmazoglou s-a desprins anul trecut 
din partidul Uniunea Centrului De
mocratic.

Delegațiile U.R.S.S. si 
S.U.ă. vor continua la 23 ianuarie, 
la Berna, examinarea problemei sis
temelor antisateliți. Agenția T.A.S.S.', 
care transmite știrea, menționează 
că in iunie anul trecut Ia Helsinki au 
avut loc consultări preliminare în 
această problemă.

Campanie pentru lichi
darea analfabetismului. Ga~ 
zeta oficială din Portugalia a publi
cat miercuri textul legii cu privire 
la instituirea unui sistem de educație 
generală și eliminarea analfabetis
mului in această tară. Potrivit esti
mărilor, 25 la sută din populația ță
rii este analfabetă.

Populația Tanzaniei. La 
Dar es Salaam, au fost date publici
tății rezultatele recensămintului 
populației efectuat în august 1978. 
Populația Tanzaniei este în prezent 
de 17 500 000 locuitori, iar în capitala 
țării locuiesc 870 000 de persoane. De 
la ultimul recensămînt. care a avut 
loc in anul 1967. populația tării a 
crescut cu 5 milioane.

ITALIA

PUTERNICE PROTESTE ÎMPOTRIVA ATENTATELOR TERORISTE

ROMA. — In ultimele zile, in 
Italia s-au înregistrat noi atentate 
teroriste. Miercuri, o bombă a ex
plodat in fața sediului unei organi
zații locale din Roma a P.C.I. După 
cum relevă agenția France Presse, 
nu s-au înregistrat victime, dar au 
fost provocate însemnate pagube 
materiale. Explozia s-a produs în 
plină zi, în timp ce strada, situată în 
centrul orașului, era foarte animată. 
Au fost, de asemenea, avariate mai 
multe automobile staționate în 
apropierea clădirii. In seara acele
iași zile, a explodat o bombă și la 
sediul ziarului italian „II Messagero". 
Atentatul a fost revendicat de 
grupul extremiștilor de dreapta 
care au atacat marți postul de ra

Un raport U.N.C.T. A. D. relevă

Necesitatea sporirii aportului țarilor 
în curs de dezvoltare la comerțul mondial

GENEVA 11 (Agerpres). — Pen
tru ameliorarea comerțului exterior 
al celor mai sărace 30 de țări în curs 
de dezvoltare vor fi necesare mai

Siderurgiștii vest-ger- 
mani au reluat lucrul. După 
44 de zile de luptă, siderurgiș
tii vest-germani au revenit la 
lucru, în urma hotărîrii patrona
tului de a le majora salariile și de a 
le ușura condițiile de muncă. Greva 
din siderurgia vest-germană. prima 
din această ramură în ultimii 50 de 
ani, s-a remarcat printr-o amploare 
deosebită. în total, conflictul de 
muncă a afectat 100 000 de lucrători 
— jumătate din angajații din aceas
tă ramură industrială.

Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Arna,d0 Forlani- 
a sosit joi Ia Belgrad într-o vizită 
oficială de prietenie în Iugoslavia, la 
invitația secretarului federal pentru 
afacerile externe, Josip Vrhoveț.

„EUROFORUM" DESPRE TENDINȚELE 

SOCIAL-ECONOMICE DIN PIAȚA COMUNĂ

înviorarea economică întîrzie - 
șomajul și prețurile cresc

Săptămânalul „Euroforum", publicat de Direcția pentru informații a 
Comisiei Pieței comune, înfățișează tendințele social-economice cele mai 
semnificative, din ultima vreme, din cadrul Comunității economice (vest) 
europene, în cele de mai .jos reproducem concluziile săptămânalului.

• Evoluție nefavorabilă în indus
trie. Analizind situația dificilă în do
meniul industriei siderurgice, revista 
ajunge Ia concluzia că înviorarea 
economică, așteptată în 1978, nu a 
avut loc. Potrivit cifrelor oficiale, 
dacă in primul trimestru al anului 
1974 țările membre ale Pieței comune 
au folosit 34,59 milioane tone de oțel, 
în primul trimestru al anului 1978 
consumul a fost de 29 milioane tone. 
Intre timp s-a înregistrat o nouă re
ducere : în cel de-al treilea trimestru 
al anului trecut, consumul a fost de 
27 milioane tone.

Ca urmare a acestor fenomene, re
flectare directă a evoluției nefavo
rabile din întregul sector al indus
triei constructoare de mașini, numă
rul salariaților din industria siderur
gică a celor nouă țări a sciteut de la 
752 000, cit era în decembrie 1975, la 
675 000 in septembrie 1978.
• Preturile continuă să crească. în 

ultimele luni ale anului trecut, ca și 
în cele precedente, de altfel, s-a în
registrat o continuă sporire a prețu
rilor la bunurile de consum. Intr-o 
singură lună, octombrie, majorarea 
prețurilor a fost de 1,9 la sută în Da
nemarca și de 1,1 la sută în Italia. 
Tendințele de creștere au fost mai 
scăzute în Luxemburg (0,6 la sută) 
și Anglia <0,4 la sută).

După cum scrie revista, „pentru 
a se preveni prăbușirea prețurilor" 
— respectiv pentru menținerea pre
turilor ridicate si asigurarea profitu
lui — o serie de produse agroalimen- 
tare au fost „retrase" de pe piață, 
adică au fost distruse .sau folosite 
pentru hrana animalelor. Astfel s-a 
procedat anul trecut cu 30 000 tone 
conopidă, 23 000 tone roșii, 60 000 tone 
piersici, 41 000 tone pere. 2 600 tone 
mere, 16 000 tone portocale și 28 000 
tone mandarine.

• Peste șase milioane șomeri. In 
cele nouă țări membre ale Pieței co-, 
mune numărul șomerilor a crescut 
continuu, depășind cu mult cifra de 
6 000 000, ceea ce reprezintă peste 

dio „Citta Futura", împrejurare în 
care cinci persoane au fost rănite. 
Joi, la Palermo, un agent de poliție 
a fost ucis cu focuri de armă trase 
asupra sa de un grup de patru te
roriști, care au dispărut la bordul 
unui automobil. Atentatul nu a fost 
încă revendicat.

Aceste acte teroriste au provocat 
o vie indignare in rindul opiniei pu
blice italiene, fiind condamnate de 
către toate forțele democratice. La 
Roma au avut loc ample demon
strații de protest. Intre manifes
tanți, așa cum arată fotografia de 
mai sus, s-au aflat și reprezentante 
ale organizațiilor de femei din Ita
lia, care au lansat un apel la greva.

multe decenii — se arată într-un ra
port al Conferinței Națiunilor Unite 
pentru . Comerț si. Dezvoltare. Sta
tele respective numără 253 milioane 
locuitori — 13 la sută din intreaga 
populație a țărilor in curs de dezvol
tare. După ce subliniază extrema de
pendență a acestor state fată de 
străinătate, documentul relevă că va
loarea exporturilor lor nu reprezintă 
decit 19.1 dolari pe locuitor, compa
rativ cu 75,4 dolari pe locuitor pe 
ansamblul țărilor in curs de dezvol
tare. Puterea de cumpărare în 
străinătate a statelor care constituie 
obiectul raportului a scăzut între 
1970 și 1977 cu 17 la sută.

Cooperare 
româno-algeriană 
în domeniul științei 

și tehnologiei
ALGER 11 (Agerpres). — în capi

tala Algeriei a fost semnat acordul 
de colaborare științifică si tehnologi
că între Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie din Republica 
Socialistă România și Organismul 
National al Cercetării Științifice din 
Algeria.

De asemenea, au fost convenite ac
țiunile și obiectivele de cooperare în 
domeniul științei și tehnologiei pen
tru perioada imediat următoare, pre
cum și pentru colaborarea in perspec
tivă dintre cele două țări.

5,6 Ia sută din întreaga forță de 
muncă. Din aceștia, mai bine de două 
milioane sînt tineri. „Euroforum" în
fățișează evoluția creșterii șomajului 
în cele nouă țări si procentul pe 
care-1 reprezintă în rindul forței de 
muncă din fiecare dintre ele, așa 
cum au fost publicate datele respec
tive în lucrarea „1971—1977, angajare 
și șomaj", publicată de Biroul de 
statistică al Pieței comune.

1971 1975 1977

R.F.G. 0,7% 4,2% 4,0%
Franța 1,6 3,9 4,9
Italia 5,1 5,3 6,4
Olanda 1,3 4,1 4,3
Belgia 2,2 5,3 7,8
Luxemburg 0,0 0,2 0,6
Marea Britanle 3,2 3,8 5,7
Irlanda 5,6 8,8 9,7
Danemarca 1,2 4,6 5,8
Piața comună

în ansamblu 2,5 4,4 5,3
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O Pînă la înfăptuirea egalității fe
meii — un drum lung. „Oare băr
bații și femeile au aceleași posibili
tăți ? Foarte adesea faptele arată că 
nu" — scrie revista referindu-se la 
un alt aspect — și adaugă : „Să lă
săm faptele să vorbească de la sine". 
Și iată cîteva exemple :

— In Franța, diferența dintre sala
riul orar al unui bărbat și al unei 
femei este de 22 la sută ;

— în R.F.G., tinerele fete au po
sibilitatea să aleagă din rindul a 30 
de meserii diferite, în timp ce pen
tru un tînăr numărul meseriilor din 
care poate alege este de 400.

— „în cele mai multe țări, in care 
șomajul a luat proporții, femeile sînt 
acelea care au mai mult de suferit" 
— arată „Euroforum".
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