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Elocventă expresie pe planul vieții noastre politice 
a procesului de omogenizare socială și de întărire

a unității poporului în jurul partiduluiRecentele propuneri formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri- ' vire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social- politică a României, trecerea, pe baza lor, la constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste pe întreg cuprinsul țării se înscriu in contextul preocupării statornice a Partidului Comunist Român pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale, în strînsă legătură cu transformările adinei pe care le generează înaintarea societății noastre pe drumul socialismului. Este cunoscut că prin a- plicarea acestor măsuri se lărgește cadrul democratic pentru participarea mai directă a tuturor cetățenilor țării la conducerea vieții sociale, se asigură captarea unor noi energii sociale, o mai bună orientare a tuturor forțelor poporului spre Înfăptuirea marilor sarcini ale construcției socialiste.Semnificația deosebită a noilor măsuri prezintă insă multiple aspecte. înainte de toate se cuvine reliefată însemnătatea acestor măsuri din unghiul de vedere al întăririi continue a coeziunii națiunii noastre in jurul forței politice conducătoare w societăți*  — Partidul Comunist Român.Așa curn sd știe, din Frontul Unității Socialiste, organism politic larg 

reprezentativ, au făcut și fac parte toate organizațiile sociale, economice, de masă, uniunile de creatori, societățile științifice, precum și cultele religioase. în urma măsurilor de imbunătățire a organizării sale, propuse de secretarul general al partidului, Frontul Unității Socialiste va avea in componența sa și pro
„Frontul Unității Socialiste simboli

zează unitatea de voință și acțiune a 
întregului popor, reflectă procesul, ce 
se accentuează continuu, de transformare 
a societății noastre socialiste într-o so
cietate tot mai unitară".

, NICOLAE CEAUȘESCU

priile sale organizații, atit în profil teritorial — in sate, orașe și cartiere, cit și pe domenii de. activitate — in întreprinderi și unități social-cultu- rale — în care se vor înscrie. ca membri individuali, cetățeni care, în general, nu fac parte din rindurile Partidului Comunist Roman. Pe această cale se lărgește considerabil sfera de cuprindere a întregului popor in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, se cșeeazâ cadrul poliție necesar. pentru participarea cSFecfăț 'nefhijioeltă? personală a tuturor membrilor societății la dezbaterea problemelor politice, 

economice și sociale, la stabilirea deciziilor ce angajează prezentul și viitorul țării, ceea ce conferă o nouă dimensiune unității întregului popor in jurul Partidului Comunist Român.
Rezultatul unui amplu și 

vast proces social. Făurirea cestei unități constituie rezultatul unui amplu și vast proces social ce caracterizează evoluția societății noastre in a- nii socialismului. După cum se știe, crearea la sfîrși- tul anului 1968, din inițiativa partidului comunist. a Frontulu1 Unității Socialiste a constituit, pe plan organizatoric, o expresie a unității social- politice a noporu- lui făurite în cursul profundelor prefaceri revoluționare ce au avut loc in 1 societatea noastră. Astfel, temelia i economică a unității rezidă in i generalizarea relațiilor de producție socialiste in întreaga eco- | nomie. ca urmare a naționalizării i mijloacelor de producție industriale, a cooperativizării agriculturii care au asigurat lichidarea proprietății privat-,capitaliste, în dezvoltarea conti-
Iftan ERHAJi ’
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„Noui cadru democratic ne oferă
largi posibilități de participare 
directă la înfăptuirea politicii

partidului"
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUîn întreprinderi, instituții, în cartierele orașelor, Ia sate se desfășoară in continuare primirile de membri individuali și constituirea de organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste. într-o atmosferă de puternică adeziune la măsurile de adîncire a cadrului democratic de participare a tuturor cetățenilor la viața sociai-politică a țării, participanții la adunări adfesfează TELEGRAME C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. angajindu-se să acționeze și mai susținut, sub conducerea organelor și organizațiilor de - partid, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea al P.C.R.„Cuprinderea organizată a maselor largi de cetățeni in organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste este încă O dovadă a lărgirii continue, a democrației noastre socialiste, o măsură care poartă amprentele gindirii dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. eminent conducător de partid și de stat — se arată în telegrama adresată de membrii organizației Frontului Unității Socialiste de la secția a 11-a lăcătușerie-montaj din cadrul întreprinderii „Balanța" Sibiu. întruniți în adunarea de constituire. Ne exprimăm și cu această ocazie' satisfacția și bucuria unanimă că dumneavoastră conduceți în continuare partidul și destinele patriei, aceasta fiind pentru noi garanția sigură a înfăptuirii mărețelor hotă- rîri ale Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român, care vor ridica pallia noastră pe , noi trepte*  <fe■•progres «i civiliX'ațiețNe angajăm in fața dumneavoastră, iubite tovarășe secretat general,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Comitetului administrativ al orașului PhenianTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după- amiază, delegația Comitetului administrativ al orașului Phenian, condusă de Kang Zung Han, președintele comitetului, care face o vizită în tara noastră la invitația Consiliului popular al municipiului București.La întrevedere a luat parte tovarășul Gheorghe Pană, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei.A participat, de asemenea. Li Ha Zun, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al R.P.D. Coreene la București.Conducătorul delegației a arătat că 

să ne mobilizăm și mai mult pentru a contribui, în noul cadru organizatoric. la traducerea in viață a sarcinilor ce ne revin din documentele celui mai mail forum al comuniștilor, să acționăm cu hotă- rîre, abnegație și spirit muncitoresc, .avind mereu in față pilda dumneavoastră de muncă și viață".„Constituiți în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste din secția reparații, piese de schimb și utilități a Combinatului metalurgie Tulcea. ne exprimăm profunda noastră recunoștință față de prestigioasa dumneavoastră activitate, în fruntea partidului și statului nostru — se arată într-o altă telegramă. Propunerile dumneavoastră privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste sint o expresie elocventă a cuprinderii tot mai largi a oamenilor muncii în viața economico-socială și politică a țării, ~a..aclm>jjril • democr-ației-'-eocialiste, a—
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are plăcuta misiune de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea tovarășului Kjm Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, împreună cu urări de succes poporului român în înfăptuirea importantelor documente adoptate de Congresul al Xll-lea al P.C.R. De asemenea, oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu felicitări cordiale pentru realegerea sa in înalta funcție de secretar general al P.C.R.. pentru succesul deplin al Congresului al Xll-lea.Mulțumind pentru urările adresate și sentimentele exprimate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Kim Ir Sen salutul său călduros, iar poporului coreean prieten noi succese în construcția socialismului și reunificarea pașnică a patriei.Președintele Comitetului administrativ al orașului Phenian a exprimat profunde mulțumiri pentru sprijinul permanent acordat de partidul și statul nostru, de tovarășul Nicolae
CU RĂSPUNDERE Șl EXIGENȚĂ. iN SPIRITUL SARCINILOR
SUBLINIATE LA CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUIOamenii muncii din agricultură dezbat planul pe anul 1980în aceste zile, in cooperativele a- gricole, întreprinderile agricole de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii se desfășoară adunările generale ale oamenilor muncii — foruri supreme ale autoconducerii unităților din această ramură, expresie a profundului democratism al societății noastre. Pe ordinea de zi a actualei runde a adunărilor generale se află dezbaterea sarcinilor de plan ce revin unităților agricole in anul 1980 — an decisiv pentru realizarea cu succes a obiectivelor stabilite a- griculturii prin planul cincinal 1976— 1981) — și adoptarea măsurilor ce se impun pentru îndeplinirea și depășirea producțiilor prevăzute, in condițiile obținerii unei înalte eficiente economice.Semnificația deosebită a actualelor adunări generale este dată de faptul că ele au loc la puțin timp după Congresul al. Xll-lea al partidului care, după cum se știe, a adoptat ho- tăriri de maximă însemnătate pentru dezvoltarea și modernizarea susținută a producției agricole. Tocmai de aceea, este absolut necesar ca. pretutindeni. adunările generale să pună în centrul dezbaterilor acțiunile concrete ce trebuie întreprinse in unitățile agricole pentru transpunerea în viață a orientărilor și sarcinilor de mare, importanță subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la congres. Cu deosebire, dezbaterile tțebuie să pună accentul pe căile și modalitățile concrete de acțiune pentru trecerea la înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, care să cuprindă âtit 'baza tfehnidrt-măteriălâ;' cit TR" organizarea producției, în scopul creșterii substanțiale a producției agricole, sporirii contribuției acestei im

Ceaușescu personal, luptei poporului coreean pentru înfăptuirea idealurilor de reuniîicare a patriei sale.Secretarul general al partidului a reafirmat, și cu acest prilej, solidaritatea partidului, guvernului și poporului român față de aspirațiile legitime ale poporului coreean de reu- nificare pașnică, independentă și democratică a patriei.în cadrul convorbirii au fost evocate cu deosebită satisfacție bunele raporturi care se intensifică continuu între țările, partidele și popoarele noastre, exprimîndu-se convingerea că acestea se vor dezvolta și mai mult pe baza înțelegerilor convenite de conducătorii de partid și de stat ai României și R.P.D. Coreene, in interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii și socialismului. în acest cadru, s-a subliniat contribuția orașelor București și Phenian la extinderea colaborării dintre România și R.P.D. Coreeană, la mai buna cunoaștere și întărirea relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

portante ramuri economice la progresul multilateral al patriei noastre.Rațiunea fundamentală a acestui obiectiv esențial stabilit de Congresul al Xll-lea al partidului, cu adînci semnificații pentru dezvoltarea viitoare a agriculturii românești, pornește de la cerința utilizării cu mal multă eficiență a potențialului material acumulat în această ramură, da la necesitatea perfecționării in continuare a organizării și conducerii producției, valorificării avantajelor pe care ie oferă cadrul nou creat prin constituirea consiliilor unice a- groindustriale. Ca și in celelalte domenii ale economiei, autoeonducerea și autogestiunea trebuie să se afirme cu putere in întreaga agricultură de stat și cooperatistă, ceea ce presupune ca activitatea din unitățile agricole să fie organizată pe principii economice, astfel incit realizarea și depășirea producțiilor agricole prevăzute pe anul 1980 să se facă cu cheltuieli cît mai reduse.Iată de ce. deosebit de important este ca in toate .unitățile agricole adunările generale' să se desfășoare intr-un spirit de înaltă exigență, să dezbată deschis, cu responsabilitate, principalele probleme ale perfecționării activității de producție. Ele trebuie să determine o mobilizare. generală a întregii țărănimi, a tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru folosirea deplină și rațională a pămîntului, a mijloacelor tehnice și a forței de muncă, . exploatarea judicioasă _a sistemelor tie Trigfefil; hiîbtmfttătfrea condițiilor de îngrijire a animalelor, creșterea
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Locuințe noi, moderne la Birlad l'oto : Gh. Vințjlă

Cauza păcii și destinderii impune 
acțiunea unită a popoarelor, 
a tuturor forțelor progresiste

științifică a
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Planurile tuturor orașelor și ale multor sate au 
inima lor un nou centru civic. Cind te Intîlnesti 
primarul și discuți despre viitorul așezării, el începe 
prin a-ti descrie noul centru civic. Dacă pătrunzi in 
atelierele proiectanților, observi că cele mai multe 
planșe ipostaziază noul centru civic. Extensia urbană 
ideea de sistematizare, aspirația spre personalitate 
edilitară sint printre elementele determinante ale preo
cupării. Are un rol, desigur, și nevoia de frumos a 
populației, ca și necesitatea firească de a fixa evoca 
socialistă prin creații urbanistice de o funcționalitate 
monumentală.

Centrul civic e nu ......
niuni populare, ci și modulul reprezentativ al unei

urbanistice de o funcționalitate

numai forul, piața marilor reu-
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localități. Arhitectura cutezătoare, inspirată din secu
larele construcții țărănești, dă ansamblului central din 
Bistrița o originalitate incintătoare și un aer familiar. 
Deschiderea largă a pieței principale din Birlad 
creează un orizont nou și îmbie la agreabilă preum
blare pe ineditele trasee rutiere. Centrul orădean — 
ne povestește, nu fără cinstit orgoliu, primarul stră
vechiului municipiu, Petru Demeter — va fi vast, 
luminos, dominat de monumentul Independentei, 
mărginit de calea fluidă a Crișului Repede, primind, 
prin diverse direcții de penetrație, bulevarde ample, 
avind spatii verzi, inconjurat de dotări culturale, în
frumusețat de orgi de apă și focuri de lumini. Vorbind 
ca un arhitect și ca un poet, ca edil cu griji economice și culturolog cu preocupări viitorologice, primarul de
senează cu palma in aer volutele calde ale acelui 
spațiu ce va focaliza urbea.

Iar monumentul central care, la Deva, ea și la 
Vaslui, e un ax emblematic, deopotrivă o perpendicu
lară coborită dintr-un pisc istoric pe suprafața vibrantă 
a prezentului, e și un simbol al duratei. Să nădăjduim 
că atari posibile efigii ale așezărilor vgr fi implantate în fiecare nou centru civic, cu dimensiunile reclamate 
de timp, istorisind atit despre trecutul îndepărtat, cit 
și despre acela mai apropiat, al revoluției socialiste, 
care întemeiază, printre altele, și vetre noi.
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Valentin SILVESTRU I

Pentru a însemna mai mult in istorie fllj 

Valoarea în cultură 
și dincolo de ea

Cind eram mic intram cu multă sfială in sala de teatru. Nu (numai) ea să nu mă vadă controlorul — căci, ca toți imberbii, nu prea aveam bilet : nici ca să nu mă vadă profesorii — căci, iii primele clase de liceu, nu prea aveam voie la teatru. Intram cu sfială ca in- tr-o incintă aparte unde avea să se producă ceva care, semănind cu viata, nu era totuși viață, căci o depășea ca putere de concentrare. ca înălțime a expresiei, ca frumusețe și adîkicime. Se petrecea acolo, neutru mine, ca un soi de miracol, la care eram îngăduit, și unde stăteam cu respirația oprită, furat de emoție, crezind sau, mai exact, creditind ceea ce se petrecea pe scenă. Totul avea atunci valoare: mai întîi locul unde mă găseam și unde mi se părea un privilegiu să pot intra : apoi mecanismele de fascinație care te invitau să iei parte la altă lume decit cea a școlii unde învățam ; în sfîrșit. actorii care se rosteau. dună părerea mea, magnific, fiind niște oameni deosebiți, capabili de cele mai înalte sentimente și adevăruri sufletești.Cu timpul. meteahna aceasta si-a mai schimbat

datele, am început să .mă emoționez în special de auturi, să-i creditez pe ei. sa umblu nesățios dună lumea aparte pe care fiecare o propunea și a cărei valoare. înainte de a o judeca. o simțeam ca un fel de comunicare directă.E greu, tțecînd anii, să-mi regăsesc emoțiile de atunci, și valorile s-au mai
Paul EVERAC

permutat intr-o mică măsură. E greu să mai sesizez și sfiala imberbului de atunci in stadiul in care societatea se .găsește acum, cind teatrul nu mai invită, cum făcea, ci cheamă cu stăruință,. în anumite împrejurări de-a dreptul imperativ, ba vine chiar acasă, in urechile și ochii spec- tatorului-auditor. la orice oră și in orice postură do- micilară s-ar găsi acesta. Evident, miracol nu mai este ; e o stare de confort și de consum uzual pentru care propunerile, astăzi, sint foarte numeroase. Nici fascinația mecanismelor de emoție nu mai ..păcălește" multă lume, cind fiecare a văzut și mai și, cînd in

strucția tehnico-materialis- tâ îl ajuta să descopere (uneori să denunțe) toate hirzoabele cite ..cad din cer",’ toate trucurile si șmecheriile cu care se iau ochii. în sfirșit. nici actorul nu mai nare un zeu (așa. cum mi se părea mie atunci) cind îl vezi cu ochii liberi in orice poziție diurnă. in orice împrejurare, cu iz festiv sau fără, uneori cmtind sau saltimbăncin- du-se ca să placă neapărat lui Fănicâ grăbitul sau lui Mița pehlivanca. Prin comparații repetate, prin etaloane superlative, mondiale. spiritul critic a luat-o înaintea emoției si foarfecă piin de ușurință si dezinvoltură tot ce-i cade în față. Sfiala consimțitorie era apanajul naivității mele. Azi lumea s-a deșteptat, intră cu bilet (sau cu o vorbă) oriunde, oricînd, vede cît ii place, iese, critică și caută altceva. Si, ceea ce e sesizant, nu mai prea creditează imaginarul.Dar mecanismul de creditare a imaginarului e unul din mecanismele de bază ale culturii. în definitiv, noi nu trăim decit viata ne care o trăim. Ca să comunicăm insă cu o altă epocă tre-
(Continuare în pag. a IV-a)

Investigare 
realităților. ,{aP°rtu| comitetului Central prezentat la Congresul al Xll-lea al P.C.R. tic tovarășul Nicolae Ceaușescu poale fi cu deplin temei apreciat drept un strălucit model de analiză profundă, lucidă și clarvăzătoare a situației internaționale actuale. a tendințelor majore și direcțiilor posibile de evoluție a ei — desprin- zind din acestea aprecieri și concluzii teoretice și practice de maximă importanță. Dealtfel, constituie o caracteristică a întregii activități a partidului nostru, a secretarului său general. aceea ca, in elaborarea politicii pe tărimul relațiilor internaționale, să se pornească constant de la investigarea atentă și studierea temeinică a realităților vieții, a proceselor și fenomenelor noi ale dezvoltării social-politice contemporane, folosind in acest scop iu mod creator busola, sigură a materialismului dialectic și istoric. "Tocmai acest criteriu. incompatibil cu subiectivismul, cu factorul conjunctufal. • imprimă politicii noastre externe uri caracter științific, realist, ii asigură eficiență și prestigiu.Caracterizind actuala situație economică și politică mondială ca fiind de o complexitate și acuitate cu totul deosebite, raportul degajă, cu o mare capacitate de sinteză, din multitudinea și imensa varietate a faptelor, ceea ce este caracteristic și definitoriu pentru evoluția contemporană.

Două tendințe diametral 
OpUSe Raportul la Congres a- preciază. ca o trăsătură dominantă, că „în viața internațională s-au conturat tot mai puternic două tendințe diametral opuse : pe de o parte, tendința spre menținerea sferelor de influență și dominație, spre o nouă reîmpărțire a acestora, iar. pe de altă parte, tendința de a pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, a sferelor de influență, de a se asigura afirmarea independentă a tuturor națiunilor, destinderea și pacea". își găsește astfel fundamentare și dezvoltare in documentele Congresului al Xll-lea teza formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R. din 1977, teză pe deplin confirmată și validată de evenimentele care s-au scurs de

atunci, de tot ce se petrece în prezent pe arena mondială.Constituind însuși conținutul esențial al epocii noastre. confruntarea dintre cele două tendințe opuse exprimă. in esență, lupta dintre vechi și nou pe arena mondială. într-o eră în care sistemul robiei coloniale s-a prăbușit, iar zecile de state apărute pe ruinele lui își afirmă viguros voința de a se dezvolta liber, în care independența și suveranitatea națională constituie o uriașă forță motrice a progresului și civilizației. există totuși și continuă să se manifeste — în ultimul timp cu virulență crescîn- dă — adepți și promotori ai vechii politici imperialiste. de spoliere a avuțiilor naționale și aservire politică a altor popoare, de forță și dictat în relațiile internaționale. în perimetrul acestei politici profund anacronice se Înscriu încercările de a se menține și consolida vechile poziții privilegiate sau de a se dobîndi noi poziții dominante ; de a se atrage diferite state în sfere de influență și a se trece la o nouă reîmpărțire a acestora ; de a se recurge in aceste scopuri la încălcări ale legalității internaționale, la acțiuni de destabilizare și chiar la forța armelor. Ca urmare, s-au înmulțit focarele de tensiune și conflict ; pe cerul lumii s-au acumulat nori amenințători. ceea ce, firește, generează pericole serioase pentru cauza destinderii și păcii, pentru independența și progresul popoarelor.
Criza și înarmările — fac

tori de agravare. Analiza cont‘- nută în Raport relevă că toate aceste fenomene negative din viața internațională sint serios agravate de criza economică mondială, care durează de mai mulți ani și care, departe de a se atenua, s-a amplificat, a căpătat un Caracter cronic, împletindu-se și accentuindu-se datorită crizei petroliere și valutar- financiare. Asemenea manifestări ale crizei cum sînt recesiunea, șomajul, inflația, pîotecționismul se produc în țările capitaliste ; firește insă că, în condițiile accentuării interdependențelor dintre state, efectele acestor fenomene nu rămin circumscrise in sfera acestor țări, ci exercită influență asupra întregii economii mondiale, generînd, pe plan politic, o

ascuțire a contradicțiilor dintre stata și grupări de state.In raport se subliniază în mod deosebit că una din cauzele principale ale amplificării crizei și ale agravării consecințelor ei o constituie sporirea cheltuielilor militare. Orice ban in plus pentru înarmări diminuează posibilitățile de investiții în sectoarele civile, de satisfacere a unor nevoi presante ale populației, favorizează inflația, se repercutează negativ asupra condițiilor de trai ale oamenilor muncii. Este un fapt că intr-un șir de state s-a ajuns la situația paradoxală in care rata sporirii cheltuielilor militare depășește procentul de creștere a venitului național, in unele din acele țări nemai- mregistrîndu-se, de fapt, nici o creștere economică.Deosebit de grea este din acest punct de vedere situația țărilor in curs de dezvoltare, unde alocarea unor sume apreciabile pentru plata furniturilor militare din fondurile și așa mici de care dispun aceste țări frînează realizarea proiectelor de dezvoltare economică — ceea ce face ca decalajele să crească și mai mult.în aceste Condiții, raportul apreciază cu deplin temei că pentru ieșirea din gravele dificultăți ale crizei economice mondiale se impune promovarea unei politici economice bazate pe schimbarea radicală a raportului dintre cheltuielile pentru dezvoltare și cele pentru înarmare, pe folosirea preponderentă a venitului național in scopul accelerării progresului economic și social al tuturor națiunilor. Aceasta și numai aceasta este calea rațiunii, singura corespunzătoare aspirațiilor și intereselor vitale ale întregii omeniri.
pericolCalea militară

principal ^in Picate, nu se poate încă spune că logica, rațiunea sînt prevalente în politica mondială ; dimpotrivă, realitatea arată că practicile politicii de forță sînt încă departe de a fi excluse din viața internațională,că tendințele actuale de consolidare și împărțire a zonelor de influență persistă și chiar se amplifică. Oare nu s-au auzit in ultima vreme dite-
lon FINTINARU

(Continuare în pag. a Vl-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 7 decembrie 1979
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I Din toată inima!

I
I

SE ÎNFĂPTUIESC PROPUNERILE MRttJllil NICOlflE CEfilISESCU PBIVIND CBESTEBEA BOLULUI
ERONTOLIII UNITĂȚII SOCIALISTE IN IW SOCIAL POLITICĂ fl ȚĂRII

„Noul cadru democratic ne oferă largi posibilități Participant! nemijlociți la actul
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„De cind am venit ve lume, 
am suferit de inimă. Cit am fost 
mică, n-am avut parte de bucu
ria de a mă juca și eu cu cei
lalți copii. La școală — pentru 
că vroiam cu tot dinadinsul să 
învăț — părinții m-au dus pe 
brațe, in circă. Tot așa m-au 
dus și pe ia doctori, dar fără 
nici un rezultat".

In continuare, cititoarea noas
tră Viorica Oros ne istorisește 
modul in care a ajuns si la spi
talul din Tg. Mureș. însoțită de 
o consăteancă. Juliana Ortan. 
„Acum, la un an de zile după ce 
am ieșit din spital, salvată, as 
dori să le mulțumesc din toată 
inima celor care au făcut ca și 
inima mea să bată normal, să
nătoasă. Ba. mdi mult : am 
început să și lucrez la fabrica 
„Bihoreana" din Marghita. Mă 
simt, pentru prima dată in via
ță, la fel cu toate fetele de sea
ma mea, la 23 de ani".

Multi inainte !

Lume buna
4»

Zi de tirg în comuna Gura- 
honț, județul Arad. Lume mul
tă, din toate satele din jur. Multi 
cumpărători și la unitatea de le
gume și fructe. După ce s-a ter
minat programul, vinzătoarea 
Maria Oprea a început să facă 
obișnuita, curățenie. Deodată, pe 
un colț de masă a găsit un port- 
moneu cu o mare sumă de bani. 
L-a dus imediat la miliție si au 
început investigațiile pentru de
pistarea păgubașului. După cum 
ne informează corespondentul 
nostru voluntar Alexandru Her- 
lău. păgubașul n-a fost să fie 
din Gurahonț. ci dintr-o altă co
mună, Pleșcuța. Acesta, pe 
nume Gheorghe Codrean, a ră
mas uimit cind i s-a spus să 
meargă să-și ridice portofelul 
cu bani, de la care iși luase gin- 
dul. spunindu-și : „Unde să mai 
găsesc eu acul în carul cu fin, 
cind a fost atita lume la tirg 'f“

A fost, dar a fost lume bună.

Ursul 
la fereastră
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I
vreo citeva zile încoace, de 
se lasă întunericul. mulți 

comuna
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De 
cum 
dintre gospodarii din 
Bistrița Birqăului. județul Bis- 
trița-Năsăud. in loc să se culce, 
stau la pindă. Pindesc urșii care 
au început să le dea tircoale 
ogrăzilor. Pină acum, in „inven
tarul" pagubelor sint trecuți citiră porci cărora nu Ic-a mai 
fost sortit să prindă ignatul, mai 
multe păsări și chiar stupi de 
albine. Se pare că dintre toți 
musafirii nepoftiți, unul este 
mai pofticios și fioros. Intr-o 
noapte, namila a pătruns în 
ograda lui Ion Sălăjean. întru- 
cit n-a putut fi alungat in nici 
un fel. omul a fost nevoit să 
sară pe geam și să se ascundă 
prin vecini.

In ce-i privește pe vânători, 
ei stau cu arma la picior, dar 
așteaptă o „țidulă" la mină, adi
că o adeverință prin care pot 
intra in acțiune, spre a-i veni 
de hac lui Moș Martin. Vorba 
e : cind ?
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I
S-a infîmplaf
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pe o șosea
Ion Ivașcu, un tinăr in virstă 

de 27 de ani, lucra ca șofer la 
Unitatea de mecanizare, trans
port și construcții forestiere din 
Caransebeș. Plecind la drum cu 
autocamionul pe care lucra, a 
rămas in pană. A tras autoca
mionul pe dreapta, în mod re
gulamentar. și a intrat sub el 
pentru a înlătura defecțiunea. 
In timp ce meșterea acolo, vă- 
zindu-și liniștit de treaba lui, un 
alt autocamion, venit din spate, 
l-a lovit pe al său, care s-a pus, 
instantaneu, în mișcare. Omul 
a fost surprins și călcat de roa
ta din spate. Cu toate interven
țiile medicilor, n-a mai putut fi 
salvat.
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I Incredibil! I
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Se știe de cind lumea ci bău
tura peste măsură face 
bună" cu alte rele : 
daluri. bătăi, furtișaguri, 
nesăbuite. Iată că tot beția a 
făcut să se petreacă o întâmpla
re nemaiintîlnită pină acum în 
orașul Măcin — si nu numai a- 
colo Un anume G.P. (nu-i dăm 
numele întreg și o să vedeți de 
Ce) s-a tot „cinstit" pină a că
zut sub masă. In loc să se culce, . _ supărat rău de tot si a 
început să suduie de mama fo
cului. Nu pe alții, ci pe el în
suși. Așa se face că, nici una, 
nici două, a pus mina pe un 
cuțit și a încercat să se... autope- 
depsească. Noroc că a fost oprit 
la timp si dus de urgență la 
spital, unde a fost salvat. Abia 
cind. s-a trezit, și-a dat seama 
de grozăvia isprăvii lui. spunin
du-și : „Cine o mai face ca 
mine..."

Nu. mai bine să nu facă și să 
nu pățească ce-a pățit el.

„casă 
scan- 

acte
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Paznic sub pază
Nicolae Pop era anume plătit 

pentru a avea grijă de bunurile 
obștii, in calitate de paznic la 
întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Kăsăud. 
Profitind de. faptul că unitatea 
se mai află încă in construcție, 
că pe șantier sint tot felul de 
materiale, ce și-a zis ? Ce-ar fi 
să ducă și la el acasă niscai ci
ment. niscai lemne, niscai ?... 
Că doar el era. mai ales noap
tea. mat marele peste ele. Prins 
în flagrant, paznicul a ajuns 
cum să fie el însuși... păzit.

a-
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I
IRubrică realizată

Petre POPAși corespondenții de„Scinteii I

de participare directă la înfăptuirea 
politicii partidului14

(Urmare din pag. I)afirmării personalității umane, a unității și coeziunii întregului popor în jurul partidului. Ne angajăm in fața partidului și poporului să facem totul pentru a traduce în viață istoricele documente ale Congresului al Xll-lea, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație".Participanții la adunarea de con- - stituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste de la Stațiunea de cercetări agricole Turda arată, intre altele, în telegrama lor : „Folosim acest prilej pentru a vă adresa mulțumirile noastre fierbinți pentru modul strălucit în care acționați pentru ridicarea României la un înalt nivel de dezvoltare economică, științifică și culturală. Propunerile dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social-politică a țării răspund climatului de efervescență politică din întreaga țară. Primirea de membri individuali in Frontul

la inițiativa dv. cu privire la perfecționarea și amplificarea activității F.U.S., organism al unei largi și democratice participări a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la treburile obștești, la viața politică a întregii țări. Oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri văd in aplecarea propunerilor dv. cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste și perfecționarea activității sale un act politic de deosebită însemnătate, menit să contribuie la traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului. Convinși că prin constituirea organizațiilor proprii ale F.U.S. vom obține noi rezultate în toate sectoarele de activitate, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că noi, oamenii muncii din Rișca, sintem ho- tărîți să facem totul pentru ca prin faptele noastre de muncă să sporim valorile materiale și spirituale ale țării, să o facem mai înfloritoare, mai puternică spre mîndria celor de azi și de mîine".

Institutul de cercetări și proiectări mecanice.Ne angajăm ferm de a participa activ la rezolvarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, să servim cu tot devotamentul cauza partidului, consacrîndu-ne Întreaga capacitate ‘ înfloririi și prosperității patriei noastre".„Noi, oamenii muncii din cadrul secției de prelucrarea lemnului Negrești a I.l’.L. Vaslui, întruniți în adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, ne manifestăm totala noastră adeziune față de propunerile dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea organizării activității Frontului Unității Socialiste.Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a întări și mai mult unitatea in jurul partidului, spre â contribui din plin la îndeplinirea luminoaselor planuri aprobate de Congresul al Xll-lea".

conducerii - oameniiIntt-tma din diminețile trecute, întregul colectiv muncitoresc de la uzina „Republica" din Capitală a trăit emoția unui important eveniment politic : constituirea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din întreprindere.Despre vibrantul ecou pe care l-au avut în rindurile oamenilor muncii din vestita citadelă industrială propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului acestei organizații în viața social- politică. a. tării vorbește faptul că in aceste zile numărul cererilor de in- scrieje „individuală in organizația proprie a Frontului Unității Socialiste a depășit 2 000 și este în continuă creștere. Iar fiecare semnătură de pe aceste cereri înseamnă același gînd, aceeași hotărîre : ur- mindu-i pe comuniști, sub conducerea partidului, vom da girul faptei tuturor planurilor de dezvoltare materială și spirituală trasate de Congresul al Xll-lea.Pășim alături de oamenii abia ieșiți din schimbul de. noapte, care se îndreaptă spre sala clubului. „De bună seamă țelurile și sarcinile noastre — ale fiecăruia in parte și ale tuturor laolaltă — sint aceleași. Noul cadru organizatoric creat, creșterea rolului F.U.S. sporește atribuțiile a- cestei organizații, ca și răspunderile

noastre, ne cere nouă, nemembrîlor de partid, să participăm mai intens, alături de tovarășii noștri comuniști, la realizarea sarcinilor prefigurate de partid". (Ilie Popov, finisor, secția I — laminoare); „Cu toții beneficiem de rodul înfăptuirilor noastre, obținute sub conducerea comuniștilor : condiții de muncă din ce in ce mai bune, o viață civilizată pentru noi și pentru familiile noastre. Acum sintem chemați, ni se oferă prilejul și cadrul potrivit, pentru a participa
La uzina bucureșteană 

„Republica" a fost 
constituită organizația 

proprie a Frontului Unității 
Socialiste

nemijlocit la conducerea treburilor întregii obști. Ce înseamnă asta ? Democrație responsabilă, i-aș zice. Concretă !" (Gheorghe Neamțu, lăcătuș, secția a Il-a — laminoare).Atmosferă muncitorească tonică inUnității Socialiste lărgește sfera de cuprindere a îrîtregului popor în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de- monstrind superioritatea democrației noastre socialiste. Oamenii muncii din Stațiunea de cercetări agricole Turda, membri ai organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, cu conștiința deplinei responsabilități, ne angajăm in mod solemn să depunem toate eforturile pentru a traduce în viață hotărîrile de partid și de stat, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste".„întruniți în adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din satul Rișca, comuna Rișca, județul Cluj — se arată într-o altă telegramă — cetățenii au răspuns cu însuflețire

„Noi, oamenii muncii constituiți în organizație proprie a Frontului Unității Socialiste, vă mulțumim, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru Încrederea ce o acordați maselor largi de oameni ai muncii, de participare nemijlocită la viața politică a statului nostru, la rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca cerință obiectivă a dinamizării tuturor energiilor și capacităților creatoare ale poporului nostru, ca o expresie a coeziunii noastre, a dorinței neclintite de a ne aduce contribuția la traducerea în viață a mărețelor hotăriri adoptate de Congresul al Xll-lea al partidului — se arată în telegrama adresată de comitetul organizației proprii nr. 4 a Frontului Unității Socialiste din In timpul adunării de la uzina „Republica"

sobrietatea ei, gmduri împărtășite scurt, înfățișind însă cuprinzătorul profil moral al celor de la „Republica". Ei, acești participanți de greutate la propășirea patriei noastre, sint chemați astăzi să-și arate din plin înaltele virtuți în participarea la viața social-politică a țării.Moment festiv, in același timp moment al asumării răspunderii. Se anunță că în . uzină au fost Înființate 17 organizații proprii ale F.U.S., pe secții și pe schimburi. Apoi, este consfințit actul de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din întreprindere. S-a trecut la alegeri. Prin vot deschis, în comitetul organizației, format <Jin 35 de membri, au fost aleși tineri și vîrstnici, femei și bărbați, oameni de diferite profesii.Oameni ai faptei, membrii comitetului trec acum la alcătuirea pla-

faptelornului concret de activitate a organizației.— In cei 26 de ani de cind lucrez aici, la „Republica", m-am simțit întotdeauna aproape de comuniști, în tot ce au hotărit și înfăptuit. Am activat pe linie sindicală, in comisia de femei, pe linie culturală. Noul cadru organizatoric pe care-1 are acum organizația proprie a F.U.S. permite abordarea mult mai eficientă a întregii activități econo- mico-sociale, inclusiv a problemelor privind munca și viața femeilor in întreprinderea noastră. De exemplu — măsuri privind atragerea lor mai intensă in activitățile culturala; obștească, de gospodărire a bunurilor de care dispunem, de ridicare a calificării. Bineînțeles, toate acestea vor constitui puncte concrete ale planului nostru de activitate. (Aneta Podărescu, muncitoare).— încerc prima dată sentimentul mindriei și in același timp al răspunderii de a face parte din comitetul unei organizații politice atît de reprezentative. Tocmai de aceea mă și gindesc la unele propuneri pentru planul de activitate. Bunăoară, este necesar să adoptăm măsuri pentru întărirea disciplinei și perfecționarea continuă a calificării personalului de Ia centrul de calcul al uzinei. (Paula Barbu, programatoare).— Ca veteran în uzină este și normal să mă gindesc la... schimbul de mîine. E drept, și pină acum am contribuit, alături de comuniști, la formarea profesională și morală a tinerilor. Normal, de aici încolo răspunderile noastre devin mai concrete, iar aportul nostru în această privință va fi mult mai substanțial. (Dumitru Dămălău, controlor de calitate).Iar șirul propunerilor pentru planul de activitate nu se încheie aici...Deși soarele se ridicase binișor, la „Republica" oamenii continuau să-și împărtășească gîndurile, cuprinzînd întregul prezent al uzinei, viitorul ei. Iar cind s-au despărțit,' și-au zis unul altuia ca o urare, ca o certitudine : „Intr-un ceas bun !“. In ceasul luminos, al democrației noastre socialiste !
Laurentiu DUȚĂ

(Urmare din pag. I)nuă a avuției obștești. Temelia socială a unității s-a pus prin înlăturarea exploatării omului de către om, precum și a claselor exploatatoare, a antagonismelor sociale. Societatea romanească a devenit astfel o societate alcătuită numai din oameni ai muncii egali prin poziția lor față de mijloacele de producție și interesați deopotrivă în deplina valorificare a resurselor țării, in sporirea avuției sociale.Pe aceste temelii economice și sociale, pe fondul comunității dintre interesele individului și cele ale colectivității, ca și dintre interesele claselor și grupărilor sociale, prin adeziunea generală Ia politica partidului, prin însușirea acestei politici ca expresie a intereselor vitale ale întregului popor s-a făurit unitatea moral-politică a societății noastre.Reflectarea acestei comunități de interese pe planul conștiinței sociale, coroborată cu vasta activitate po- litico-educativă desfășurată de partid pentru formarea șl dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru afirmarea materialismului dialectic și istoric, ca ideologie dominantă în societatea noastră și generalizarea normelor eticii și echității socialiste au determinat procesul de afirmare și consolidare a unității ideologice și morale.In aceiași timp, realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării — români, maghiari, germani sau de alte naționalități, aplicarea unui complex de măsuri pe toate planurile — atit pe plan juridic, instituțional, cultural, cit și pe plan economic, prin repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării — pentru ridicarea materială și spirituală a tuturor oamenilor muncii, fără nici un fel de deosebire de naționalitate, au asigurat întărirea continuă a unității frățești dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare.Așadar, in condițiile societății noi, socialiste, unitatea poporului se afirmă deopotrivă ea unitate economică, politică, socială, națională și spirituală.

Bazele tot mai puternice 
ale coeziunii politice. Fivește’ toate aceste caracteristici sociale fundamentale nu trebuie considerate ca procese finite, încheiate odată pentru totdeauna, ele aflîndu-se intr-un continuu proces de dezvoltare.Astfel, în anii care au trecut de la crearea Frontului Unității Socialiste, sub înriurirea dezvoltării accelerate a forțelor de producție, a desfășurării cu succes a operei de construcție socialistă, s-au produs schimbări profunde in structura socială a României și in -relațiile sociale, schimbări a căror tendință fundamentală o constituie con-

rea și chimizarea producției agricole, integrarea tot mai adîncă a științei in producția agricolă, ridicarea nivelului de cunoștințe agrotehnice al țărănimii, crearea complexelor agroindustriale unice de stat și cooperatiste constituie elemente esențiale ale procesului de transformare a producției agricole mir-o variantă a activității industriale.;A sporit și va spori în continuare roiul intelectualității, îndeosebi al celei tehnice, ca urmare a desfășurării tot mai largi a revoluției țehnjcQ-științifțce, Integrarea tot mai puternfba a activității Intelectualilor. a cercetării științifice și a învă- țămintuiui cu producția materială

pentru afirmarea atitudinilor și comportamentelor înaintate de muncă și viață, pentru înrădăcinarea moralei noi, a normelor și principiilor eticii și echității socialiste.Toate aceste tendințe și procese ce definesc evoluția societății noastre asigură întărirea continuă a unității poporului in jurul forței politice conducătoare, Partidul Comunist Român.
Politica partidului elabo

rată și înfăptuită de întregul 
popor ToMnăi aceste realități le-a avut in vedere tpvarășul Nicolae

giilor poporului, pentru întărirea u- nității reale de acțiune in înfăptuirea politicii partidului.în același timp, se creează posibilitatea ca, alături de clasa muncitoare, care are roiul hotărîtor in dezvoltarea industriei, a bazei teh- nico-materiale a societății, alături de țărănimea cooperatistă, prin ale cărei eforturi se realizează progresul continuu al agriculturii socialiste, alături de intelectualitatea încadrată în diferite organizații, asociații, uniuni de creație, alături de tineretul cuprins in organizațiile sale revoluționare, să aducă o contribuție mai însemnată la edificarea noii societăți și alte grupuri sau categorii so-
Elocventă expresie pe planul vieții noastre politice

tinua apropiere a claselor și categoriilor sociale, dezvoltarea unui proces dc omogenizare a societății. Desigur. procesul omogenizării societății noastre socialiste are un caracter dialectic ; în nici un caz nu este vorba de o uniformizare socială, ci de o acumulare treptată de elemente calitative, care vor duce la o tot mai mare apropiere a oamenilor muncii în privința trăsăturilor esențiale ale existenței și relațiilor lor.Desfășurarea acestui pfoces este pe deplin sesizabilă în societatea noastră. In ultimul deceniu au sporit considerabil rindurile clasei muncitoare, creșterea numerică fiind însă însoțită de continua ridicare a gradului de pregătire tehnico- profesională, politică, culturală. A-. pare astfel tot mai clar că ne aflăm pe calea ștergerii treptate a unor deosebiri esențiale intre munca fizică și munca intelectuală, trăsătură ce se va reliefa tot mai pregnant in cursul înaintării spre comunism.Importante schimbări calitative s-au petrecut și continuă să se petreacă în rindurile țărănimii. Modernizarea agriculturii, mecaniza-

luminează alte aspecte ale procesului de omogenizare socială ce are loc in societatea noastră.în ceea ce privește politica națională, în acești ani s-au făcut pași mari pe, linia Întăririi continue a egalității economice între toți cetățenii țării, fă.i'â deosebire dc naționalitate, iar viitorul plan cincinal marchează o etapă nouă, superioară, în această privință, prin modul in care este concepută repartizarea forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, astfel incit să se asigure ridicarea economică și mai puternică a fiecărui județ, .municipiu, oraș sau comună.Desigur, afirmarea procesului de omogenizare este indisolubil legată de ridicarea gradului de cultură al tuturor oamenilor muncii — ca urmare a creșterii duratei obligatorii de școlarizare, a cuprinderii periodice, la intervale relativ mici, a întregului personal muncitor în diverse forme de reciclare. In același timp, o importanță deosebită in acest proces are vasta activitate politico-educa- tivă desfășurată de partid pentru dezvoltarea conștiinței socialiste,

Ceaușescu atunci cind a formulat propunerile de perfecționare a organizării Frontului Unității Socialiste. Este, astfel, o realitate faptul că in .momentul actual pe plan social s-a ajuns la un stadiu evolutiv nou, superior, ai unității poporului, stadiu căruia este menită să-i corespundă noua structură organizatorică a Frontului Unității Socialiste ; practic, se creează un cadru politic menit să asigure o și mai intensă participare a tuturor cetățenilor la viața social-politică a țării.Fără îndoială; existau și pină acum posibilități largi ca toți oamenii muncii să-și exprime adeziunea, să participe la infăntuirea obiectivelor construcției socialiste, fie în cadrul partidului, fie al celorlalte structuri sociale existente — sindicatele, organizațiile de femei, de tineret etc. Prin noile măsuri privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, prin constituirea organizațiilor proprii ale acestuia, care vor primi membri individuali, se asigură posibilități și mai largi pentru manifestarea acestei adeziuni, pentru în- mănuncherea unitară a tuturor ener-

ciale — țăranii necooperativizați. e- xistenți intr-un număr apreciabil in zone cu un anumit specific geografic, femeile casnice, micii meșteșugari. liberii ■ profesioniști, pensionarii incă apti de muncă.Este, totodată, necesar de avut in vedere faptul că in actualul stadiu de dezvoltare a societății noastre, participarea activă la viața social-politică, conducerea vieții obștești, procesul elaborării și Înfăptuirii deciziilor politico-econo- mice nu mai pot fi concepute ea un atribut limitat pe plan social, rezervat exclusiv comuniștilor. Păstrîn- du-și și intărindu-și rolul de mi- litanți de avangardă, asigurînd perfecționarea funcției de factor politic conducător al organizațiilor de partid, comuniștii au datoria — așa cum a subliniat tot mai insistent in anii din urmă conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu — să antreneze mai amplu, -mai intens la viața țării masele largi ale cetățenilor, oamenii muncii nemembri de partid. Așa cum s-a arătat la Congresul al Xll-lea, partidul nostru are astăzi aproape trei milioane

de membri ; există deci, tn afară de comuniști, milioane și milioane de .cetățeni care, aducindu-și și pînă acum contribuția la opera de edificare socialistă — altfel nici nu ar fi fost posibile realizările obținute — pot fi insă mai intens, mai organic, mai direct integrați in viața social- politică, in activitatea de conducere obștească. Deci, prin noua structură a Frontului Unității Socialiste se creează posibilitatea ca absolut toate energiile națiunii să fie unite și mai strins în efortul general pentru înfăptuirea politicii partidului.Aceasta nu este o dorință subiectivă, ci, dimpotrivă, expresia unei necesități obiective, legată de cerințele îndeplinirii obiectivelor atît de vaste și de complexe stabilite de Congresul al Xll-lea. Dealtfel, cu cit vom înainta pe calea făuririi societății socialiste , multilateral dezvoltate spre comunism, cu atit vor crește amploarea și complexitatea calitativă a sarcinilor, cu atît va fi mai necesară mobilizarea efectivă a întregului potențial uman, de muncă, inițiativă, responsabilitate al națiunii. înaintarea spre comunism poate fi concepută numai ca operă activă, conștientă a intregului popor.Această coeziune are ca ax central Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare în societatea noastră. Unitatea de nezdruncinat a întregului popor in jurul Partidului Comunist s-a manifestat deosebit de pregnant in aceste zile, cind pe întreg cuprinsul țării — muncitori, țărani, intelectuali, români, maghiari, germani, oameni ai muncii de alte naționalități, tineri și vîrstnici, bărbați și femei — și-au exprimat deplina adeziune la hotăririle . Congresului al Xll-lea al P.C.R., s-au pronunțat in unanimitate pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu In fruntea partidului'. Poporul român are deplina convingere că', stringindu-și și mai mult rindurile in jurul partidului comunist, iși va putea desfășura cu succes activitatea constructivă, va înainta sigur spre împlinirea aspirațiilor lui, iși va putea apăra și dezvolta marile sale cuceriri revoluționare, eare-i {asigură o viața nouă, prosperă, intr-o țară liberă și independentă.

Răspunsuri 
prompte la 
solicitările 
cetățenilorDirecția sanitară a județului Dolj a comunicat redacției ur.mă- torul răspuns în urma sesizărilor dintr-o scrisoare referitoare la activitatea stației județene de salvare :Stația de salvare funcționează în municipiul Craiova într-o clădire modernă, construită în apropierea Spitalului clinic, unde există toate specialitățile de urgentă ; în preajma ei se află, de asemenea. Policlinica nr. 1. Centrul de recoltare a singelui si Oficiul farmaceutic — unități cu care are legătură. Media timpului in care autosalvij- rile traversează orașul in punctele cele mai îndepărtate este de 10 minute, iar pentru centrul orașului, de 5 minute. Cu ajutorul celor 35 stații radio monta

SINT SOLUȚIONATE SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
te pe autosalvări. multe solicitări sint comunicate și rezolvate și mai operativ. In ce privește cartierul Cra- iovita Nouă, se menționează in răspuns, este proiectată construirea unei policlinici ne lingă care va funcționa și o stație de sulvare-sătelit a stației mari. Iar pentru zona industrială din vestul municipiului și comunele din apropiere s-a înființat, pe lingă Policlinica Ișalnița, un punct de salvare, dotat de la 1 octombrie a.c. cu 2 autosalvări. In plus, în incinta combinatului și a termocentralei funcționează încă două autosalvări. La Policlinica „Electroputere" există, de asemenea, un punct de salvare cu o mașină, care lucrează permanent. ziua si noaptea. Pentru a asigura asistenta medicală și tratamentele copiilor, la Policlinica nr. 2 din centrul orașului este organizat un 'punct de salvare, cu 3 mașini.

care funcționează in fiecare noapte și în zilele de sărbători.Statia de salvare Craiova, se arată in încheierea răspunsului, funcționează in conformitate cu indicațiile Ministerului Sănătății. avînd bune rezultate în activitate, ceea ce a determinat să se organizeze aici un schimb de experiență în acest domeniu.
Optica 

deformată 
a șefului de 

fermăîn ferma Comanda a cooperativei . agricole de producție „Unirea" — Strehaia, județul Mehedinți, se manifestă unele neajunsuri în organizarea producției și a muncii, în gospodărirea avutului unității. ceea ce se răs- fringe negativ asupra rezultatelor economice obținute. Șeful fermei. Dan Budihală, se ocupă mai mult de rezol

varea intereselor familiei sale, nu respectă prevederile statutului C.A.P., confundă ferma cu nronria-i gospodărie. Sesizarea adresată redacției de Alexandru Popescu, membru cooperator, a fost trimisă spre soluționare Uniunii județene a cooperativelor a- gricole de producție Mehedinți. Dip răspunsul primit reiese că, in cea mai mare parte, faptele semnalate se confirmă, luîndu-se următoarele măsuri :Adunarea generală a cooperatorilor a ho- tărît ca tatăl șefului de fermă să-și oprească doar 15 oi. cit prevede statutul, iar diferența pînă la MO cit are in prezent să le înstrăineze in termen de o lună ; i s-a imputat, de asemenea, acestuia suma de 1 700 lei, contravaloarea orzului 1 cultivat fără drept pe terenul fermei ; s-a hotărît ca alimentarea cu energie electrică a gospodăriei șefului de fermă să nu se mai

facă prin rețeaua cooperativei, ca pină acum ; dacă șeful fermei nu va prezenta, la termenul stabilit, actele contabile privind utilizarea a 950 stilpi din salcim, i se va imputa contravaloarea a- cestora ; neregulile constatate au fost aduse la cunoștința organizatorului de partid, stabilindu-se ca șeful fermei să fie pus in discuția adunării generale a organizației de bază, pentru a i se a- plica sancțiunea statutară in raport cu gravitatea abaterilor comise.
Cercetare atentă, 
măsuri operativeConducerea întreprinderii balneare și de turism Herculane, județul Caraș-Severin, a verificat cu atenție scrisoarea adresată redacției de un grup de șase turiști, care au fost Ia odihnă și tratament in această stațiune, și

a luat măsuri corespunzătoare pentru in- lăturarea și prevenirea neajunsurilor semnalate. în activitatea hotelului și restaurantului „Hercules". Astfel, în răspunsul ce ne-a fost trimis se arata că, pentru atitudinea lipsită de respect și a- itiabilitate față de turiști a unor lucrători de la, recepția hotelului, administratorul a- cestuia. Mihai Verdeș, și receptionerul Luca Lută au fost sancționați de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii din întreprindere. cu diminuarea retribuției cu 10 la sută pe 3 luni.In ce privește serviciile prestate la restaurantul „Hercules", răspunsul precizează că s-au constatat, de asemenea, unele neajunsuri referitoare la calitatea neeorespunză- toare a unor meniuri, la modul de servire si comportare a personalului . restaurantului etc. A reieșit, totodată. în urma verificărilor, că

șeful de unitate. Constantin Marioniu, și șeful de sală. Gheorghe Corpodeanu. numai in mică măsură au fost prezenți în sală în orele de servire a mesei. Pe lingă sancțiunile disciplinare (reducerea retribuției cu 10 la sută pe timp de 3 luni) aplicate șefilor de unitate si de sală, precum și bucătarului șef. biroul executiv al C.O.M. a luat și alte măsuri in vederea îmbunătățirii activității la acest restaurant.Astfel, a fost numit încă un șef de unitate. s-a dispus ca un tehnolog din partea biroului comercial producție culinară să fie prezent in sală in toate orele de servire a mesei, s-a stabilit ca un membru al C.O.M.' să răspundă direct de activitatea restaurantului. asigurindu-se exercitarea unui control mai eficient la această unitate.

Spicuiri din răspunsuri• Comitetul municipal Bacău al P.C.R. : S-au luat măsurile corespunzătoare ca terasa blocului nr. 1 de pe strada 8 Martie din localitate să fie acoperită cu un nou strat izolator spre a se preveni infiltrarea apei în apartamente. De asemenea, s-a dispus trustului de construcții să monteze vizoarele, pentru care a încasat de la O..J.C.V.L. contravaloarea lor.© Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. : Colectivul care a verificat sesizarea privind abaterile de la conduita și etica profesională a profesorilor Vasile Paloș și Gheorghe Chelcea de la Școala, generală Prejna, comuna Balta, a propus, iar secretariatul comitetului județean de partid a aprobat, scoaterea lor din invățămînt. Măsura stabilită de secretariat va fi adusă la îndeplinire de Inspectoratul școlar județean.@ Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Alba : S-au constituit fondurile necesare pentru terminarea și darea in folosință a noului cămin cultural din Cistei, comuna Mihalț. Biroul executiv al consiliului popular comunal, cu sprijinul consiliului popular județean, a luat măstfri pentru urgentarea lucrărilor de construcție și recuperarea restanțelor, astfel ca obiectivul să fie pus la dispoziția cetățenilor în anul 1980.® Comitetul de partid al Trustului de construcții Argeș : în urma verificării la fața locului a sesizărilor corespondentului voluntar Badea Cirstea din Pitești, bulevardul Petrochimiș- tilor, blocul B. 13. s-au executat reparațiile la instalațiile sanitare și remedierile necesare la apartamentul nr. 3.
Gheorqhe PÎRVAN



SClNTEIA — vineri 7 decembrie 1979 PAGINA 3
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îndemn al 

Congresului

SĂ FACEM DIN DECENIUL URMĂTOR

UN DECENIU AL ȘTIINȚEI, TEHNICII, 
CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI!

„Orientarea de bază a programului-directivă o constituie 
afirmarea revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de 
activitate, creșterea rolului științei in modernizarea eco
nomiei naționale, a întregii vieți sociale, în conducerea 
societății, legarea tot mai strînsă a cercetării de produc
ție, accentuarea contribuției creației științifice românești 
la progresul multilateral și dinamic al țării noastre, la 
îmbogățirea tezaurului cunoașterii universale, astfel incit 
deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, 
tehnicii, calității și eficienței".

NICOLAE CEAUȘESCU

Punem un accent deosebit pe valorificarea
superioară a resurselor naturale ale țării

Avem în față documentele Congresului al XII-lea al partidului, vaste programe care direcționează eforturile creatoare ale întregului nostru popor pe o perioadă care cuprinde, practic, două decenii. Alături de toți cercetătorii, inginerii și proiectanții din domeniul chimiei, lucrătorii științifici, toți oamenii muncii din ICECHIM își exprimă totala adeziune față de aceste documente, față de ideile călăuzitoare ale marelui forum al comuniștilor, precum și hotă- rîrea fermă de a face totul pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ni s-au încredințat.Prin amploarea și proporțiile realizărilor obținute, perioada parcursă din actualul cincinal s-a afirmat ca cea mai fecundă etapă pe drumul progresului multilateral al societății noastre. Știința și tehnologia au participat activ la rezolvarea unor sarcini majore ale construcției socialiste, sporindu-și neîncetat contribuția la dezvoltarea economică și socială a tării. între celelalte discipline, chimia, ramură dintre cele mai dinamice de investigație științifică și cu implicații de mare anvergură în economia națională, a obținut rezultate remarcabile. Sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, Institutul central de chimie își îndeplinește cu succes sarcinile ce i-au revenit din documentele adoptate la Congresul al XI-lea al .partidului. Semnificativ în acest sens este faptul că 86 la sută din tehnologiile prevăzute a fi aplicate in industria chimică în actualul cincinal sînt elaborate pe concepție românească, cu soluții tehnologice originale care vor aduce un spor de producție industrială de circa 35 miliarde lei. Au fost asimilate în producție, în special pe instalațiile și liniile tehnologice existente, peste 1 900 de pro

duse și materiale care contribuie la reducerea importurilor cu circa 4 miliarde lei valută și la sporirea nomenclatorului de produse pentru export.înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor de bază ale dezvoltării țării în cincinalul 1981—1985 angajează în cel mai înalt grad știința și tehnologia ca factori hotărîtori ai progresului societății. Probleme de mare importanță cum sînt : asigurarea necesarului de materii prime, combustibili și energie, reducerea cheltuielilor materiale de producție, creșterea productivității muncii, economisirea materiilor prime și a materialelor, reducerea importului de licențe și perfecționarea licențelor achiziționate, îmbunătățirea calității și modernizarea producției, ocrotirea sănătății și protecția mediului înconjurător fac obiectul unei tematici concrete, prevăzută în programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pentru perioada 1981—1985. In domeniul chimiei — se subliniază în cuvintarea rostită la Congresul partidului de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu — cercetarea „va acorda o atenție deosebită realizării de noi materiale sintetice cu proprietăți superioare și cu un consum redus de energie. Pe baza dezvoltării petrochimiei se va asigura valorificarea superioară a materiilor prime. zîn același timp se va pune un< mai mare accent pe chimia anorganică in scopul valorificării superioare a diferitelor substanțe utile". Intr-adevăr, în centrul activității de cercetare științifică și tehnologică sarcinile dezvoltării și valorificării superioare a bazei de materii prime Și energie — adincirea gradului de chimizare a țițeiului și gazului metan, a sării și minereurilor, îndeosebi a

celor cu conținut scăzut în substanțe utile — ale realizării de noi materiale sintetice cu proprietăți superioare și consum redus de energie, elaborarea de tehnologii de înaltă eficiență,^e- înscriu ca veritabile magistrale ale activității tuturor chi- miștilor din țară.In ceea ce privește Institutul central de chimie, prin aplicarea celor peste 650 tehnologii ce se vor elabora aici, se va obține în cincinalul următor o producție în industria chimică de circa 90 miliarde lei și totodată o economie de peste 3,5 milioane tone combustibil convențional.Dispunem de condiții optime în vederea abordării tuturor temelor ce se desprind din documentele Congresului partidului. Pentru folosirea cu randament maxim a resurselor de hidrocarburi, se va pune accentul pe elaborarea soluțiilor de utilizare a tuturor componenților din țiței și a potențialului chimic al gazului metan pentru sintezele organice ; se vor elabora noi sisteme catalitice care să asigure reducerea accentuată a temperaturilor și presiunilor de lucru ; se va trece la dezvoltarea chimiei anorganice, prin elaborarea de noi tehnologii pentru valorificarea zăcămintelor indigene. O atenție deosebită se va acorda soluțiilor pentru atragerea în circuitul economic a noi surse de materii și energie, prin valorificarea chimică a biochimasei, în special pentru producția de combustibili sintetici, polimeri și fibre sintetice.Cercetătorii, proiectanții, universitarii integrați in Institutul central de chimie se angajează să nu precupețească nici un efort pentru perfecționarea necontenită a pregătirii profesionale și, împreună cu oamenii muncii din întreprinderile industriale, să asigure obținerea unor rezultate pe măsura celei mai mărețe și glorioase epoci pe care o străbate România socialistă — epocă ce deschide un cimp nelimitat de afirmare tuturor forțelor creatoare din patria noastră.
Aurel GROAPĂdirector tehnic al Institutului central de chimie

Vorbind despre implica- . țiile cercetării științifice în înfăptuirea vastului program de dezvoltare a energeticii, dezbătut și adoptat de Congresul al XII-lea al partidului, vreau să mă opresc numai asupra unora dintre direcțiile viitoare de acțiune determinate de mutațiile substanțiale ce vor interveni în ponderea agenților primari.în cadrul lucrărilor Congresului a fost subliniată necesitatea dezvoltării sistemului de hidrocentrale în vederea valorificării întregului potențial hidroenergetic al țării. însuși acest fapt — amenajarea com- . plexă a rîurilor, prin dezvoltarea largă a microhi- drocentralelor atît in zonele de munte, cît șl la toate amenajările de lacuri de acumulare din regiunea de deal și cîmpie — deschide cercetării științifice un cimp larg de acțiune în care se cuprind capitole ca optimizarea funcționării centralelor hidroelectrice,astfel incit din fiecare metru cub de apă turbinată să se obțină maximum de energie utilă. De asemenea, se așteaptă perfecționarea soluțiilor constructive în vederea reducerii investițiilor și creșterii productivității muncii la centrale hidroelectrice de puteri mijlocii (sub 100—150 MW) cu— lacuri sezoniere, echipate fiind cu un singhr grup energetic, precum și adoptarea de tehnologii de execuție cu mare eficiență economică.Alte capitole de preocupări desprinse tot din folosirea amplă a potențialului hidroenergetic constau, în opinia noastră, în dezvoltarea debitmetriei de exploatare, cercetări care pot conduce la o mai judicioasă gospodărire energetică și complexă a apelor, cu atit mai necesară cu cit

gradul de amenajare a durilor va fi mai ridicat. Cercetarea științifică are un cuvînt hotăritor de spus în îmbunătățirea sistemelor de măsurare și urmărire a fenomenelor de transport de aluviuni, provenite din procesele de eroziune, pentru prevenirea cit mai eficientă a acestor fenomene, in intensificarea controlului calității apelor și dezvol-

getice, al reducerii consumului de hidrocarburi pentru întreținerea arderii, al reducerii consumului propriu de energie. în legătură eu extinderea termoficării la distanțe mijlocii și mari, se cer întreprinse investigații care să urmărească îmbunătățirea automatizării rețelelor de termoficare pentru utilizarea mai rațională a căldurii și mărirea
Cimp larg de activitate

științifică în scopul

dezvoltării
bazei energetice

tării tehnologiilor de purificare a acestora cu reintroducerea în circuitul economic a deșeurilor din stațiile de epurare, organizarea sistematice pe țărmul Mării Negre, știința trebuie să elaboreze tehnologii pentru utilizarea energiei valurilor.Perfecționarea centralelor termoelectrice bazate pe utilizarea combustibililor inferiori și a șisturilor a fost relevată la Congres ca unul din obiectivele în care cercetarea științifică urmează să acționeze cu hotărîre. Direcțiile sînt multiple, începind cu modernizarea permanentă a echipamentelor, în sensul măririi fiabilității in funcționare a grupurilor ener-

Paralel cu de măsurători a valurilor de
gradului de returnare a condensului. Cercetătorii pot aduce contribuții . însemnate în sprijinul trecerii cît mai rapide și economice a centralelor termoelectrice j cu combustibil lichid sau gazos la combustibili solizi inferiori. Vedem, în același timp, necesară intensificarea cercetărilor și îmbunătățirea tehnologiilor pentru mărirea duratei de ■ viață a echipamentelor din centralele termoelectrice de condensație și de termoficare, in special în direcția reducerii coroziunilor și eroziunilor.în cincinalul următor, baza energetică a tării va încorpora și aportul altor surse de energie. între care energia atomică. în legătură cu aceasta, în

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se arată că pînă la sfîrșitul cincinalului va intra în funcțiune prima centrală atomoelectricij cu 660 MW. Realizarea centralelor nu- clearo-electrice impune,., pe lingă pregătirea unor specialiști in construcții, montaj și exploatarea acestora, un salt calitativ în industria metalurgică și constructoare de mașini, una cit și cealaltă chemate să asigure integral utilajele pentru aceste centrale. Problemele specifice de siguranță, automatizare, însăși realizarea, in complexitatea tehnică pe care o reclamă o asemene*  centrală, nu pot decît să insufle oamenilor de știință mîn- drie și pasiune profesională.Importante probleme impune spre cercetare utilizarea noilor resurse energetice — solară, eoliană și geotermică. Rezerve impor- • tante sint și în depistarea și utilizarea lor secundare din procesele Se impune ca, lupta împotriva energie, să depistăm aceste rezerve, să completăm instalațiile existente cu utilajele și aparatura nece- I sară, astfel încît asemenea resurse să intre cît mai grabnic în circuitul economic.Perspectivele dezvoltării energeticii, clar definite în Programul-directivă, constituie o inepuizabilă sursă de inspirație pentru energeticieni. un teren fertil de activitate și științifică pusă în înfloririi continue a noastre.

atît fiind

surse- de energie industriale, paralel cu risipei de

creație slujba patriei
Prof. dr. Inq.
Alexandru DIACON decanul Facultății de energetică din București

Amenajarea de centrale hidroelectrice cu puteri mari cit și de microhidrocentrale, astfel încît să se realizeze valorificarea integrală a potențialului hidroenergetic de care dispune țara, este unul din obiectivele fundamentale 'ale programului energetic. In fotografie ; una din stațiile de transformare din cadrul Complexului hidroenergetic Cerna- Motru-Tismana Foto : E. Dichiseanu
Transferul tehnologic din laborator în producție -

pe drumul cel mai scurt

Cercetătorii și proiectanții din domeniul chimiei au elaborat o serie de tehnologii moderne, care, aplicate în noile întreprinderi industriale, contribuie la adincirea gradului de chimizare a petrolului și gazului metan. Printre noile unități care beneficiază de aportul cercetătorilor și proiec- tanților din acest domeniu se numără și Combinatul petrochimic Midia- Năvodari Foto : Sandu Cristian

subliniază la XII-lea al tovarășul in in- tre- între de noi caracteristici generalizarea automatizării produc- noi in

După cum se în Raportul prezentat Congresul al partidului de Nicolae Ceaușescu, dustrie cercetarea buie să asigure, altele, asimilarea produse cu superioare, mecanizării, și cibernetizării ției, introducerea de tehnologii avansate toate ramurile producției, care să permită reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și energetice, recuperarea și refolosirea materiilor prime și materialelor.Evident, aportul cercetării științifice la soluționarea problemelor majore pe care le pune atingerea obiectivelor strategice stabilite de partid, din care menționez numai a- bordarea prioritară a unor domenii tehnologice de vîrf, ca centralele nucleare și electronica circuitelor cu

i

grad înalt de integrare, precum și crearea independenței energetice, dar mai ales aportul la susținerea unui ritm înalt de creștere economică, depinde in mare măsură de ceea ce se numește în mod curent „viteza transferului tehnologic". Nu mă voi referi in continuare decit la două momente de deosebită importanță, situate două capete ale lui de transfer, rul de cercetare rul de producție.In primul rînd, dică terii tării luționarea problemelor concrete pe care le abordează cercetarea tehnologică. Consider, că este necesar ca cercetarea tehnologică să orienteze mai bine cercetarea fundamentală asupra obiectivelor majore ale dezvoltării, in sensul ca această orientare să nu se limiteze la des-

la cele itineraru- laborato- atelie-Șinecesitatea aportului fundamentale se ri- creș- cerce- la 30-

crierea unor probleme, ci să fie adîncită pînă la identificarea a cit mai multe puncte de contact susceptibile de o valorificare ulterioară. în același timp, este necesar ca cercetarea fundamentală să incerce să-și înscrie cît mai bine rezultatele în restricțiile de natură tehnică sau economică impuse proiectelor concrete de inginerie tehnologică. In spiritul indicațiilor desprinse din documentele Congresului partidului, ne propunem să acționăm mai eficient pentru acestor cerințe, cipal pe caleacarii dialogului creator între cercetarea fundamentală și cercetarea tehnologică la toate nivelurile și prin stabilirea, pe această cale, a unor noi programe de lucru. orientate asupra temelor majore. avind caracter inter- disciplinar și teoretic- aplicativ.în al doilea rind, apre-

realizarea în prin- intensifi-

ciez că trebuie să ne ocupăm mai mult de aplicarea în practică a noului, imensă resursă de eficienței, mulțumiți de care se extinde tehnologiei noi, relativ redus de tate a unor față de metode noi de lucru, de modificări in organizarea tehnologică. Această adaptabilitate depinde desigur în mare măsură .de nivelul muncii de conducere a întreprinderilor, dar în aceeași măsură de modul de rezolvare a unor probleme de cercetare și inginerie tehnologică. O sarcină deosebit de importantă care ne. revine constă in crearea unor structuri tehnologice flexibile. Așa, de exemplu. cind gindim soluțiile pentru trecerea pe scară largă la automatizarea producției, trebuie să respingem soluțiile de automatizare rigidă, concepute special pentru un anumit

Nu creștere putem fi viteza aplicarea de nivelul adaptabiii- intreprinderi
acu

produs și care bile numai in producției de rie. Avem nevoie de soluții de automatizare flexibilă care să se adapteze ușor atunci cînd se schimbă programul de producție sau chiar construcția produselor. Modulele de bază ale acestor sisteme sint în principal roboții industriali, microprocesoarele, calculatoarele de proces. însușirea tehnicii conceperii unor jastfel de sisteme cu nivel superior de automatizare reprezintă o cerință prioritară a cercetării noastre tehnologice actuale și in a- cest sens desfășurăm un program coordonat la care conlucrează mai multe institute, dar care va trebui mult amplificat în viitorul imediat.

sînt vala- condițiile mare se-

Inq. Ion CR1ȘANdirector generalal Institutului central pentru construcții de mașini
Un obiectiv prioritar-modernizarea producției

Echipament pentru conducerea proceselor 
de producțieNoul terminal de teleprelucrare de date, ttp TELEROM-MP 2, a fost realizat de specialiști din cadrul secției cercetare-5, condusă de ing. Nica Lavinia, de la Institutul de proiectări automatizări și tehnică de calcul. Poate fi utilizat atît în sistemele de teleprelucrare ale centrelor teritoriale de calcul, cît și în conducerea proceselor industriale.

In ce direcții acționează colectivul centrului nostru, care funcționează în cadrul întreprinderii „Balanța“-Si- biu ?® Se desfășoară cercetări' în domeniul cântarelor cu destinație comercială, in vederea realizării de instalații complexe de marcat și etichetat produse preambalate, echipate cu calculator electronic bazat pe microprocesoare, unitate de afișare pe LED-uri cu imprimare rapidă, cu posibilitatea de cooperare la un sistem informatic centralizat.

• Se lucrează la realizarea de instalații de cîntărire-do- zare cu programare electronică, bazate pe inductoare poziționale, cu fototranzis- tori, inductive sau cu duze pneumatice destinate fie exclusiv dozării gravimetrice, fie pentru operațiunea combinată dozare-ambalare.• O serie de teme de cer- cetare-proiectare au ca obiectiv modernizarea întregii game de cîntare clasice de porționat, gen ..balanță automată cu cupă-basculantă“, sau „balanță automată cu fundul cupei rabatabil" prin

înlocuirea sistemului clasic de pirghie și contragreutăți cu pirghie sprijinită pe celulă de cîntărire electronică.• Un capitol important al activității centrului urmărește realizarea de cîntare tip macara, de mare capacitate, bazate pe traductoare de forță electronice și modernizarea basculelor-pod pentru autovehicule rutiere și pentru vagoanele de cale ferată.
Inq. Ion POPAșeful Centrului de cercetare, inginerie tehnologică pentru mecanică fină și scule Sibiu

Pentru integrarea învățămîntului cu producția, în incinta Institutului politehnic București s-a construit o întreprindere specializată în producerea de aparate și utilaje destinate activității de cercetare științifică. In fotografie : aspect dintr-una din secțiile întreprinderii
O realizare
de prestigiu

a specialiștilor
noștri

3

DE FACLA SOLLa Borzești, odată cu punerea în funcțiune a primelor capacități de producție din cadrul noii rafinării, a fost construită și o instalație originală de ardere a gazelor rezultate din procesul tehnologic de rafinare a țițeiului, gaze ce nu puteau fi recuperate. Prin construcția ei specială, prin modul de funcționare ca și prin rezultatele obținute noua instalație re de prestigiu a creativității Autorii ei sînt Dorin Cristian trescu, ingineri tutui de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare rafinării Ploiești, iar realizatorii instalației sînt constructorii și montorii din ițorzești.Noua instalație este superioară celor clasice prin capacitatea sa de ardere și recuperare a gazelor care este de 5 ori mai mare. O altă performanță : prin amplasarea ei la sol se cîștigă o suprafață Însemnată de teren. Față de cele 3 hectare de teren cit ar fi trebuit să fie scoase din circuitul agricol, noua instalație ocupă o suprafață ce nu depășește mărimea unui teren de tenis de cimp, iar faptul că radiația calorică nu se răspîndește prea departe face posibil ca, numai la cîțiva metri distanța, pămintul să poată fi cultivat in condiții bune.Economii însemnate s-au obținut și la construcția ei. întreaga instalație a fost realizată cu un volum de investiții de două ori mai mic decît ar fi fost necesar la o instalație clasică. S-au făcut economii de ciment, cărămizi și îndeosebi de material feros: circa 5 000 tone de construcții metalice.Dar cel mai insemnat cîștig îl reprezintă cantitatea de gaze recuperate. Inginerul Traian Costin, directorul Uzinei de petrol din Borzești, ne spunea că datorită utilajelor și aparaturii de înaltă tehnicitate. în întregime de proveniență românească, cu care este înzestrată, instalația de faclă la sol reușește să recupereze anual circa 3 000 tone de gaze de rafinărie. întreg procesul de producție al instalației, supravegherea, dirijarea și reglarea utilajelor și aparaturii se realizează prin sisteme automate și cu ajutorul unui sistem de televiziune cu circuit închis.Prin torta creației tehnice, vechea instalație de faclă de la Borzești s-a stins. După 24 de ani 1 S-a aprins în schimb instalația de faclă la sol. (Gheorghe Baltă).

in producție, reprezintă o realiza- a tehnicii românești, specialiștilor noștri. Traian Mehedintiu, Lupu și Mihai Pe- cercetători la Insti-

Tehnologii noi, economii de materii 
prime și energieCe probleme îi preocupă pe cercetătorii și proiectanții hunedoreni ?•*  In prezent sînt în curs de desfășurare. evaluările privind cercetările pentru u- tilizarea în ’ proporție mai mare a cărbunilor indigeni din Valea Jiului la producerea cocsului.® Proiectanții au luat în studiu problemele legate de modernizarea furnalelor de 1 000 mc în vederea obținerii de randamente sporite cu consumuri mai mici de cocs și energie.

® S-au început lucrările de proiectare a unei instalații de desulfurare a fontei și a oțelurilor, ceea ce va duce ia obținerea de metal cu caracteristici superioare.• Se lucrează la introducerea unei noi tehnologii de prelucrare a oțelului lichid, in afara cuptorului, prin de- carburarea metalului in vid, tehnologie prin care se va obține o creștere însemnată a productivității muncii, precum și reducerea sensibilă a consumurilor.

• Se are în vedere recuperarea integrală a metalului care se mai află în zgurile de furnale și oțelării și se acordă o atenție deosebită rezolvării problemelor energetice ale C.S. Hunedoara, în special pe calea recuperării energiei secundare.
Inq. Ștefan CORNEA director al Centrului de cercetare, proiectare pentru fabricație produse siderurgice Hunedoara
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Dacă din numeroase anchete, studii psiho-so- ciale știm cu oarecare precizie de ce se duc oamenii la cinematograf, e bine să știm și ce anume le oferă cinematograful, cum îi ajută să se cultive, ce tip de distracție difuzează. E o problemă pe lingă care nimeni nu are dreptul să treacă indiferent.Desigur, ar fi greu să împingem exigența pînă la limita propusă, de exemplu, de Brecht, care afirmă categoric că filmul nu este (sau nu ar trebui să fie) o distracție, ci, pur și simplu, muncă — pentru spectator. în schimb, e cit se poate de interesant să reanalizăm premisa dramaturgului și teoreticianului german, și anume : opoziția capitalistă care împarte activitățile intelectuale în cele ce servesc muncii și in cele ce servesc distracției. Or, într-adevăr — în afara unei intenții deliberate de-a menține populația productivă intr-o stare de ațipire culturală — nimic nu justifică lipsa de omogenitate, nepotrivirea dintre „universul muncii" și „universul timpului liber". Muncitorul, agricultorul, funcționarul, profesorul nu se situează (nu pot să se situeze) la un anumit nivel (intellectual, profesional, moral, cetățenesc) în pqbcesul muncii, în orele de producție, și la un alt nivel, de obicei scăzut, sau mult mai scăzut, in timpul liber, in ceasurile de destindere.Se aud și păreri de soiul acesta : mă duc la un spectacol — de teatru, de estradă, de operă, de cinema — să mai uit de problemele cotidiene, să mai ies din cercul grijilor obișnuite. Chiar dacă am accepta și o asemenea motivare : unde scrie că o asemenea „uitare" sau „ieșire" trebuie să aibă loc, bunăoară, prin „consumarea" unei comedii, nu numai proaste, ci de-a dreptul prostești, a unei drame fals psihologice, „făcute", cu lovituri de teatru supte din degetul șmecheriei unor meșteșugari de duzină (pre

fabricatele sînt excelente în construcții și semipre- parate in gastronomie, dar perfect indigeste in artele spectacolului) ? A- ceasta e, de fapt, problema : fără să se recurgă la lucrări pedant-didacti- ciste, plictisitoare — distracția ..gastronomică", plăcerea epidermică, inerția și pasivitatea mintală pot fi (și trebuie să fie) înlocuite cu o distracție vitală, activă, semnifica-

cei efectuați pînă în prezent, în a concepe și realiza spectacolul filmic cel mai popular și intr-un mod mai hotărît, ca pe o „distracție in lumina rațiunii", menită să facă din spectator un om treaz, vivace ca spirit, iar nu unul cu mintea și cu voința leneșe, amorțite. în sensul acesta este necesar să se înțeleagă cu toată profunzimea cuvenită că problema filmului — a
Calitatea filmului 
și capacitatea 

de selecție 
a publicului

Florian POTRA

tivă, aptă să înnobileze mințile și inimile, conștiințele. în ultimă analiză, e vorba de o cerință la ordinea zilei, pretutindeni și în toate domeniile : aceea a calității.Pînă aici, referirile au fost generale, potrivin- du-se situației întregului cinematograf universal. Cu o precizare menită să ne ferească de echivoc. Referirile au avut mereu în vedere tendințele comerciale de a standardiza. de a teși spectacolele cinematografice distractive. iar nu filmele care au la bază o intenționalitate problematică și artistică. Dealtfel, multe din acestea din urmă văd cu îndreptățire lumina ecranului și în sălile noastre de cinema.Să răminem la noi acasă. Cineaștii noștri — de la producători la scenariști, la regizori — sint chemați să facă noi pași înainte, dincolo de

spectacolului cinematografic — de calitate depinde de teme și conținuturi. de importanta lor ; dar dacă aceste teme și conținuturi sint exprimate artificial sau pedestru, fără vlagă creatoare, întreaga operă se transformă intr-un eșec, inclusiv intr-un eșec educativ.Subliniind dhtoria artelor românești de a reliefa convingător noua condiție umană din societatea noastră, secretarul general al partidului spunea cu deplină îndreptățire : „Așteptăm lucrări mai multe și tot mai valoroase pe tărimul teatrului și cinematografiei, care să îmbogățească continuu viața spirituală a societății noastre".Faza atinsă de cinematografia românească îndreptățește obținerea unor rezultate de ordin ideo- logico-estetic superioare, mai viguroase și mai ri

guroase. Dar în timp ce selectivitatea — capacitatea de selecție — a publicului crește, devin mai dificile opțiunile producătorilor, fiindcă — așa cum în literatură, de pildă, se scrie, in medie, mai bine — și in cinematograf se filmează, mediu, mai bine, mai cursiv, ca „profesionali- tate". Cei mai mulți cineaști de la noi ar fi in stare oricînd să facă filme de tip Lelouch sau Love story (ba le și fac prin mimare), puțini însă trec de acest nivel atunci cind sint invitați să-și spună, intr-un mod personal — în probleme esențiale ale societății noastre -- cu- vintul lor original. Publicul, în genere, sesizează corect valorile și își ierarhizează preferințele — tocmai de aceea s-ar cuveni ca un realizator ajuns la al treilea, al patrulea sau chiar al cincilea film al său fără succes de public și de critică să nu mai persevereze. Și nici casa producătoare să nu mai persevereze în a-i incredința filmef așa cum prea des se întîmplă. In compensație, să se caute asiduu, fără odihnă, talente reale. Pentru ca o oglindă să reflecte chipul unei persoane frumoase, iar nu al uneia urîte, nu se schimbă oglinda, ci persoana, într-o accepție majoră, productivitatea in cinematografie semnifică mal multă creativitate, mai multă fantezie, o mai mare capacitate de a se dobindi noi sinteze, artistice tocmai, de fenomene și esențe.Am avut ocazia, în ultimele luni, să ascult opinii ale unor spectatori de toate vîrstele și categoriile, la Constanța, la Medgidia, la Pitești, la Lehliu, la Blaj și, bineînțeles, la București. Spectatori cărora evoluția și înflorirea filmului românesc le stau la inimă. Aproape toți au cerut un sporit coeficient de gin- dire creatoare, de imaginație, de calitate artistică.Calitatea filmelor noastre este un imperativ actual al educației publicului larg.

O EXCEPȚIONALĂ DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

Pictura rupestra din peștera
de la Cuciulat-Sălaj

• Cea mai veche creație 
artisticâ din țara noastră
• Un ansamblu mural unic 
în Europa centrală și de sud- 
est • Un pictor din paleo

litic cu mînă exersată
Ziarul nostru și-a informat citito

rii despre descoperirea arheologică 
de excepțională valoare — pictu
ra rupestră din peștera de la Cu
ciulat (comuna Letca — Sălaj). Da
tină din ultima parte a paleoliticului 
superior — cam cu zece mii de ani 
i.e.n. — pictura parietală din Sălaj 
reprezintă cea mai veche creație ar
tistică zămislită pe teritoriul patriei 
noastre, fiind contemporană cu ce
lebrele picturi din peșterile spaniole 
și franceze. Prin vechimea și frumu
sețea execuției, ea este unică insă 
nu numai în România, ci intr-o re
giune extrem de vastă ce inglobează 
intreg centrul și sud-ettul Europei. 
Descoperirea de la Cuciulat înscrie 
deci teritoriul românesc in aria pe care 
s-au făurit cele dinții creații artis
tice din istoria omenirii, atestă cu 
putere că din vremi imemoriale 
aceste meleaguri au fost o vatră de 
căutări și preocupări culturale și ar- ■ 
tistice. materializate in notabile con- 
tribilții la tezaurul spiritual al uma
nității. Tocmai de aceea, știrea des
coperirii a stîrnit un larg interes, 
fapt, ce ne-a determinat să solicităm 
amănunte autorilor cercetării — ar
heologii Maria Bitiri și Marin 
Cârciumaru.— M. B. Trebuie spus, mai întîi, că descoperitorii picturii rupestre sint membrii unei echipe a clubului de speologie „Emil Racoviță" al Casei de cultură a studenților din București, care au cercetat în 1978 peștera de la cariera Cuciulat >— dintr-o zonă considerată pînă acum neinteresantă din punct de vedere speologic, dar care s-a dovedit a dispune de-a lungul a doar 20 km de peste 200 fenomene carstice. La circa 70 de metri de la intrare. în- tr-un loc greu accesibil, pe plafonul unei săli de dimensiuni mici (4 metri lungime și 3 metri lățime), ei au observat existența unor pete de culoare. pe care noi le-am cercetat recent. Este interesant că oe podeaua sălii cu picturi au fost găsiți foarte

Valoarea 
în cultură

(Urmare din pag. I)

Un nou volum al poetului Al. Căprariu ne întîm- pină de cităva vreme în librării. „Marea autobiografie", apărută la editura „Eminescu", constituie o selecție de autor din cărțile sale mai vechi, pe care a întregit-o cu o serie de poezii neadunate pină acum in volum. în preajma împlinirii a cinci decenii de viață, poetul ne propune în acest lei imaginea condensată a propriei sale creații. Prilejul este binevenit fiindcă Al. Căprariu ni. se pare sever față de propria sa activitate scriitoricească, apariția volumelor s-a succedat la intervale destul de indelungate, incit întinse „spații albe" taie șirul scrierilor sale. Această parcimonie ni se pare a fi nativă ; Al. Căprariu fiind temperamental poet, nu simplu artizan, pentru el poezia nu poate îmbrăca oricînd haina ocazionalului. Lirismul consonant lui Blaga, stituie un permanent dialog cu timpul, mai ales eu timpul interior devenit, prin trăire. durată, existența palpabilă, Făcind din poezie cîntare, i iar „cînta- rea este existență". după Rilke, ni se pare firesc să dai cuvîntului încărcătură afectivă dincolo de natura lui comună. De aceea sînt rare volumele sale de versuri, oaze de viață condensată, cultivate de poet cu migala grădinarului avar să nu piardă nici o seînte- ie de frumusețe și gingășie.

intre-

său, con-

de savoare și adevăr, poetul transformînd truda cotidiană a cizelării cuvintu- lui într-o ceremonie plină de tilcuri. Dealtfel ne-o și spune : „Eu scriu așa, mai pe-ndelete / Și numai cind nu am scăpare / De-o tainică și aspră sete, / De arderi mari, ucigătoare / Și cînt așa, mai pe șoptite / Cum plopul freamătă la

zitatea substanței sale, prin spiritul ce-o animă si-i dă tărie să reziste încercării timpului.Treptat, lirismul devine ecoul unui „alt anotimp", din .oceanul copilăriei", încărcat de „nostalgia nopților de toamnă", prin care răzbat „bronzul frunzei și-al stelelor de toamnă". O încărcătură intimă, mai

tregi simțiri transilvane, poetul celebrează lumea satului intr-o „Reîntoarcere" din care semnele acestei tradiții nu lipsesc. Aici „respiră pămintul adine, liniștit", in zadar „cauți urmele care de mult nu mai sint". Deși rămase doar în amintire, imaginile satului se dilată mitic. Umbra marelui înaintaș căruia ii de-
Al, CĂPRARIU

„Marea autobiografie"
drum / Cind vechi, lunatice ispite / Fantasme lungi, de fum / Și pină iubirea spune, glasul ei sărbătoresc, piară toate-n mari genune. / Și-atuncea nu mai scriu. Trăiesc" .(„Așa").Poetul și-a alcătuit cartea astfel incit să nu-i etapele devenirii. O de poezii din ciclul zonturi" dezvăluie elanurilor de început nărului angajat in trepidantă a cetătii. preocupat de ceea ce se întîmplă „aici, pe pămint". deoarece „Numai aici, pe pămint. sint oameni / Numai aici flacăra idealurilor / Incendiază fiecare nerv. / învă- tindu-ne să desăvirsim revoluția Nelipsită de stin- găcii poezia de tinerețe ră- mine valabilă prin genero-

iscă, scriu / Cu / Să
sară serie „Ori- virsta a ti- viața

proaspătă. fertilizează spațiul poeziei. Cintăretul vizează un nou timp vestit de „iubirea, care cintă cu mii și mii de guri", alt anotimp „cu flamuri albe, / alt anotimp. / mai cast. ! și o iubire nouă". De fapt aceste versuri vestesc o nouă vîrstă. concretizată liric in ciclul „Cercurile dragostei". Poetul se mișcă pe verticala timpului intr-o natură de mult părăsită. Aparent, o formă de pastel. lirica sa vine, ca la Blaga. dintr-o comuniune deplină cu materia, care se dezvăluie, panteistic. simțurilor : „Privesc peste vaste întinderi de alb si aud / cum. în adine, / sămînța își pregătește ' trupul firav și .sfielnic și crud / si pentru fiece vis o nădejtlc".Dealtfel*  confin unei în-

dică o excelentă poezie, flutură pretutindeni în versurile poetului. Similitudinile sint adesea izbitoare, mergind pină țn intimitatea poeziei blagiene. adevăratul părinte al tainei, de care Al. Căprariu se desparte nu o dată cu greu.Sensibilitatea nativă a poetului se lasă pe alocuri inriurită pe cale livrescă, așa cum pasiunea pentru universul rural este stimulată de aceasta. Paleta afectivă este totuși mult mai largă și lasă să se vadă disponibilități lirice in curs de explorare, atunci cînd ne dezvăluie, la modul autobiografic. înclinații de ființă urbană : „Am fost și rămin fiul străzii / ...îmi place asfaltul cuprins de ninsori. încins de călduri. / Nervii de fier ce conduc

troleibuze, / Statuile-n care coclesc foste umane staturi" („Mică autobiografie"). Poezia aderenta la lucrurile simple se justifică aproape programatic : „Fără-ndoia- lă. / trandafirii sint foarte importanți, / dar eu prefer / neimportanta firului de iarbă. / spada lui minusculă / neajutorat țîșnit spre soare, / legănarea lui înțeleaptă / intr-un destin anonim / și multiplicat pe toate cimpurile lumii" („Scriitură din penel"). Din aceste compoziții nu lipsesc nici notele de umor si’ chiar de amară ironie. Atracția poetului spre meditația interiorizată convertește insă totul in tonalități grave. Poezia ce dă titlul volumului este elocventă in acest sens : „Se-nchide cercul. A rămas puțin / din ceea ce ar mai putea să fie : / o țandăra de viață, un suspin / crepuscul vag, maree sidefie / Se-nchide cercul. Cine-1 desenează / atit de nemilos incit imi cere / să stau pînă-n finalul meu de pază. 1 invăluit in umbră și tăcere ? / O, rănile din suflet, nevăzute ! / Cristalul amintirilor se sparge / Se-naltă. din tempestele trecute. ' drapele negre-n piscuri de catarge. / Mai am puțin. Hotarul e aproape. / Spre cer am să mă-ntorc ? Ori spre pămint ? / Ce taină mai ră- mine să dezgroape / plecarea mea. la ultimul •vint ?“

mulți bolovani — în raport cu sălile anterioare — ceea ce Îndreptățește părerea că au fost aduși anume pentru a facilita executarea desenelor pe tavanul aflat la o înălțime ce depășește statura omului. Pereții sălii sînt neregulati. aceasta puțind să explice faptul că pictura se concentrează doar pe plafon.— Ce înfățișează desenele 7— M, C. Primul desen — și cel mai bine păstrat — redă, din profil, silueta unui cal — dimensiunile sale fiind de circa 25 cm lungime și 13 cm înălțime. Desenul, admirabil, vădind o mină exersată nu- primitivă, este de culoare roșu-cărămizie nefiind delimitat de restul plafonului prin vreo altă culoare, așa cum se intimplă la majoritatea picturilor paleolitice parietale din Spania și Franța. De cîteva ori mai mare este următorul desen, ce sugerează silueta unui animal — probabil o felină — in atac sau fugă (dimensiuni circa 101) cm/50 cm). în fine, mai există și alte pete de culoare rpș-cărămizie. precum si semne cărora nu li se poate deocamdată atribui nici o semnificație, scurgerea timpului dovedindu-se și în acest caz neîndurătoare, atenuind culorile sau în parte chiar ștergindu-le.— Ce vechime au desenele ?— M. B. Este greu de stabilit în faza actuală a cercetărilor virsta exactă a picturilor rupestre de la Cuciulat. Există insă mai multe elemente care îngăduie fixarea ca dată a execuției lor paleoliticul superior (în jurul anilor 10 000 i.e.n.). Care ar fi aceste elemente ? în primul rînd faptul că alături de desenele care s-au păstrat, s-a depus pe peretele stlncii o crustă ușoară de calcar, ori o asemenea depunere nu se fixează decit în multe mii de ani. în al doilea rînd. naturalețea, realismul tratării figurilor, surprinderea animalului in atac, in mișcare în general, sint specifice paleoliticului. în epocile ulterioare redarea figurilor dobîndind un caracter mult mai schematic. Mai pledează pentru aceeași datare și faptul că figura dominantă în arta parietală pa- leolitică din vestul Europei este calul. prezent și la Cuciulat in poziția cea mai favorabilă, precum și folosirea culorii roș-cărătnizii. culoarea cea mai frecvent întilnită în pictura paleolitică. Să mai adăugăm și faptul că sala cu picturi din grota de la Cuciulat se aseamănă prin modul de amplasare, cu cele din vestul Europei, situate în zone retrase, de regulă în galerii mai greu accesibile — în cazul de față ea se află la 70 m in interior, ajungindu-se la ea după ce sînt străbătute porțiuni în 'care mersul este mai anevoie»'.

Apoi dacă s-ar dovedi că felina de care aminteam reprezintă pantera de peșteră (Panthers speiaea). aceasta ar reprezenta incă un element de datare. știut fiind că acest animal a trăit pe teritoriul țării noastre doar în pleistocen, adică cu peste 10 000 de ani în urmă, tit că peștera în apropierea litice. cele de in nord, și de la Perii Vadului (Ilean- da — Sălaj) în sud. și în cadrul unei zone in care prezenta' omului paleolitic a fost atestată în citeva zeci de așezări, dintre care unele au mai multe niveluri de locuire.Se efectuează acum și analize ale polenului, ale vopselei folosite, precum și studii geologice care să răspundă ferm la întrebarea cind a fost săpată galeria și cind a devenit locuibilă — cercetări care vor adăuga noi elemente în vederea unei situări mai sigure in timp a desenelor de la Cuciulat.— Ce loc ocupă picturile rupestre de la Cuciulat în ansamblul artei paleolitice de la noi. precum și din întreaga Europă ?— M. C. Desigur, dacă datarea pe care ?.m propus-o va fi confirmată de viitoarele cercetări, ne aflăm în fața celei mai vechi manifestări artistice cunoscute pină acum în țara noastră. Ea ar devansa cu mai bine de trei mii de ani cele 6—7 figuri de păsări d< • culoare roșie descoperite in peștera Gura Chindiei, de lingă Moldova Veche de colegul Vasile Boro- ncanț, care datează in mod sigur din eoi paleolitic. adică din jurul anilor 7000 i.e.n. sau desenele geometrice incizațe pe os. găsite și studiate de arheologul Alexandru Păunescu in zona Cazanelor. care au fost executate tot in epipaleolitic.Pe plan internațional, picturile parietale paleolitice cunoscute pînă acum se grupează exclusiv in nordul Spaniei și in .sudul Franței. în zx>na denumită „franco-cantabrică" (O excepție o constituie desenele rupestre din peștera Kopova din munții Ural). Ansamblul mural de la Cuciulat este deci unic în Europa ce.ntrală si de sud-ast.Sint considerente care impun forurilor de specialitate, autorităților locale să întreprindă toate demersurile necesare pentru conservarea trarea intactă a valorosului blu mural de ta Cuciulat. punerea lui in valoare pe însemnătății sale istorice și artistice.

în fine, trebuie amin- de la Cdciulat se află a două așezări paleo- la Bușag (Baia Mare)

și păs- ansam- pentru măsuraConvorbire realizată de
Silviu ACII1M

EVENIMENT EDITORIAL :
„DICȚIONARUL LITERATURII ROMÂNE

DE LA ORIGINI PlNĂ LA 1900“
Editura Academiei

Un derivat poluant ai „industriei meditațiilor școlare46

„Reușită sigură" cu eșec... ca și garantatPrintre alte caracteristici ale concursului de admitere pentru învăță- mintul superior, sesiunea iulie 1979. a fost consemnat și următorul fapt : deși la probele de matematică și fizică au fost formulate și probleme asemănătoare sau. uneori, chiar identice celor din manualele școlare, majoritatea candidaților au intimpi- nat tocmai aici cele mai multe greutăți. întimplare ? Dificultate neobișnuită a problemelor respective ? Nici una, nici alta. Explicația e mai simplă : cei mai mulți dintre tineri au fost așa de mult antrenați in „industria meditațiilor" de tot felul, iar acestea, in pasiunea năvalnică a „patronilor" lor, s-au abătut atit de mult de la conținutul și principiile metodice ale programelor și manualelor școlare, incit elevii s-au trezit „absolvenți" ai unor „cursuri" nu paralele, ci de-a dreptul divergente cu cele ale școlii.Firește, „industria meditațiilor" nu este o apariție de dată recentă. De mai mulți ani, noxele ei au fost dezvăluite și combătute sub diferite forme și eu rezultate diferite. Se știe astfel că datorită acesteia este perturbată selecția valorică in treptele superioare ale școlii cțe toate gradele și, prin chiar acest fapt, se poluează climatul democratic în care are loc la noi pregătirea tuturor tinerilor pentru muncă și viață. In fața acestor probe de netăgăduit, „industria meditațiilor" a fost obligată să părăsească arena confruntărilor deschise, dar acționează in continuare, nu mai puțin nociv, in penumbra legalității. Cum anume ? O formă de manifestare a acestui fenomen este proliferarea a tot felul de culegeri de exerciții și probleme, alcătuiri hibride in marea lor majoritate, fără efort de creație pedagogică și, ca a- tare, fără elemente de unitate sau de continuitate logică. Pentru că. in a- fara citorva excepții, cel mai a- desea sint plăsmuiri in care origi-

nalitatea este confundată cu subtili- zarea de idei din culegeri similare, mai vechi sau mai noi ; calitatea cu volumul masiv, greoi și sofisticat pînă la cota cea mai agresivă a gratuității.Cel puțin 5 sau 6 edituri scot anual de sub tipar asemenea producții in zeci și sute de mii de exemplare — culegeri sau, mai exact spus, colecții de exerciții și probleme pentru uzul elevilor din ciclul secundar sau liceal, pentru admiterea sau, altfel spus.

Cu citva timp în urmă. Comisia de matematică a Ministerului Educației și învățămintului a luat în dezbatere citeva asemenea lucrări, unele ajunse în faza de reeditare, după mai multe ediții apărute anterior. Nici una n-a rezistat examenului critic, iar motivele pentru care au fost respinse sint elocvente : unele se situează in afara programei școlare, nu respectă cerințele metodice și, în plus, conțin multe greșeli științifice : altele sînt complet depășite, supraaglome-
Un fenomen cu urmâri negative în viața școlii : proliferarea 
,,manualelor paralele" — culegeri de exerciții și probleme 
matematico-fizice de slabă calitate științifică și didactică

„reușita sigură" în treapta a Il-a de liceu, la bacalaureat sau, și mai frecvent, la facultate. Tirajele lor sint impresionante, iar vinzării. de asemenea.primul element prin care se disting cu adevărat este reclama comercială. O reclamă efectuată adesea pe sub mînă, prin intermediul meditatorilor de tot felul, obișnuiți să primească o „cotă-parte" in plus prin practica recomandării și utilizării acestor „instrumente" de pregătire a elevilor. Și cum asemenea culegeri nu intotdea- una poartă, așa cum ar fi firesc, girul Ministerului Educației și învățămintului, se întîmplă uneori ca o culegere respinsă într-o parte, ca fiind de slabă calitate, să găsească adăpost sigur in altă parte, ca certă reușită comercială, fie și numai pentru abilitatea cu care autorul (sau autorii) se adresează părinților sau tinerilor creduli, pentru care buna pregătire și reușita intr-o formă superioară de învâțămînt încă mai stă sub semnul miracolului.

rapiditatea Pentru că
rate, cu probleme greșit formulate și soluționate, fără continuitate logică între diferitele capitole tratate. Iată deci tot atitea surse potențiale de supraaglomerare a eievilor și de sustragere a acestora de sub influențele formative ale școlii. Iată tot atiția factori antieducaționali sau, spus mai plastic, adevărate, tarabe unde se vînd iluzii că matematica sau fizica modernă pot fi însușite intr-un timp record, cu economii de gindire și de tematic.Neîndoielnic, asemenea .... . zind retragerea girului moral (cu atita ușurință acordat în trecut acestor culegeri) sint binevenite. Dar spre a fi și pe deplin rodnice, ele se cer riguros corelate, adică întreprinse simultan și sistematic, cu consecvență și autoritate, la nivelul atît al Ministerului Educației și învățămin- tului. cit și al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Și, desigur, nu numai corelate,

efort sis-măsuri vi-

ci și aprofundate

prin investigarea cauzelor care fac asemenea producții editoriale, in pofida valonii lor inconsistente și a caracterului lor poluant, să găsească totuși o atit de mare audientă. Se va „descoperi", poate, cu acest prilej, că principiul muncii individuale. independente a elevilor nu întotdeauna iși găsește o aplicare corespunzătoare in practica unităților de invățămînt, că dialogul pro- fesor-elev suferă încă de pe urma simplismului și că stadiu! complex de dezvoltare, la care au ajuns astăzi științele fundamentale, nu numai că nu exclude culegerile de exerciții și probleme, ' ci reclamă imperios introducerea acestora, ea părți de sine stătătoare, in manualele respective. sub a căror autoritate științifica și pedagogică să poată fi utilizate de fiecare elev în parte, indiferent de profilul școlii sau de localitatea unde învață. în felul acesta ar spori și caracterul unitar al exigenței și pregătirii întregii promoții, șansele de pătrundere în diferite trepte ale invățămintului s-ar apropia și mai mult, in consonantă cu democratismul propriu Întregului nostru sistem de invățămînt, iar „industriei meditațiilor" i s-ar răpi principalul ei atu : iluzia de a suplini sau corecta eventualele cartnțe din activitatea uneia sau alteia dintre unitățile școlare.Și încă un argument : un calcul estimativ făcut la Editura didactică și pedagogică arată că prin introducerea. la sfirșitul fiecărui manual, a unei antologii, pe cit de cuprinzătoare și de reprezentative, pe atit de sistematice și de metodice, cu exerciții și probleme din materia tratată. s-ar realiza, in raport cu zecile și sutele de mii de exemplare de cule-< geri sau colecții actuale de exerciții și probleme, și o importantă economie de hirtie.

ca

Emil VASILESCU

Acest prim volum dintr-un amplu dicționar de literatură a fost e- laborat începind din anul 1968 in cadrul sectorului de istorie literară și folclor al Institutului de lingvistică, istorie literară și folclor din Iași, la inițiativa dr. N. A. Ursu,

care, in calitate de director, a organizat lucrările in primii doi ani, in aceeași etapă activitatea sectorului fiind condusa de prof. dr. docent N. I. Popa. Dicționarul realizează o sinteza de amploare asupra literaturii, esteticii, criticii și istoriei literare românești și conține următoarele tipuri de articole : autor, operă, publicație periodică, societate literară, specie folclorică. „Dicționarul literaturii romane de la origini pînă la 1901)" cuprinde, in 976 de pagini. 1 311 articole, dintre <are 731 sint consacrate autorilor și 477 publicațiilor periodice. Instrument fundamental de lucru, elaborat intr-un spirit și stil unitar, remarcabilă operă de erudiție respectând cu strictețe rigorile științifice care se cer unei astfel de opere, lucrarea colectivului ieșean (asupra căreia vom reveni cu o cronică) merită toate laudele. Autorii ei sint : Stănuța Crețu. Gabriela Dră- goi. Florin Faifer. Ion Lâzărescu, Dan Mănucă. Algeria Simotă. Rodiră Șuiu. Alexandru Teodorescu, Constantin. Teodorovich Maria Teo- dorovici, Leon Volovici, Remus Zăstroiu, Lucia Berdan, Constanța Buzatu, Lucia Cireș, Ion II. Ciubo- taru. normele lexicografice dato- rîndu-se lui Corneliu Morariu.

buie să credem că oamenii acelei epoci au trăit și ei de-a binelea, că ceea ce am aflat despre ei din documente scrise sau altminteri e adevărat, că au fost, pe măsura faptelor lor atestate, înțelepți, viteji, patrioți sau altfel, că au spus vorbele care li se atribuie, au comis actele ce li se pun în seamă, au avut mentalități și legități proprii, care sint vrednice de interesul și atenția noastră. Nu putem să încercăm să-i înțelegem dacă nu îngăduim imaginației noastre să-i crediteze cu existență. Și nu Ie putem atribui valoare dacă ne zgircim în creditul că au fost cineva.Dar dacă nu le atribuim valoare șl dacă existența lor se desparte de a noastră prin lipsă de credit al imaginarului. nu vom avea nimic de învățat de la ei. Și dacă nu vom învăța de la ei, de la permanențe, atunci vom învăța doar de la ceea ce împrejurările ne pun in față si învățătura noastră se va lipsi singură de modele importante, și se va mulțumi cu imediatul. Va fi atunci o scădere de cultură, care se va cunoaște. Căci cultura presupune, in primul loc. o bună catagrafie a valorilor.O Ailtură care nu se întemeiază pe un sentiment al valorii e o imposibilitate, un nonsens. Aceste valori le căutăm jn viața întregii omeniri și le selectăm după noastre proprii, dind mai multă considerație unei alta, unei epoci, unui șir de fapte, unui le retrage țnsă valoarea tuturor, a Ie cuprinde în același nediferentiat dispreț. economisind efortul imaginativ pentru fiecare în parte și anulind totul în vagi generalizări, ar fi o modalitate de împotrivire la cultură, de șubrezire a principalului ei fundament, care este sentimentul valorii. Nici o societate nu-și poate Îngădui să pulverizeze acest sentiment fără a risca să ajungă la un amorfism, la apatie indiferentă, cind nimica nd mai e valoare modelatoare și atunci fiecare își va căuta satisfacțiile cît mai aproape de masa, culcușul, banii sau orgoliu] său. cum se în destule societăți râmase terii, fără modele.Era bună, de aceea, și va să 1'ie bună considerația pe porul nostru a dat-o celor ce s-au străduit pentru progresul țării și al omenirii. Și nu numai in forma cinstirii lor printr-o ședință aniversară sau comemorativă, ci prin sentimentul public că ei au reprezentat niște mari valori, fără de care o națiune e dezarticulată.Și, invers, e un sentiment neplăcut, scoboritor de cultură, să vezi tendința cutăruia de a-I denigra și cobori pe cutare, de a se îndoi cu voluptate de capacitatea lui, de a-1 reduce și mărunți. ca și cind paguba aceasta n-ar privi patrimoniul național, ca și cînd subminarea sentimentului valorii n-ar fi atingătoare a prestigiului nostru, al tuturor.Entuziasmul marilor exemple lasă loc in sufletul multor tineri scepticism global, ireverențios cele din urmă, anticultural prin că nu îngăduie nici un sprijin mentului valorii. Respectivul care se fudulește in actul lui de de- moliție și de condescendență ironică cu sentimentul că participă de la o ordine culturală superioară, nu participă de fapt de la nici o ordine, ei de la o dezordine care i-a macerat sentimentul valorii și-i va da mai -tirziu o apatie greu de ascuns sub orice ifos sau paradă verbală. Ies din facultățile noastre, chiar și din cele umaniste, tineri al căror scepticism global nu e rezultatul puterii lor critice, ci efectul disoluției in ei a sentimentului valorii. Nimic nu le mai place, nimic nu le mai convine și lipsa lor de atașe pentru valorile spiritual-morale ale lumii îngheață in prejudecăți minimalizatoare. Se poate spune despre acești tineri că nu au cultură, adică nu au trăinicia comunicației cu marile valori.Acest lucru s-a produs și din cauza regresiunii, la un moment dat, a unor valori ce constituiau permanențe ale patrimoniului nostru național, și care au fost demolate cu ușurătate fără să se înțeleagă că a destructura valorile înseamnă a destructura etosul unei țări, sau poate înțelegîndu- se prea bine. Este un merit de necontestat al actualei noastre conduceri că a început prin a reintegra valorile de bază ale culturii românești, furnlzind astfel un punct de sprijin pentru însănătoșirea sentimentului valorii, cheie a oricărei culturi. Dusă mai departe, această acțiune a dat deschideri și posibilități noi. Și e de așteptat ca ea să fructifice în viitor cu și mai multă vigoare.Avem a consimți cu valorile sedimentate de întreaga omenire nu doar la nivelul inventarului informativ, enciclopedic, ce duce la erudiție formală și exactitate plată, ci prin reevaluare simpatetică, prin retrăirea patosului acelor valori, ca fiind pur și simplu ale vieții noastre.Sînt popoare care creditează imaginarul mai mult și ele sînt tocmai popoarele de cultură. Ele frecventează spectacolele cu fervoarea de a mai trăi o dată, acolo, in spirit și simțire, o altă viață. Popoarele cu bune aptitudini practice, pragmatice, care taie și acoperă cu totul creanța imaginarului, fie el fabulos, sensibil, liric sau patetic, n-au înscris urme adinei în cultura lumii. Cred că vocația noastră. in măsura în care s-ar lăsa antrenată într-o consimțire mai decisă cu marile valori ale lumii, de totdeauna și de azi, prelucrate după sensibilitatea noastră modernă, socialistă, ar fi și mai aptă să genereze, la rin- dul ei, valori pe seama omenirii.

criteriile filozofieipersonalități față de unei împrejurări, unei mentalități, mod de viață, decît altora. A

intimplă fără crl-continua care po-

unui și, în aceea septi- tinăr

Mihai IORDANESCU

t • IALOMIȚA. Aflată la cea de-a 6-a ediție, sesiunea științifică anuală a Muzeului de istorie și etnografie Ialomița a reunit specialiști din domeniile arheologiei, istoriei, etnografiei și muzeografiei din intreaga țară. Institutul de științe istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., institutele de istorie și arheologie din București și Cluj-Napoca, institutul de cercetări etnologice și dialectologice al Academiei au fost prezente alături de gazde și unitățile muzeale de profil din țară cu numeroase comunicări privind contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea gindirii istorice românești. Totodată, s-au audiat comunicări despre civilizația' dacică in lumina recentelor descoperiri, despre istoria și civilizația giunea Dunării Vișoiu).
• GALAȚI. Oscena Teatrului dramatic din localitate : „Ancheta din zori" de Be- none Pușcă, pusă în scenă de Mihai Mihail, in scenografia lui Victor Crețulescu. Din distribuție amintim

românească în rede jos. (Mihainouă premieră pe

pe Vlad Vasiliu, Al. Năstase, Șer- ban Bogdan, Codri cel. Sanda ceeași instituție o masă rotundă litatea teatrului țiune inițiată de revista „Teatrul", la care au participat actori și regizori. activiști culturali, autori și cronicari dramatici locali ș.a, (Dan Plăeșu).
• VlLCEA. La Palatul de cultură din municipiul Rimnicu Vîicea a avut loc vernisajul unei expoziții de artă plastică sub genericul „Culorile muncii". Sint prezentate cele mai reprezentative lucrări ale pictorilor vîlceni realizate în cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului. Biblioteca județeană, in colaborare de stat, cea un dedicat ciu).
• VASLUI. Școala populară de artă a județului Vaslui și Casa

Victoria Suchici- Ulmeni ș.a. în a- a fost organizată cu tema .. Personadin provincie", ac-

cu Biblioteca centrală a organizat la Rimnicu Vil- medalion literar-muzical lui Anton Pann. (Ion Stan-

de cultură a sindicatelor din municipiul Vaslui au organizat o expoziție de pictură care reunește 150 de creații semnate de muncitori. tehnicieni, maiștri, specialiști in domeniu! tehnic, lucrători din diverse instituții. Lucrările redau imagini din viața cotidiană, de pe șantiere, peisaje din noua arhitectură a Vasluiului, portrete, compoziții. Teatrul „Victor Ion Popa" din Bîrlad a prezentat, in premieră absolută, Dumitru Solomon. Regia colului aparține lui Cristian iar scenografia Deliei ciun Lăluci).
• PRAHOVA. în are loc a treia ediție rilor politice și cultural-educative de iarnă, care in acest an se desfășoară sub genericul „Documentele Congresului al XII-lea al P.C.R. — programul nostru de muncă", cegilor".Bușteni se desfășoară timp de săptămină o suită de manifestări politico-educative, cultural-artistice și sportive pentru localnici și numeroșii oameni ai muncii aflați la odihnă. (Constantin Căpraru).

„Iluzia optică" de specta- Nacu, (Cră-Ioaniu. Mi ziiorașula manifestă-
Congresului al XII-lea— programul nostruSub genericul „Poarta Bu- în stațiunea climaterică o
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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea in funcția 
de secretar general al P.C.R.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,în numele partidului, guvernului și poporului Republicii Zambia și al meu personal, transmit Excelenței Voastre calde felicitări cu ocazia binemeritatei dumneavoastră realegeri în funcție. Alegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român constituie o dovadă clară a încrederii pe care poporul român o are in conducerea dumneavoastră distinsă și competentă. Fiind convins că relațiile prietenești, de cooperare stabilite intre cela două țări ale noastre vor continua 'să se consolideze și să se dezvolte sub conducerea dumneavoastră, folosesc acest prilej pentru a vă ura în mod sincer noi victorii în lupta dumneavoastră continuă pentru o lume mai bună.Primiți, Excelență, urările noastre cele mai bune pentru sănătatea dumneavoastră.
KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânSînt fericit că am ocazia de a vă adresa cele mai călduroase felicitări cu ocazia încheierii cu succes a lucrărilor Congresului Partidului Comunist Român și a realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima dorința și speranța că relațiile do prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare și întărire continuă.

NICOLAS CHAOUI
Președintele P. C. Libanez

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

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele meu personal și al Partidului Democrat Socialist, vă exprim cele mai călduroase felicitări pentru realegerea dumneavoastră în fruntea partidului. înțeleaptă dumneavoastră conducere pe linie de stat și de partid constituie pentru noi un motiv de legitimă satisfacție și de mîndrie pentru poporul frate român.
KAMEL EL ASSAD

Președintele Partidului Democrat 
Socialist din Liban

Stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românîn numele Consiliului Național Palestinian și al meu personal, îmi este plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcțiji de secretar general al Partidului Comunist Român.Exprimîndu-vâ felicitările noastre cu acest important prilej, vă asigurăm de înalta considerație și interesul deosebit ce il acordăm marilor eforturi pe care, personal, le-ați depus și continuați să le depuneți pentru prosperitatea Republicii Socialiste România prietene, pentru fericirea poporului român, pentru sprijinul ce îl acordați cauzei eliberării naționale șt luptei popoarelor pe calea înfăptuirii drepturilor lor. Poziția dumneavoastră fermă și principială de sprijinire a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a luptei duse de poporul palestinian pentru înfăptuirea drepturilor sale naționale inalienabile la reîntoarcere, autodeterminare și constituire a propriului stat independent se bucură de o mare și necontenită apreciere din partea tuturor fiilor poporului arab palestinian de pretutindeni.Vă dorim, stimate tovarășe secretar general, necontenit progres și succes in mersul înainte al țării dumneavoastră prietene șl poporului său luptător.

khaled al-fahhoum
Președintele Consiliului Național Palestinian

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAsociația peruano-română de prietenie și relații culturale adresează Excelenței Sale, ilustrului președinte Nicolae Ceaușescu, un salut frățesc și își exprimă bucuria pentru realegerea sa în funcția de secretar general al gloriosului Partid Comunist Român, ceea ce constituie o garanție pentru fericirea și în viitor a iubitului popor român.

JULIO CASTRO FRANCO
Președintele Asociației peruano-române 

de prietenie și relații culturale

Cinci decenii de la înființarea Institutului 

oncologic din Cluj-NapocaEa Cluj-Napoca a avut loc o festivitate consacrată sărbătoririi a cinci decenii de la înființarea Institutului oncologic din Cluj-Napoca, primul institut de acest profil din tara noastră și printre primele din Europa, la care au participat personalități de frunte ale vieții medicale românești, numeroase cadre didactice, cercetători și medici din întreaga tară. Cu acest prilej au fost înfățișate activitatea desfășurată de unitatea medicală clujeană in decursul existenței sale, contribuția pe care colectivul său a adus-o la ocrotirea sănătății și prelungirea duratei vieții active a oamenilor muncii, îndeosebi in anii socialismului, cînd prin grija partidului și statului Institutul oncologic a fost dotai cu o clădire modernă, cu aparatură de înaltă performantă tehnică, cu numeroase laboratoare noi în care lucrează în mod integrat și unitar medici, specialiști, studenți, cadre didactice și cercetători.Participanții Ia festivitate au adop

tat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se spune : Intr-o unitate deplină de cuget, faptă și simțire, noi, lucrătorii Institutului oncologic, medici și cercetători, dascăli și studenți, români, maghiari și de alte naționalități, vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să primiți sentimentele noastre de adincă recunoștință pentru condițiile de muncă și cercetare care ne-au fost create, asigurindurvă că nu vom precupeți efortul pentru a ne îndeplini în mod exemplar toate îndatoririle ce ne revin din documentele și hotăririle istorice ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, pe făgașul integrării organice a activității practice de ocrotire a sănătății oamenilor cu o intensă muncă metodologică. didactică și de cercetare, înscriindu-ne, astfel. în chip constant și responsabil. in efortul general al națiunii noastre de înflorire continuă a civilizației socialiste, a bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc.

Convorbiri economice româno-sovieticeTovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a avut, joi. o întrevedere cu tovarășul K. F. Katușev. vicepreședinte . a) Consiliului de 'Miniștri al U.R.S.S:, președintele părții sovietice in Comisia interguvernamentală româno- sovietică de colaborare economică și tehnico-științifică, ce participă la întîlnirea de lucru, a președinților celor două părți în comisie.în cursul întrevederii s-a relevat evoluția pozitivă a legăturilor de prietenie și colaborare statornicite intre România și Uniunea Sovietică, subliniindu-se însemnătatea deosebită a înțelegerilor convenite eu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șt Leonid Ilici Brejnev pentru diversificarea și adîncirea în continuare a relațiilor economice româno-s’ovie- tice. *Joi. tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, reprezentantul permanent al României in C.A.E.R., s-a întîlnit cu tovarășul K. F. Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții
La Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale au continuat, în ziua de 6 decembrie. convorbirile între tovarășii Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, și K. F. Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președinții celor două părți în Comisia interguvernamentală

★Cu prilejul intîlnirii de lucru a președinților celor două părți in Comisia interguvernamentală româno- sovietică de colaborare economică și tehnico-științifică. care se desfășoară la București, ambasadorul Uniunii Sovietice în țara noastră, V. I. Drozdenko, a oferit, joi după-amiază, o recepție în saloanele ambasadei.Au luat pprte tovarășii Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, Neculai Agachi și Mihail
Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Virgil Cazacu, membru, al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, joi după-amiază, delegația Consiliului Central al Organizației Pionierilor din R.S. Cehoslovacă, condusă de Ana Kucerova, președinte, care a efectuat o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național âl Organizației Pionierilor din România.S-a discutat despre activitatea celor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8. 9 

și 10 decembrie. In țară ; Vreme in ră
cire ușoară mai ales in regiunile din 
nordul țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale în cea mai mare 
parte a tării. în nordul țării, precum și

Oamenii muncii din agricultură 
dezbat planul pe anul 1980

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele mondiale de gimnastică
(Urmare din pag. I)răspunderii pentru efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor, pentru valorificarea mai intensă a rezervelor mari de care dispune această ramură de bază a economiei .naționale.Sînt probleme care trebuie să-și găsească un loc principal în cadrul dezbaterilor din fiecare unitate, pentru ca planurile pe anul 1980 ce vor fi adoptate să fie realiste, mobiliza- ' toare. în dezbaterea și fundamentarea acestor planuri trebuie să se țină seama de sarcinile concrete ce revin fiecărei unități agricole, de cerințele pe care le implică noile forme de organizare, la nivelul consiliului agroindustrial, a asolamentelor, de valorificarea condițiilor create prin concentrarea culturilor in sole mari, . astfel ca tuturor participanților la adunările generale să le fie limpede sensul major al măsurilor luate de partid pentru organizarea și conducerea unitară a agriculturii, măsuri de natură să asigure înscrierea și mai fermă a agriculturii noastre pe coordonatele de largă perspectiva trasate de Congresul al XII-lea al P.C.R.Pornind de la sarcinile mari ce revin fiecărei unități agricole in anul 1980, adunările generale trebuie să se desfășoare intr-un climat de înaltă responsabilitate, să aibă un pronunțat caracter de lucru. Fiecare cooperator și mecanizator, fiecare specialist să-și spună cuvintul deschis, in spirit critic, constructiv, asupra problemelor esențiale ale activității unității în care lucrează, să facă propuneri concrete, astfel ca adunările generale să prilejuiască pretutindeni o amplă dezbatere democratică, gospodărească pentru valorificarea marilor posibilități de creștere a producției agricole și a eficienței economice. în mod deosebit se cere să fie dezbătute căile și mijloacele de reducere a cheltuielilor : organizarea mai bună a lucrărilor și executarea apes- tora in strinsă concordanță cu tehnologiile stabilite, folosirea integrală a capacității tractoarelor și mașinilor agricole. înlăturarea risipei de furaje. îngrășăminte chimice, semințe, diferite materiale. Procedîndu-se astfel se va cunoaște, încă din această eta

Evidențiindu-se rezultatele obținute pînă în prezent, în context au fost examinate noi modalități .și măsuri concfetp pentru 1 intensificarea ■acțiunilor de colaboraro, cooperare și specializare în producție, in ramuri de bază ale economiilor naționale ale celor două țări, pentru lărgirea și diversificarea schimburilol reciproce de mărfuri.La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, de prietenie și înțelegere reciprocă, au participat tovarășii Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, și Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat Ia Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.A luat parte, de asemenea, V. I. Drozdenko. ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
★sovietice în Comisia interguvernamentală româno-sovietică de colaborare economică și tehnico-științifică.în timpul convorbirii au fost abordate probleme legate de dezvoltarea colaborării economice dintre cele două țări.

româno-sovietică de colaborare economică și tehnico-științifică. în cadrul intîlnirii s-au stabilit măsuri concrete pentru diversificarea cooperării și specializării în producție, în perioada 1981—1985, și pentru lărgirea schimburilor comerciale româno-so- vietice în anul viitor.
★Florescu, miniștri. Petre Preoteasa, prim-vicepreședinte. ministru secretar de stat la Comitetul de Stat al Planificării, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii altor ministere, precum și membrii delegației române participante la intîlnire.Au participat K. F. Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în comisie, membri ai delegației sovietice, alte persoane oficiale.

două organizații, despre raporturile de colaborare dintre țările noastre în domeniul muncii pionierești, ca parte componentă a prieteniei generale ro- mâno-cehoslovace.Au participat tovarășul Constantin Boștină, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor d’n România, precum și Lumir Hanak, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.
în zona deluroasă, precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapovițâ și ninsoare. 
Vînt moderat.. Temperaturile minime 
vo.r fi cuprinse intre minus 6 și plus 
4 grade, iar cele maxime vor oscila 
între 2 și 12 grade. Izolat, c^ață slabă. 
La munte va ninge. In București : 
Vreme în răcire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt moderat. Temperatura in scăde
re ușoară.

pă, cu ce cheltuieli se vor realiza producțiile prevăzute pentru anu1 1980. iar planurile și programele de măsuri pe care le vor aproba vor fi cu adevărat viabile și vor uni toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite. 'Trăgînd maximum de învățăminte atît din ceea ce a fost bun. cit și din neajunsurile care s-au manifestat în acest an, adunările generale sint chemate săjanalizeze profund și cu răspundere rezervele existente în unitățile agricole și căile pentru valorificarea lor, in vederea îndeplinirii și depășirii producțiilor planificate la toate culturile, sporirii efectivelor și producțiilor in zootehnie, livrării la fondul central de stat a unor cantități suplimentare de produse agricole. în vederea creșterii producțiilor vegetale, un accent deosebit se va pune pe folosirea completă, cu randament maxim a pământului, utilizarea eficientă a suprafețelor amenajate pentru irigații, pe . introducerea in cultură a unor soiuri și hibrizi de mare randament. Cu aceeași exigență trebuie analizate sarcinile ce revin in Sectorul zootehnic, stabilindu-se măsuri bine chibzuite și realiste pentru realizarea efectivelor și a' producțiilor prevăzute. pentru buna îngrijire a animalelor, pentru sporirea indicelui de natalitate. reducerea pierderilor prin mortalități și sacrificări de necesitate. pentru asigurarea integrală a furajelor, pentru livrarea ritmică a produselor animaliere la fondul de stat.în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, adunările generale vor analiza și stabili măsuri pentru creșterea rolului și răspunderii acestor unități in realizarea și depășirea producțiilor prevăzute pe anul 1980. pentru integrarea deplină a secțiilor de mecanizare în activitatea unităților agricole pe care le servesc. în acest context, dezbaterile vor pune accentul pe sarcinile cu totul deosebite ce revin sectoarelor unice de mecanizare. în noile condiții de organizare și conducere unitară a activității agricole de pe teritoriul consiliilor agroindustriale. De pe acum trebuie organizate și permanentizate formațiile specializate pe lucrări, definitivate cele care vor

TELEGRAMĂTovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- tru al guvernului, a primit o telegramă de mulțumiri din partea lui Masayoshi Ohira, primul ministru al Japoniei, pentru felicitările adresate cu ocazia reinvestirii sale în funcția de premier. Șeful guvernului nipon exprimă, totodată, convingerea că relațiile prietenești dintre Japonia și România se vor dezvolta în continuare, in toate domeniile, spre binele celor două popoare, in interesul păcii și colaborării internaționale.
Cronica zileiJoi, tovarășul Janos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, a primit pe tovarășa Jadwiga Lokkaj. prim- adjunct al ministrului comerțului interior din R. P. Polonă, cu care a discutat probleme privind dezvoltarea schimburilor de mărfuri între ministerele de comerț interior din cele două țări.în aceeași zi, Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și Jadwiga Lokkaj au semnat Protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum între ministerele de comerț interior din cele două țări pe anul 1980. care prevede creșterea în continuare a volumului de mărfuri livrate reciproc, diversificarea structurii sortimentale, extinderea schimburilor intermaga- zine din diferite orașe și centre muncitorești.La primire a participat Jerzy Ku- siak, ambasadorul R.P. Polone la București.

★Cu ocazia Zilei naționale a Finlandei, ambasadorul acestei țări la București, Matti Hăkkănen, a oferit joi o recepție.Au luat parte Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, Su- zana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Va- sile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, prof. arh. Cezar Lă- zărescu, președintele Asociației de prietenie româno-finlandeză, reprezentanți ai unor instituții centrale.
★Joi după-amiază, la Centrul european pentru invățămintul superior al UNESCO de la București s-au încheiat lucrările colocviului internațional „Cercetarea științifică în materie de învățămînt superior". Participanții la reuniune au efectuat un util schimb de experiență privind stadiul actual al cercetărilor întreprinse în statele membre ale regiu- . nii europene in scopul perfecționării continue a organizării și desfășurării activităților din cadrul instituțiilor de învățămint superior. Documentul adoptat la încheierea colocviului cuprinde recomandări referitoare la tematica cercetării viitoare în acest domeniu, subliniind necesitatea întăririi cooperării iriteruniver- sitare.La lucrările colocviului au participat specialiști din 12 țări, precum și observatori ai unor organizații I interguvernamentale și neguvernamentale.Au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Educației și învățămin- tului și ai Ministerului Afacerilor Externe. (Agerpres)

lucra la întreținerea și exploatarea sistemelor de irigații. Măsurile adoptate vor trebui să asigure. condițiile tehnice și organizatorice pentru desfășurarea corespunzătoare a activității pe sole mari, in cadrul asolamentelor, asigurîndu-se astl'el folosirea cu eficiență superioară a mijloacelor tehnice din dotare, economisirea carburanților, reducerea tuturor cheltuielilor materiale.Cu exigentă și răspundere. în adunările generale din toate unitățile a- gricole de stat și cooperatiste trebuie dezbătute problemele care privesc organizarea superioară a producției și a muncii. Măsurile care se stabir lese în acest sens trebuit; să vizeze instaurarea în fiecare unitate a spiritului de organizare, disciplină, ordine și punctualitate în muncă propriu activității industriale, respectarea cu strictețe a termenelor, tehnologiilor și condițiilor de calitate in executarea tuturor lucrărilor agricole.Trecerea la o nouă calitate in agricultură impune ca prin prevederile din planurile de producție și financiare, prin programele de măsuri ce vor fi adoptate de adunările generale să se asigure in fiecare unitate creșterea eficienței economice în toate sectoarele și ramurile de activitate, în acest scop, un loc aparte trebuie să-și găsească în cadrul dezbaterilor modalitățile concrete menite să ducă la ridicarea productivității muncii, la mai buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, reducerea cheltuielilor de producție, in special a celor materiale, sporirea producției nete și a beneficiilor, de care depind dezvoltarea fiecărei unități, creșterea veniturilor, a bunăstării oamenilor muncii din agricultură.Este o îndatorire primordială a organizațiilor de partid, a organelor a- gricole județene, a consiliilor unice agroindustriale, să asigure desfășurarea adunărilor generale într-o atmosferă de angajare deplină pentru realizarea și depășirea sarcinilor mari și complexe ce revin agriculturii din planul național pe anul 1980, pentru a ridica această ramură pe o treaptă calitativ superioară de dezvoltare, așa cum a stabilit Congresul al XII-lea al partidului.

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor apărării 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșoviaîn zilele de 4—6 decembrie 1979, la Varșovia — capitala Republicii Populare Polone — a avut Ioc ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările ședinței au luat parte miniștrii apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, comandantul-șef al Forțelor Armate Unite și șeful Statului major al Forțelor Armate Unite. Ședința a fost prezidată de ministrul apărării naționale al Republicii Populare Polone,

★Participanții la ședință au fost primiți joi de tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și de tovarășul Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.
0 delegație a Școlii superioare de partid 

de pe lingă C. C. al P. C. Chinez ne-a vizitat țaratoLa invitația Academiei, „Ștefan Gheorghiu11, in perioada 29 noiembrie — 6 decembrie ne-a vizitat țara o delegație a Școlii superioare de partid de pe lingă C.C. al Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Feng Wenbing, prorectorul școlii.în timpul șederii in țara noastră, delegația chineză a studiat modul de organizare a pregătirii și perfecționării cadrelor la Academia „Ștefan Gheorghiu" și școlile interjudețene de partid, a vizitat întreprinderi industriale, instituții de Învățămînt și cercetare din București și Brașov.Oaspeții au fost primiți de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul Academiei „Ștefan
„Zilele prieteniei și culturii din R. D. Germană"„Zilele prieteniei și culturii din Republica Democrată Germană" în țara noastră au programat joi noi manifestări cinematografice, spectacole teatrale și muzicale. Pentru iubitorii celei de-a 7-a arte au fost prezentate noi filme artistice, realizări ale studiourilor din R.D.G. : in Capitală — „Post scriptum" (la cinematograful „Studio1'), la lași — „Albă ca zăpada și roșie ca trandafirul" (cinematograful „Tineretului") și Cluj-Napoca — „Fratele călăului" (cinematograful „Arta").Teatrul Național German din Weimar a oferit in aceeași zi publicului spectator botoșănean piesa lui Hein
tv 

A început decernarea medaliilorCompetiția masculină pe echipe din cadrul celei de-a 20-a ediții a Campionatelor mondiale de gimnastică de la Fort Worth (Dallas) a luat sfîrșit. Cu aceasta, a început decernarea medaliilor. Titlul de campioană a lumii a revenit selecționatei U.R.S.S. cu 587,500 puncte urmată de echipele Japoniei — 583,700 și S.U.A. — 581,150 puncte. Au urmat in clasament formațiile R. D. Germane — 581,000, R. P. Chineze — 578,950, Ungariei — 573.600, R. F. Germania — 570,350 puncte etc. Reprezentativa României, alcătuită din Kurt Szilier, Dan Grecu, Sorin Cepoi, loan Checicheș, Aurelian Georgescu și Nicolae Oprescu, s-a clasat pe locul 8 cu 569,750 puncte, calificindu-se direct pentru turneul olimpic de. la Moscova.Pentru concursul individual compus — menit să desemneze pe campionul absolut al lumii și pe me- daliații cu argint și bronz — s-au calificat 36 de gimnaști, cel mai mare punctaj cu care se intră in a- ceastă fază a competiției fiind deținut de Al. Ditiatin (U.R.S.S.) —118,100. Urmează : Kurt Thomas (S.U.A.) — 117,750 ; Al-Tkacev(U.R.S.S.) — 117,650 ; VI. Markelov (U.R.S.S.) — 117.150 ; R. Bruckner(R. D. (Germană) — 117,000 ; B. Conner (S.U.A.) — 116.950 etc. Printre cei calificați pentru acest concurs figurează și trei gimnaști români, Kurt Szilier, Dan Grecu și Aurelian Georgescu. în cîteva

general de armată Wojciech Jaruzelski.Comitetul miniștrilor apărării sprijină unanim și în totalitate noile inițiative pașnice, expuse in cuvîn- tarea tovarășului L. I. Brejnev în capitala Republicii Democrate Germane, la 6 octombrie 1979 ; a examinat probleme ale activității curente a Forțelor Armate. Unite și a adoptat hotărîri corespunzătoare.Ședința s-a desfășurat intr-o atmosferă de lucru și în spirit de înțe- . legere reciprocă.
★ zEdward Gierek i-a rugat pe miniștrii apărării să transmită un salut cordial conducătorilor partidelor din țările participante. (Agerpres)

Gheorghiu", și de tovarășul Die Radulescu, secretar al C.C. al P.C.R. în cadrul întrevederilor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, au fost abordate aspecte ale pregătirii cadrelor de partid in actualele condiții ale dezvoltării economico-so- ciale, ale perfecționării continue a acestei activități în lumina Documentelor adoptate de cel de-al XII- lea Congres al P.C.R. S-a reafirmat dorința de a se extinde pe multiple planuri colaborarea dintre cele două instituții de invățămint. Delegația chineză a exprimat mulțumiri pentru ospitalitatea de care s-a bucurat pe parcursul vizitei, efec- tuind un rodnic schimb de experiență in probleme referitoare la in- vătămîntul de partid.
rich Kleist „Katchen von Heilbron", iar Teatrul Național „Vasile Alec- sandri" a prezentat la Iași creația lui Peter Hacks „Amfitrion".După ce a evoluat in localitățile Lenauheim și Darova, Ansamblul folcloric al regiunii Gera s-a aflat joi la Lugoj, programul de cintece și jocuri populare susținut aici impre- sionind și de această dată prin autenticitatea și frumusețea repertoriului, prin calitatea interpretării artistice.Muzica a fost și ea prezentă în programul zilei printr-un recital vocal-instrumental realizat cu concursul unor interprets din R.D.G., recital desfășurat la Codlea.
21,05 Revista literar-artistică TV
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 O viată pentru o idee : Traian 
La i eseu

16.45 Mai aveți o întrebare ?
17,15 Blocnotes —• informații utilitare
.17,35 Dicționar cinematografic
18.35 Muzică ușoară instrumentală
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Radar pionieresc
19.40 Capodopere, mari Interpret!.

20,25 De pretutindeni : Păsări și ani
male din Japonia

21,33 Telejurnal

în legătură cu programul de gimnastică al acestor zile, facem următoarele precizări :în cursul nopții de joi spre vineri (după ora României — cu aproximație de la ora 24 la 7 dimineața), a avut loc concursul feminin pe echipe, cu exercițiile liber alese. Dat fiind că ediția noastră s-a închis in jurul orei începerii concursului, rezultatele acestuia le vom putea publica abia în ziarul de miine.în cursul nopții de azi (vineri) spre simbătă (aproximativ aceleași ore) are loc concursul masculin pentru individual compus. Rezultatele complete — in ziarul nostru de duminică. Pînă atunci, simbătă după-amiază putem vedea pe micul ecran selecțiuni din acest concurs.în cursul nopții de simbătă spre duminică se va desfășura concursul feminin pentru individual compus. (La T.V. — duminică după- amiază).în cursul nopții de* * duminică spre luni se. vor Încheia campionatele mondiale de gimnastică, prin finalele masculine și feminine pe aparate. (La T.V. : luni seara — finalele feminine ; și, probabil, miercuri, după meciul de fotbal — finalele masculine).

PROGRAMUL 1

16,05 învățămînt — educație
16,30 Emisiune în limba germană
18,25 Rezultatele tragerii Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 10-01 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Reflector
19,40 Film artistic : „Surisul*4. Premie

ră pe țară.

• Cil prilejul împlinirii a 30 de ani de medicină sportivă, in organizarea Ministerului Sănătății. Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și Uniunii Societăților de Științe Medicale, în sala Dalles și în amfiteatrul din bd. Muncii nr. 37—39 se desfășoară lucrările unei manifestări științifice pe această temă.Astăzi, in programul manifestării prilejuite de acest eveniment vor

★După cum transmit agențiile Internaționale de presă. Federația de gimnastică din Italia — nemulțumită de arbitraj — a hotărit retragerea echipelor sale din concurs, atit la masculin, cit și la feminin.r î n d u r iavea loc dezbateri ne tema dezvoltării medicinii sportive in țara noastră.• în turul doi al turneului internațional feminin de tenis de Ia Sydney, Virginia Ruzici a invins-o cu 6—4, 6—7. 6—4 pe Anne Smith (S.U.A.). Alte rezultate : Diane Desfor —■ Sharon Walsh 6—2, 7—6 ; Hana Mandlikova — Renata Tomanova 6—2, 6—4 : Rosalyn Fairbank — Dianne Fromholtz 6—4, 7—5.
® GAZEIFICAREA 

CĂRBUNILOR DIRECT 
ÎN SUBTERAN, procedeu modern de recuperare integrală a acestei bogății energetice, va contribui la obținerea unor mari cantități de carburant și, in același timp, la exploatarea rezervelor de cărbune care deocamdată sint inaccesibile — s-a subliniat la Conferința Națiunilor Unite consacrată energiei, care se desfășoară in aceste zile la Montreal. Se știe că prin metodele tradiționale de exploatare minieră sînt recuperate doar 7 la sută din rezervele mondiale cunoscute de cărbune, estimate actualmente la 700 miliarde de tone. Or, prin gazeifi- carea și lichefierea cărbunilor în zăcămînt se pot obține uriașe

cantități de carburant la un cost convenabil, metodă pentru care pledează un număr tot mai mare de experți și pe care au început să o pună in practică o serie de țări deținătoare de rezerve de cărbune.
• ZĂPADĂ LA CO

MANDA. S-au împlinit anul acesta două decenii de la primele încercări de provocare a ninsorii artificiale, întreprinse în regiunea Dnepropetrovsk din U.R.S.S., unde a fost amenajat un poligon meteorologic experimental. Pentru efectuarea experiențelor. specialiștii sovietici au folosit patru laboratoare zburătoare, instalate pe a- vioane și prevăzute cu aparatură pentru bombardarea norilor cu anhidridă carbonică solidă,

care stimulează declanșarea precipitațiilor sub formă de ninsoare. Rezultatele îndelungatelor experiențe au demonstrat că este posibilă aplicarea în practică, pe terenuri restrîn- se, a procedeelor utilizate pînă acum în mod experimental. în plus, metoda respectivă este rentabilă, costul a 100 tone de apă înmagazinată în sol ca urmare a provocării ninsorii artificiale nedepășind o rublă.
• BIZONII AU FOST

SALVAȚI. Secole de-a rindulturmele de bizoni au fost stă-pinii necontestați ai preriilor americane, la începutul secolului al XIX-lea apreciindu-se că numărul acestor falnice animale se ridica la 60 milioane. Pe la mijlocul secolului respec-

tiv a fost inițiată însă în mod deliberat o politică de exterminare a bizonilor, considerin- du-se că in felul acesta triburile indiene, pentru care bizonul reprezenta principala sursă de hrană și îmbrăcăminte, vor fi mai ușor îngenuncheate. Ca atare, in 1900, in S.U.A. și Canada mai rămăseseră doar ci- teVa sute de bizoni. Rasa lor ar fi 'dispărut cu totul dacă un grup de iubitori ai naturii nu ar fi creat o societate pentru ocrotirea bizonilor. Această societate a achiziționat în 1908 o zonă de pășune în suprafață de 9 000 hectare, unde s-a/ dat drumul în libertate unui număr de 17 perechi de bizoni.

Ca urmare a acestor măsuri, astăzi vechii stăpîni ai preriei au ajuns la 30 000—35 000. salvin- du-se astfel de la pieire unul din animalele cele mai reprezentative ale faunei americane.
® RIVALA LUI CO

LOMBO. Ingeniosul locotenent de poliție (interpretat ca și pină acum de actorul Peter Falk) va apărea intr-un nou serial, cu nedespărțitul său pardesiu ponosit. De data asta —- surpriză — autorii serialului aduc in prim plan și pe soția sa, care este, de asemenea, angajată in forțele poli

țienești. Potrivit scenariului, cea care are rolul hotâritor in dezlegarea enigmelor este de data aceasta soția lui Colombo (interpretată de actrița Kate Mul- grew), ceea ce este de natură să producă gelozia profesională a soțului ei...
• MERELE Șl ANE

MIA. Mărul este un remediu recunoscut și verificat împotriva carenței de vitamine. Iată însă că specialiști vest-germani în probleme de nutriție îl recomandă ca ideal furnizor de fier pentru organism — cu un mic adaos, constînd din ...24 de cuie. Introduse în măr cu 24 de ore înainte ca acesta să fie consumat, cuiele (obișnuite, din fier, dar neapărat oxidabile) măresc conținutul in fier al fructului

la 20 miligrame. cantitate .suficientă pentru a acoperi necesarul unei zile. Terapia respectivă a fost încercată deocamdată doar pe animale, cu rezultate foarte bune în asimilarea fierului.
• O NOUĂ DESCO

PERIRE ÎN VALEA OMO. Recent, în valea Omo, din Kenya, a fost descoperit un craniu de maimuță datind de 250 milioane de ani, a anunțat agenția etiopiană de știri E.N.A. Paleontologii japonezi și etiopieni care au făcut această descoperire afirmă că este vorba de una dintre cele mai vechi fosile date la iveală pînă in prezent. Valea Omo, din preajma lacului Rudolph, este un loc studiat de multă vreme de

paleontologi. în urmă cu cițiva ani, aici au fost descoperite urme ale unui om care a trăit acum 2,6 milioane de ani.
® ENCICLOPEDIE I- 

NEDITĂ. După cum se știe, enciclopediile editate pină in prezent înfățișează cititorilor fapte cunoscute, elucidate de știință. Editura engleză „Perga- mon Press1' iși propune să scoată o enciclopedie puțin obișnuită. în paginile ei, cititorul va face cunoștință eu opinii privind diverse probleme neelucidate încă de știință. Printre altele, enciclopedia va conține punctele de vedere ale celor mai cunoscute personalități ale științei privind'nașterea galaxiilor, natura cancerului. mecanismul memoriei etc., etc.
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România în lume
• Contact» Internațional» * Convorbiri * Prezențe

formează covîrșitoarea majoritate a statelor lumii și care sînt obiectiv și vital interesate în statornicirea și consolidarea păcii și independenței națiunilor. Un fenomen remarcabil, relevat in Rapărt, îl constituie faptul că noi și noi popoare iși manifestă opțiunea pentru organizarea societății pe baze socialiste, ceea ce ilustrează creșterea prestigiului socialismului pe plan mondial.Concomitent, mișcările dc eliberare națională dau grele lovituri ultimelor bastioane ale colonialismului și rasismului din Africa ; zeci ile popoare iși afirmă cu vigoare dorința de a lichida dominația .străină, neocolonialismul și regimurile care îl favorizează — așa cum au arătat, de pildă, evenimente recente .din America Latină. Se intensifică mișcările sociale și revendicative în țări ca Italia, Franța, Japonia, Spania, ilustrînd forța combativă a clasei

APLICAREA PRINCIPIULUI BUNEI VECINĂTĂȚI - CONDIȚIE 

FUNDAMENTALĂ PENTRU PROMOVAREA ÎNȚELEGERII

. $1 COOPERĂRII INTRE STATE

Prezentarea in Comitetul politic 
a unui proiect de rezolNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — în Comitetul politie al Adunării Generale s-a trecut la abordarea punctului vizînd întărirea securității internaționale. Luînd cuvintul, reprezentantul României, ambasadorul Teodor Marinescu, a prezentat un proiect de rezoluție inițiat de țara noastră in problema dezvoltării și întăririi principiului bunei vecinătăți in relațiile dintre state. Această inițiativă decurge din concepția și orientările fundamentale ale politicii externe a României, strălucit reafirmate în Raportul prezentat celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la necesitatea așezării ferme a raporturilor internaționale pe baza respectării stricte a principiilor dreptului internațional, ca o condiție indispensabilă a păcii și securității fiecărui stat, a dezvoltării unei cooperări fructuoase intre, națiuni. în acest spirit, reprezentantul român a exprimat convingerea că aplicarea și dezvoltarea principiului bunei vecinătăți au o importanță fundamentală pentru promovarea înțelegerii și cooperării între state, prevenirea situațiilor conflictuale și întărirea securității internaționale. Ca o constantă a politicii sale externe — a arătat vorbitorul — România situează Ia loc de frunte întărirea relațiilor cu țările socialiste vecine și este hotărită să facă totul și in viitor pentru extinderea raporturilor eu acestea. în scopul făuririi unor adevărate modele de prietenie și bună vecinătate.

„DREPTUL I

O rezoluție inițiată de România și adoptată în Comitetul pentru 
probleme sociale, umanitare și culturaleNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — în Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.iJ. a fost adoptată, prin consens, rezoluția „Dreptul la educație", inițiată de România.Rezoluția dă expresie juridică internațională concepției președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea transpunerii în viață a drepturilor fundamentale ale omului, printre care dreptul de a se bucura de binefacerile învățămîn- tului, științei și culturii.Proiectul de rezoltlțte. la care,s-au* alăturat în calitate de coautori 41 de state din toate zonele și grupurile geografice ale lumii, evidențiază contribuția substanțială a procesului educațional la progresul Social, la dezvoltarea națională, la înțelegerea reciprocă și cooperarea dintre popoare, la întărirea păcii și securității internaționale.Prin acest document, toate statele sînt chemate să adopte măsuri legislative, administrative și de altă natură pentru deplina înfăptuire a dreptului la educație, prin intro

Expoziție de carte românească in CanadaOTTAWA 6 (Agerpres). — Pentru marcarea în Canada a celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, Ambasada țării noastre la Ottawa a organizat, la Biblioteca „Roberts" a Universității Toronto, o expoziție de carte românească și expoziția documentară de fotografi» „România astăzi". în standul central al expoziției sînt prezentate operele
Istorici români la ConferințaNEW YORK 6 (Agerpres). — La New York s-au desfășurat lucrările conferinței internaționale „Războiul și societatea în Europa centrală și de răsărit în secolul al XVIII-lea", organizată de universitatea orașului. Participanții — istorici de renume din România, S.U.A. Iugoslavia, Polonia, Ungaria, Austria. Grecia, Anglia, Franța — au dezbătut problemele societății din Europa centrală și de răsărit în secolul al XVIII-lea, evidențiind, sub diverse aspecte, lupta permanenta a popoarelor pentru independență și afirmare națională, 

al Adunării Generale a O.N.U 
ie inițiat de țara noastrăRelevînd că la baza bunei vecinătăți trebuie .să stea respectarea riguroasă a independenței și suveranității naționale, integrității teritoriale, egalității in drepturi, neamestecul in treburile interne, nefolosirea forței și a amenințării cu forța, vorbitorul a arătat că este nevoie de respectarea libertății fiecărui popor și a independentei fiecărui stat și din aceasta decurge inadmisibilitatea dominării unui stat de către altul, sub orice formă s-ar manifesta, inclusiv pe calea creării de zone de influență sau dominație. în continuare a fost relevată importanța, ca un element esențial al bunei vecinătăți, a reglementării exclusiv prin mijloace pașnice a oricăror diferende sau neînțelegeri care ar putea apărea între state. Concentrarea atenției statelor asupra, posibilităților de întărire a eficacității principiului bunei vecinătăți — și-a exprimat delegația română convingerea — se va solda cu idei, propuneri și inițiative utile, care să ducă Ia măsuri concrete și programe de cooperare de natură să contribuie la întărirea încrederii dintre state, la promovarea cunoașterii și înțelegerii reciproce între popoare, a prieteniei și colaborării dintre națiuni.în încheierea cuvîntului său, reprezentantul României a prezentat, în numele a 14 delegații, un proiect de rezoluție, inițiat de delegația română, referitor la dezvoltarea și întărirea principiului bunei vecinătăți.i EDUCAȚIE"

ducerea învățămîntului primar gratuit și obligatoriu, prin asigurarea generalizării și gratuității treptate a învățămîntului secundar, prin accesul egal la toate facilitățile educative, la cuceririle științei și culturii. Statele industrializate sint chemate să sprijine activ eforturile țărilor în curs de dezvoltare pe planul educației și al formării de cadre naționale în industrie, agricultură și alte sectoare economice și sociale. Rezoluția subliniază rolul O.N.U., al instituțiilor sale specializate și, mai ales, . contribuția UNESCO in domeniul educației.Reprezentanții mai multor țări, care au luat cuvintul atit înainte, cît și după adoptarea documentului, au subliniat importanța deosebită a inițiativei țării noastre, care a adus în dialogul internațional asupra drepturilor omului o temă de interes general, a cărei examinare trebuie să conducă la identificarea de noi soluții practice pentru materializarea dreptului la învățătură ca un drept fundamental ce trebuie exercitat pretutindeni, fără nici o discriminare.
tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele României, și alte lucrări dedicate vieții și activității șefului statului român. în cuvintarea rostită cu prilejul deschiderii oficiale a expoziției, ambasadorul României la Ottawa a subliniat importanța celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. in viața poporului nostru și perspectiva relațiilor româno-canadiene.

internațională de la New Yorkîmpotriva tendințelor de ■ cucerire ale marilor puteri ale vremii.Din țara noastră a participat o delegație de istorici condusă de general dr. Ilie Ceaușescu. Comunicările științifice prezentate de membrii delegației române au fost primite cu viu interes de participanții la conferință. Delegația română a prezentat, totodată, o expoziție fotodocumen- tară privind lupta milenară a poporului român pentru apărarea independenței și ființei sale naționale, precum și o expoziție de <farte istorică românească. »

BERLIN

încheierea ședinței Comitetului
» 5

miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
. Participanfii au iost primiți 

de Erich HoneckerBERLIN 6 (Agerpres). — Joi s-au încheiat lucrările ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Tovarășul Erich Honecker, secretai' general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a primit pe miniștrii afacerilor externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.Din partea României a fost prezent tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.A avut Ioc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă . cordială, prietenească. Erich Honecker i-a rugat pe miniștrii de externe să transmită conducătorilor partidelor din țările lor cele mai cordiale salutări din partea sa.
AGENȚIILE DE PRESĂ 

pe scurt

PENTRU O NOUA ORDINE ÎN DOMENIUL INFORMAȚIILOR. Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. a aprobat prin consens o rezoluție ptoftusă de țările lumii a treia in legătură cu „instituirea unei ordini mondiale mai juste și mai eficiente în domeniul informațiilor și comunicațiilor, bazată pe o difuzare mai echilibrată a informațiilor".O DELEGAȚIE NTCARAGUA- 1 NA LA NIVEL ÎNALT, condusă de I Sergio Ramirez și Alfonso Robelo, membri ai Juntei Guvernului de Re- I construcție Națională, a sosit într-o vizită oficială la San Jose, capitala Republicii Costa Rica. Scopul vizitei este stringerea relațiilor de prietenie dintre guvernele și popoa- I rele celor două țări vecine. Delega- î ția nicaraguană va vizita apoi I Panama.I ORGANIZAȚIA NAȚIONALA I PENTRU APĂRAREA REVOLUȚIEI AFGANE a fost constituită in urma unei hotărîri a Adunării Naționale din Afganistan. Din această I organizație fac parte membri aiPartidului Democratic al Poporului, ai organizațiilor de tineret, femei | și sindicale, reprezentanți ai intelectualității . și clerului. în I funcția de președinte al Consiliului Central al Organizației na- ' ționale pentru apărarea revoluțieiafgane a fost ales Hafizullah Amin, | președintele Consiliului Revoluțio-I nar. secretar general al C.C. alPartidului Democratic al Poporu- I lui.MASURI ANTITERORISTE ÎN SPANIA. în 24 de ore de la data intrării in vigoare a legii antitero- riste (4 decembrie), în Spania au fost arestate 1 349 de persoane, nu- I măr la care se adaugă alte ÎȚI persoane arestate cu puțin timp înain- I tea datei menționate — se arată intr-un raport oficial dat publicității la Madrid. Dintre aceștia, 1 093 au ; fost deferiți justiției spre a fi judecați pentru comiterea unor acte | de terorism.NUMIRI ÎN GUVERNUL ELVEȚIAN. Adunarea Federală Elve- I țiană (parlamentul) i-a desemnat pe cei șapte membri ai guvernului, reînnoînd mandatele a șase , dintre ei. în funcția de șef al Departamentului apărării a fost numit I Leon Schlumpf, iar Kurt Furgler a fost desemnat vicepreședinte al I guvernului. Au fost aleși, in ca- I drul aceleiași ședințe. cancelarul 1 federal (secretarul , guvernului) și i mai mulți judecători ai Tribuna- | lului federal.

Prevederile acordului de la londraprivind soluționarea problemei rhodesieneLONDRA 6 (Agerpres). — Acordul realizat la Conferința tripartită de la Londra pentru soluționarea problemei rhodesiene prevede, în esență, după cum informează agențiile Reuter, France Presse .și. U»P.L, inițierea procesului care va duce la anularea proclamării unilaterale a independenței Rhodeslei, hotărită de regimul minoritar de la Salisbury in 1965, și instituirea unei perioade de tranziție de două luni. în timpul căreia un guvernator britanic iși va asuma depline puteri legislative și executive. El va fi sprijinit de o forță de menținere a păcii formată din 1 200 de oameni din țările Common- wealthului.Potrivit acordului, la zece zile după încheierea Conferinței de la Londra, în Rhodesia urmează să fie instaurată încetarea focului. Principalele hotărîri în acest domeniu prevăd : guvernatorul britanic va controla direct forțele patriotice, precum și armata actualului regim rho- desian ; crearea unei comisii de încetare a focului, alcătuită din reprezentanți ai ambelor părți și prezidată de guvernator ; aplicarea încetării focului va fi supravegheată de forța statelor Commonwealthului, care va acționa sub egida guvernatorului ; forțele rhodesiene vor fi cantonate

PRETURI PREFERENȚIALE PENTRU 
ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE. „Iranul va vinde petrol țârilor în curs de dezvoltare la un preț mai mic cu 50 la sută față de cel stabilit pentru țările industrializate", a declarat ministrul iranian al finanțelor și economiei, Hassan Bani Sadr.SESIUNEA CONSILIULUI PENTRU UNITATEA ECONOMICA ARABA. La Amman s-au deschis lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Consiliului pentru unitatea economică arabă (A.E.U.C.). în intervenția sa inaugurală, prințul moștenitor al Iordaniei, Hassan, a declarat că reuniunea iși propune să discute despre mijloacele prin care pot fi rezolvate actualele dificultăți și tentative de divizare a lumii arabe.SIMULACRU ELECTORAL LA SEUL. Un colegiu electoral l-a desemnat pe Choi Kyu-Hah „președinte" al Coreei de Sud, funcție pe care acesta o deținuse, cu titlu interimar, după asasinarea dictatorului Pak Cijan Hi. „Alegerea" a fost astfel pregătită incit să asigure continuarea politicii dictatoriale și opresive. Choi — candidat unic — a preluat imediat prerogativele puterii, cu două săptămîni Înainte de ceremonia oficială, după ce, in prealabil, se autopropusese in această funcție recurgînd la procedeul alegerii sale de către un „colegiu" de 2 560 de membri. Partidul Nou Democratic și alte formațiuni de opoziție au condamnat simulacrul electoral.

PRELUNGIREA MANDATULUI pentru o nouă perioadă de șase luni a fost recomandată de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, într-un raport prezentat Consiliului de Securitate. Mandatul forței O.N.U. expiră la 15 decembrie. Raportul precizează că recomandarea „ține cont de situația pe teren și ăe evoluția politică'’, ce fac ca prezența „UNIFICYP" în insulă să fie „indispensabilă" atît pentru menținerea calmului, cit și pentru căutarea unei reglementări pașnice prin intermediul negocierilor intercomunitore.

în bazele existente, iar cele patriotice — autorizate să-și păstreze armele — in 15 zone desemnate anterior ; guvernatorul va asigura încetarea tuturor operațiunilor militare de-a lungul frontierelor țării. La agest capitol, arată agențiile de presă. au mai rămas de soluționat o serie dc probleme, in legătură cu care vbr continua să aibă loc negocieri, la Londra, intre experții militari.Se prevede, de asemenea, ca în perioada, de tranziție să fie organizate alegeri generale cu participarea tuturor locuitorilor țării și sub supravegherea forței statelor Commonwealthului. Se preconizează, totodată, promulgarea unei noi Constituții — menită să asigure accesul la conducere al populației de culoare majoritare și, in final, proclamarea unei independențe reale.Referindu-se la înțelegerile convenite la Londra. Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic, a declarat, potrivit unui purtător de cuvint al conferinței, citat de agențiile Reuter și A.P., că „ultimele propuneri britanice privind încetarea focului constituie baza unui acord în problema rhodesiană, ca și pentru inițierea procesului de definire a detaliilor aplicării sale".
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LA CONGRESUL PARTIDULUI I SOCIAL-DEMOCRAT DIN R.F.G., Willy Brandt a fost regies în funcția de președinte al P.S.D. Cance- | larul Helmut Schmidt a fost reales în funcția de vicepreședinte al par- I tidului. Congresul și-a reafirmat hotărirea de a sprijini candidatura 1 cancelarului H. Schmidt în alege- . rile parlamentare din 1980 și a sporit numărul membrilor Comitetului I Director al P.S.D. pentru a acorda o mai mare pondere reprezentării femeilor.
MINISTRUL DE INTERNE SAU- i 

DIT, prințul Abdel Aziz, a dezvă
luit. în cursul unei conferințe de ■ 
presă televizate, că încercarea unor 
fapaticireligioși de a ocupa marea 
moschee din Mecca s-a soldat cu 
uciderea a 75 de fanatici si aresta
rea altor 170. Totodată, au murit 60 |
de membri ai gărzii naționale, alți 
200 fiind răniți.ALEGERI ÎN ALGERIA. La 7 și 14 decembrie vor avea loc in Al- | geria primul și, respectiv, cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor I comunale și departamentale. Peste opt milioane de persoane sint chemate să voteze pentru reînnoirea ■ adunărilor populare comunale și a celor departamentale (wilayete). I Candidații pentru aceste alegeri au fost desemnați de comisii speciale ale Frontului de Eliberare Națio- j nală.

IMPOZITE PE PROFITURILE 
COMPANIILOR PETROLIERE. Cu I 58 voturi pentru și 35 contra, Se- 
natul american a aprobat o va
riantă modificată a planului Car- j 
ter privind stabilirea unor impozite 
asupra profiturilor excesive ale I 
companiilor petroliere. Impozitele 
vor atinge' 151 miliarde dolari in 
următorul deceniu, sumă totuși in- , 
ferioară celei preconizate de pre
ședintele Carter , (277 miliarde do- I 
lari). |

FORȚEI O.N.U. IN CIPRU (UNIFICYP) i

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

ABIDJANîmi este deosebit de plăcut ca, Ia aniversarea Zilei naționale a poporului ivorian, să vă adresez, în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate personală, de prosperitate și fericire pentru poporul prieten al Coastei de Fildeș.îmi exprim încrederea că, acționînd în spiritul înțelegerilor la care am ajuns împreună la Abidjan, relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta și diversifica și mai puternic, in avantajul reciproc al popoarelor român și ivorian, al cauzei păcii, independenței popoarelor și colaborării internaționale.

Coasta de Fildeș — care sărbătorește astăzi 19 ani de la proclamarea independenței — înregistrează unul din cele mai dinamice ritmuri de creștere de pe continentul african, ca rezultat al eforturilor susținute depuse de poporul ivorian pentru lichidarea stării de subdezvoltare moștenite din trecut, pentru valorificarea în folos propriu a marilor bogății naturale ale tării.în cursul planului de cinci ani 1976—1980, investițiile echivalează cu întregul volum de investiții realizate în primii 15 ani de după proclamarea independenței. Ele au fost orientate spre o serie de sec- toare-cheie ale economiei naționale. Astfel, în cursul anului 1978, valoarea producției industriale a fost cu 21 la sută mai mare decît în anul anterior, iar agricultura, care furnizează circa 80 la sută din venitul național, a înregistrat noi sporuri ; cu o producție de 297 000 tone de cacao, Coasta de Fildeș se află pe primul loc in rîndul producătorilor mondiali.Planul de cinci ani, în curs de înfăptuire, și-a propus realizarea de progrese pe calea creării unei economii armonios dezvoltate, a-
Plenara C.C. 

al P.C. din CubaHAVANA 6 (Agerpres). — La Havana a avut loc plenara C.C. al P.C. din Cuba, care a examinat probleme privind îndeplinirea planului economiei naționale pe anul 1979 și prevederile pentru elaborarea cifrelor orientative ale planului pe anul viitor. Plenara — anunță agenția Prensa Latina — a hotărît concentrarea resurselor disponibile pentru asigurarea satisfacerii necesităților fundamentale ale poporului. în primul rind în domeniu] alimentației, rezolvarea problemelor din domeniul serviciilor și transporturilor urbane. Plenara, relevă agenția citată, a semnalat că în 1980 se prevede un ansamblu de condiții nefavorabile care va conduce la scăderea recoltei trestiei de zahăr. Acest fapt — s-a precizat — va influența și asigurarea unor produse de bază din exterior, avindu-se in vedere și sporirea constantă și crescindă a prețurilor mărfurilor ce urmează a fi achiziționate de pe piața capitalistă.Luînd cuvintul in încheierea plenarei. primul secretar al C.C. al P.C. din Cuba, Fidel Castro, a subliniat sarcinile imediate ce se impun pentru întărirea vieții interne de partid.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Convorbiri între regele Iordaniei și președintele Comite
tului Executiv al O.E.P. • Primire la ParisAMMAN 6 (Agerpres). — -La Amman au avut loc convorbiri între regele Hussein al Iordaniei și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Au fost examinate căile de consolidare a relațiilor dintre Iordahia și O.E.P., ultimele evoluții intervenite in situația din Orientul Mijlociu și din lumea arabă, precum și alte probleme de interes reciproc — informează agenția M.E.N.PARIS 6 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Chadli Klibi, care efectuează o vizită oficială la

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

vînd în vedere că. în momentul de față, cea mai mare parte a întreprinderilor industriale ale țării sînt concentrate în regiunea capitalei. La San Pedro se construiește un nou port oceanic, pe rîul Sassandra se înaltă un baraj care va fi un pion important al dezvoltării sud-estului, iar pe valea Bandama prinde viată hidrocentrala de Ia Kossou.Prieten apropiat al țărilor africane. poporul român urmărește cu interes și simpatie succesele obți- ținute de poporul ivorian pe calea consolidării independenței, a dezvoltării economice. între Republica Socialistă România și Republica Coasta de Fildeș s-au statornicit relații de rodnică cooperare, care cunosc un curs mereu ascendent ca urmare a întîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Felix Houphouet Boigny. Acordurile și înțelegerile realizate cu aceste prilejuri au deschis noi și largi perspective conlucrării pe multiple planuri, în avantajul celor două țări și popoare, al păcii și progresului in lume.
I Ședința Comitetului C.A.E.R. 

pentru colaborare 
in domeniul planificăriiMOSCOVA 6 (Agerpres). — La Moscova a avut Ioc ședința a 21-a a Comitetului C.A.E.R, pentru colaborare in domeniul activității de planificare.Comitetul a acordat atenția principală examinării stadiului elaborării convențiilor privind realizarea acțiunilor incluse in programele speciale de colaborare pe termen lung, îndeosebi a celor referitoare la asigurarea mai deplină a necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. de materii prime.A fost adoptat programul colaborării multilaterale privind folosirea complexă și mai intensivă a surselor noi de energie în economiile naționale ale țărilor membre ale C.A.E.R., inclusiv elaborarea propunerilor de specializare, cooperare in producție și livrări reciproce de mașini, utilijf și instalații necesare acestui scop, .iu fost examinate și alte probleme ale colaborării economice multilaterale.

Paris, a fost primit miercuri, Ia Palatul Elysec. de către președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing. Cu acest prilej au fost examinate probleme referitoare la evoluția situației din Orientul Mijlociu, precum și perspectivele de relansare a dialogului euro-arab, precizează agenția Reuter.' La sfirșitul convorbirilor, Klibi a declarat că relațiile dintre țările vest-europene și țările membre ale Ligii Arabe sint, în general, satisfăcătoare, adăugind că a examinat împreună cu șeful statului francez mijloacele de întărire, adîncire și diversificare a acestora.
(Urmare din pag. I)rite voci care au recomandat folosirea forței pentru păstrarea sau întărirea influenței • in anumite regiuni ale globului ?Așa cum relevă Raportul, exercitarea politicii de dominație are loc pe două căi principale : calea economică — implicînd acorduri inechitabile, folosirea schimburilor și orientarea creditelor ca mijloace de presiune — și calea militară, a amenințării cu forța, a intervențiilor și ostilităților armate. Desigur, ambele căi aduc grave prejudicii cauzei independenței și păcii — și, de aceea, se cer repudiate categoric. Ținind insa seama de primejdiile incalculabile pe care le comportă folosirea forței in zilele noastre, cînd in arsenalele mondiale s-au acumulat arme cu o putere distructivă nemaicunoscută in istorie, in Raport se apreciază că in momentul de față pericolul principal îl reprezintă calea militară. De aci. ca o concluzie nemijlocită, chemarea de a se îndrepta împotriva acesteia ascuțișul eforturilor in vederea împiedicării agravării situației internaționale, menținerii și consolidării păcii.Prezentind deschis realitatea — așa cum este și nu așa cum am dori să fie — Raportul avertizează împotriva oricăror euforii dăunătoare, cheamă Ia vigilență, pune o dată mai mult oamenii politici, forțele înaintate ale lumii contemporane in fața răspunderii istorice ce le revine pentru destinele civilizației umane.

Afirmarea forțelor progre
siste Apreciind cu luciditate realitatea și relevînd pericolele existente. analiza cuprinsă în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu nu subestimează, ci, dimpotrivă, pune pregnant in evidență și cealaltă latură a evoluției mondiale : tendințele pozitive, procesul activ, prevalent, al AFIRMĂRII ȘI CREȘTERII FORȚELOR PROGRESISTE, ROLUL DETERMINANT AL MASELOR POPU

LARE, care se. opun politicii imperialiste de forță și dictat, pentru a asigura dezvoltarea independentă a tuturor națiunilor, pacea și progresul omenirii.Din acest punct de vedere, sînt relevate în document ponderea și influența crescindă pe care o au in viața internațională țările socialiste, tinerele state independente, țările în curs de dezvoltare și nealiniate, care 
Cauza păcii și destinderii impune 

acțiunea unită a popoarelor, 
a tuturor forțelor progresiste

muncitoare ; se activizează in lupta pentru propriile lor revendicări masele țărănimii, păturile mijlocii ale populației, intelectualitatea, tinăra generație, organizațiile de femei, alte categorii sociale interesate in asigurarea păcii și progresului. Partidele comuniste și muncitorești, alte partide și formații politice democratice se pronunță pentru independență, democrație, destindere 

și colaborare internațională — ceea ce creează condiții pentru acțiuni comune in lupta pentru împlinirea dezideratelor vitale ale popoarelor.Toate acestea arată cit de mari și de variate sint forțele care in prezent se pronunță împotriva politicii imperialiste de forță și dominație, pentru independență națională și pace, reflectă mutațiile continue care au loc in raportul mondial de forțe.
Imperativul unității și ac

țiunii combative. In lumina aprecierii judicioase, obiective, a datelor realității. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă că in prezent, cu toate contradicțiile și sinuozitățile evoluției mondiale. EXISTA FORTE CARE — AC- ȚțONÎND UNITE — POT ÎMPIEDICA RĂZBOIUL, POT ASIGURA O 

POLITICA DE INDEPENDENȚA ȘI DESTINDERE, O PACE TRAINICA ÎN LUME,împlinirea celor mai fierbinți deziderate ale omenirii este o posibilitate certă — dar aceasta nu înseamnă nicidecum că ea se materializează de la sine. Numai voința popoarelor de a preîntîmpina războiul și a trăi în pace nu este suficientă (în fapt, popoarele n-au do

rit declanșarea nici a primului și nici a celui de-al doilea război mondial); nu ajunge nici faptul că, spre deosebire de trecut, acum există un mai mare grad de organizare a forțelor favorabile păcii, care dispun și de sprijin statal. Fără mobilizarea acestor forțe, fără întărirea acțiunii și influenței lor — cerință hotăritor determinată de unitatea și coeziunea lor — superioritatea potențială a forțelor păcii nu iși poate găsi materializarea necesară, efectivă. O dovadă în acest sens este faptul că acel curs spre destindere, despre care încă la Congresul al XI-iea s-a arătat că este fragil și reversibil, a suferit în ultimul timp reculuri, fiind serios periclitat.Concluzia fundamentală pe care o pune în evidență Raportul tovarășu- lui Nicolae Ceaușescu este aceea că transformarea posibilității în realita

te presupune ți reclamă, ca o condiție majoră, înlăturarea oricărui spirit de pasivitate, ascuțirea vigilenței, u- nitatea forțelor progresiste, antiini- perialiste, acțiunea lor hotărită și combativă pentru a impune afirmarea tendințelor pozitive din viața internațională. realizarea unor pași efectivi pe calea împlinirii năzuințelor popoarelor.în Raport sînt relevate obiectivele fundamentale care stau in prezent in fața omenirii : renunțarea cu desăvârșire la politica de forță și dictat in viața internațională și înlocuirea ei cu relații internaționale noi, democratice. cu o politică nouă, bazată pe respectul independenței și suveranității naționale, pe colaborarea egală în drepturi și reciproc avantajoasă intre toate statele ; soluționarea tuturor problemelor litigioase pe căi politice, prin tratative pașnice : oprirea cursei Înarmărilor și orientarea resurselor tuturor popoarelor spre progres ; lichidarea subdezvoltării și edificarea noii ordini economice și politice mondiale; înfăptuirea coexistenței pașnice, a destinderii, asigurarea securității internaționale, a unei largi colaborări interstatale. Unirea eforturilor pentru a realiza aceste deziderate istorice pentru a deschide larg perspectiva păcii și progresului — iată mesajul profund mobilizator, generator de un temeinic optimism revoluționar, pe care Congresul al XII-lea J-a adresat popoarelor, întregii umanități,Aprecierile și concluziile asupra evoluției mondiale cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie pentru partidul și statul nostru un puternic imbold de a promova în continuare cu aceeași consecvență și dinamism politica externă de pace și colaborare , internațională a României, de a mi- 'lita cu și mai multă energie, împreună cu toate forțele progresiste, cu toate popoarele lumii, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, in care toate națiunile să se poată bucura plenar de binefacerile păcii și progresului.

Desemnarea noului premier al Islandei
In perspectivă - o nouă coaliție guvernamentală de stîngaREYKJAVIK 6 (Agerpres). — Președintele Islandei, Kristjan Eldjarn, i-a cerut președintelui Partidului Progresului, Steingrimur Hermanns- son, să formeze un nou guvern, după alegerile legislative din 2 și 3 decembrie a.c.Partidul Progresului, care a făcut parte pînă în luna octombrie a.c. din coaliția guvernamentală de stînga, condusă de primul ministru Benedict Groendal. a ciștigat 5 mandate la ultimele alegeri, deținind in prezent 17 locuri din cele 60 ale Althin- gului (parlamentul islandez).

BOLIVIA
Marș de protest împotriva inflației și șomajuluiLA PAZ 6 (Agerpres). — Aproximativ 50 000 de persoane — muncitori, țărani, funcționari, studenți și alte categorii de cetățeni — au participat în capitala Bolivie'i, La Paz. la un marș de protest împotriva creșterii prețurilor și a inflației. Parti- cipanții la marș, care a fost organizat de Centrala Muncitorească Boliviana (C.O.B.). principala uniune sindicală din țară, au cerut adoptarea de măsuri concrete de frinare
Apel la grevă generală în BelgiaCentrala sindicală socialistă din Belgia a lansat un apel la o grevă generală de 24 de ore, care urmează să se desfășoare azi. informează agenția France Presse. Aceeași sursă precizează că unele din principalele sectoare de' activitate, între care metalurgia, industria textilă, băncile și serviciile poștale, vor fi afectate de această grevă, organizată în semn de protest împotriva programului de austeritate al guvernului și împotriva . refuzului patronatului de a

înainte de a încredința mandatul formării unui nou guvern liderului Partidului Progresului, președintele Eldjarn a conferit eu conducătorii celor 4 partide politice reprezentate in parlament.într-o scurtă declarație, după primirea mandatului, Steingrimur Her- mannsson a precizat că înțelege să aibă consultări doar cu partidele social-democrat și comunist privind participarea la o nouă coaliție guvernamentală de stingă. El a afirmat că nu dorește să coopereze cu o formațiune de dreapta, respectiv cu Partidul Independenței.

a inflației,- de reducere la șomajului și de limitare a activității companiilor străine.în încheierea marșului a avut loc un miting, Ia care a luat cuvintul Juan Lechin Oquendo, secretar e- xecutiv al Centralei Muncitorești Bo- liviene. Acesta a spus că planul guvernamental de combatere a crizei .lasă nerezolyate problemele • acute care au determinat starea deplorabilă a economiei țării.
îmbunătăți condițiile de muncă ale salariaților.Șomajul continuă să se agraveze în Belgia, sporind în cursul lunii noiembrie cu 4,3 la sută din totalul forței de muncă. Astfel, potrivit cifrelor date publicității la Bruxelles, la 30 noiembrie în Belgia erau înregistrați oficial 309 000 șomeri, adică î,6 la sută din forța de mutica a acestei țări, cel mai înalt nivel atins in perioada postbelică.
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