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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

In ziua de 5 februarie, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost dezbătute 
Raportul și proiectul Comunicatului cu 
privire la îndeplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1979.

Comitetul Politic Executiv a exprimat 
aprecieri deosebite în legătură cu activi
tatea desfășurată de întregul nostru po
por, care, strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a obținut în anul 1979 
succese remarcabile în toate domeniile 
vieții economice și sociale, în înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului actual, importan
tă etapă a Programului de construcție a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

In cursul anului 1979, anul Congresului 
al Xll-lea al Partidului Comunist Român, 
economia românească a continuat să se 
dezvolte în ritmuri înalte, s-a accelerat 
procesul de modernizare a producției ma
teriale, au fost accentuate laturile calita
tive ale întregii activități economice, s-a 
intensificat procesul de dezvoltare ar
monioasă, echilibrată a tuturor județelor, 
s-au amplificat relațiile economice ex
terne și de cooperare în producție și teh- 
nico-științifică ale României cu alte state. 
Succesele obținute în creșterea producției 
materiale și dezvoltarea generală a eco
nomiei naționale, repartizarea'rațională a 
venitului național pentru fondul de dez
voltare și pentru fondul de consum au 
creat condiții de aplicare în continuare a 
prevederilor programului de creștere a ni
velului de trai material și spiritual al
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populației. In anul 1979 s-a trecut la apli
carea celei de-a doua etape de dreștere 
a retribuției, s-au majorat pensiile și alo
cațiile pentru copii, au sporit veniturile 
tuturor oamenilor muncii, s-a extins apli
carea săptămînii de lucru reduse.

Comitetul Politic Executiv a relevat, tot
odată, existența unor deficiențe serioase 
în modul de îndeplinire a planului pe 
1979. A fost criticată nerealizarea indica
torului producției fizice la o serie de pro
duse importante, datorită în special unor 
întreruperi nejustificate în funcționarea 
instalațiilor și mașinilor, precum și nein- 
trării la timp in funcțiune a unor capaci
tăți noi. Comitetul Politic Executiv a atras 
foarte serios atenția ministerelor și orga
nelor economice centrale asupra necesi
tății ridicării răspunderii în conducerea 
activității de producție, indicînd să se ia 
măsuri hotărite pentru folosirea tuturor in
stalațiilor la parametrii proiectați, punin- 
du-se ordine desăvîrșită în asigurarea 
reparațiilor capitale și a bunei între
țineri a acestora — ca parte com
ponentă a prevederilor planului de stat. 
Comitetul Politic Executiv a criticat, tot
odată, rămînerile în urmă în îndepli
nirea programului de investiții în cursul 
anului 1979, indicînd să se concen
treze forțele pe șantierele existente 
pentru lichidarea rapidă a tuturor res
tanțelor. Totodată, guvernul nu va tre
bui să mai aprobe deschiderea de șantiere 
decît în condițiile asigurării tuturor mij
loacelor necesare, a utilajelor, materiei 
prime și forței de muncă, astfel incit să se 
scurteze la maximum perioada de punere 
în funcțiune. S-a indicat, de asemenea, să 
se ia măsuri ferme pentru buna aprovi
zionare tehnico-materială, reducerea con
sumurilor materiale, economisirea com
bustibililor, a energiei, recuperarea mate
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rialelor, creșterea productivității muncii, 
reducerea importurilor și îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de export.

Apreciind că realizarea obiectivelor sta
bilite pentru anul 1980, ultimul an al ac
tualului cincinal, impune o largă mobili
zare de forțe, desfășurarea unei intense 
activități în toate domeniile, Comitetul 
Politic Executiv adresează tuturor comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii, întregu
lui popor chemarea de a depune eforturi 
susținute pentru a asigura îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor sta
bilite, trecerea la o calitate nouă, superi
oară in industrie, agricultură, transporturi, 
știință, învățămînt, în celelalte sectoare 
ale vieții economico-sociale, pentru reali
zarea cu succes a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xll-lea al Partidului Co
munist Român.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
fie dat publicității Comunicatul Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, Comitetului de Stat al Planifică
rii și Direcției Centrale de Statistică pri
vind îndeplinirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1979.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a luat în discuție propunerile de mă
suri privind organizarea unor activități de 
prestări de servicii în condițiile retribuirii 
pe bază de cotă-parte din încasări, me
nite să asigure rentabilizarea unităților cu 
Un volum redus de activitate și atragerea, 
într-o măsură mai mare, a meseriașilor la 
satisfacerea populației cu diferite servi
cii. Măsurile privitoare la organizarea 
acestor activități vor fi' reglementate prin 
decret al Consiliului de Stat.

în continuarea ședinței, Comitetul Po
litic Executiv a soluționat probleme cu
rente ale activității de partid și de stat.

Marți după-amiază a avut loc 
ședința Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Democra- 
țieiși Unității Socialiste.

Cu acest prilej a fost prezentată o 
informare privind stadiul pregătirilor; 
pentru alegerea denutaților în Marea 
Adunare Națională și in consiliile 
populare. Biroul Executiv a relevat 
cu satisfacție că întreaga campanie 
electorală se desfășoară în conformi
tate cu prevederile Legii electorale, 
pe baza măsurilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și sub semnul angajării însu- 
flețitoare a oamenilor muncii, a tu
turor cetățenilor patriei, în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XÎI-lea al P.C.R, Ea 
constituie, totodată, o nouă și pu
ternică manifestare a profundului 
democratism al societății noastre, a 
forței, și unității națiunii noastre în 
jurul partidului și al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Biroul Executiv a apreciat că, po
trivit indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consiliile locale 
ale F.D.U.S., sub. conducerea nemijlo

cită a organelor și organizațiilor de 
partid, depun o intensă activitate 
politică și educativă pentru desfășu
rarea în bune condiții a campaniei 
electorale, astfel incit alegerile de la 
9 martie să reprezinte Un moment 
politic deosebit în viața tării, să 
marcheze o si mai puternică afirmare 
a răspunderii patriotice a fiecărui 
cetățean în activitatea consacrată în
făptuirii hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea al partidului privind pro
gresul și înflorirea continuă a Româ
niei socialiste. Biroul Executiv a 
aprobat propunerile privind candida- 
ții Frontului Democrației și Unității 
Socialiste în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională.

Biroul Executiv a dezbătut Rapor
tul și proiectul Comunicatului cu 
privire la. îndeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul'1979.

Biroul Executiv a evidențiat nece
sitatea ca toate consiliile locale, or
ganizațiile democrației și unității 
socialiste, să acționeze ferm pentru
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tot mai larg aplicată
Marile transformări ajung să ne fie repede fami

liare. Adaptarea la impresionant a devenit una din tră
săturile specifice omului nou al societății noastre. Prin
tre marile adevăruri ale căror dimensiuni uneori nu 
ne mai impresionează, părîndu-ni-se firești și de cind 
lumea ivite, se înscrie și linia strategică a evoluției 
climatului politico-social din România de astăzi : demo
crația socialistă. Orice observator lucid și cinstit al 
transformărilor survenite in acești ani deosebiți din 
istoria patriei, și cu atît mai mult orice coautor al 
acestor transformări — i-am numit pe toți concetățenii 
— nu poate să nu remarce că. in același ritm cu pu
ternicul progres economic, au evoluat și atmosfera 
civică, raporturile cetățean-stat, relația om-societate. 
Sintem nu doar mai bogați ca națiune, mai cutezanți în 
creație, mai împliniți ca profesioniști, nu doar mai rod
nici, mai harnici, mai pricepuți, mai eficienți — ca 
stăpîni și mînuitori. ai unei avuții naționale conside
rabil sporite — ci sintem și mai realizați ca •■oameni, 
mai. prezenți in agora, hîar egali între noi, mai demni 
în lume, mai liberi, mai optimiști, mai înaripați ca 
cetățeni.

mobilizarea maselor de oameni ai 
muncii, a tuturor forțelor națiunii, în 
vederea îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de plan pe 1980 și a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă, a prevederilor actualului 
cincinal.

în spiritul orientărilor și sarcinilor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și ținînd seama de propune
rile și observațiile făcute de delega
ții la congres, Biroul Executiv a 
aprobat Rezoluția Congresului al II- 
lea al F.D.U.S., al cărei text va fi 
dat publicității.

în încheierea ședinței a fost discu
tat și aprobat planul de activitate al 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S. pe primul semes
tru al acestui an, care prevede ac
țiuni de masă pentru antrenarea oa
menilor muncii, a tuturor catego
riilor de cetățeni, în vederea transpu
nerii în viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român.

Alături de mutațiile fundamentale survenite în- tim
pul legislaturii care se încheie — prin marcarea celui 
mai rapid progres economic — anii 1975—1980 se sol
dează cu cele mai elocvente repere de construcție poli
tică și socială din existența republicii. Recitind bogata 
cronică politic?, actele normative promulgate, ideile și 
soluțiile de organizare socială afirmate și puse în 
aplicare, apleeîndu-ne atenția asupra a ceea ce se înfi
ripă și prinde rădăcină in societatea noastră. . dacă 
ascultăm pulsul țării și sufletul poporului, putem 
spune cu toată convingerea : s-a realizat o sinteza 
exemplară a spiritului revoluționar cu acest mare atri
but al socialismului care este și trebuie să fie de
mocrația.

Un mare adevăr a devenit realitate familiară fiecă
ruia : dezvoltarea și adincirea democrației socialiste. 
Cum apar aceste dimensiuni ale democrației socialiste 
la răspîntia a două legislaturi? Evoluate impresionant, 
fără îndoială.' Cum arată insă mai îndeaproape chipul 
concret al acestei evoluții ? Ce germeni ai evoluțiilor 
următoare se descifrează în amănuntele ei ? Iată 
tema anchetei poiitico-sociale de față.
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Pentru a cuprinde mai bine 

imaginea stadiului atins si a ten
dințelor de perfecționare a de
mocrației socialiste, am solicitat 
unui specialist, doctorul in ști
ințe politice loan ALEXANDRU, 
o succintă retrospectivă.

— Din capul locului trebuie ob
servat că legislatura se încheie cu 
cete mai multe și mai semnificative 
noutăți, coordonate foarte precise și 
de anvergură ale unui chip propriu al 
democrației românești, ale unui ca
dru propriu, vital și viabil, drept și 
eficient, adecvat realităților noastre 
economico-sociale și particularități
lor noastre istofico-naționale. Solur 
țiile specifice, purtind amprenta 
marcantă a gindirii și experienței 
revoluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, includ și exprimă ase
menea . realități ale societății socia
liste din România cum sint : unitatea 
de monolit a întregului-popor, încre
derea neclintită în conducerea sa, 
gradul înalt de omogenizare a rela
țiilor.. de producție, importanța deo

sebită acordată echității socialiste, 
ritmurile • înalte de dezvoltare, de 
neconceput fără o înțelegere unanimă 
a necesității istorice, fără ■ o dis
ciplină activă, o disciplină a efortu
lui comun. în această lumină tre
buie, cred, înțelese coloanele impo-
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zante înălțate in actuala legislatură 
pentru agora democrației noastre. 
Astfel, in intervalul acestor ani s-au 
afirmat pe scena politică marile fo
rumuri de dezbatere și decizie la 
nivel național : Congresul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții și 
transporturi. Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al Întregii țărănimi, Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste, coferințe și consfătuiri la 

nivel republican în toate ramurile 
și pe toate problemele esențiale-ale 
construcției socialismului. S-a crista
lizat o formulă amplă de antrenare 
la dezbatere și decizie a celor mai 
competenți ..ambasadori ai vieții" — 
înșiși cei care lucrează direct în pro
ducție. care cunosc in mod nemijlo
cit realitățile și care creează ei înșiși, 
in modul cel mai propriu, realitatea. 
Armonizat cu acest cadru de largă 
respirație, au fost perfecționate — 
prin hotărîri de partid, iar uneori 
prin hotărîri chiar ale forumurilor 
menționate — organismele de con
ducere colectivă de la nivelul locu
rilor de producție ; e suficient cred 
să amintim îmbunătățirile în compo
nența și organizarea consiliilor oame
nilor muncii adoptate de .Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii încă 
in prima sa ședință, hotărîrile din 
martie 1978 menite să pună ide acord 
cadrul organizatoric democratic cu 
noul mecanism economico-financiar,

Sergiu ANDON
(Continuare in pag. a Ii-a)

O nouă și remarcabilă realizare 
a industriei noastre în actuala 
legislatură : Combinatul de uti
laj greu din Cluj-Napoca, intrat 
parțial în funcțiune. înzestrat cu 
tehnică de prim rang, combina
tul clujean produce utilaj chimic 
și metalurgic, cuptoare pentru 
turnătorii, utilaj rutier, confecții 

metalice și altele

ÎN INDUSTRIA

JUDEȚULUI SUCEAVA

Producție fizică 
peste prevederi

Bilanțul fructuos cu care oa
menii muncii din industria ju
dețului Suceava au încheiat pri
ma lună de muncă a acestui an 
se regăsește în realizarea unei 
producții industriale suplimen
tare de 55 milioane Iei. concre
tizată în însemnate depășiri la 
producția fizică, printre care : 
2 640 tone pirită, 26 200 mc lemn 
pentru celuloză, peste 67 000 mc 
furnire estetice si aproape 16 000 
mp plăci înnobilate, precum și 
importante cantități de produse 
agroalimentare. De menționat 
că 86 la sută din sporul de pro
ducție din luna ianuarie s-a ob
ținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. (Gheorghe Pa- 
rascan).

Rolul hotărîtor al disciplinelor fundamentale 
în pregătirea noilor generații de constructori

Omagiu omului de rînd

într-o recentă anchetă publicată In 
ziarul „Scînteia",- importanta științe
lor fundamentale în viața societății 
era definită, pe bună dreptate, in 
legătură nemijlocită cu capacitatea 
acestora de a contribui la modelarea 
noilor generații în spiritul cerințelor 
epocii noastre, tot mai mult guver
nată de descoperirile din știință.

Cum poate, din această perspectivă, 
să fie ridicat invățămîntul românesc 
la o nouă calitate rezultă limpede 
din Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu la Congresul al 
Xll-lea al partidului, în care se arată 
că „...un obiectiv esențial al cincina
lului este dezvoltarea în continuare 
a învățămintului pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, a 
politehnizării și integrării strinse cu 
producția și cercetarea". Punînd, așa
dar, la baza învățămintului cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
trebuie să cultivăm caracterul său 
inter și multidisaiplinar, cerut de po- 
litehnizare și de integrarea sa strîn- 
să cu producția și. cercetarea. Aseme
nea cerințe impun valorificarea su
perioară a tuturor disciplinelor, cu 
precădere a celor cu virtuți formative 
multiple, care domină întreaga dez
voltare actuală și de viitor a socie
tății umane.

O primă opțiune ,11 se cuvine dis
ciplinelor fundamentale — matema
tica, fizica, chimia, biologia — care 
sint plurivalente prin însuși caracte
rul lor și care, în prezent, ocupă un 
loc hotărîtor în definirea școlii mo
derne, datorită tocmai inepuizabilului 
lor potențial formativ. Iar în cadrul 
acestei opțiuni, invățămîntul este 
chemat1 să acorde o atenție deose
bită matematicii, cea mai veche din

Acad. Nicolae TEODORESCU

tre științe, alături de astronomie, și 
cu cele mai adinei rădăcini în prac
tică. Orice retrospectivă a istoriei 
civilizației pune în lumină rolul de 
bază pe care matematica l-a jucat 
totdeauna în practica socială, ca și 
faptul că sursele cele mai fecunde 
de inspirație pentru cercetarea ma
tematică au fost frămintările oame
nilor. Dacă — așa cum oricine poate 

• Cum poate rămîne mereu nouă cea mai veche dintre 
științe, matematica • Umanizarea matematicii - direct 

proporțională cu competența și pasiunea profesorului

verifica — o asemenea plurivalentă 
formativă a matematicii este eviden
tă pentru trecut, cind știința și teh
nica nu ajunseseră să se impună ca 
factori ai producției materiale, cu 
atit mai mult trebuie să ne dăm sea
ma de acest adevăr astăzi, cind ma
tematica se află in avangarda îna
intării revoluției tehnico-științifice 
pe toate planurile. Așa se face că, 
în prezent, matematica se găsește 
integrată plenar in toate disciplinele 
științifice și tehnice. Ba, chiar măi 
mult : așa cum se poate constata in 
ultimele decenii, ea a pătruns și în 
cultură, unde este primită și chiar 
fructificată cu interes și pasiune.

în ceea ce privește profesiunile, 
pentru care 'învățămintul constituie 
factorul formativ hotăritor, se poate 
spune, fără exagerare, că nu există 
domeniu de preocupare în care ma

tematica să nu fie necesară. Pentru 
majoritatea categoriilor de calificare 
ea este chiar indispensabilă, ceea ce 
rezultă și din prezenta ei activă în 
învățămintul gimnazial și liceal de 
toate specialitățile științifice, tehnice, 
culturale sau artistice.

Omul timpurilor noastre și al celor 
ce vor veni, crescut in miezul revo
luției științifico-tehnice, va acorda 

matematicii un ro-1 privilegiat în 
activitatea sa. in modul sau , de 
gindire, datorită faptului că muzica, 
pictura, sculptura și arhitectura re
cunosc astăzi existența unor valori 
prețioase pe care matematica le 
oferă spre fructificare. Ramura de 
știință la care ne referim are cali
tatea de a cultiva nu nurtiai gin- 
direa rațională, dar chiar și sensi
bilitatea artistică atunci cind ea 
ajunge să se facă înțeleasă și îndră
gită de tineret. Ea răspunde1 celor 
mai multe dintre cerințele spirituale 
ale elevilor, care simt plăcerea de a 
se angaja în competiția intelectuală 
a rezolvării și propunerii de pro
bleme cu aceeași vioiciune și bucu
rie cu care se întrec în lumea spor
turilor, spre exemplu. Cunoscindu-i o 
asemenea multiplă capacitate de in
fluențare a spiritului, avem îndato-
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rirea — o îndatorire care, prin actele 
normative ce Vor fi dezbătute și 
adoptate la apropiatul Congres al 
educației. ■ și învățămintului, trebuie 
să dobindească un caracter general 
și sistematic — șă înfățișăm matema
tica in școala de toate gradele ca o 
sinteză a unui complex de calități 
intelectuale, morale, etice și estetice. 
Tinărului aflat azi pe băncile școlii, 
nu.peste mulți ani chemat să folo
sească matematicile ca instrument de 
gindire și ca limbaj universal in 
înțelegerea realității, trebuie să-i fie 
deopotrivă cultivate, ca trăsături de 
distincție ale personalității sale, pu
terea de investigație, libertatea jo
cului inspirației orientate de logică, 
pasiunea pentru rigoarea științifică, 
simțul analogiilor revelatoare, conști
ința puterii gindirii științifice.

Să nu uităm . insă că asemenea 
calități pot deveni repede sterile 
dacă hu sint însuflețite de dăruirea, 
de pasiunea dascălului față de învâ- 
țămînt și elevi. De la dascălul pe 
care i-am iubit am păstrat mai mult 
decît de la cei pentru care am avut 
sentimente diverse. Chiar dacă unii 
din această din urmă categorie au 
fost mai docți decit unii din prima, 
relația dascâl-elev a fost valorificată 
numai parțial, puțin sau chiar deloc. 
Și aceasta tocmai fiindcă învățătura 
lor nu a angajat suficient sensibili
tatea noastră, a elevilor de atunci.

Umanizarea matematicii, ca a ori
cărei alte științe, dealtfel, nu este 
o sarcină grea, întrucit matematica 
este prin ea însăși profund umană, 
născută din aspirațiile primordiale ale 
omului, aspirații care rămin la fel de 
vii, de ardente în orice stadiu de 
dezvoltare a societății.

Cînd mi-am pus 
problema „omului de 
rind“ in sensul lui de 
astăzi, din România 
constructoare a socia
lismului, mi-a venit 
in minte cuvintul la
tinesc miles, adică sol
dat de rînd și, in înțe
lesul străvechi, unul 
din cei o mie pe care 
trebuia să-i ■ dea pen
tru armata’ romană 
fiecare trib.. Dar cită 
schimbare în cursul 
secolelor și, mai ales, 
cită la noi, in condi
țiile orînduirii socia
liste ! Nu mai e vorba 
pur și simplu de sol
dați, iar cu timpul, sub 
diferite orinduiri, în
țelesul expresiei „omul 
de rind“ — care în loc 
de mii. devenise mi
lioane, in primul rînd 
oameni exploatați, a- 
supriți de clase domi
nante —1 înțelesul a- 
cestui cuvint devenise 
oarecum peiorativ, 
căci nimeni nu se do
rea Chiar un om de 
rînd, ci- măcar cu o 
treaptă mai sus.

Socialismul a schim
bat radical semnifica
ția cuyîntului. înălțind 
omul de rind pe treap
ta producției și crea
ției de care se bucură 
societatea.

Pentru a mă face 
explicit, aș porni de 
lă o afirmație a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al 
Xll-lea Congres al 
P.C.R. Aceasta, cu atit

mai mult cu cit meri
tă să medităm înde
lung și profuiW asupra 
afirmației la care 
vreau să mă refer. 
Secretarul general al 
partidului, cu multă 
bucurie și entuziasm, 
a arătat că din luările 
Ia cuvint nu se mai 
distinge academicianul 
de lucrătorul la mun-

Insemnări de
Mihai BENIUC

cile agricole. Iar lu
crul acesta e profund 
adevărat. Și eu am 
avut același sentiment. 
Problemele politice, e- 
conomice, sociale sau 
culturale erau totdeau
na formulate la cel 
mai inalt nivel de fie
care vorbitor, după 
specialitatea sa și in 
spiritul vremii socia
liste din tara noastră, 
de către intelectuali, 
țărani, muncitori, cu 
deplină competență și 
capacitate de expri
mare.

Firește că numai un 
superficial si naiv cu
getător nu ar putea 
sesiza adincul ideii 
secretarului general al 
P.C.R., care nu face 
confuzie intre un spe
cialist in fizica termo
nucleară și un tracto
rist. nici între minis
trul industriei de ma
șini grele și țin strun

gar. Toate acestea se 
subînțeleg.

Ceea ce reiese lim
pede din afirmația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este faptul 
că structura psiho
socială, spiritul de răs
pundere și capacitatea 
creativă s-au schimbat 
in toată țara, la toate 
categoriile sociale, iar 
convingerea in forța 
de neinvins a socialis
mului e o victorie de
finitiv câștigată, spiri
tul de inițiativă, odată 
cu sporirea bunurilor 
obștești, fiind în conti
nuă ascensiune pe 
drumul către comu
nism. Afirmația secre
tarului general al parti
dului merită un studiu 
aprofundat, ca princi
piu al unui mare ca
pitol al sociologiei in 
condițiile actuale și 
de perspectivă ale so
cialismului;

în ceea ce mă pri
vește, personal, pen
tru susținerea celor 
spuse am. avut oca
zia să particip nu nu
mai la Congres, la Ma
rea Adunare Naționa
lă, la conferințe ju
dețene, ci să și iau 
nemijlocit legătura cu 
oamenii muncii în sen
sul larg al cuvintului. 
din toate domeniile, 
la Baia Mare, de e- 
xemplu, la Sighet, la 
Borșa, la Tîrgu Lâpuș,
(Continuare 
in pag. a V-a)
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Faptă ostășească
Luni, 4 februarie, in timp ce 

se afla in postul de santinelă, 
soldatul-ffrănicer Marian Fânică 
a zărit izbucnind, in amiaza 
mare, o flacără la locuința unui 
cetățean din comuna Socol, ju
dețul Caraș-Severin. Imediat, nu 
alergat la. locul incendiului ser
gentul ■ Sandu Radu, fruntașul 
Relu Crăciun, soldatul Gheor- 
ghe Onofrei și alți grăniceri, 
care au luptat cu bărbăție. citeva 
ore bune', cu flăcările mistuitoa
re. Prezent la fața locului și la 
dogoarea... focului, primarul co
munei, Vilmovici Branco, a a- 
dresat bravilor ostași cele mai 
călduroase mulțumiri. La care 
s-au adăugat și ale gospodaru
lui, bucuros că nu i s-a făcut 
scrum toată agoniseala muncii 
de-o viață.

Consecventă
in localitatea Micula, județul 

Satu Mare, trăiește o joiana 
„mai aparte decit suratele ei” 
— cum ne scrie cititorul nostru 
Mihai Gin. „Eu personal și nu 
numai eu — Continuă el — cred 
că e o ciudățenia, care merită 
să-și găsească locul in rubrica 
„Faptul divers".

Despre ce este vorba ? Joiana 
cu pricina a adus în ograda 
gospodarului numai și numai... 
vițele. Și asta, timp de... ÎS ani 
la rind ! Iată, așadar. încă o 
„ciudățenie" — de data aceasta, 
longevitatea ei. Și. după cum ne 
asigură semnatarul scrisorii, jo
iana nu dă încă nici un semn 
de bătrinețe. Dimpotrivă.

„Nu sinf singură 
pe lume..."

Transcriem aceste rînduri aș
ternute cu litere tremurate, pe 
un petec de hirtie. ' de Adela 
Văzdoagă din S.aliarău — Bo
toșani :

„Sînt o femeie tare bătrină și 
n-am scris -niciodată la gazetă, 
da’ acuma vreau să vă spun că 
intr-o zi am căzut de ne o sca
ră și mi-am rupt o mină și 
m-am lovit rău de tot si, cu 
anevoie și durere, m-am tirit 
pină in casă și am crezut că 
acolo o să mă găsească moartea, 
că afară era tare frig și eu 
n-aveam nici un lemn de pus pe 
joc, da’ m-am pomenit cu vecinii 
și vecinele mele, care mi-au 
tăiat lemne și mi-au făcut fo
cul, care mi-au făcut mincare, 
care au dat la zăpadă si au fă
cut pirtie. care au venit si vin 
mereu să mă vadă și să mă 
ajute cu ce duc lipsă, așa că nu 
mă mai simt singură pe lume și 
le mulțumesc la toți și la. toate 
și le doresc multă, multă sănă
tate..."

Supărat... foc!
Deunăzi, z venind împlcticln- 

du-se pe trei cărări, Ion Ba
laur. din comuna Viișoara — 
Vaslui, nici n-a apucat bine să 
intre in casă, că a și început să 
suduie, să tune și să fulgere îm
potriva familiei, de parcă ea l-ar 
fi adus in starea in care se afla. 
Nici una, nici două, Balaur și-a 
izgonit familia din casă, pe un 
ger aspru, de crăpau pietrele. 
Rămas singur,, a inceput să sco
tocească prin casă pină a dat de 
o sticlă cu petrol. A inșjăcat-o 
și a inceput să stropească lu
crurile din jur. Dar Balaur și-a 
stropit cu petrol și mânecile hai
nei. Așa se face că atunci cind 
a scăpărat chibritul, s-a aprins 
întii haina de pe el. Suferind 
arsuri grave, a fost internat in 
spital. Cu toată intervenția me
dicilor, n-a mai putut fi 
salvat.

Scurtcircuit 
nedorit

Acum, cind fiecare dintre noi,
■ la locul său de muncă și acasă, 
iși drămuiește atent, ca un bun 
și cumpătat gospodar, consumul 
de energie electrică, apar cu 
atit mai de neînțeles apucăturile 
de risipitori ale unora si chiar 
cazuri de hoție de... energie. 
Pornind pe firul unor sesizări, 
lucrătorii postului de miliție din 
comuna Drăganu-Argeș, îm
preună cu specialiști de la în
treprinderea de rețele electrice 
Pitești, au descoperit in satul 
Dumbrăvești consumuri exa
gerate și ilegale de energie elec
trică. Mai exact spus, eludtnd 
legea, citiră cetățeni. folosin- 
dti-se de două transformatoare 
sustrase de la o sondă, și-au 
improvizat — fără autorizație și 
in mod empiric, periculos — 
instalații electrice în casele lor. 
Instalațiile au fost racordate la 
rețeaua electrică, de unde se 
aprovizionau cu curent, bineîn
țeles fără contoare de înregis
trare. Acum e rindul lor să 
fie... curentați. Adică judecați.
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Nici n-a apucat bine să plece 
din gară trenul personal de pe 
ruta. București—Oltenița, că in
tr-unui din vagoane s-a si iscat 
tărăboi. Trei, tineri • — loan 
Bucur. Florea Nae și Nicolae 
Păun — toți trei din comuna Va- 
silați-Ilfov. porniți pe scandal, 
proferau injurii in dreapta și-a 
stingă.

— Ce v-a apucat, neică ? — 
i-a întrebat un călător. Stați li
niștiți la locul vostru. Mai mare 
rușinea. !

Intervenția omului, în loc 
potolească, parcă a turnat 
pe... jocul inflăcărațllor din 
silați, care au pornit si

I
I

!

I

să-i 
gaz 
Va
mal, 

abitir scandalul. Au găsit și un... 
țap, ispășitor, în persoana 
călător, tot tânăr, dar om ) 
și la locul lui. Cei trei, 
bărît asupra lui și l-au 
măr, fiind internat în 
Acum, in fața anchetatorilor, cei 
trei

unui 
pașnic 
au tă- 

bătut 
spital.

!

zmei au devenit... mielușei.
Rubrică' realizata de
Petre POPA
și corespondenții „ScînteuTj
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILORDin geografia marilor împliniri socialiste
ÎN CINCI ANI, ÎN DOUĂ MODERNE ORAȘE DE LA DUNĂRE

TURNU MĂGURELE:
3500 de apartamente

Oiitiu sâaâțațșo
oamenilor

Ocrotirea și întărirea sănătății poporului 
constituie o componentă esențială a politicii 
partidului și statului nostru de creștere a 
nivelului de trai, de ridicare continuă a ca
lității vieții. In acest scop, statul alocă an 
de an de la buget fonduri tot mai însem
nate pentru dezvoltarea bazei materiale, 
pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor 
medico-sanitare. Numai în actuala Jegislatu- 
tă s-au dat în folosință, intre altele : Spitalul 
clinic municipal din București cu 1 500 de 
paturi, spitalele județene Sălaj (la Zalău), 
Ilfov (București), Botoșani cu cite 700 de pa
turi ; spitalele de recuperare din Cluj-Napoca 
și lași cu cite 500 de paturi ; spitalele oră
șenești din : Petroșani, Dej, Făgăraș, Covas- 
na, Călărași, Scornicești, Buhuși, Moldova 
Nouă. Se află în faze înaintate de construc
ție spitalul clinic din Tg. Mureș cu 1 200 pa
turi, spitalele județene Brăila și Drobeta- 
Turnu Severin cu cite 700 de paturi, precum 
și alte unități spitalicești în orașe care nu 
sint reședință de județe. Tot în legislatura 
care se încheie la 9 martie s-au dat în folo
sință 26 de dispensare - policlinici, indepen
dente sau cuplate cu spitale, numeroase dis
pensare, îndeosebi in mediul rural, peste 300

de unități de lucru stomatologice (majorita
tea cu program în două ture), centre jude
țene de recoltare și conservare a singelui, 
noi creșe cu aproape 20 000 locuri, leagăne 
de copii și altele.

In actuala legislatură numărul medicilor a 
crescut cu peste 4 000, ajungînd la peste 
38 000, iar al personalului mediu sanitar cu 
10 000, ajungind la peste 131 000, fiind de 
aproape 12 ori mai, mare decit în anul 1933.

Numărul paturilor de spital a sporit de la 
2 |a 1 000 de locuitori în 1938, la 8,6 în 1978, 
urmînd să ajungă la peste 9 la sfirșitukanu- 
lui 1980. J

România dispune, așadar, de un sistem 
modern și eficient de ocrotire a sănătății. 
Principalii indicatori de sănătate a populației 
se înscriu pe o curbă continuu ascendentă. 
Față de 1938 se înregistrează, acum : o mor
talitate generală redusă la jumătate ; de 
peste 6 ori s-a redus numărul deceselor la 
copii pină la un an ; durata medie de viață 
a crescut in România de la 42 de ani, în 
perioada interbelică, la aproape 70 de ani 
în prezent. (Al. Plăieșu).

în fotografie : Spitalul județean cu 700 de 
paturi din orașul Bistrița.

ÎN LEGISLATURA CARE SE ÎNCHEIE

Numărat medicilor a crescut 
cu peste 4000

Să privim atent cele două ima
gini. Două din miile care alcă
tuiesc astăzi noul chip al ora
șelor patiiei. Imagini care arată 
în mod grăitor cît de bogată in 
împliniri social-urbane este, da
torită politicii partidului de dez
voltare armonioasă a țării, ac
tuala legislatură. Cele două ima
gini sugerează asemenea impli- 
niri, in domeniul construcției de. 
locuințe, și în două orașe dună
rene : Galați și Tr. Măgurele. Pe 
primul, actuala legislatură l-a 
găsit in plină expansiune urba
nistică. Și, ca dovadă, în ultimii 
cinci ani s-au dat în folosința 
oamenilor muncii din acest mu
nicipiu peste 15 000 de aparta- 
mente. Construcții pe care le 
admiră, pentru frumusețea lor, 
atit locuitorii săi, cit și vizitatorii 
orașului de la Dunăre. Cel de-al 
doilea municipiu, Tr. Măgurele, 
și-a început „expansiunea" ur
banistică in actuala legislatură. 
Cele circa 3 500 de aparta
mente construite in ultimii cinci 
ani echivalează cu aproape în
tregul număr do locuințe înălța
te în toți anii construcției socia
liste. Ritmul rapid în care sînt 
construite la noi locuințele aduce 
in viața oamenilor nu numai 
„confortul interior", ci și alte ele
mente — apă, termoficare, trans
portul urban, creșe și. grădinițe, 
școli, unități comerciale și pre
statoare de servicii, baze spor
tive și de agrement etc. Efortu
rile mari pe care le face statul 
pentru dezvoltarea continuă a 
construcției de. locuințe au deci 
consecințe mult mai complexe in 
viața oamenilor. Să amirftim în
tre acestea și faptul că peste 
70 la sută din apartamentele 
construite in actuala legislatură 
au fost amplasate, in ambele 
orașe, în zone cît mai apropiate 
de locul de muncă. Să subliniem, 
de asemenea, că în ambele 
orașe ritmul construcției de lo
cuințe este superior celui de 
creștere demografică a popu
lației.

...Două exemple — două com
parații, o singură concluzie : ac
tuala legislatură, atît la scara 
fiecărei localități, cit și a între
gii țări, se caracterizează prin 
cele mai mari realizări în dome
niul construcției de locuințe, al 
ridicării calității vieții oamenilor 
muncii. (C. Priescu).

(Urmare din pa?. I)

crearea in februarie 1979 a consiliilor 
unice agroindustriale de stat și co
operatiste. Dacă se au in vedere și 
celelalte elemente ale cadrului orga
nizatoric democratic, .se observă lesne 
că, de la nivelul secției de fabricație 
ori al fermei agricole pină la nivel 
național, s-a cristalizat un ansamblu 
armonizat și cuprinzător de exprimare 
a opiniilor, de valorificare a expe
rienței practice, de captare a suges
tiilor valoroase, de mobilizare a 
energiei tuturor celor ce muncesc, 
in tripla lor calitate, de proprietari- 
producători-deținători ai puterii.

Cu măsuri la fel de importante se 
încheie această legislatură în dome
niul alcătuirii și funcționării orga
nelor puterii de stat. Marea Adu
nare Națională a votat printre altele 
legile nr. 5/1975, 3/1976 și 5/1976 refe
ritoare la organizarea și funcționarea 
consiliilor populare, la Congresul 
consiliilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare, Ca
mera legislativă, Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare, 
conferințele pe județe ale deputaților 
consiliilor populare. Prevederi legale 
la fel de importante, inspirate de 
realitățile in continuă schimbare ale 
vieții economicp-sociale, au fost a- 
doptate in legătură cu însăși func
ționarea organelor supreme ale pu
terii de stat și cu sistemul electoral. 
Ca un corolar al tuturor acestor mă
suri de importanță hotărîtoare pentru 
dezvoltarea și adincirea democrației, 
va fi reținut de istorie momentul 
dării spre publicitate și imediată 
aplicare a propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu referitoare la 
creșterea rolului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste și îmbu
nătățirea organizării sale, propuneri 
dezvoltate și in documentele celui 
de-al doilea Congres al F.D.U.S.

Desigur, toate aceste struc
turi și metode s-au născut din 
ceva, .din configurația și cerin
țele unei realități obiective, dez
voltă premise constituite in anii 
anteriori, corespund unei optici.

și unui spirit definitorii pentru, 
întregul partid, pentru întregul 
popor. Iată, în acest sens, opinia 
prof. univ. dr. Mihai CHIOREAN, 
decan al. centrului de perfecțio
nare a cadrelor de conducere din 
cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" :

— Locul, rolul și caracteristicile de
mocrației socialiste in tumultul edi
ficării noii orinduiri pe pămintul 
României corespund, printre altele, 
unei trăsături esențiale a Partidului 
Comunist Român. Partidul nostru nu

permanent in fruntea poporului, 
partidul a vegheat permanent să nu 
se desprindă de popor. Așa se face 
că astăzi el poate fi asemuit nu cu 
o punte de comandă sau cu un vîrf 
de piramidă, ci esențial și hotăritor 
pentru viață, ca seva in stejar, ca 
plasma in țesuturi, ca energia în 
atomi. Experiența și eficiența poli
ticii P.C.R. ea partid de masă se 
situează, cred, printre alți factori, la 
izvoarele progresului democrației, so
cialiste. progres promovat cu âtita 
consecvență și originalitate in acești

poate fi imaginată fără promovarea 
neabătută a democrației muncito
rești . Aș putea să prezint multe 
date care atestă că și în uzina noas
tră activitatea de conducere a de
venit de neconceput fără dialogul 
permanent cu masa de muncitori, 
iar organismele de conducere colec
tivă sau de control muncitoresc 
funcționează ca adevărate organe 
vitale ale marelui colectiv. Să vă 
prezint insă un amănunt. Iată, zilele 
acestea am distribuit un chestionar, 
foarte simplu de completat, tuturor

de legătură între perfecționarea 
democrației socialiste și atitudi
nea oamenilor față de muncă ?

— Da. E un exemplu simplu, dar 
care m-a frapat. Astă toamnă, ca ur
mare a îndemnurilor și măsurilor 
luate de conducerea de partid, de- 
falcarea cifrelor de plan pentru anul 
ce urma s-a încheiat încă din luna 
noiembrie. Pentru prima oară au 
putut fi luate in dezbatere sarcini 
concrete înainte de a fi trebuit să 
trecem la realizarea lor. Știți ce e- 
fect a avut asupra oamenilor ? Ne

O democrație coiisecveMt afitinată
e un partid de grup, un partid de 
clan, un partid de turn de fildeș, ci, 
in cel mai propriu ințeles al cuvîn- 
tului, un partid de masă. Intrucit 
socialismul nu poate fi opera unei 
minorități și cum, în special în pe
rioada de după Congresul al IX-lea, 
ritmurile și eforturile consacrate edi
ficării noii societăți au implicat o 
mare concentrare de energie umană 
și pricepere politică, și caracterul de 
partid de masă al P.C.R., s-a accen
tuat. și s-a afirmat tot mai puternic. 
Această caracteristică fundamentală 
se manifestă in mai multe moduri, 
în interiorul partidului ea se mani
festă prin efectivele sale, prin struc
turile organizatorice și prin demo
crația vieții de partid. în exterior, 
adică în relația partid-popor, această 
importantă trăsătură se afirmă prin 
capacitatea partidului de a fi sufle
tul întregii vieți sociale. Reunind 
pe cei mai buni și pe cei mai con- 
știenți oameni ai muncii, partidul a 
combătut in același timp orice atitu
dine elitaristă ; intărindu-și rolul 
conducător, partidul a repudiat in 
acești ani imaginea de dispecerat 
izolat de clocotul vieții ; situindu-se

ani și aflat el. însuși, acum, la jonc
țiunea a două legislaturi, in fața unei 
noi perioade de afirmare convingă
toare.

Conform opiniei anterior ex
primate. democrația socialistă 
in ipostazele curente de mani
festare poate fi înțeleasă ca un 
reflex al permanentei osmoze a 
partidului cu masele cele mai. 
largi. Cum se regăsește acest 
„reflex" în ambianța faptelor 
cotidiene 1 Ne-au exemplificat 
doi activiști , confruntați zilnic 
cu un noian de probleme, ce 
trebuie rezolvate nu oricum, ci 
prin cele mai bune soluții. Mai 
întii — tovarășul Nicolae BU- 
DICA. secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii de ma
șini electrice București, care 
ne-a spus :

— Exigențele actuale ale produc
ției, ale bunei gospodăriri a mijloa
celor și resurselor n-ar putea fi 
atinse fără să antrenezi cele mai 
largi cercuri de oameni, nu num^i 
la înfăptuirea hotărîrilor, ci și la 
adoptarea lor. Aplicarea noului 
mecanism economico-financiar nu

muncitorilor. Tema lui : ce imbună- 
tățiri crede fiecare că trebuie aduse 
utilajelor sau procesului tehnolo
gic. De ce a apărut această iniția
tivă ? Denumire nu are, ca să zici că 
ne putem grozăvi cu ea. De așcultat 
păreri, tot ascultăm, și în adunările 
de partid, tineret sau sindicale, și 
in adunările generale ale oampnilor 
muncii. De studii abstracte n-avem 
timp să ne ocupăm. Atunci, pentru 
ce am mai distribuit acești fluturași- 
chestionare ? E foarte simplu. Ne-am 
obișnuit ca deciziile să aibă o pu
ternică bază de masă. Ne-am con
vins că rezultatele sînt direct propor
ționale cu lărgimea bazei de masă 
a deciziilor. Ne-am învățat nu nu
mai să respectăm democrația, ci să 
o și încurajăm. Ne-a intrat în obiș
nuință să căutăm a ști permanent 
părerea oamenilor.

— Ați conturat o relație direc
tă între adincirea democrației și 
exigențele producției. Legislatu
ra care se încheie la 9 martie 
a.c. se identifică cu perioada ce
lui mai pronunțat progres eco
nomic. Ne puteți da un exemplu

maipomenit. Pînă acum se întîmpla 
ca cifrele de plan să vină și in luna 
februarie. Dezbaterile se făceau oa
recum în abstract. Oamenii luau cu- 
vintul, se angajau să depășească pla
nul, dar la ce anume să-l depășească, 
se întîmpla uneori să nu știe. Ei 
bine, să fi văzut acum dezbateri ! Să 
fi remarcat acum opinii ! Soluții ! 
Propuneri ! Angajamente ! Iată, o 
măsură atit de simplă și firească a 
dat pur și simplu un suflet nou exer
citării democrației. .

„Fără consultarea frecventă a ce
tățenilor, fără un sprijin continuu 
din partea activului de deputați, a

comitetelor de cetățeni, fără o antre
nare a obștii prin toate organizațiile 
de masă, avintul impetuos al dezvol
tării unei localități cum este vechiul 
tirg, noul municipiu, al Alexandriei, 
ar fi fost imposibil intr-un termen 
atit de scurt —- ne-a declarat prima
rul localității, tovarășul Ion RADU- 
CU. De la alegerile din 1975 pină in 
prezent s-au construit blocuri ele lo
cuit cu de peste două ori mai multe 
apartamente decît în trei legislaturi 
anterioare, rodnice și acelea. Cum 
să pregătești lucrările, să rezolvi as
pectele social-umane ale sistematiză
rii. să impulsionezi lucrările de con
strucții. să iei in primire edificiile, 
să animi cu viață civilizată noile 
cvartale, să gospodărești averea edi
litară altfel decit prin cel mai larg 
sprijin cetățenesc ! Iar sprijinul ce
tățenesc e confirmarea democrației. 
E o demonstrație că democrația so
cialistă e democrația faptelor, că po
litica socialistă e politica împliniri
lor. Am citit într-o carte felurite pă
reri și definiții ale unor autori stră
ini despre democrație. Unul dintre ei, 
politolog englez, scria : „Democrația 
înseamnă nu bunăstarea sau înflo
rirea poporului, ci metoda de guver
nare a poporului". Altul, scriitor 
francez, remarca plin de ironie că 
democrația c „arta de a-i împiedica 
pe oameni să se amestece in trebu
rile care-i privesc". Să avem iertare, 
dar cu asemenea concepții, cred că 
și Alexandria și celelalte localități 
ale țării ar fi rămas și acum așezări 
înecate in praf și adormite in uitare".

...Afirmarea tot mai pregnantă a democrației socialiste — coordonată 
constantă a progresului multilateral al societății noastre. Am redat citeva 
opinii, am reconstituit, cu ajutorul lor, imaginea acestui cadru larg și 
insuflețitor al vieții politico^sociale din România socialistă. El corespunde 
unui organism sqciâl viguros, e dimensionat conform unei cunoașteri știin
țifice a realităților vieții și cerințelor ei. orientat după constelațiile istoriei 
ce se cere făurită. Valoarea deosebită a acestui cadru se cere pusă in evi
dență prin participarea plenară a fiecăruia dintre noi. prin conștiința și 
conștiinciozitatea fiecăruia, prin inalt spirit de răspundere, probe vii ale 
înțelegerii necesității sociale, adică ale libertății. E un preludiu firesc al 
evoluției spre societatea comunistă, pe coordonatele, științific stabilite în 
Programul partidului.
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Pentru aplicarea decretului privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile 

Descoperiți, prindeți și stîrpiți 
„ROZĂTORUL"!

Din trei tractoare date la casare,
un tractor nou! I

în județul Argeș, valoarea pieselor recondiționate crește
de la 12 milioane în 1979 la 46 milioane în acest an

Consiliului de Stat privind recuperarea și va- 
niateriale refolosibiie, utilizarea și circulația

Recentul Decret al 
lorificarea resurselor 
ambalajelor statuează și in domeniul agriculturii sarcini și obiective 
de cea mai mare importanță referitoare la recuperarea și recondi- 
ționarea pieselor, subansamblelor și a produselor de la tractoarele 
și utilajele agricole ce se casează. Prin rezultatele obținute, multe 
stațiuni de mecanizare și centre de reparații specializate din țară 
se situează în avanpostul acestei bătălii, dovedind cu prisosință 
avantajele utilizării pieselor recondiționate, atît în ce privește redu
cerea consumului de piese noi, cit și diminuarea costului reparațiilor, 
în cele ce urmează, supunem atenției experiența debîndită în acest 
domeniu de stațiunile de mecanizare a agriculturii din județul Argeș.

comitetului județean urmărind îndea
proape îndeplinirea lor.

— în această campanie de reparații, 
lipsa pieselor de schimb s-a reclamat 
mult mai puțin decît in ceilalți ani.

— Este urmarea firească a recupe
rării și recondiționării pieselor vechi 
— ne spunea tovarășul Petre Leca, 
directorul Trustului S.M.A. Dacă în 
1978 valoarea pieselor recondiționate 
era de 10,7 milioane lei, iar în 1979 — 
de 12,4 milioane lei, în acest an 
ne-am propus să realizăm 46 milioa
ne Iei, ceea ce reprezintă aproape 50 
la sută din totalul pieselor ce pot fi 
recondiționate pe ansamblul parcului 
existent de tractoare și mașini agri
cole. Practic, aceasta este valoarea 
economiilor pe care le vom realiza 
prin această acțiune.

Comitetul județean de partid Argeș 
a stabilit cu mai mult timp in urmă 
un amplu program de măsuri pentru 
ca în agricultură să se treacă hotărî.t 
Ia recondiționarea pieselor de schimb 
uzate. Soluționarea practică a acestor 
probleme a impus ca, pe lingă cele 
șapte centre de reparații specializate 
de la stațiunile de mecanizare Mără- 
cinenî, Schitu-Golești, Costești, Mi
roși, Teiu, Topoloveni și Domnești, 
să se organizeze temeinic acțiunea de 
recuperare și 'rccondiționare a piese
lor vechi.

— încă de anul trecut — ne spu
nea tovarășul Ion Sirbu, prim-se- 
cretar al comitetului 'județean de 

■ partid — în cadrul unei plenare au 
fost adoptate planuri concrete pe sec
toare și domenii de activitate, biroul

Ponderea pieselor recondiționate in valoarea
celor folosite la reparații

Denumirea utilajului
Ponderea pieselor recondiționate 

din valoarea celor folosite 
la reparații 

(în procente)

Valoarea 
economiilor 
de piese noi 

pe 1980 
(mii lei)

1979 ]1980
Tractoare 20 30 8 370
Combine C-12 20 25 2 125
Combine pentru furaje 15 20 1 060
Brose de balotat ( 40 45 480
Mașini fitosanitare 40 45 540
Pluguri 30 45 765
Grape cu disc 40 50 1 000
Cultivatoare 60 70 280
Semănători păioase 70 70 ' 201
Semănători prăsitoare 60 75 217

O primă concluzie evidențiază 
faptul că. față de anul trecut, în 
acest an, la toate categoriile de uti
laje analizate ponderea pieselor re
condiționate în activitatea de repa
rații este în creștere. Pentru econo
mie, aceasta prezintă o importanță 
deosebită, deoarece, in acest fel, ne
cesarul de piese noi scade corespun
zător. Reține atenția faptul că, în 
timp ce la unele categorii de utilaje 
ponderea pieselor 
riază între 45 și

recondiționate va-
75 la sută, la alte

categorii, mai precis la utilajele com
plexe, acest procent este încă destul 
de scăzut. Este o situație determi
nată de nivelul actual de dotare ă 
centrelor de reparații, care nu au po
sibilitate să recondiționeze un număr 
mai mare de piese cu grad ridicat de 
tehnicitate din componența tractoa
relor și combinelor autopropulsate. 
Rezultă că tocmai la aceste categorii 
de mașini agricole sînt cele mai mari 
rezerve de a spori volumul de piese 
recondiționate.

Cum este organizată activitatea
Să vedem cum este organizată acti

vitatea în două centre de reparații 
reprezentative ale județului — de la 
stațiunile de mecanizare Mărăcineni 
și Schitu-Golești — pentru a răspun
de la unele întrebări concrete.

1. Ce se întîmplă cu trac
torul propus la casare ? 
Toate tractoarele din familia U-650 
aprobate la casare, pe baza graficului 
întocmit de Trustul S.M.A., sint adu
se la centrul de reparații specializat 
de la S.M.A. Mărăcineni. Aici este 
organizată în amănunt activitatea de 
recuperare a tot ce este refolosibil de 
la aceste tractoare. O echipă specia
lizată execută dezmembrarea utila
jelor în piese, subansamble și an- 
samble. După o constatare tehnică 
detaliată, acestea se împart în urmă
toarele categorii :

— piese bune, care pot fi folosite 
direct in procesul de reparații ;

— piese care necesită anumite 
operații de recondiționare, pentru a 
fi aduse la parametrii funcționali 
inițiali ;

— materiale recuperabile — axe 
din oțeluri speciale, aluminiu, ca
pete de conducte, bronz — din care 
pot fi confecționate o serie de pie
se simple pentru mașini agricole 
sau alte utilaje ;

— materiale și piese ce nu se Pot 
recupera, se 
fontă, fier și neferoase.
cindu-se prin unitățile de specia
litate.
în același mod este organizată ac

țiunea de recuperare și la tractoarele 
legumicole, pomicole și viticole, din

sortează în tablă, 
valorîfi-

familia U-400, care se execută la cen
trul de reparații de Ia Schitu Golești, 
ca dealtfel și la restul mașinilor 
agricole repartizate pe centrele de 
reparații specializate din județ. .

2. Concret, cîte piese și 
materiale^ se recuperea
ză . OPerathle efectuat^ mai sus 
capătă în final un contur precis. Din- 
tr-un tractor U-G50 propus la casare sc 
recuperează, în general, 150 de repere 
principale. Din acestea, circa 20 de 
repere — pinioane, carcase, axe, în 
greutate de 300—400 kg, pot fi refo- 
losite ca atare, fără prelucrare. Res
tul, de 130 de repere, in greutate de 
600—700 kg, pot fi reutilizate numai 
după recondiționare. In plus, mate
rialele recuperabile însumează în 
medie 100—150 kg. Recapitulind. re
zultă că :

de Ia un tractor casat se recuperea
ză diferite piese și materiale în jur 
de 1 000—1 150 kg. Ceea ce, din 
punct de vedere valoric, reprezintă 
circa 5 500—6 000 lei. Piesele și ma
terialele recuperate de la cele 220 
de tractoare casate anul trecut au 
permis reducerea necesarului de 
piese noi cu 3,5 milioane lei, reali- 
zindu-se, totodată, o economie de 
metal în industria constructoare de 
mașini de aproape 132 tone.
Tot aici trebuie menționat că. pen

tru efectuarea recondiționărilor, au 
fost organizate posturi specializate pe 
tipuri de operații, cum sînt : încăr
care prin sudură electrică sub strat 
de flux, depuneri galvanice, alezări, 

.rectificări, prelucrări mecanice, lu-

crări de lăcătușerie, precum și repa
rații de aparatură electrică și bobinai.

3... Și cite s-ar putea re
cupera ? „Avem rezultate bune, 
în lumina prevederilor recentului 
decret, dar putem și trebuie să reali
zăm mult mai mult — ne spunea to
varășul Gheorghe Isbășoiu, șeful cen
trului de reparații de la Mărăcineni. 
Prin dezvoltarea secțiilor de recondi- 
ționări ne-am propus ca și la trac
toare să recondiționăm în acest an 
aproape 50 la sută din totalul piese
lor ce pot fi recuperate. Adică vom 
mări numărul reperelor recondițio
nate de la 150 la 210 și vom realiza 
economii de piese noi în valoare de 
5,5 milioane lei. în anul 1981 vrem 
să recondiționăm circa 80 la sută din 
piesele recuperate, ceea ce înseamnă 
aproape limita maximă posibilă. în 
acest scop, consider necesar ca Mi
nisterul Agriculturii să ne sprijine 
pentru a fi dotați in plus cu unele 
mașini de strictă necesitate, cum sînt 
mașini de mortezat, de frezat ver
tical, de rectificat rotund și instalație 
de sudură prin puncte. Efectul eco
nomic, marcat prin reducerea consu
mului de piese noi, ar justifica din 
plin această dotare, care s-ar amor
tiza în cel mult 3—4 ani.

Din discuțiile avute cu specialiștii 
de la acest centru am reținut preo
cuparea de a extinde recondiționarea 
și la alte categorii de piese și insta
lații lolosite in agricultură. Anume, 
executarea pinioanelor de la tractoa
re și mașini agricole, îndeosebi pen
tru reperele deficitare, dezvoltarea 
secției de recondiționare a motoare
lor electrice de toate tipurile și a 
pompelor submersibile, ca și înfiin
țarea unei secții noi de recondițio
nare și fabricare a pieselor și suban- 
samblelor de la instalațiile folosite 
în zootehnie, cum sînt cele de muls, 
de evacuare a dejecțiilor, de adăpat 
mecanic și utilaje din bucătăriile 
furajere.

4. Care este costul re 
cosidiiionăriter ?
plător ne-am propus 
la această întrebare.—: 
recondiționare se consumă 
materiale și manoperă, 
sau mai puțin, după gradul de teh
nicitate al pieselor. Iată insă'că o 
măsură luată de Ministerul Agricul
turii stabilește, surprinzător, ca pie
sele recondiționate să fie introduse 
in magazie și valorificate cu o va
loare de 10 la sută din aceea a pie
selor noi. Ce înseamnă acest lucru ? 
în tabelul de mai jos sînt1 trecute 
costurile calculate pe baza tehnolo
giei de recondiționare la pite va re
pere mai importante, comparativ cu 
cele ale pieselor noi.

Nu întim-
; să răspundem 
în rprocesul- de 

energie, 
mai mult

Denumirea 
piesei

Costul 
pieselor 

recon- 
noi dițio

nate
— în Iei —

Căfnăși cilindru U-650 140 18
Arbore motor U-650 850 96
Chiulasă U-650 840 460
Servodirecție 2 030 1 100
Axă planetară U-650 425 185
Ax turnat 280 154
Disc roată motrice 985 311
Pedală frină 132 72

Concluzia se impune de la sine. 
La toate reperele analizate costul de 
recondiționare este mult mai mare — 
la unele de 3—4 ori — decît 10 la 
sută din valoarea pieselor noi. Este 
limpede deci că valorificarea piese
lor recondiționate către alți benefi
ciari, numai cu 10 ia sută din va
loarea celor noi, înseamnă ca centrul 
de reparații să înregistreze pierderi. 
Este o situație care determină o scă
dere a interesului și preocupării pen
tru recondiționarea tuturor pieselor 
recuperate la un anumit reper, cen
trul de reparații limitîndu-se, prac
tic, la a-și asigura numai necesarul 
pentru nevoile proprii, cu toate con
secințele ce decurg de aici.

5. De ce prisosesc unele 
piese Da, există și astfel de 
situații. în timp ce unele piese de 
schimb noi nu se găsesc, aceleași pie
se, dar recondiționate, prisosesc. Mai 
precis, nu-și găsesc utilizarea fireas
că în activitatea de reparații. Și 
aceasta pentru faptul că baza jude
țeană de aprovizionare și desfacere 
a Ministerului Agriculturii, deși, are 
sarcina expresă de a colecta și re
condiționa piesele de schimb, nu a 
primit plan pentru valorificarea și 
desfacerea lor. Ca urmare, continuă 
să se solicite industriei piese noi. 
Așa se face că Ia centrii! de reparații 
de la Mărăcineni cresc stocurile de 
cămăși de cilindru, arbori motor, 
discuri ale roții motrice, osii plane
tare etc., care au fost recondiționate.

număr, care 
să fie recon- 
ori. Arborii

la număr. Ce 
majoritate a 
la un tractor 
fi recondițio- 

astfel viata

6. De cîte ori se pot face 
recondițîonările ? Există 0 se‘ 
rie de piese, puține la 
prin construcție permit 
diționate de două-trei
cotiți au chiar șase trepte de recon
diționare. După cum subliniam insă, 
aceste piese sint puține 
se întîmplă cu marea, 
pieselor recuperate de 
casat ? De cîte ori pot 
nate, prelungindu-Ii-se
in exploatare ? Iată o întrebare capi
tală pe care și-au 
și tehnicieni de Ia centrul de repa
rații Schitu Golești. Nici un norma
tiv în vigoare nu dă răspuns la 
această problemă. Cu atît mai mult, 
ideea și rezultatele, poate nu prea 
spectaculoase pentru început, merită 
să fie luate în considerație.

— La cîteva repere recuperate, 
prin repetarea operațiilor de recon
diționare. am ajuns să le scoatem 
complet din planul de aprovizionare 
cu piese noi — ne spunea tovarășul 
Ion Roșu, șeful centrului. Dintre 
acestea amintesc : 
disc ambreiaj 
cuplaj elastic,, oanaa rrinei ș.a. i 
baza experienței din anii trecuți și 
constatărilor din 
propus să stabilim 
de recondiționări Ia majoritatea pie- 
seloi- pe care Ie recuperăm. în felul 
acesta vom reduce și 
sarul de piese noi.

Este o invitație la 
direcția generală a 
institutul de cercetări 
trebuie să-i dea curs

pus-o specialiști

șeful centrului, 
suport osie față, 

asamblat, disc priză, 
banda frinei ș.a. Pe 

. . .ia 
acest an, ne-am 
numărul posibil

mai mult nece-

acțiune căreia 
mecanizării și 
de specialitate 
fără întîrziere.

In concluzie, cîteva probleme care-și așteaptă 
rezolvarea

© Analizarea posibilităților de dotare a centrelor de reparații cu 
mașini-unelte și instalații de strictă necesitate, care să permită recon
diționarea unui număr mai mare de piese și, îndeosebi, a celor cu grad 
ridicat de tehnicitate.

® Pentru fiecare reper cuprins în normativul de recuperare a piese
lor vechi se impune elaborarea unor tehnologii unitare de recondițio- 
nare, astfel ca pe baza lor să se calculeze costul ferm pentru valorifi
carea pieselor recondiționate.

© în activitatea bazelor județene de aprovizionare și desfacere tre
buie întronat un spirit de ordine și disciplină ferme, pentru preluarea 
de la centrele de reparații a disponibilului de piese recondiționate, care 
să fie valorificate cu prioritate la reparații.

• $
© Experiențe cura este cea a județului Argeș, ca și a altor unități 

din țară, trebuie să constituie premisa unui studiu amănunțit privind 
posibilitatea recondiționării de mai multe ori a unor piese recuperate, 
in scopul reducerii necesarului de piese noi.

Un cuib al „Rozătorilor"?
Ce efort tenace ! Ce 

luptă istovitoare trebuie să 
desfășori străpungînd mun
tele de șpan. adunat pe 
nesimțite in jurul tău. gata 
să te-nghită, aidoma unui 
viclean nisip mișcător. Să 
recunoaștem, o asemenea 
„performanță" nu e la in- 
demîna oricui. îți cere, și 
încă -din plin, o seamă de 
calități. Mai întîi. tăria de 
a te abține să nu compari 
ditamai 
care ai 
început 
pe care
întreagă ;
sau. mpi corect spus, incă-

bucata de metal pe 
avut-o în fată la 
cu piesa minusculă 
ai prelucrat-o o zi 

apoi, ambiția

și pui în aplicare 
concesie.
de aspectul mai 
mai puțin hazliu 

întîm-

păținarea de a nu trage 
nici o concluzie din paguba 
pe care ai produs-o. Tre
buie, deci, nu numai să ai 
mentalitatea „Rozătorului", 
dar să o 
fără vreo

Dincolo 
mult sau
al unei asemenea 
plări, lucrurile sînt serioa
se. chiar foarte serioase, 
invitînd deopotrivă la me
ditație și la acțiune.

La meditație, 
„Rozătorul", cînd 
de metal, se arată 
afară de pofticios.

deoarece 
e vorba 
din cale

Exem-

ple ? Suficiente. Au fost 
de ajuns trei trimestre din 
anul trecut pentru ca uni
tățile Centralei industriale 
de masini-uneltc. mecanică 
fină și scule din București 
să depășească cu 26.1 tone 
consumul de metal la fa
bricarea 
600 mm : 
cătorilor 
logice 
ușoară, 
arătat < 
„harnic".

Atenție, deci, proiec- 
tanți ! Stîrpiți „Rozătorul" 
care s-a cuibărit pe „plan
șetă" 1

strungurilor de 
; în cazul produ- 
de utilaje tehno- 

pentru industria 
„Rozătorul" s-a 

de două ori mai

Anchetă realizată de ing. Aurel PAPADIUC

Desen de Vidrei SANDU
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„AM ECONOMISITE—spune hărnicia
„RISIPEȘTE!"-o îndeamnă birocrația

Oricine asculta darea de seamă și 
discuțiile din adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea de ferite din Urziceni — anali
tice, la obiect, cu puternice accente 
critice, cu deosebire pe acele laturi 
ale activității unde „se putea mai 
bine și mai mult" — ar fi rămas, 
dacă făcea abstracție de rezultatele 
cu totul remarcabile obținute, 
impresia că predominante 
șurile. „Acesta este stilul 
statornicit la noi. Cînd 
munca, punem întotdeauna 
programul, realizările și 
nevalorificate cărora le dăm cea mai 
mare atenție ; acestea din urmă de
vin, la rîndul lor, 
spus după aduna
re tovarășa Cora- 
lia Săndulescu, 
secretara- comite
tului de partid.

Ne vom opri, 
înainte de a înfă
țișa .experiența a- 
cestui tîhăr colec
tiv — care, deși a 
pășit abia în al 
doilea deceniu de 
strează maturitate . , . .
fesi’onală — asupra realizării princi
palilor indicatori din 1979 : 109 la sută 
Ia producția netă industrială, 115 la 
sută la producția marfă, 106 la sută 
la productivitatea muncii. Toate, 
absolut toate angajamentele asu
mate în întrecere au fost substan
țial depășite.

Dovadă a exigenței față de lipsuri, 
a preocupării pentru alinierea între
gului colectiv la. nivelul fruntașilor, 
a creșterii răspunderii individuale — 
„fiecare -om al muncii este condu
cătorul propriei activități", se preci
za în darea de seamă — a fost ati
tudinea combativă față de cei care 
nu-și fac datoria, care întîrzie 
lipsesc de la program. Astfel, 
1979 indicele de utilizare a timpului 
de lucru a fost de 95,6 la sută. Din 
total, absențele nemotivate reprezin
tă 2,9 la sută, iar învoirile 2,2 la sută, 
îl ascultăm pe tehnicianul Dumitru 
Mihai, secretarul comitetului U.T.C. : 
„Pe întreprindere, timpul de lucru 
neutilizat echivalează cu o producție 
suplimentară de 5 milioane lei. Dacă 
facem un calcul, absentele reprezin
tă orele afectate unui atelier de 100 
de oameni care n-ar lucra două luni. 
Trebuie să se termine odată cu în
voirile și cu... bolnavii închipuiți. 
Ținînd seama că în unitatea noastră

cu 
sînt lip- 
de lucru 
analizăm 

alături 
rezervele

programe" — ne-a

sînt tineri, organizația 
va trebui să pună un 

disci-
majoritatea 
de tineret 
accent deosebit pe întărirea 
plinei în muncă".

Planul producției fizice a fost rea
lizat integral Ia fiecare sortiment și, 
ceea ce este mai important, în con
diții de înaltă calitate. Dovada? Re
fuzurile de calitate au scăzut față de 
anul precedent, fiind în prezent 
practic înlăturate. „Controlul de ca
litate trebuie să fie mai activ 
și exigent pe întreg traseul, de 
la intrarea materiei prime pe por
țile fabricii și pînă la produsul finit 
— a spus. tovarășa Nina Ionescu, 
tehniciană la C.T.C. De aceea, la 
această activitate trebuie să parti-

lei, iar țara n-a cheltuitlioane 
valută.

Este
să fie _____ ... ___________  ___
rală. Dar n-a fost așa. în ciuda rea
lității, centrala de resort apreciază 
pur și simplu (cu toate 
care decurg de aici)

un succes care ne așteptam 
evidențiat în adunarea gene-

urmările 
că întreprin

derea nu a realizat planul de inves
tiții pentru că... n-a cheltuit toți 
banii alocați (?!). Adică de ce să faci 
economii, cînd poți să risipești ? Bi
zară optică ! Iată ce a spus tovarășul 
Ion Giuvara, șeful sectorului de in
vestiții : „Greșeala pornește de la 
faptul că nu se urmărește planul 
fizic, ci numai valoric. Dacă cineva 
vine în timpul

Colectivul întreprinderii de ferite din Urziceni 
a realizat prin autodotare un mare voium de 
investiții, dar constată că în fața centralei 

este „vinovat44 pentru acest succes

existență, demon- 
și competentă pro-

sau 
in

cipe întreg colectivul fabricii. O sin
gură verigă defectă poate compro
mite o însemnată producție. în ce 
ne privește, noi, cei din serviciul 
C.T.C., ani introdus metode perfec
ționate, dispunem de aparatură de 
înaltă tehnicitate. Așa că ne anga
jăm să nu treacă „bariera calității" 
nici un produs necorespunzător. Dar, 
înainte de toate, esențial este ca fie
care, la locul său de muncă, să-și 
facă datoria".

Pentru realizarea planului produc
ției fizice, întreprinderea de ferite 
din Urziceni iși extinde capacitatea 
productivă an de an. Este de subli
niat hotărîrea cu care a acționat har
nicul colectiv de aici pentru realiza
rea cu forțe proprii, prin autodotare, 
a acestor lucrări. în 1979. de pildă, 
au fost proiectate în atelierul pro
priu de proiectare și inginerie teh
nologică ,și realizate apoi în secția 
de autodotare mașini de rectificat 
segmenți pentru micromotoare. ma
șini de rectificat ferite, cuptoare de 
tratament termic, atomizoare ș.a. Am 
reținut că toate aceste utilaje func
ționează la parametrii proiectați, 
unele de la inceputul anului 
1979. altele din trimestrul II, și că 
au realizat. în același an, un spor 
de producție de peste 5 milioane 
Iei. Un element suplimentar: s-au 
economisit Ia aceste lucrări 7,3 mi-

proiectării sau la 
execuție cu o idee 
care reduce cos
tul lucrării, este 
mai bine să re
nunțe. După acest 
„sistem" anacro
nic de lucru (cine 
l-o fi brevetat ?) 
ar trebui să arun
căm banii în vint. 
Altfel zis, dacă 

vrei să faci planul, atunci dă-i pe ce 
i-oi da, numai-.să scapi de ei !“.

în acest an, volumul investițiilor a 
crescut la 40 milioane lei. aproape 
dublu față de anul trecut. Cu atît 
mai mult se impune reglementarea 
situației. Specialiștii nu stau cu bra
țele încrucișate. Caută soluții, mai 
rapide, mai ieftine, mai simple. De 
aceea am vrut să cunoaștem părerea 
delegatului Centralei industriale de 
electronică și tehnică de calcul, ing. 
Gheorghe Mihăilă, director economic. 
Surpriza a fost totală. Explicațiile 
date în adunarea generală sint de-a 
dreptul hilare : „La noi sumele re- 

cind cheltuielile sint mal 
considerate economii, 
cît e in proiect, nu 

Facem in

zultate, 
mici, nu sint
N-ai cheltui,! 
ți-ai făcut planul (?!).
continuare demersuri ca să rezolvăm 
situația. Am pus problema verbal, 
am ridicat-o de mai multe ori' și în 
scris. Să mai așteptăm". Un limbaj 
caragialesc, prin care se încearcă să 
se explice că se fac demersuri; pen
tru ca economiile să fie considerate... 
economii. Așa se întîmpiă cind fap
tele o iau înaintea hirtiilor. Rămine 
ca Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini să rezolve neințîrziat 
și micile amănunte ale birocrației.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scinteii”

Cooperativa poate prinde puteri 
numai din fapte!

Darea de seamă și raportul comi
siei de revizie, prin modul cuprin
zător și foarte exact in care au pre
zentat activitatea desfășurată anul 
trecut de către membrii cooperatori 
din Movilița, județul Vrancea; au 
imprimat, din capul locului, un preg
nant caracter de lucru dezbaterilor, 
îndemnind la o serioasă autoanaliză 
pe fiecare din cei 180 de cooperatori 
prezenți in sală. Graficele și tabelele 
comparative, care evidențiau nu 
numai diferențele de producție din
tre ferme, ci și pierderile pe care a 
trebuit să le suporte unitatea ca ur
mare a unui mod greșit din partea 
unora de a înțelege răspunderea 
pentru realizarea producției, s-au do
vedit a fi pină la urmă cele mai im
portante puncte de referință în înfă
țișarea adevăra
telor cauze ale 
nerealizării pro
ducțiilor agricole 
stabilite pe anul 
1979. Lucrurilor 
li s-au spus pe 
nume, fără ocoli
șuri. chiar și a- 
tunci cînd cel cri
ticat era tovarăș 
de muncă din aceeași echipă, era 
șeful fermei sau președintele coope
rativei.

Cum era de așteptat, discuțiile 
cele mai apririse's-au purtat pe mar
ginea cauzelor care au dus lâ nerea- 
Iizarea producțiilor planificate la 
grîu, porumb, struguri, lapte și car
ne. Le vom prezenta in ordinea im
portanței.

La culturile de cîmp, cei mai mulți 
vorbitori au criticat calitatea slabă a 
lucrărilor agricole, dind numeroase 
exemple de parcele cultivate cu po
rumb care au fost compromise din 
cauza neexecutării prașilelor. „Echipa 
din care fac parte — spunea coope- 
ratoarea Floarea Ciușleanu — s-a 
angajat în primăvara trecută să lu
creze in acord global 60 ha cu po
rumb. La vremea săpatului însă, doar 
jumătate ne-am prezentat la lucru, 
încurcați și de ploi, nu am reușit să 
facem față întregului lan, astfel că, 
pină să vină ajutoarele, o parte din 
culturi au fost înecate de buruieni. 
Echipa a realizat o producție medie 
de 2 000 kg la hectar, dar pe supra
fețele îngrijite s-au obținut și 5 600 
kg porumb boabe". Cooperatoarea, 
analizînd cauzele acestei stări de lu
cruri, a criticat conducerea coopera
tivei și pe șeful de fermă pentru 
greșelile comise în organizarea și 
aplicarea acordului global. Totodată, 
a propus ca, pentru acest an, la fer

ma de la Trotușanu să fie organi
zate formații de lucru mai mici, că
rora să li.se explice consecințele pe 
Care le Vor avea de suportat în ca
zul în care nu vor executa lucrările 
agricole la termenele prevăzute.

— Eu aș completa propunerea to
varășei Floarea Ciușleanu cu nece
sitatea supunerii spre aprobarea adu
nării generale a unor sancțiuni pen
tru astfel de oameni care nu respec
tă ordinea și disciplina — intervine 
cooperatorul Ion Savin. Legea spune 
clar că cei care nu-și fac numărul 
de norme să nu beneficieze de lot în 
folosință. Iată de ce propun ca prin 
votul nostru de astăzi să determinăm 
conducerea cooperativei să treacă la 
aplicarea acestei prevederi. Sint de 
acord cu reorganizarea echipelor care

La C.A.P. Movilița-Vrancea, după o analiză 
aspră și exactă - dar au mai fost asemenea 
analize - trebuie trecut la lucru cu energie 

și răspundere

au obținut rezultate slabe. Consider, 
de asemenea, ca, odată cu consti
tuirea sectorului de chimizare, și in 
cooperativa noastră să ia ființă o 
formație specializată in prepararea 
soluțiilor pentru combaterea dăună
torilor.

După multe și aspre critici Ia 
adresa activității secției de meca
nizare a luat cuvintul șeful acesteia, 
tovarășul Mircea Damian. încercarea 
de a-și acoperi lipsurile în organi
zarea muncii, trecind răspunderea pe 
seama altora, a primit o ripostă fer
mă și pe loc din, partea cooperatori
lor. După mai multe interpelări, 
șeful secției a trebuit să recunoască 
că este complet străin de multe din 
neajunsurile din activitatea mecani
zatorilor. Lecția dură pe care a pri- 
mit-o. despre ceea ce înseamnă co
rectitudine și angajare totală l-a 
adus pînă Ia urmă pe firul acelei 
autoanalize care se aștepta de mult.

Zootehnia — un sector cu un po
tențial puternic in această unitate — 
și-a dezvăluit adevărata față nu atît 
prin darea de seamă, unde cele cîteva 
referiri la modul general ne-au lă
murit doar că lucrurile nu stau deloc 
bine, cît mai ales prin reliefarea de 
către îngrijitorii de aici a cauzelor 
reale care au transformat această în
deletnicire, cu tradiție aici, într-o ac
tivitate nerentabilă. Concret, care 
sînt aceste cauze ? Toader Piciorlung 
— cooperator : neajunsurile mari în

repartizarea și folosirea pășunilor, 
dezinteres in gospodărirea și conser
varea furajelor, lipsa unui sistem de 
cointeresare care să stimuleze pe cei 
care muncesc. Costică Duță — coope
rator : slabă preocupare din partea 
conducerii cooperativei pentru dez- 

' voltarea acestui sector, lipsa unei în
drumări și asistențe tehnice calificate, 
greșeli în sistemul de producere a fu
rajelor. Constantin lenei —economist: 
rețineri mari și neîntemeiate în intro
ducerea mecanizării și aplicării tehno
logiilor moderne de întreținere [și fu
rajare, deficiențe in organizarea 
muncii și aplicarea acordului global.

Numitorul comun al tuturor inter
vențiilor din cadrul adunării gene
rale a fost acela de a ridica această 
unitate la nivelul posibilităților reale 

existente aici. 
„Ferma pe care o 
conduc — spunea 
Constantin Duță 
— a ieșit fruntașă 
patru ani la rînd, 
dar rezultatele pe 
care le obțin 
nu-mi dau mare 
satisfacție cînd Ie 
compar cu cele 

realizate în unitățile foarte bune. 
Nu avem pămînt de Bărăgan, 
dar în fermele noastre sint echipe 
care obțin producții de 4 200 kg grîu 
și orz. 5 600 kg porumb boabe, 2 700 
kg floarea-soarelui și 40 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar. De ce alt argu
ment mai este nevoie pentru.a do
vedi adevăratul potențial al pămin- 
tului nostru ?' Desigur, sint multe 
cauze care fac să obținem încă pro
ducții mici. Dar pentru rezolvarea 
lor cred că trebuie să privim nu 
atît asupra lipsurilor, ci mai ales la 
ceea ce avem de făcut. Or, asta pre
supune muncă multă și bine organi
zată. Acum, cind timpul s-a încălzit, 
trebuie să trecem urgent la trans
portul și administrarea îngrășămin
telor naturale, desfundarea terenului 
pentru noua plantație, tăiatul corzilor 
de vie".

După cum sc poate vedea, chiar si 
din intervențiile prezentate, nu a fost 
o dezbatere comodă nici pentru cei 
invitați să participe la desfășurarea 
ei, și cu atit mai puțin pentru condu
cerea cooperativei. Dar ea a avut 
marele merit că. în spiritul democra
ției noastre socialiste, oamenii și-au 
exprimat deschis părerile, au făcut 
propuneri de cea mai mare însemnă
tate pentru îmbunătățirea activității 
in această cooperativă.

KosSf POP
Dran DRĂG.ULESCU
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Politica partidului și statului nostru de asigurare a deplinei egali
tăți in drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, iși află o grăitoare expresie și in cinstirea tradițiilor înaintate, 
progresiste ale naționalităților conlocuitoare, a creației și luptei celor 
mai de seamă dintre l'iii acestora — parte integrantă a uriașului tezaur 
istoric al națiunii noastre socialiste. în spiritul acestei politici urmate 
cu neabătută consecvență omagiem in rîndurile de față memoria revo
luționarului și istoricului secui Orbân Balăzs, de la a cărui naștere se 
împlinește astăzi un secol și jumătate.

Planurile de tavățăimnl 
în concordanță cu dezvoltarea 
economică și socială a țării

Proiectele noilor planuri de invă
țămint, care vor fi, supuse dezbaterii 
și aprobării apropiatului Congres al 
educației și învățămintului, relevă 
preocuparea susținută a societă
ții noastre socialiste, condusă și 
îndrumată cu clarviziune de partid, 
de a asigura perfecționarea con
tinuă a procesului instructiv-edu- 
cativ, pregătirea temeinică pentru 
muncă și viață a tineretului patriei, 
educarea sa in spirit comunist, revo
luționar. Este trasată cu consecvență 
orientarea spre unirea tot mai.strinsă 
a învățămintului cu cercetarea și 
producția care, așa cum menționa 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la des
chiderea acestui an școlar, este un 
„factor determinant pentru realiza
rea unui învățămint modern. de 
înaltă eficiență științifică". Integra
rea este concepută. în strinsă con
cordanță cu dezvoltarea economică și 
socială a țării noastre, in prezent și 
în perspectiva deceniilor următoare, 
așa cum este prefigurată în Docu
ment eie adoptate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Român.

în această optică sînt demne de 
toată atenția prevederile din noile pla
nuri de învățămint privind sporirea 
numărului de ore destinat studierii 
unor discipline fundamentale, cum 
sînt matematica, fizica și chimia, a 
căror pondere a .crescut simțitor la 
toate tipurile și profilurile de licee. 
Se creează astfel condiții pentru o 
pregătire mai unitară a elevilor la 
aceste discipline fundamentale, in
diferent de profilul viitoarei lor spe
cializări. Se ține pe bună dreptate 
seama de experiența valoroasă, a 
școlii românești, de tendințele exis
tente pe plan mondial în pregătirea 
științifică și profesională a tinerei 
generații.

După cum se știe. în zilele noastre, 
ca și în viitor, biologiei îi revin 
sarcini deosebite în soluționarea 
unor aspecte fundamentale și expli
cative. Studiul biologiei într-o sin
gură oră pe săptămînă la fiecare 
clasă, așa cum se prevede in proiec

„Ortograma ziîei“
De cîteva ori pe săptămînă, in 

școlile din județul Bistrița-Nă- 
sâud, citeva minute înainte de 
începerea programului de lucru 
al fiecărei clase sint consacrate 
consolidării noțiunilor de orto
grafie. predate elevilor în orele 
de limba română. învățătorii, 
profesorii de specialitate dictea
ză elevilor un scurt fragment 
clin textele literare inserate în 
manualele de limba și literatu
ra română. Odată corectate, res
pectivele exerciții devin obiect 
de discuție colectivă. Aproape 
fiecare școală se străduiește să 
găsească modalități cit mai in
teresante și eficiente pentru a 
evidenția rezultatele înregistra
te de elevi și, concomitent, să 
contribuie la „popularizarea" 
greșelilor mai frecvente și co
rectarea lor. 

tele de plan pentru majoritatea tipu
rilor și profilelor de licee, 'limitează 
insă, după părerea mea, posibilitatea 
tineretului de a înțelege problemele 
de biologie moleculară, de inginerie 
genetică, de ecologie. Asupra acestui 
aspect cred că este necesar să se me
diteze mai profund.

Referitor la orientarea fundamen
tală a învățămintului nostru privind 
legarea învățămintului cu cercetarea 
și cu producția se impune observația 
că dacă pentru practica in producție 
noile planuri prevăd 10—13 săptă
mâni de activitate productivă (excepție 
fac liceele pedagogice, sanitare și de 
artă), reprezentînd aproximativ 1/3 
din totalul orelor de curs la fiecare 
clasă, pentru formarea la elevi a 
deprinderilor de cercetare nu se re
zervă spațiul și timpul necesar. Pro
pun ca,- in planurile de învățămint, 
la unele discipline fundamentale, 
cum sînt fizica, chimia și biologia, 
un anumit număr de ore săptămînă! 
să fie destinat lucrărilor practice de 
laborator, in cadrul cărora elevii să-și 
poată forma deprinderile de cercetare 
științifică.

în noile planuri de învăță
mint se prevede, in mod justifi
cat, sporirea numărului de ore săp- 
tămînal și pentru studiul altor dis
cipline care vor asigura o mai te
meinică și unitară pregătire poliiieo- 
ideologică și de cultură generală a 
tineretului școlar, cum sînt științele 
sociale, limba și literatura română, 
geografia ș.a., discipline cu valențe 
educative profunde.

Expresie a profundului democra
tism al orînduirii noastre socialiste, 
dezbaterea publică a noilor planuri 
de învățămint, adoptarea lor de către 
apropiatul Congres al educației și în- 
vățămîntului, le vor asigura, fără în
doială. un înalt conținut științific, un 
echilibru rațional în predarea disci
plinelor și o mai mare stabilitate.

Profesor emerit
Gheorțjhe I. ISA
Liceul industrial „Andrei Mureșanu" 
din Dej, județul Cluj

La Școala generală nr. 1 din 
Singeorz-Băi apare cu re
gularitate „ortograma zilei", în
scrisă pe o tablă așezată la ve
dere intr-unui din holuri.

— Merită reținut faptul că, 
după o astfel de ..popularizare", 
elevul respectiv devine mai sili
tor la învățătură, în scurt timp 
face progrese vizibile in expri
marea corectă — ne-a spus prof. 
Lelia Cocean, directoarea școlii.

—- Dar de ce asemenea exerci
ții și in afara programului, de 
ce nu numai in cadrul lecțiilor 
de limba română ?

— Nu e vorba de a „suplini" 
ce nu s-a făcut în lecțiile cu
rente. ci de a „exersa", de a a- 
profunda noțiunile predate în 
clasă, de a interveni mai activ. 
(Florica Dinulcscu).

să devină subingineri specializați in tehnologia construcțiilor de mașini și electromecanică minieră. Alți peste 
150 studenți sint înscriși la profilurile pedagogice - filologie și educație fizică. Studenții ou la dispoziție 42 
laboratoare și cabinete modern utilate, ateliere pentru activitatea productivă. In fotografie : instantaneu la

agricolă, mai aproape 
cerințele practicii

Principalul scop al învățămintului 
agricoUeste ca, la încheierea cursuri
lor. fiecare absolvent să posede un 
orizont larg de cunoștințe de specia
litate și, in același timp, să fie ca
pabil să mînuiască corespunzător 
mașinile și instalațiile folosite în 
agricultură. Cu alte cuvinte, să 
execute lucrări foarte diferite, re
glaje. întrețineri tehnice și remedieri. 
Alături de acestea, absolvenților le 
este absolut necesară cunoașterea 
tehnologiei culturilor agricole, meto
dele de combatere a dăunătorilor, 
precum și a unor noțiuni de agroteh
nică și agrochimie pentru a putea 
proteja și îmbunătăți calitățile natu
rale ale solului.

Cum se prefigurează această pre
gătire prin prisma noilor planuri de 
învățămint ce urinează a fi supuse 
dezbaterii apropiatului Congres al 
educației și învățămintului ?

O primă constatare ce se impune la 
urmărirea acestor planuri : numărul 
disciplinelor tehnologice și orele ce 
le sint repartizate au cunoscut, față 
de planurile de pină acum, o reducere 
în raport cu normele indicatoarelor 
tarifare de încadrare, care cer ca ab
solvenții treptelor I și a Il-a de liceu 
să ooată face față anumitor lucrări 
în producția agricolă, să se adapteze 
rapid la elementele de modernizare 
a producției și a muncii. Totodată, 
din planul de invățămint al licee
lor agricole au dispărut o serie de 
discipline care, de fapt, conturează 
pregătirea viitorului absolvent, cum 
sint : protecția plantelor, tehnologia 
culturilor horticole, iar discipline ca 
mecanizare, mașini agricole,, baz.ele 
creșterii animalelor și agrochimia be
neficiază de mai puține ore.

orele, de lucrări practice în laboratorul de mașini și acționări electrice Foto : S. Cristian

Dacă, bunăoară, luăm în considera
ție sarcinile obiectului mecanizarea 
agriculturii (la profilul agricol), dis
ciplină care pune bazele execuției lu
crărilor în tehnologii moderne la mn- 
joritatea culturilor, observăm că, în 
cele 106 ore din treapta. I de liceu, 
elevii trebuie să invețe tipurile de 
tractoare, mașinile de prelucrare a so
lului și de semănat, exploatarea, re
glarea și întreținerea lor. Or, numai 
pentru plug, cea mai simplă dintre 
unelte, sint necesare 14 reglaje, iar 
pentru întreaga sistemă de mașini 
existentă în exploatare, numărul a- 
cestora se ridică la circa 1 500 — toa
te trebuind să fie însușite nu numai 
teoretic, dar și practic, in primul rînd. 
în .timpul prevăzut în planurile de 
invățămint va fi mai greu de reali
zat, pe aceste domenii, o pregătire 
temeinică, de calitate, a elevilor.

Asigurarea unei calificări înalte a 
viitorilor muncitori agricoli in condi
țiile creșterii gradului de complexi
tate a producției — așa cum se sub
liniază in Directivele Congresului al 
XII-lea al partidului — trebuie reali
zată. in primul rînd. în sistemul de 
învățămint. Pentru ca învățămintul 
tehnic-agricol să rămină, in conținut, 
un învățămint de nivel mediu, care 
să asigure pregătirea multilaterală a 
absolvenților, propun să fie revăzut 
raportul de ore dintre disciplinele de 
cultură generală și cele de specia
litate, în folosul acestora din urmă, 
în acest mod, școala iși va asigura 
o eficientă mai mare, învățămintul se 
va lega mai strîns de practică,

Inq. Margareta IONEE 
directoarea Liceului agroindustrial 
Călugăreni - județul Ilfov

Noi unități 
de învățămint 

în satele ieșene...
în satul Verșeni din comuna 

Miroslovești, județul Iași, sat cu 
rezonanță sadoveniană. de unde 
a plecat Profira Ursache și unde 
a venit deseori marele nostru 
scriitor Mihail Sadoveanu să-și 
petreacă copilăria, la bunici, 
există, o școală de 100 ani. Acea 
școală din trecut, modestă, cu 
numai două săli de clasă, este 
acum un fel de muzeu. In jurul 
ei s-au înălțat, cu timpul, alte 
construcții școlare.

Recent, satui Verșeni s-a îm
bogățit cu incă un local de școa
lă — cu 8 săli de clasă, labora
toare și ateliere-școală, dispuse 
pe două niveluri — realizată cu 
fonduri 'de la stat și din contri
buția cetățenilor.

In ultimii patru ani, în satele 
județului Iași s-au construit și 
dat in folosință 333 săli de cla
să. (Manolc Corcaci).

...și pe meleagurile 
Harghitei

în anul școlar 1979—1980, în 
municipiul Miercurea Cluc s-a 
dat în folosință un liceu 
industrial cu 20 săli de cla
să și ateliere-școală, dotate cu 
aparatură didactică modernă, 
iar la Vlăhița, un grup școlar cu 
7 săli de clasă, ateliere-școală 
cu 100 de locuri și o cantină cu 
200 de locuri. Elevii liceului a- 
groindustrial din Odorheiu Secu
iesc beneficiază de o nouă can
tină cu 200 de locuri. La Liceul 
industrial nr. 1 din Miercurea 
Ciuc s-a construit un internat 
școlar cu 230 de locuri și se află 
în construcție un nou internat 
școlar cu 216 locuri. (I.I). Kiss).

Viața unor generații coincide ade
sea cu perioade hotăritoare pentru 
dezvoltarea societății și nu de rare
ori în existența personalităților mar
cante din rîndurile generației respec
tive se reflectă momentele cele mai 
de seamă ale unor asemeneă epoci. 
Acum 150 de ani, cind Orbân Balăzs 
a văzut lumina zilei in satul Polonița 
de lingă Odorheiu Secuiesc, in țara 
noastră, ca și în întreaga Europă se 
manifestau tot mai energic tendințele 
spre schimbări progresiste. Orbân 
Balăzs a crescut laolaltă cit tinerii 
aparținînd generației pașoptiste și cu 
toate că împrejurările familiale l-au 
obligat să plece de tinăr in Turcia, 
el nu s-a rupt de cei ce năzuiau și 
acționau pentru adinei transformări 
sociale, pentru 
îmbunătățirea stă
rii celor din rîn
durile cărora s-a 
ridicat.

Concepțiile sale 
revoluționare, ro
mantice s-au con
turat incă din ti
nerețe. exemplu 
fiindu-i. așa cum 
recunoștea mai 
tîrziu, cei care s-au jertfit „propo
văduind libertatea, opărind dreptu
rile poporului".

Idealurile democrat-revoluționarc, 
setea de libertate l-au îndemnat ca 
în timpul revoluției de la 1848 să 
organizeze un corp de voluntari in 
Turcia, dar înfrîngerea revoluției a 
făcut inoperantă acțiunea sa. în 
perioada ce a urmat, Orbân a devenit 
sprijinitorul entuziast al emigranți- 
lor revoluționari refugiați in Impe
riul otoman, din care cauză guvernul 
austriac a cerut extrădarea iui. Și-a 
găsit salvarea în Anglia, mai apoi in 
insulele Jersey și Guernsey. Aici a 
menținut un strîns contact cu cunos- 
cuții revoluționari Mazzini și Louis 
Blanc, precum și cu marele 'mesa
ger al romantismului și al gindirii 
republicane, Victor Hugo.

împlinise treizeci de ani cînd s-a 
reîntors în țară. în condițiile opre
siunii contrarevoluționare care re
prima cu sălbăticie orice activitate 
politică s-a dedicat cu o energie ui
mitoare activității științifice. A pu
blicat, în 6 volume, impresii de că
lătorie despre Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Mult mai important este 
însă faptul că intre 1862—1868 a 
cutreierat peste 500 de sate din Se
cuime, a făcut cercetări in arhive și 
biblioteci, acumulind un imens ma
terial istoric, etnografic, geologic, 
de natură economică pentru realiza
rea principalei sale opere „Descrie
rea ținutului secuiesc" („A Szekely- 
fold leirâsa"), publicată în 6 mari vo
lume.

Munca de cercetare a lui Orbân 
Balâzs nu a constituit un scop in 
sine, un 'refugiu din fața grijilor 
apăsătoare. Dimpotrivă, el a căutat

150 de ani de !a nașterea 
revoluționarului 

și istoricului secui 
Orbân Balâzs

Expoziție la Tîrgoviște
Piese reprezentative ilustrînd di

versele perioade de creație ale me
talului sint reunite in expoziția „Arta 
germană a fierului" deschisă la Mu
zeul de istorie și arheologie din 
Tirgoviște. Organizată in cadrul re

de industrializare 
tizare armonioasă 
ductie pe intreg

ca pe această cale să mobilizeze ma
sele, să le conștientizeze asupra pro
blemelor sociale majore, seranalind 
și căile de soluționare. Datorită con
cepției sale realiste, in principala sa 
lucrare a susținut necesitatea dezvol
tării industriei, ca singurul mijloc de 
combatere a procesului de pauperi
zare;. a îndemnat la înființarea unor 
școli industriale și comerciale, pentru 
a crea o generație care „să transforme 
acest, ținut atit de puțin prielnic și 
nerentabil pentru agricultură intr-0 
zonă industrializată". Intr-o cuvîn- 
tare din 1878 a susținut că acea na
țiune „care nu dispune de industrie 
proprie, care să stea la baza unui 
comerț exterior susținut, nu dispune 
de condiții de viabilitate". Orbân 

Balâzs a intuit 
deci necesitatea 
obiectivă a acelor 
schimbări profun
de care aveau să 
fie înfăptuite in 
secuime abia in 
anii socialismu
lui. datorită poli
ticii economice 
consecvente pro
movate de P.C.R.. 
a țării, de repar- 
a forțelor de pro- 
teritoriul national.

Spirit democratic, Orbân Balâzs era 
conștient de împletirea destinelor 
istorice ale românilor și maghiarilor 
din Transilvania. în introducerea 
lucrării sale capitale, a ținut 1 să 
sublinieze că „sufletul meu este cu
prins de sentimentele de respect Și 
frăție pentru toate naționalitățile dirț 
această țară". Spiritul dragostei fața 
de popor străbate toate scrierile sale/ 
El consideră neabătut că solidaritatea 
frățească a tuturor locuitorilor Tran
silvaniei constituie o uriașă forță 
motrice a progresului ; scrie cu ace
eași căldură despre * problemele de 
viață ale secuilor din Trei Scaune, 
Ciuc și Gheorghieni sau ale româ
nilor de pe Valea Mureșului, pe care 
îi caracteriza astfel : „Populația To- 
pliței in mare parte românească, tin 
popor viguros și mîndru, crescut în 
aerul curat al munților și in spiritul 
unei vieți împlinite prin muncă 
activă...".

• ZA$L Sub egida Comitetu
lui de cultură și educație socia
listă al județului Iași, Centrul 
județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artis
tice de masă a editat peste 20 
de plachete cu poezie și piese 
de teatru, creații ale unor au
tori distinși la a doua ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Aceste publicații a- 
jută la îmbogățirea re.pertoriilor 
formațiilor artistice de amatori 
In noua etapă a concursului. 
(Manole Corcaci).

Identificarea lui cu nevoile po
porului, lupta neîncetată pentru re
zolvarea problemelor de care de
pindea progresul economico-social al 
tării in acel timp explică de cc Orbân 
Balăzs a fost considerat unul dintre 
cei mai remarcabili secui, fiind privit 
cu considerație și stimă de către ur
mași, ca un autentic militant revo
luționar. ale cărui idealuri de liber
tate și progres social cunosc, azi, îm
pliniri durabile în patria noastră so
cialistă.

Dr. Magyar! ANDREI 
Cluj-Napoca

lațiilor culturale stabilite între Româ
nia și R.D. Germană, expoziția cu
prinde aproape 100 de lucrări de o 
largă diversitate, demonstrind virtu
țile meșterilor din această țară in 
arta prelucrării metalului.

Responsabilitatea 
artistului *)

Inițiativa Filarmonicii 
„George Enescu" de a ne 
oferi un ciclu retrospectiv 
asupra simfoniei contempo
rane românești se consti
tuie intr-un moment de re
zonanță națională, cu atit 
mai mult cu cit a captat 
atenția casei de discuri 
„Electrecord" și a Radiote- 
leviziunii române. Pentru 
că dintre aproape 100 de 
simfonii și simfoniete crea
te după cel de-ai doi
lea război mondial, din 
care nu lipsesc nume ca 
George Enescu. Mlhai) 
Jora, Dimitrie Cuclin, Paul 
Constantinescu, pină la Lia
na Alexandra. Șerban Ni- 
chifor, se desprinde o idee 
prețioasă : școala muzicală 
românească contemporană 
s-a înscris azi cu drepturi 
egale in marele, concert 
universal al culturilor de 
tradiție seculară.

Debutul ciclului Simfonia 
românească — avînd pe 
afișe Simfonia cantabile de 
Theodor Grigoriu și, în pri
mă audiție. Simfonia a IV- 
a de Gheorghe Dumitrescu
— se anunță promițător, 
fiindcă atit Mircea Cris- 
tescu, cit mai ales Ovidiu 
Bălan au imprimat lucrări
lor o certă personalitate, 
ambii dirijori străduindu-se
— împreună cu orchestra — 
să depășească obișnuitele 
„lecturi" de odinioară, mai 
muit sau- mai puțin exac
te. corecte, dar fără strălu
cire. De data aceasta, par
ticiparea interpreților s-a 
simțit din plin, Ovidiu Bă
lan oferindu-ne chiar un 
exemplu de dăruire artis
tică și seriozitate profesio
nală ce ne întărește con
vingerea că generația tînă- 
ră de șefi de orchestră si
tuează bagheta românească 
pe o treaptă superioară 
față de trecutul apropiat.

Compusă în 1950 și revi
zuită în 1966. Simfonia can

tabile de Theodor Grigo
riu definește nu numai o 
perioadă de inceput a com
pozitorului. ci mai ales c 
etapă de gindire a creato
rilor noștri specifică mo
mentului de însușire a ex
perienței enesciene și de 
afirmare a ethosului autoh
ton prin mijloacele de ex
presie ale limbajului muzi
cii universale. Liric prin 
excelență, Theodor Grigo
riu ne-a convins- atit prin 
paginile de largă cantabi
litate (Canto e corteggio), 
cit și prin momentele de 
încleștare, de dramatism, 
prin expresia originală de 
transfigurare a folclorului 
românesc demonstrată de 
finalul opusului,

Datînd din anul -1970. 
Simfonia a IV-a de Ghe
orghe Dumitrescu se în
scrie cu aceeași consecven
ță creatoare in stilul atit de 
personal al a'utorului ora
toriului „Tudor Vladimires- 
cu“, ' devotat intonației 
populare, cantabilității dis
cursului muzical, dramatis
mului împins pină la mo
numental. Am admirat teh
nica variațională (Allegro 
con l'uoco), remarcabila 
construcție arhitectonică a 
Passacagliei, scherzo-ul pâr
tii a treia — cea mai carac
teristică secțiune a stilului 
propus dintotdeauna de 
Gheorghe Dumitrescu, fina
lul lucrării in care se face 
loc unei retrospective sono
re a tuturor ideilor tema
tice exprimate pe parcurs. 
Simfonia a . IV-a se înscrie 
perfect in sfera operei și 
oratoriului autorului „Mio
riței", demonstrind evanta
iul larg de forme și genuri 
pe care 'Gheorghe Dumi
trescu le abordează de la 
înălțimea unui artist de 
autentică vocație națională.

Viorel COSMA

Filarmonica bucuresteană 
și cerințele publicului 

Două inițiative care vin 
în întîmpinarea lor

Fără cîteva cicluri noi, 
fără citeva evenimente-șoc. 
fără festivaluri strălucitoa
re — stagiunea unei insti
tuții muzicale ar fi bineîn
țeles sortită să îmbrace 
haina monotoniei, să-și go
lească treptat sălile, să se 
mulțumească cu citeva a- 
plauze binevoitoare... Fi
larmonica» „George Enescu" 
insă nu a dorit astfel de 
situații. Iată citeva argu
mente : deschiderea ciclu
lui „Simfonia românească", 
în care sint programate 
lucrări . simfonice aparți- 
nind tuturor generațiilor 
de creatori ; după cum se 
știe au fost deja două con
certe cu lucrări de Theo
dor Grigoriu, Gh. Du
mitrescu, urmează pagini 
semnate de Lucian Meția- 
nu. Wilhelm Berger. Pas
cal Bentoiu, Ludovic Feld
man, Dan Constantinescu, 
Ion Dumitrescu. Anatol 
Vieru, Liana Alexandra, 
Doru Popovici, Sigismund 
Toduță ;z mai mult, paralel 
cu concertele se vor realiza 
imprimări pe discuri ,.Elec
trecord". Apoi preocuparea 
filarmonicii de a lansa ti
neri compozitori de talent '■ 
ciclul „Tineri compozitori 
români", alcătuit din prime 
audiții și reluări din crea
ția lui Vlad Ulpiu. Șerban 
Nlchifor, Călin Ioachimes- 
cu, Anton Șuteu. Horia 
Șurianu, Adrian Pop. Maia 
Ciobnnu.

încă un ciclu recent lan
sat de Filarmonica „George 
Enescu" : „Panoramic XX". 
După întîlnirea cu Adrian 
Tomescu — pian, cu mu
zica lui Stockhausen. My- 
riam Marbe..., succes deplin 
a Avut trombonistul Ale
xandru Graur, laureat al 

Festivalului național „Cin- 
tareă României". Greu de 
închipuit pentru cel care 
nu prea frecventează sălile 
de concert, că un recital de 
trombon poate fi intr-ade
văr o descoperire, o revela
ție pentru public. Și totuși, 
acesta a fost efectul celor 
peste 60 de minute de mu
zică oferite de Al. Graur și 
de colaboratorii săi : Ovi
diu. Cucu — pian. Cristina 
Bărbulescu — vioară. lancu 
Văduva — trompetă, de 
ansamblul „Hyperion", con
dus de compozitorul lancu 
Dumitrescu. Pentru că și-au 
propus pagini variate ca 
stil, ca tehnică, și-au dozat 
inteligent programul : de. la 
o piesă ușoară, de scoală, a 
lui H. Busser, la solo-uri 
de efect, care s-au numit 
rind pe rînd : Fantezie 
(Malcolm Arnold). Dimen
siuni (Roberto Bocacceci). 
Monolog (Manuel Enri
quez), la Divertismentul cu 
ecouri jaz-istice al lui 
Boris Blacher. Detașat apoi, 
spre piese de conținut : lu
crarea irlandezului Frank 
Cocoran și cea de-a treia 
secvență din lucrarea ..In
cantații dacice" de Doru 
Popovici. o compoziție se
nină, liniștită, o curgere 
echilibrată. în care momen
tele clarinetului, vibrafonu- 
lui, corzilor, pregătesc In
spirata melopee a trombo
nului.

Un recital care a dezvă
luit calitatea de muzician a 
lui Al. Graur, tehnica sa 
excepțională, bucuria cu 
care intră în zonele mai 
puțin știute ale instrumen
tului.
Smaranda OȚEANU

La o lectură facilă și 
discontinuă, lipsită de acea 
privire de ansamblu, pe 
firul devenirii ei. Radu 
BourbanuJ ne apare ca poet 
clasicizant atras necontenit 
de farmecul sonor al cu
vintelor, in care regăsește 
adesea însăși substanța li
ricii. Acestea sint evidențe 
și caracteristici ale poeziei 
sale și nu mai puțin cali
tăți. fiindcă cercetarea o- 
nestă nu poate sâ nu des
prindă de aici subordonarea 
formelor tradiționale, gus
tul pentru rostirea aleasă 
a unui crez poetic mult 
mai adine și cuprinză
tor. în tot ceea ce a 
scris, poezie său pro
ză, se reflectă, cu mij
loace artistice, lumea în 
sensul ei larg categorial, 
frămintarea din adine a 
umanității. Ușor deghizată 
în veșmintele sale de 
gală, poezia nu poate as
cunde izvorul ei durabil — 
aflat în omenesc, de unde 
iși extrage continuu, cu in
tensități variabile, sub
stanța, și spre care se re
varsă, după reguli intime 
și specifice, spre aceeași 
lume. Cu cit iși iubește 
mai mult armonica chi
tare, cu cit grațioasele vo
lute ale versului său des
coperă noi spații sonore, cu 
atit aplecarea s;ț, spre în
trebările lumii devine mai 
apăsată.

Văzută în timp, lirica 
poetului parcurge momente 
de liniște și de învolbu
rare într-o succesiune a- 
proape ciclică. între „Zbor 
alb" din 1983 și „Cheile 
somnului" din 1967 sau 
.Piramidele frigului" din 
1970, apropierile de atmo
sferă și substanță sînt evi
dente, toate traversind 
stări de liniște și impăcare 
cu sine. „Cai de apocalips" 
din 1939 și recentul volum 

„Planeta nebunilor" tran
scriu, cu mijloace dife
rite. o stare de puternică 
tulburare a echilibrului 
lumii. Situate la patru de
cenii distanță unul de altul 
volumele au comun ace
eași intensitate a partici
pării poetului la viață, 
arâtînd, cu înalt spirit ci
vic și umanitar, perico
lele ce-o amenință. Evi
dent, „Caii de apocalips", 
apăreau în preajma declan
șării marii conflagrații 
mondiale și valoarea lor de 
avertisment nu a scăpat 
nimănui. Sensul recentu
lui volum este mai divers 
și mai nuanțat.. El se dez
voltă, în primul rînd, din 
incidențele contradictorii 
ale lumii de azi, din exce
sele, uneori monstruoase, 
ale dezvoltării arbitrare. 
Poetul vede planeta des
frunzită de „marele exod 
al pădurilor seculare către 
oceane" și aude „freamă
tul marilor rădăcini ale 
pădurilor dezrădăcinate" 
Ei simte cum toate „for
mele vii ale vieții fac par
te din mine, .deși le uitam". 
Poezia devine astfel o 
formă de luare în posesie 
a realului, a realului ame
nințat de excese și nepă
sare, capabile să ducă la 
o desfigurare a acestuia. 
De aici o subînțeleasâ che
mare la echilibru și deo
potrivă un avertisment, pe 
cit de dureros, pe atit de 
responsabil.

Mesajul acestei poezii 
vine din aspirația ei spre 
înțelegere și pace. Oamenii 
au nevoie de adevăr și 
poetul ii caută cu înfrigu
rare : „De unde încep trep
tele către adevăr ? / spu- 
neți-mi că urcă in reali
tate / să iți asigure drept 
de cetate / să te apropie 
umana căldură". Poetul 
știe că in diverse locuri 

din lume s-a adunat ură, 
minciună și durere, că se 
țes mocnite stihii. De aceea 
ii doare „Că-n zborul ei 
spre — aceste plaiuri / din 
patria care mă poartă / 
doinită de viori și naiurif 
pasărea păcii cade moartă". 
De aici ne apare firească 
aspirația poetului : „Visez 
o planetă curată", o planetă 
cu alte conștiințe, năzuind 
spre omenie, echilibru și 
pace. Integrată acestui 
univers, poezia iși înalță 
glasul spre apărarea valo
rilor umane și a înțele
gerii intre oameni. Res
ponsabilitatea față de 
destinul omenirii rămîne 
vibrația perenă a acestui 
ciclu.

Celelalte două părți 
mai puțin întinse : „Ciclul 
Brăncuși" și „Paradis ' in 
memorie" se subsumează 
antinomic, ciclului de în
ceput. Sau altfei spus, ne 
apar ca partea de lumină 
zămislită dc artă In
tr-un univers anemiat : 
„De aur e una pasăre a 
visului ! / Trec aripate-n 
spațiu poeme colorate / 
iar pasărea visului este 
de aur. / ...Pasăre, pa
săre, pasăre fără de pom / 
fără de creangă, fără de 
somn : / cind ai zburat

Chipuri exemplare *)
O carte de poeme dedicate marelui patriot 

Nicolae Bălcescu

Rememorarea istorici din 
perspectiva afectivă a poe
ziei este o realitate vie 
a literaturii noastre. Și, in
diferent în ce timpuri și în 
ce condiții au apărut, ase
menea cărți au inbrățișat 
în sonoritatea verbului nu 
simple fapte consemnate în 
cronici, fapte anodine în
gropate de vreme, ci vii și 
înălțătoare exemple ale a- 
cestei patrii cu „pămîntcni 
eroi". O asemenea literatu
ră și-a avut întotdeauna ci
titorii pasionați printre co

îniîi, porneai aproape / 
scoasă de mina lui de sub 
pleoape, / pleoapa se des
chidea din vecie / la un 
pridvor de lemn in som
nie, / fără de aripi, fus de 
aur in salt, / cerul înalt, 
vămile vămilor sparte de 
tine... / Spre care bine- 
cuvintată stea / ai înăl
țat-o Constandine" ? („Pa
sărea de aur").

într-o poezie cu forme 
fixe, cultivată adesea de 
poet, cugetarea îmbracă 
hainele de sărbătoare. 
Poezii ca „Paradis in me
morie", „Oceanul întrebă
rilor" sau „Dans peste 
nisip" ne amintesc de 
mai 'vechile sale me
ditații din „Solara noap
te", unde poezia ia ființă 
după un ceremonial a- 
parte, știut numai de poet. 
Dealtfel, atracția spre o 
poezie dc sonorități cău
tate definește un stil liric 
cultivat neabătut de-a 
lungul timpului. Recentul 
volum confirmă astfel. încă 
o dată, prezenta poetului in 
universul său propriu.

”) Radu Boureanu : „Pla
neta nebunilor". editura 
„Eminescu". 1979 

pii și tineri, tocmai pentru 
că vîrsta lor .a vibrat in
tens la contactul cu lumile 
trecute, vii pentru ei și 
pentru noi, prin noblețea 
și perenitatea mesajului ce 
ni-1 transmite. Poate că o 
asemenea constantă a poe
ziei justifică apariția volu
mului „Trandafirul cerului" 
de Violeta Zamfirescu la o 
editură specializată in car
tea pentru copii, „Ion 
Creangă". Altfel, avem de-a 
face cu o poezie pentru 
toate vîrstele. Numai tonul 

feminin, o anumită senti
mentalitate pusă în valoare 
fără ostentație ne aminteș
te de intenția autoarei de 
a se adresa cu predilecție 
micilor cititori.

Cartea evocă în versuri 
limpezi figura marelui gin- 
ditor și revoluționar român 
Nicolae Bălcescu, unul din 
..vestitorii de soare și liber
tate". Chipul lui aureolat 
de istorie vine spre noi în
tr-o ipostază mitică : „Sub 
aurul lumii, spre cer, spul
berate, / Zburau în singu
rătatea lor strălucind / Cio- 
cîrlii înnoptate. / Zvirlind 
punți de argint / Ca o vrajă 
spre zori, / Să-ncălzească 
pămintul. omenitul cu floa
re. / Și pe el. cel mai cin- 
tec / între mari visători — / 
Nicolae Bălcescu". Chipul 
lui e o răscruce de destine, 
fiindcă poeta l-a văzut „La 
schimbarea pămintului / în
firipat din tăcere, / Glasul 
lui adiere și gind / Fulgere 
luminînd. / Cumințenia pă
mintului". EI este o perma
nentă a noastră, deoarece 
„gînditorii nu au murit 
niciodată", „gînditorul e 
mereu apă vie", așa cum 
..visătorul e cîntecul. soa
rele acestui pămînt", me
moria lor străbate prin 
timp: „Eu l-am văzut. / In 
roșu nimb1/ Strălucea și pă
rea vie / Mina lui albă 
scriind / Hîrtie acestui 
timp".

Un personaj al istoriei 
noastre ce-și merită întot
deauna cînt.ul, cu atit mal 
mult cu cit viața lui exem
plară rămîne pildă peste 
veacuri. Reînviată in ver
suri adesea memorabile si 
întregită de ilustrațiile in
spirate ale lui Dumitru 
Verdeș. imaginea Bălcescu- 
lui ne emoționează și ne in
vită la meditație.

Emil VASILESCU

*) Violeta Zamfirescu : 
„Trandafirul cerului", edi
tura „Ion Creangă".

© COVASNA. în toate loca
litățile județului s-a deschis 
„Luna, cărții la sate". Cu acest 
prilej s-au prezentat expoziții, 
scurte programe cultural-artisti- 
ce. La muzeul județean din St. 
Gheorghe a avut loc expunerea 
„Materialitatea lumii și adevă
rurile științei" și dezbaterea „A- 
portul prietenilor muzeului la 
îmbogățirea patrimoniului mu
zeal", iar la casa de cultură a 
sindicatelor- s-a expus prelege
rea „Tineretul și idealurile sale 
morale". (Tombri Geza).

© CONSTANȚA. în organi
zarea centrului județean de în
drumare a creației populare, la 
Galeriile de artă din Constanța 
a fost vernisat Salonul de iarnă 
al pictorilor amatori. Expoziția, 
cuprinzînd, 220 de lucrări, într-o 
mare varietate de genuri: ulei, 
artă naivă, pictură pe sticlă, 
grafică, sculptură, ceramică, ta
piserie, întrunește cele mai iz
butite creații din ultima vreme 
semnate de 60 de autori, mem
bri ai cenaclului plastic. Tema
tica abordată — imagini-, de

muncă din fabrici și de pe o- 
goare, peisaje care surprind ma
rile șantiere de construcții din 
județ, portul, marea, stațiunile 
litoralului etc. (George Mi- 
hăescu).

® BRASOV. „La confluența 
a două cincinale, țara se pre
gătește de alegeri", este generi
cul expoziției de fotografii des
chisă la biblioteca județeană din 

municipiul Brașov, Casa muni
cipală de cultură Brașov a or
ganizat o dezbatere pe tema 
„Legea electorală — expresie 
a democratismului nostru so- 
cialist"., Expunerea „Valoarea 
morală și semnificația ei în so
cialism" a avut loc la clubul 
Combinatului chimic din Făgă
raș. (Nicolae Mocanu).

® SIBIU. Galeria de artă 
..Sirius" găzduiește in aceste zile 
expoziția „Șapte tineri artiști 
plastici sibieni" — Ștefan Orth, 
Gabriel Abrihan, Dan Frăticiu, 
Willi Dușii. Jăkab Piroska, Imre 
Kasza, Mircea Stănescu — or
ganizată de Comitetul județean 
pentru cultură și educație socia
listă și filiala din Sibiu a Uniu
nii artiștilor plastici. (Nicolae 
Brujan).

© DÎMBOVIȚA. La Tirgoviș
te s-a desfășurat faza pe țară a 

concursului „Cel mai bun cres
cător des animale", profilul 
păsări și ovine. Au participat 42 
concurenți din 31 de județe. Sub 
genericul „Muncim. învățăm și 
trăim in chip comunist", la Casa 
științei și tehnicii pentru tineret 
din Tîrgoviște a început con
cursul formațiilor cultural-artis- 
tice ale liceelor din localitate. în 
prima etapă a concursului s-au 
intîlnit reprezentanții liceelor de 
construcții și de transporturi 
auto. (Gheorghe Manea).

® GOR.J. în cadrul manifes
tărilor inițiate sub genericul 
„Oameni ai zilelor noastre", ac
tivele pionierești din școlile mu
nicipiului Tg. Jiu s-au intîlnit cu 
muncitori fruntași și colective 
de la întreprinderea de sticlărie 
menaj, de la minele și carierele 
din Rovinari. întilntrile au pri
lejuit deschiderea unor expo
ziții de artă plastică, recitaluri 
dc poezie patriotică, spectacole 
cultural-artistice. (Dumitru Pru
nă).
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Excelenței Sale Domnului ABOLHASSAN BANISADR
Președintele Republicii Islamice Iran

TEHERAN
Cil ocazia alegerii și investirii dumneavoastră in înalta funcție de 

președinte al Republicii Islamice Iran, vă adresez calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de succes, de sănătate și fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima jiorința de a dezvolta bunele 
relații româno-iraniene, conlucrarea economică in scopul progresului 
economic și social de sine stătător al țărilor noastre- și de a întări 
colaborarea in lupta împotriva politicii de dominație și exploatare, pentru 
promovarea in viața internațională a egalității in drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, 
nerecurgerii Ia forță și la amenințarea cu forța, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state pe cale politică, prin negocieri.

Sînt sigur că aceasta corespunde intereselor și aspirațiilor vitale ale 
popoarelor român și iranian prietene, cauzei păcii, destinderii, dezvoltării 
independente a tuturor națiunilor, înțelegerii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

Domnului GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, 

Președintele Republicii Democratice Sudan
Este pentru mine o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul realegerii 

dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes 
deplin in activitatea de mare răspundere în fruntea partidului și statului 
sudanez.

Evocînd cu multă satisfacție întîlnirile și convorbirile rodnice avute cu 
dumneavoastră, la București și la Khartum, îmi exprim convingerea că, în 
spiritul acordurilor și înțelegerilor pe care le-am convenit, raporturile de 
colaborare prietenească dintre cele două partide vor cunoaște și în viitor 
același curs ascendent, - în interesul dezvoltării și diversificării, pe multiple 
planuri, a prieteniei și conlucrării dintre țările și popoarele noastre, al cauzei- 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

A apărut în limbile maghiară și germană volumul :

Din gândirea sociai-politică a președintelui 
României, NICOLAE CEAUȘESCU

Lichidarea subdezvoltării, a decalaje
lor dintre state, făurirea noii ordini 
economice internaționale - probleme 

cardinale ale zilelor noastre '
EDITURA POLITICA

Cu prilejul aniversării semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

Uniunea Sovietică 

de la Constanța
Evocînd apoi semnificația eveni

mentului aniversat, Sever Baltac, 
președintele Consiliului județean al 
Asociației de prietenie româno-so- 
vietice, și M.S, Desiatov, consulul ge
neral al U.R.S.S. la Constanța, au 
subliniat, in cuvîntul lor, dezvoltarea 
continuă a legăturilor de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri din
tre România și Uniunea Sovietică, 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., relevînd, în 
acest context, rolul hotărîtor pe care 
îl au întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev pentru amplificarea 
raporturilor româno-sovietice. în in
teresul reciproc, al. cauzei socialis
mului, păcii și înțelegerii în lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Noii 
Zeelande, la Casa de cultură a Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, din Capitală, a 
avut loc, marți după-amiază, o ma
nifestare culturală. Au luat parte 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., re- 
prezentariți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

•A-
La sediul Asociației -de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
s-a desfășurat, marți după-amiază. o 
masă rotundă al cărei invitat a fost 
Maxwell Stanley, conducătorul Fun
dației americane „Stanley11.

Cu acest prilej, oaspetele a vorbit 
despre preocupările fundației în do
meniul. studierii rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața internațio
nala.

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători, specialiști în 
domeniul relațiilor externe, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Statelor Unite la București.

(Agerpres)

A apărut 
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr. 3/1980
In cadrul rubricii Alegerile de Ia 

9 Martie : democrația socialistă in 
acțiune, revista publică articolele : 
„Noi perspective luminoase de dez
voltare economico-socială a patriei", 
„Acțiuni concrete, eficiente în acti
vitatea Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste" de Eugenia Drăgo- 
li.ci, „Alegerile de deputați, prilej de 
puternică activizare politică a oame
nilor muncii" de Teodor Moldovan-și 
„Realizări și perspective in dezvol
tarea economico-socială a Româ
niei. Cifre și fapte" de Petre Ghim- 
buluț. în continuare, este inserată 
dezbaterea „Statul ca fenomen poli
tic in epoca contemporană (II)“. Din 
sumarul revistei mai spicuim arti
colele : „Școala românească întim- 
pină primul Congres al educației și 
invățămîntului", „Mutații structurale 
și eficiență economică in comerțul 
exterior", „Concepția lui L. D. Pă- 
trășcanu despre stadiul dezvoltării 
capitalismului în România inter
belică" (I), „Reuniunea de la Madrid 
și cerințele procesului de edificare a 
securității și. cooperării îh Europa", 
„Activitatea ‘ideologică și politico- 
educativă a ’partidului pentru for
marea omului nou", „Opțiunea hotă- 
rîtă a creatorilor de frumos" și 
„Considerații asupra semnificației 
stăpînirii romane in Dacia". Revista 
se încheie cu rubricile Cărți și sem
nificații, Note, Cuvîntul cititorilor.

Excelenței Sale Sir KEITH HOLYOAKE
Guvernatorul general al Noii Zeelande

WELLINGTON
Ziua națională a Noii Zeelande imi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite 

sincere felicitări, iar'poporului neozeelandez cele mai bune urări de prosperi
tate și pace.-

îmi exprim convingerea că, prin eforturile conjugate ale țărilor noastre, 
relațiile prietenești dintre România și Nbua Zeelandă se vor dezvolta și di
versifica tot rnai mult in viitor, în interesul popoarelor noastre, al păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei naționale a Noii 

Zeelande, tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
ministru al guvernului, a transmis o 
telegramă de- felicitare primului mi
nistru Robert D. Muldoon prin care 
îi adresează, în numele -■ guvernului 
român și al său personal, cordiale

felicitări $i cele mai bune urări, ex- 
primindu-și, totodată, ■ convingerea că 
rezultatele recentei sale vizite in 
România vor impulsiona dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor din
tre cele două țări și popoare.

Polonia in preajma Congresului al VIII-lea al P.M.U.P.

Comuniștii dezbat 
viitorul tării

dintre Romania ș» 
Adunarea festiva
Cu prilejul aniversării semnării 

primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România șl Uniunea Sovietică, marți, 
în sala Clubului muncitorilor din 
portul Constanța, a fost organizată o 
adunare festivă consacrată acestui 
eveniment.

Au participat reprezentanți ai 
Comitetului municipal Constanta al 
P.C.R., ai Consiliului județean 
A.R.L.U.S., un mare număr de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și unitățile situate pe platforma por
tuară, marinari ai flotei noastre co
merciale.

Adunarea a fost deschisă de Cor
nelia Manoliu, secretar al i comitatu
lui municipal de partid.

Întâlnire la Academia „Ștefan Gheorghiu 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la crearea Partidului Comunist din Vietnam
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 

la crearea Partidului Comunist din 
Vietnam, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socialiste Viet
nam la București, Bui Tru, s-a întîl- 
nit, marți după-amiază, cu cadre di
dactice. student! și cursanți ai Acade
miei „Ștefan Gheorghiu".

în expunerea prezentată, însărci
natul cu afaceri vietnamez a evocat 
activitatea Partidului Comunist din 
Vietnam, care, de-a lungul celor 5 de
cenii de existență, s-a situat cu fer- 
miP-‘eJ în fruntea luptei poporului 
vfSiî- mez împotriva dominației co
lonialiste și agresiunii imperialiste, 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru reunificarea patriei, pentru 
Înfăptuirea- unor profunde transfor
mări economlco-socigle, a revoluției 
și construcției socialiste.

Au fost, totodată, relevate legături

le de colaborare și solidaritate mili
tantă ale Partidului Comunist Român 
cu Partidul Comunist din Vietnam, 
sprijinul permanent, internaționalist, 
acordat de P.C.R., de România socia
listă luptei drepte a poporului viet
namez pentru libertate, pentru res
pectarea dreptului său indestructibil 
de a-și hotărî propria soartă. în con
formitate cu voinț-a și aspirațiile sale 
naționale.

în context s-a subliniat rolul deo
sebit ce revine dialogului la nivel 
înalt, convorbirilor de la București 
și Hanoi dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, înțelegerilor 
convenite cu acest prilej, pentru ex
tinderea și aprofundarea continuă a 
colaborării romăno-vietnameze pe 
multiple planuri, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

PROGRAMUL 1

15,00 Tenis de cimp : Iugoslavia — 
România în ..Cupa Davis". Trans
misiune directă de la Zagreb (as
pecte din ultima zi a întilnirll)

16,00 Telex
.10,05 Colocviile Teleșcoală. Elevii în

treabă... specialiștii răspund. Cali
tatea forței de muncă, rezultat 
direct al calității școlii. Pregătirea 
forței de muncă in viitorul dece
niu

16.35 Curs de limba rusă
16,55 Secvențe neozeelandeze — docu

mentar
17,15 Antologie folclorică. Pe Timiș in 

sus
17.35 Corespondenții județeni transmit... 

a In intimpinarea alegerilor de la 
9 martie a Secvențe din cotidian

17.35 Tragerea Pronoexpres
18.05 Itinerare turistice
18,30 Prezente la Tribuna democrației
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
18,20 In actualitate: pregătirea alege

rilor de la 9 martie

19.30 Noi, femeile ! c Școala vieții — 
viața școlii. Reportaj-anchetă 
• Comisiile de femei. Reportaj 
0 Vă recomand profesiunea mea 
a Agendă electorală

20.00 Telccinenmteca, Ciclul ..Mari, ac
tori". „Domnului profesor., cu dra
goste". Premieră TV. Producție a 
studiourilor engleze

21.45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17,10 Teatru TV : ..Omul care a văzut 
moartea'1 de Victor Eftimiu

1,1,50 1901 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 In actualitate : pregătirea alege

rilor de la 9 martie
19.30 Orgi de bazalt. O producție a stu

dioului de film TV
19.45 De drag și dc omenie — program 

muzical-folcloric
20,05 Studio T '80. Ce întreprindeți pen

tru creșterea calificării profesio
nale ?

20.30 Muzică de cameră. George Enescu 
— „Cvartetul nr. 2“ — interpretea
ză cvartetul Filarmonicii din Cluj- 
Napoca și „Sonata I pentru plan", 
interpretată de Maria Fotl.no

21.20 Pentru fiecare primăvară. Docu
mentar etnografic realizat de stu
dioul de film TV

21.45 Telejurnal

@ TELEFON CU LA
SER. O premieră mondială in 
domeniul telecomunicațiilor va 
constitui introducerea in Statele 
Unite a primei mari rețele tele
fonice funcționînd cu raze laser 
transmise prin fibre optice. De 
notat că în sistemul clasic, vocea 
este transmisă, prin fire metali
ce, sub formă de semnale elec
trice. în cadrul unui sistem tele
fonic cu laser, vocea este trans
formată în semnale luminoase 
care sint apoi transmise prin- 
tr-un „fir de sticlă" sau „fir op
tic". Probele au demonstrat efi
ciența acestui sistem. Rețeaua 
proiectată în sistem laser, care 
va lega regiunile Washington, 
Philadelphia, New York și Bos
ton, va avea o capacitate de 
90 000 comunicări simultane.

Prima parte a rețelei va intra 
in funcțiune in 1983.

© CU GLAS TARE. 
Cit de repede se poate învăța, 
o limbă străină ? Problema nu 
e nouă și revine mereu in dis
cuția cadrelor didactice. Un ex
periment întreprins recent cu 
un grup de 108 studenți ai Uni
versității din Berlinul occiden
tal a demonstrat ca deosebit de 
eficace metoda citirii cu glas 
tare a textelor ce urmează a fi 
studiate. S-a constatat că pe 
aceast’ă cale materialul de stu
diu este. însușit de două ori mai 
repede.

® DIRIJORII SI LON
GEVITATEA. Un medic' a- 
merican, Donald Etles. afirmă, 
intr-un articol publicat de o

Acum 140 de ani, la 6 februarie 
1840, a fost semnat Tratatul de la 
Waitangi, prin care populația maori 
din arhipelagul neozeelandez și-a 
dat acordul in ce privește, stabi
lirea pe meleagurile lor a colonilor 
albi. Acest moment important, care 
avea să ducă ulterior la consti
tuirea Noii Zeelande. este sărbăto
rit, în fiecare an, ca ziua națională 
a acestui stat insular din sud-vestul 
Oceaniei.

Aflată la latitudini temperate, 
Noua Zeelandă, alcătuită din două 
insule mari și alte cîteva mai mici, 
dispune de condiții de climă și Un 
relief ce au favorizat o puternică 
dezvoltare a agriculturii și zooteh
niei. îndeletniciri intrate în tradi
ție, acestea rămin. în continuare —- 
beneficiind in zilele noastre de un 
grad înalt de mecanizare — ramu
rile forte ale economiei naționale, 
împreună cu Australia, Vecina sa 
de zonă. Noua Zeelandă se plasează 
în fruntea ierarhiei mondiale la co
merțul Cu produse lactate, carne de 
ovine și lină ; în totalitatea lor, 
produsele agroalimentare furnizează 
peste 70 la sută din încasările Ia 
export ale țării.

Dorind să depășească însă depen
dența masivă de această „speciali
zare agricolă", neozeelandezii au 
acționat, mai ales în perioada din 
urmă, pentru afirmarea sectorului 
industrial. Pe lingă ramurile mai 
vechi existente — alimentară, tex
tile, a hirtiei — s-au impus, între

timp, altele noi, precum metalurgia 
neferoasă și materialele de con
strucții. Valorificarea bogatelor re
surse minerale descoperite — fier 
bauxită, mangan, uraniu — va con
tribui în și rnai mare măsură la 
eforturile de diversificare a peisa
jului economie. Se află in atenție, 
de asemenea, dezvoltarea energeti
cii, pe aCest plan prevăzindu-se ca, 
paralel cu amplificarea punerii în 
valoare a potențialului hidroener
getic, exploatat in bunii măsură, și 
pină acum, să se acorde un rol spo
rit utilizării resurselor carbonifere 
și celor gedtermice. Pe plan inter
național, Noua Zeelandă și-a ex
tins, in ultimii ani, relațiile de co
laborare economică cu un șir de noi 
țări, inclusiv cu țările socialiste.

După stabilirea relațiilor diplo
matice, în 1969, România și Noua 
Zeelandă, deși aflate la mari dis
tanțe geografice, au acționat pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și cooperare pe baze re
ciproc avantajoase. Vizitele de 
delegații la diferite niveluri, con
tactele și convorbirile româno- 
neozeelandeze, acordurile realizate 
între țările noastre constituie un 
bun cadru pentru amplificarea și 
adîncirea pe mai departe a colabo
rării în interesul reciproc dintre 
România și Noua Zeelandă. potrivit 
posibilităților și cerințelor crescîn- 
de ale economiilor lor naționale, 
imperativelor progresului general și 
păcii în lume.

în aceste zile, viața social-politică 
poloneză poartă amprenta pregătiri
lor pentru marele forum al comuniș
tilor — Congresul al VIII-lea al 
P.M.U.P.. ale cărui lucrări vor începe 
la 11 februarie. Munca rodnică, efor
turile constructive ale poporului au 
dat perioadei ultimului deceniu — 
perioadă al cărui bilanț îl prilejuiesc 
dezbaterile premergătoare mal’clui 
forum — conținut, bogat, depășind, 
prin prisma înfăptuirilor, oricare alt 
deceniu din istoria țării. Dealtfel, 
tocmai pentru a se sublinia această 
realitate, deceniul ’70 a fost supra
numit „deceniul celei de-a doua re
voluții industriale". Străbătind în 
aceste 2ile Polonia, îți dai limpede 
seama că bilanțul trecutului deceniu 
Consemnează, într-adevăr, realizări de 
mare anvergură 
pe harta indus
trială a tării.

Zestrea produc
tivă a Poloniei 
s-a îmbogățit, mai 
ales în prima ju
mătate a deceniului, cînd investițiile 
au înregistrat creșteri spectaculoase. 
Au fost, astfel, construite circa 450 de 
noi obiective în domenii industriale- 
choie, în timp ce cîteva mii din uni
tății® Vechi au f6st aproape integral 
dotate cu instalații și utilaje noi. Daca 
„inima" industriei poloneze con
tinuă să bată cel mai intens în Sile- 
zia — „tezaurul" de cărbune, la Nowa 
Hută — „citadela oțelului" sau in 
orașele constructorilor de nave — 
Gdansk și Gdynia, în ultimul timp 
se constată un puls tot mai alert 
pe alte șantiere ale construcției so
cialiste. Complexul siderurgic de la 
Katowice, care a deschis o etapă 
calitativ superioară in dezvoltarea 
siderurgiei poloneze, contribuind la 
mai buna valorificare a materiilor 
prime existente in țară ; bazinul de 
sulf de pe Vistula : complexul mi
nier al industriei cuprifere din re
giunea Glogow ; combinatele petro
chimice de la Gdansk și Plock ; ma
rile uzine textile de la Sieradz și Ja- 
roslaw 
repere 
țișează 
boluri

însemnări de călătorie

—■ iată t.6i atitea sugestive 
ale muncii rodnice ce sa infă- 
vizitatorului, tot atitea slm- 
ale tinereții în „biografia"

® SPORT ® SPORT O SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT

industriei poloneze. Și, ca un corolar 
statistic al acestei dezvoltări — peste 
6 milioane de tineri au pășit pentru 
prima oară în cimpul muncii in anii 
ultimului deceniu.

Așadar, Polonia Congresului al 
VIII-lea al P.M.U.P. se înfățișează 
ca „0 țară cu o industrie modernă, 
Capabilă să se afirme competitiv in 
numeroase domenii, pe piața mon
dială, o tară in care noul Iși face tot 
mai larg intrarea și in agricultură, o 
țară a miilor de șantiere de con
strucție, dc obiective industriale și 
sociale". Aceasta este caracteriza
rea sintetică cuprinsă în Directivele 
pentru Congres, date publicității Cu 
cîteva luni in urmă’ spre a fi dezbă
tute public, analizate și a constitui 
izvor de noi sugestii și propuneri 

in planurile de 
făurire a viitoru
lui. însuși titlul 
acestui important 
document, adevă
rată „cartă a Po
loniei de azi și de 

miine", este edificator : „Pentru o 
nouă dezvoltare a Poloniei socialiste, 
pentru prosperitatea națiunii polo
neze".

Simpla lectură a Directivelor Con
gresului P.M.U.P. oferă reporterului 
sosit dintr-o țară prietenă numeroa
se „invitații" pe inedite „Itinerare ale 
viitorului". La Belchatow, chiar in 
inima țării, in . voievodatul Piotrkow 
va fi cea mai mare exploatare mi
nieră de cărbune brun (se anticipează 
o producție de 10 de milioane tone 
în 1986). Răspunzind chemării tovară
șilor lor de muncă, mii de mineri din 
SileZia vor ajuta cu experiența lor 
bogată la extragerea lignitului dc la 
mare adinclme din zona Lublinului. 
în anii următori vor fi, de asemenea, 
valorificate zăcămintele de minereu 
de fier descoperite recent în regiunea 
Suwalki. Noul combinat de îngră
șăminte chimico do la Police (voie
vodatul Szczecin) va trebui. în 1985, 
să asigure 250 kg de substanță activă 
pentru fiecare hectar de teren agri
col din Polonia, iar fabrica de trac
toare „tîrsus" do lingă Varșovia, va 
ajunge sa producă la finele cincina
lului peste 75 000 de tractoare de tip 
nou. Dc-a lungul celor o mie do kilo
metri ai Vist ulei se va ridica o salbă 
de hidrocentrale, fluviul urmînd să 
devină integral navigabil si sa re
dea agriculturii suprafețe importante 
de pămînt.

ÎNTRECERI DE SEZON

La Cluj-Napoca în căutarea patinoarelor 
naturale de altădată...

Pe pîrtia de la Florești se desfă
șoară întreceri de schi. La fel ca la 
„Făget", la „I-Ioia“ sau în alte părți 
unde exista condiții pentru practica
rea acestui sport. în plus, zilnic — 
dar mai cu seamă duminica- — sute- 
de copii se dau cu săniuțele pe der- 
delușuri și pe dealțirile din jur. Săp- 
tămîha aceasta a avut loc etapa mu
nicipală la sanie pe o pîrtie special 
amenajată în cartierul „Borhanci". 
Dar dacă la schi sau sanie treburile 
merg mai bine, mai organizat, în 
schimb la patinaj au „înghețat" în- 
tr-un stadiu total necorespunzător.

La CIuj-Napoca, in zi de gepaos, pe 
un ger de minus 18 grade, , era coadă 
mare la patinoarul artificial de pe 
strada Soporulul. S-a intrat haotic și 
s-a patinat haotic. La un moment dat, 
se aglomerase atît de tare pista incit 
nu aveai unde arunca un ac. Plăcerea 
de a patina’ a devenit un adevărat 
chin și un pericol potențial de acci
dentare. Publicul larg, care în ma
joritate este format din copii, are 
prea puțin acces la această bază — 
circa 4 ceasuri pe zi — în rest, pati
noarul fiind închiriat pentru diferite 
cluburi sportive de performanță, pen
tru echipe de hochei, care-și fac aici 
antrenamentele.

Ce fac însă cei ce nu ajung să in
tre în posesia unui bilet de intrare 
pe patinoarul artificial ? Simplu : iși 
agață patinele în cui și se resemnea
ză. La data cînd transmitem aceste 
rînduri, singurul loc din municipiul 
Cluj-Napoca unde se poate practica 
acest sport este patinoarul artificial 
așezat la o margine de oraș, în car
tierul Gheorghieni. Chiar nu mai e- 
xistă alte patinoare în municipiul 
Cluj-Napoca ? Unde or fi patinoarele 
naturale de altădată ?

— Sint — ne spune tovarășul pro
fesor Octavian Vidu, secretarul con
siliului județean pentru educație fizi
că și sport. Lacul de canotaj din par
cul municipal, de cînd se știe, in fie
care iarnă a fost principalul patinoar 
natural al Clujului, de circa 3—4 ori 
mai mare decît cel artificial, unde se 
făcea și patinaj de performanță, pa
tinaj artistic și unde se inițiau sute 
de amatori. Pe bd. Lenin există un 
altul, unde în alți ani se organizau și 
intîlniri internaționale de hochei. Ci- 
teva școli știu că și-au amenajat in 
alți ani patinoare simple in curți, fără 
nici un fel de cheltuială.

— Și de ce în acest an nu func
ționează ?

— Nu știm precis de ce. nu ne a- 
parțin.

Am pornit deci în căutarea pati
noarelor naturale dispărute, a lacu
rilor unde se not amenaja astfel de 
baze sportive. Lacul de agrement din 
parcul municipal este administrat de 
cițiva ani încoace de Oficiul jude
țean de turism. Acum, parțial, este 
acoperit cu zăpadă — hibernează. Ni 
se motivează că, sub zăpadă, gheața 
ar fi prea subțire pentru a suporta 
curățirea cu un utilaj special, iar 
forță de muncă nu prea există. A fost 

. o comisie să constate, și cu constata
rea s-a rămas, deși termometrul a 
ajuns pină la minus 18, minus 10 gra
de. Clubul sportiv școlar Viitorul’ — 
în. loc să-și amenajeze din vreme, 
fără să Coste nimic, terenul de 
pe bd. Lehin și să-l utilizeze pen
tru nevoi proprii, cît și pentru public 
— a preferat să plătească taxă, inchi- 
riind pentru antrenamente patinoarul 
artificial. Așa..au procedat și alte aso
ciații ’ și cluburi sportive. In parcul 
sportiv al Universității, unde s-ar pu
tea ușor amenaja un patinoar public, 
de asemenea, nu a manifestat nimeni 
nici un interes pentru aceasta. Ca și 
la Liceul de științele naturii din car
tierul Grigorescu sau in alte școli. 
Așa că patinatorii clujeni trebuie Să 
se resemneze în această iarnă aspră, 
tocmai bună pentru sport. Să se re
semnezi și copiii care nu au patine 
și ghete pentru patine, pentru că la 
magazinele pentru articole sportive și 
la complexul comercial „Central" nu 
se găsesc decît numere mari, pentru 
adulți.

Dealtfel, lipsesc din magazine și 
alte articole pentru practicarea spor
turilor de iarnă, cum sînt bocanci-schi 
pentru copii, clăpari mari pentru 
performanță, schiuri de mărimi mici 
pentru copii începători și altele.

Problema amenajării patinoarelor 
naturale nu trebuie lăsată pe seama 
celor ce administrează terenurile. A- 
ceasta nu-i o treabă comercială, ci 
una de sănătate, de formare a unor 
organisme călite. Acești administra
tori trebuie obligați de către consi
liul județean pentru educație fizica și 
sport, de către organele. locale să a- 
sigure desfășurarea sporturilor de 
iarnă in cele mai bune condiții, mai 
ales că vremea este favorabilă aces
tora și locuri sint destule.

Aîex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

ÎN_-CUPA_DAVIS^_pUPĂ DOUĂ ZILE

România - Iugoslavia 3-0
...și echipa noastră este calificată în turul trei, 

indiferent de rezultatele de azi
După victoriile reușite in prima zi 

(luni), echipa noastră reprezentativă 
do tenis a înscris ieri un nou punct, 
ridicind la 3—0 scorul intîlniriî din 
„Cupii Davis" dintre România si Iu
goslavia, ce are loc intre 4 și 6 fe
bruarie la Zagreb.

Luînd în considerație jocul exce
lent făcut de juniorul Florin Segăr*  
ceanu in meciul ciștigat entuziasmam 
in fața reputatului Zeliko Franulovici, 
conducerea delegației noastre a făcut 
ceea ce, poate, era bine dacă făcea 
și mai de mult: a alcătuit, pentru 
partida de dublu, un cuplu inedit — 
așezind lîngă marele și experimenta
tul Ilie Năstase pe foarte tînărul, dar 
talentatul său coechipier, pe. care per
sonal îl admirase și-l gratulase eu 
sumedenie de elogii in ziua ante
rioară. Ideea a fost cit se poate de 
bine inspirată : cum s-a văzut și pe 
micul ecran, Năstase a jucat- cum îl 
știm, exact și foarte bine, iar Segăr- 
ceanu l-a secundat cu destoinicie și 
eficiență (dacă în prima zi acesta im
presionase prin retururi tari și exac
te. in a doua a impresionat prin ser
vicii puternice și foarte greu de re- 
turnat).sCuplul nostru și-a domihat adver

sarii (Franulovici — Ilin). invingin- 
du-i cu 6—'1 in primul set și cu 
7—5 în cel de-al patrulea. Setul al 
doilea a fost mai lung, jucătorii noș
tri reușind „brcak“-ul abia in ghe
mul nl 21-lea, ciștigind apoi cu 12—10; 
setul al treilea a revenit jucătorilor 
iugoslavi (3—6), in mare măsură din 
pricina unei grave erori de arbitraj 
care a privat cuplul român de un 
„break" ce ar fi însemnat setul și 
meciul.

Prin victoria cu 3—1 la dublu, echi- 
# pa națională de tenis a României 
’conduce cu 3—0 în fața formației 
Iugoslaviei — după două zile de în
treceri — ceea ce înseamnă califi
carea în tUrul al IH-lea (grupa B a 
zonei europene), indiferent de rezul
tatele meciurilor programate azi. în 
ziua a treia. între 7 și 9 martie vom 
juca, deci, la București cu invingă- 
toarea dintre Austria și Belgia.

Adresind de pe acum felicitările, 
noastre iui Ilie Năstase și proaspă
tului său coechipier pentru „Cupa 
Davls". să le urăm succes pe mai 
departe și succes in închegarea unei 
noi echipe prestigioase !

Gheorqhe M1TRO1

„Ne-am propus proiecte îndrăznețe 
și totuși, aș zice, prudente, care să 
ne permită să putem desfășura in 
mod normal activitatea generală, chiar 
în condițiile agravării unor fenomene 
și procese negative din economia 
mondială — ne spunea dr. Stefan 
Hatt, director în Comitetul de Stat 
al Planificării. In același timp, avem 
in vedete și depășirea Unor dificul
tăți și probleme— in anumite cazuri 
destul de serioase — cu care ' încă 
sltitem confruntați. Astfel, vom ac
ționa. cu perseverență pentru asigu
rarea programului de aprovizionare 
corespunzătoare cu alimente a popu
lației, accelerarea construcției de lo
cuințe (pină In 1990. flecare familie 
poloneză va trebui să dispună de o 
locuință), creșterea producției de ma
terii prime, energie și îmbunătățirea 
activității in transporturi, precu'țm și 
pentru sporirea capacității de export 
a economiei poloneze. Iată de ce 
Congresul partidului nostru va avea 
un caracter eminamente de lucru, 
menirea fundamentală do a elabora 
soluții eficiente și programe de mă
suri pentru Viitor".

...Ascuitindu-1 pe interlocutor, ne-a 
revenit în memorie imaginea atit de 
plastică realizată pe o tapiserie ex
pusă de curînd în interesantul si! ori
ginalul muzeu textil de la Lodz. 
Opera, creată de un cunoscut artist 
plastic, se intitulează sugestiv „în 
centrul universului: omul", ca o 
simbolică replică actuală la concep
ția heliocentristă a ilustrului savant 
polonez Co-pernic, al cărui chip domi
nă tapiseria. într-adevăr. centrul 
preocupărilor .și dezbaterilor apropia
tului Congres al P.M.U.P. va fi omul 
muncii, promovarea bunăstării sale 
materiale și spirituale.

Viorel POPESCU

hbsbhihbishbhe9iis

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 februarie. în țară : Vreme în ge
neral caldă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea precipitații slabe, sub formă de

ploaie, izolate în regiunile din sudul 
țării, și sub formă dc ploaie, lapoviță 
și ninsoare în regiunile din nord. Vîn- 
tul va sufla moderat, cu intensificări 
izolate la munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime vor oscila între minus 3 
și plus 7 grade, local mai ridicate. Cea
ță, dimineața și seara.

(Urmare din pag. 1)
la Lăpușul .Românesc, la Sf. 
Gheorghe, la Odorheiul Se
cuiesc, la Reșița, la Gravi
ta și in multe alte părți 
iile țârii, fie cu activiști de 
partid, fie cu simpli cetă
țeni de diferite naționalități. 
Există un numitor comun: 
setea de a înfăptui o viață 
nouă prin muncă și a-și 
ridica nivelul de trai ma
terial și spiritual care uni
fică și consolidează con
știința milioanelor de lu
crători din România, cum 
n-a mai existat niciodată. 
Iar ceea ce-i îndeamnă să 
însuflețească pe toți sint 
ideile, hotărîrile și progra
mul P.C.R., stabilite prin 
neostenitele eforturi ale 
partidului, ale omului poli
tic din fruntea partidului 
ce-și dăruiește toată energia 
și înțelepciunea poporului 
ce-1 urmează, cu convin
gere și pasiune comunistă.

M-a impresionat la acești 
oameni de rînd de astăzi

lipsa de individualism și de 
egoism. Nu vin cu proble
me mărunte, ci cu probleme 
de interes colectiv. Ca depu
tat am fost, solicitat de cei 
din Lăpușui Românesc să 
fac o intervenție ca su ob

ce am văzut și nici nu voi 
aminti cu ceea ce am con
tribuit, cu modesta mea 
forță, și, bineînțeles, cu a- 
jutorul partidului și organe
lor de stat. Sînt lucrurile 
care se fac in tară de către

Omagiu omului 
de rînd.

țină fonduri pentru mate
rialele necesare clădirii unei 
noi școli, munca voluntara 
rămînînd s-o îndeplinească 
ei. Am vizitat școala. E o 
splendoare. Am privit cu 
admirație pe reșițenii care 
fac șinele pentru toate li
niile ferate din țară, ca și., 
motoarele diesel pentru 
marile petroliere.

Dar nu voi continua să 
amintesc acum nici tot ceea

oamenii muncii și pe care 
cu toții le cunoaștem.

Cu un cuvint, tara s-a 
transfigurai, in așa fel îneît 
e de nerecunoscut, iar pro
cesul e progresiv, în con
tinuă accelerație.

Alegerile de la 9 martie 
sint un nou prilej de a se 
evidenția democratismul o- 
rinduirii noastre, Creșterea 
forței creatoare a poporu
lui pe drumul socialismului

multilateral dezvoltat! in
tr-o lume în care conduce
rea partidului nostru luptă 
pentru pace și dezarmare, 
pentru ințelegcrea intre po
poare. pentru dreptate și o 
nouă ordine economică ge
nerală. Vor fi un nou te
mei de avint al întregului 
popor pe drumul ce si l-a 
ales in istorie, ca stăpin pe 
destinul propriu.

Sub un steag, ne care 
mi-1 imaginez, simbolic, cu 
inscripția „Unire. Indepen
dență, Suveranitate. înțe
legere și Cooperare intre, 
popoare. Pace și o lume mai 
bunii și mai dreaptă", văd 
prezentîndu-se la urnele de 
vot șjruri-șiruri, milioanele 
de „oameni de rind", femei 
și bărbați, tineri și bătrini, 
toți cetățenii țării cu drept 
de vot, eu fruntea luminată 
de conștiință că in orizon
turile muncii socialiste se 
îndreaptă, pe sub bolțile 
înalte ale unei construcții 
fără precedent, spre viitor. 
Spre luminosul, comunistul 
viitor al patriei.

revistă medicală, că dirijorii 
trăiesc mai mult decît semenii 
lor ocupați cu alte profesii. 
Leopold Stokovski, de pildă, a 
dirijat orchestra pină la 95 de 
ani, iar Arturo Toscanini și-a 
părăsit pupitrul de dirijor abia 
la virsța de 90 de ani. Cum se 
explică această longevitate? Doc
torul Etles afirmă că muzica 
constituie sursa unor emoții po
zitive, a unei profunde satis
facții interioare. Acțiionind ba
gheta. dirijorii încearcă un sen
timent de împlinire, amplificat 
dc aprecierile spectatorilor. Un 
alt factor, care prelungește via
ța dirijorilor, arată medicul 
american, ar consta în activi
tatea continuă la care aceștia 
supun aproape toți mușchii cor
pului, în timp ce dirijează — 
ceea ce are ca efect întărirea 
sistemului cardiovascular.

@ ASCENSIUNEA E- 
VERESTULUI ÎN TIMPUL 
IERNII. Japonezul Naomi Ue- 
mura este singurul om din lume 
care a escaladat piscurile cele 
mai înalte de pe toate cele cinci 
continente, inclusiv masivul cel 
mai înalt de pe glob — Chomo
lungma (Everestul). în 1970 ; de 
asemenea, este primul om care 
a străbătut singur, intr-o sanie 
trasă de ciini, zona Polului 
Nord, în 1978. în prezent, el 
întreprinde pregătiri in vederea 
unei alte premiere tot atit de 
temerare : escaladarea Everestu- 
lui nu in timpul sezonului de

vară, așa cum s-a tntimplat 
pină acum, ci in timpul iernii, 
in 'ciuda condițiilor extrem de 
vitrege — vînturi cumplite și , 
temperaturi din cele mai scă
zute. Ca o primă etapă a pre- ' 
Satirilor, Uemura a petrecut 
singur o lună de zile pe mun
tele Everest, la o înălțime de 
aproape 6 000 de metri.

@ COPIA A DEVE
NIT ORIGINAL... Micul 
oraș francez Chantilly a devenit 
fericitul posesor al renumitei 
picturi rafaeliene „Madona din 
Loreto". Pină acum se conside
ra că orginalul acestei picturi

se afla Ia muzeul Luvru. din 
Parjs, in timp ce tabloul aflat 
la muzeul din Chantilly se con
sidera a fi o copie, executată 
de ucenicii lui Rafacl. Greșeala 
a fost demonstrată de un pictor 
restaurator englez care a desco
perit in colțul din stînga al ta
bloului cifra 133. Or, se știe că 
Rafael, ca și alți pictori din 
timpul Renașterii, iși numero
ta numai operele originale. Și 
așa. peste noapte, tabloul din 
Chantilly a devenit original, iar 
cel de la Luvru copia lui. O in
vestigație cu raze Roentgen a 
confirmat că tablou! din Chan
tilly aparține lui Rafael.

® „ZIUA LINIȘTI!", 
în S.U.A., statul Now Jersey, 
există un orășel — Ocean Gro
ve — cu o populație de 7 000 de

locuitori — unde ziua de dumi
nică este considerată -- printr-o 
tradiție care împlinește o sută 
de ani — „ziua liniștii". în 
cursul acestei zile, circulația tu
turor mijloacelor de transport 
este interzisa. Singurul căruia i 
se permite in această zi să cir
cule cu un vehicul este distri
buitorul de ziare — care folo
sește, în acest scop, o bicicletă.

© JONGLERIE CU 
MINGEA. Tînărul jucător de 
fotbal suedez Mikael Palmqvist 
a realizat un nou record mon
dial, reușind să păstreze o min
ge de fotbal în aer timp de 9 
ore și 25 de minute. în acest 
răstimp, el a lovit mingea, cu 
picioarele, cu capul sau cu ume
rii. de 71 003 ori. Precedentul 
record de „plimbare a mingii"

aparținea tot unui suedez — 
cu 68 315 lovituri.

® TELEVIZORUL SI 
BOLILE CARDIOVAS
CULARE. Trăgînd concluzii 
pe baza unor studii mai înde
lungate, medicii unei clinici lon
doneze afirmă că vizionarea 
unui număr exagerat de ore a 
programelor de televiziune’poate 
influența dezvoltarea bolilor car
diovasculare. S-a constatat că 
îndeosebi urmărirea pe micul e- 
cran a scenelor de groază și vio
lență au drept consecință o creș
tere a tensiunii arteriale. Cei 
mai expuși sînt telespectatorii 
care nu prestează o muncă fi
zică.
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Manifestări consacrate României
LONDRA 5 (Agerpres). — In 

Marea Britanie a fost organizată 
de Uniunea națională a feroviari
lor britanici o seară, dedicată 
României. Cu acest prilej a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
semnificației istorice a sărbătoririi 
împlinirii a 2050 de ani de la con
stituirea primului stat dac centrali
zat și independent, unirii celor două 

. principate românești la 24 Ianuarie 
1S59, precum și a 'împlinirii a 100 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre România și Marea 
Britanie. S-au subliniat liniile de 
dezvoltare economico-socială a 
României, stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., precum 
și politica externă, consecventă, pro
movată de țara noastră.

Alun Rees, președintele Comi
tetului Național Executiv al Uniunii 
naționale a feroviarilor britanici, a. 
evocat, in cuvintarea sa, linia as
cendentă pe care au înregistrat-o in 
ultimul timp relațiile sindicale ro- 
mâno-britanice.

La sala de festivități a feroviari
lor britanici a fost, organizată o ex
poziție in care la loc de frunte s-au 
aflat operele alese ale. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrări despre 
personalitatea președintelui Româ
niei, scrise de autori britanici, do
cumentele celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., precum șl alte lu
crări cu conținut economic, politic, 
istoric și social despre țara noastră.

A urmat o gală de filme docu
mentare despre România.

La festivitate au participat Man- 
souri Ben Aii, ministrul marocan 
pentru problemele administrative și 
președinte al Asociației culturale a 
bazinului mediteranean, guvernato
rul provinciei Nador, deputați, 
oficialități locale, Un numeros 
bite.

alte 
pu

ca-NICOSIA 5 (Agerpres). — In 
drul unei ceremonii desfășurate la 
Ministerul Educației al Ciprului au 
fost donate cărți și material docu
mentar cu privire la istoria, dez
voltarea economico-socială, cultura 
țării, noastre, precum și lucrări re
feritoare la relațiile externe ’ ale 
României. între volumele luminate 
autorităților cipriote se află opere 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
și. documente ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-a subliniat importanța 
schimburilor de cărți și material 
documentar pentru o mai bună cu
noaștere și înțelegere între cele 
două popoare, pentru dezvoltarea 
raporturilor culturale și a relațiilor 
de prietenie și 
cipriote.

cooperare romano-

5 (Agerpres). — Fi- 
culturale Belgia-

Cu prilejui aniversării semnării primuîui Trasat n
de prietenie, colaborare și asistență mutuală

dintre România și Uniunea Sovietică
7

Adunare festivă la Kiev
MOSCOVA 5 — Trimisul Agerpres, 

Mihai Chebeleu, transmite : în cadrul 
manifestărilor organizate in Uniunea 
Sovietică cu prilejul împlinirii a 32 
de ani de la semnarea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
U.R.S.S.. la Șantierul de construcții 
și reparații navale din Kiev, membru 
colectiv al Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.), a avut 
loc o adunare, festivă. Despre semni
ficația evenimentului aniversat au 
vorbit prof. univ. Stanislav Sem- 
cinski, vicepreședinte al filialei repu
blicane ucrainene a A.P.S.R.. și Ni- 
colae Vlădăreanu. consulul general al 
României la Kiev.

Cu același prilej, în incinta șantie-

rului de construcții și reparații 
vaie a fost inaugurată o expoziție de 
fotografii infățișind succesele înre
gistrate de România socialistă în di
ferite domenii de activitate, precum 
și momente semnificative din cronica 
relațiilor romârio-sovietice.

★
La Institutul unional de cercetări 

chimice și farmaceutice din Moscova 
s-a desfășurat, de asemenea, o adu
nare festivă consacrată împlinirii a 
32 de ani de la semnarea primului 
tratat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică.

Au participat oameni de știință, 
cercetători și lucrători ai institutului, 
reprezentanți ai A.P.S.R.

na-
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PROTOCOL ROMÂNO—BULGAR. La Sofia a fost semnat un protocol 

între Ministerul Turismului din România și .Comitetul de Stat pentru 
Turism din Bulgaria, prin care s-au stabilit măsuri concrete privind lăr
girea in continuare a schimburilor turistice între cele două țări, pentru 
amplificarea și perfecționarea activității turistice bilaterale. Protocolul a 
fost semnat de 
Gneorghi Eftimov,

Emil Drăgănescu, ministrul român al turismului, și 
președintele Comitetului de Stat bulgar pentru Turism.

UN MESAJ AL 
losip Broz Tito, a 
Organizațiilor de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările mediteraneene, 
care s-a deschis, luni. în localitatea Milocer, din R.S. Muntenegru. Pre
ședintele Tito iși exprimă convingerea că aceste organizații pot contribui 
la transformarea Mediteranei într-o 
intre popoare, pe baza egalității, Ia 
pacea în lume.

PREȘEDINTELUI I, B. 7IT0. Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
adresat un mesaj participanților la prima conferință a

zonă a păcii, prieteniei și cooperării 
securitatea și progresul regiunii și la

•Oi

vz

TURNEUL PREȘEDINTEI,UI VE- 
NEZUELEI. La Alger s-au desfășu
rat marți convorbiri intre, președin
tele Algeriei, Bendjedid C'nadli. și 
președintele Venezuelei, Luis Her
rera Campins, sosit în vizită ofi
cială in capitala algeriană. Au fost 
abordate chestiuni ce privesc rela
țiile dintre statele, arabe și latino- 
americane, precum' și probleme le
gate de livrările de petrol către 
țările in curs de dezvoltare. Șeful 
statului venezuelean se află in 
Algeria in cadrul unui turneu pe 
care il întreprinde prin mai multe 
țâri producătoare de petrol.

RABAT 5 (Agerpres). — In loca
litatea marocană Nador a fost des
chisă o expoziție documentară de 
fotografii „Imagini din România", 
manifestare organizată de Asocia
ția. culturală a bazinului meditera
nean.

Ambasadorul țării noastre în 
Maroc, Ovidiu Popescu, a donat Bi
bliotecii filialei locale a Asociației 
bazinului mediteranean un set de 
cărți românești, intre care de un 
interes deosebit se bucură operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

BRUXELLES 
Hala Asociației 
România, din Charleroi, a organi
zat, in localitatea belgiană Wan- 
fercee-Baulet, o manifestare cultu
rală . românească consacrată celei 
de-a 2050-a aniversări a creării 
primului stat dac centralizat si 
independent, Cu această ocazie au 
fost prezentate filme documentare 
cu privire la. istoria țării noastre.

QUITO 5 (Agerpres). — La Fa
cultatea de psihologie a Universi
tății centrale din Quito a fost or
ganizată o conferință in cursul că
reia au fost prezentate pe larg reali
zările României, perspectivele sale 
de dezvoltare, politica sa externă 
de pace. Au participat numeroși 
studenți și profesori. A urmat o 
gală de filme. >

Președintele Gabonylui l-a primit pe ambasadorul român
LIBREVILLE 5 (Agerpres). — 

ședințele Republicii Gaboneze, 
Hadj Omar Bongo, l-a primit 
Porfir Negrea, ambasadorul 
noastre in Gabon. Cu acest prilej, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, s-a transmis pre
ședintelui Bongo un mesaj de salut 
prietenesc, urări de sănătate, iar po
porului gabonez prieten urări de noi 
succese în dezvoltarea independentă 
a țării sale.

Pre-
E1 
pe 

țării

părții române de a acționa pentru 
traducerea în viață a înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîlnirii la ni
vel inalt româno-gaboneze.

Mulțumind 
ședințele 
transmită

precum și dorința

pentru mesaj, pre- 
Bongo a rugat să se 

președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de viață lungă, 
nătate și fericire personală, iar 
porului roman prieten urări de 
succese în dezvoltarea României.

Au fost discutate probleme ce pri
vesc cooperarea româno-gaboneză.

să- 
po- 
noi

CIPRU

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
r— Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cipru, Nikos Rolandis, aflat 
într-o vizită in Statele Unite, a avut, 
la New York, o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. întilnirea, pc care ministrul 
cipriot a apreciât-o drept „foarte uti
lă și constructivă", a prilejuit „o ana
liză completă a problemei Ciprului, 
așa cum se prezintă ea astăzi, precum 
și examinarea posibilității de reluare 
a convorbirilor intercomunitare, pro
blemă in legătură cu care secretarul

general al O.N.U. a întreprins unele 
acțiuni".

Ministrul cipriot și-a exprimat spe
ranța că negocierile intercomunitare 
în problema Ciprului — desfășurate 
sub egida secretarului general al 
O.N.U. — ar putea fi reluate spre 
sfirșitul acestei luni sau începutul lu
nii martie. El a precizat că așteaptă 
rezultatele întrevederii de joi, de la 
Nicosia, dintre liderul comunității 
cipriote turce, Rauf Denktaș, și Rey- ■ 
naldo Galindo-Pohl, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. in Cipru.

Sesiunea Comitetului de dezarmare de la Geneva
GENEVA 5 (Agerpres). — La 

Palatul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis, marți, lucrările primei se
siuni din acest an a Comitetului de 
dezarmare — organism de negocieri 
al O.N.U, în sfera dezarmării, din 
care fac parte 40 de state, intre care 
și România.

într-un mesaj adresat participan
ților, secretarul general al O.N.U.,

Kurt Waldheim, a relevat. intre 
altele, că „situația internațională ac
tuală extrem de îngrijorătoare evi
dențiază cit de importantă și urgentă 
este înfăptuirea dezarmării" și a sub
liniat că trebuie luate măsuri urgente 
de natură să asigure lumii securitatea 
și să o elibereze de cursa înarmări
lor — cea mai serioasă amenințare 

. la adresa omenirii.

La Palatul Națiunilor din Geneva 
s-au deschis marți lucrările sesiunii 
de primăvară a Comitetului de dezar
mare — organism creat ca urmare a 
hotăririlor adoptate la sesiunea spe
cială din 1978 a Adunării Generale 
a O.N.U. Activitatea noului co
mitet, așezată pe baze mai demo
cratice in raport cu fosta conferință 
a Comitetului de dezarmare, 
urmărită îndeaproape de 
publică internațională, vital i 
sată in realizarea unor 
efective pe linia încetării cursei 
înarmărilor, eliminării politicii de 
forță și a instrumentelor sale — 
armele — promovării păcii și ințele- 
gerii internaționale.

Desigur, nu s-ar putea afirma că 
actuala sesiune a Comitetului de la 
Geneva iși începe lucrările într-un 
climat politic insorit... Dimpotrivă, 
așa cum este cunoscut, in ultimul 
timp pe plan internațional se con
stată o accentuare a tendințelor de 
încordare', de revenire la unele prac
tici ale „războiului rece", determina
te. îndeosebi, de tendințele de reîm
părțire a zonelor de influentă, de 
ascuțire a contradicțiilor dintre state 
sau grupuri de state. Ca urmare, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ce-aușescu in cuvintarea la Congresul ■ 
Frontului Democrației și ..........
Socialiste, s-a creat o situație 
tică mai Încordată ca oricind 
cel de-al doilea război mondial, 
tind pericolul unor confruntări 
tare de amploare.

Or, această evoluție este cu atit 
mai îngrijorătoare cu cit are Ioc in
tr-o lume in care s-au acumulat 
uriașe stocuri de arme, îndeosebi nu
cleare, capabile să distrugă de, citeva 
ori omenirea. Dar tocmai de aceea 
este cu atit mai necesar să se inten
sifice eforturile avind ca tel împie
dicarea accentuării încordării, solu
ționarea problemelor litigioase nu
mai și numai pe calea tratativelor și. 
in mod deosebit, desfășurarea unor 
tratative eficiente pentru incetarea 
cursei înarmărilor. „în momentul de 
față — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in Raportul prezentat 
la cel de-al XII-lea Congres ai 
P.C.R. — nu există, de fapt, decit 
două căi, două politici posibile : sau 
continuarea cursei înarmărilor cu 
consecințele ei nefaste, sau trecerea 
hotărită la înfăptuirea dezarmării și 
păcii... Sarcina primordială a epocii 
noastre este oprirea neîntirziată a 
cursei înarmărilor ! Răspunderea față 
de propriile popoare, față de pacea 
și existența întregii umanități impu
ne conducătorilor de state, guverne
lor, foj-țelor politice realiste de pre
tutindeni, opiniei publice mondiale

esle 
opinia 
intere- 

progrese

Unității 
poli- 
după 
exis- 
mili-

președinte al 
a depus

5 (Agerpres). — în ca- 
ceremonii transmise in

TEHERAN 
drul unei i 
direct de posturile de radio si tele
viziune. la care au participat mem
brii Consiliului Revoluției și ai gu
vernului. . Abolhassan Banisadr a 
depus jurămiritul in calitate de pre
ședinte al Republicii Islamice Iran 
— informează agențiile de presă, 
citind postul de radio Teheran. Du
rata mandatului său este de patru ani.

în firmanul de învestire semnat de 
ayatolahul Khomeiny se cerc ca 
toate partidele. politice, mișcările 
confesionale și forțele militare să-l 
sprijine pe primul președinte al Re
publicii Islamice Iran.

Abolhassan Banisadr a declarat

Pentru alegeri

că

libere și echitabile 
in Rhodesia
O declarație a lui 
Robert Mugabe

LUSAKA 5 (Agerpres). — Intr-o 
declarație radiodifuzată, Robert Mu
gabe, copreședinte al Frontului Pa
triotic, președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
a acuzat forțele fidele fostului șef al 
guvernului minoritar de la Salisbury, 
Abel MuzorCwa, că au inițiat o cam
panie de intimidare a populației, 
pentru a o determina să voteze in fa
voarea lui. Totodată. Robert Mugabe 
a arătat că, permițând libera deplasa
re pe teritoriul țării atit a acestor 
forțe, cit și a trupelor fostului re
gim rhodesian, contrar prevederilor 
acordurilor de la Londra — guverna
torul britanic poartă, implicit, răs
punderea pentru o serie de încălcări 
ale încetării focului.

Robert Mugabe a cerut forțelor pa
triotice Zimbabwe să rămină canto
nate în bazele lor dinainte stabilite. 
El a arătat că partidul său, Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe, va ac
cepta in totalitatea lor rezultatele 
alegerilor care, trebuie să se desfă
șoare în mod liber și echitabil, ex- 
primindu-și speranța că toate forma
țiunile politice din țară vor proceda 
in mod similar.

Mugabe a lansat un apel pentru or
ganizarea unei întilniri a liderilor tu
turor formațiunilor politice din țară 
angajate in campania electorală. O 
asemenea intilnire ar avea drept 
obiectiv adoptarea de măsuri pentru 
asigurarea unei desfășurări libere, 
echitabile a procesului electoral din 
Rhodesia - 
Reuter și F

- informează agențiile 
'rance Presse.

Republicii Islamice Iran
jurămintul

va fi fidel Constituției și că va face 
totul pentru realizarea bunăstării na
țiunii.

★
Seyyed Abolhassan Banisadr, pri

mul președinte al Republicii Islamice 
Iran, desemnat in cadrul scrutinului 
de la 25 ianuarie, s-a născut la 22 
martie 1933, în localitatea Baghcheh. 
A făcut studii superioare la Hamadan 
și Teheran.

Intre 1960 și 1965 a. desfășurat o 
intensă activitate politică în calitate 
de lider al tineretului si a mi
litat pentru naționalizarea petrolului 
iranian.

Este membru al Consiliului Revo
luției din Iran, A fost recent, pentru 
scurt timp, ministru al afacerilor ex
terne și apoi ministru al economiei și 
finanțelor.

Este autorul a numeroase lucrări — 
publicate in țară și in străinătate — 
cu privire la. diferite aspecte ale 
vieții sociale și economice a Iranului.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN DA
NEMARCA. La Copenhaga a avut 
loc plenara C.C. al P.C. din Dane
marca. Au fost discutate probleme 
ale situației interne din țară și une
le chestiuni referitoare la situația 
internațională actuală. Plenara a 
adoptat declarații privind situația 
economică, problema energetică și 
șomajul.

I
I

i i.

să acționeze ou toată hotărîrea în 
această direcție ! Toate țările, toate 
popoarele trebuie să spună un NU 
hotărit cursei înarmărilor, să facă 
toiul pentru a se trece la reducerea 
cheltuielilor militare, Ia dezarmare".

Sarcini de prim ordin revin in 
această privință Comitetului de la 
Geneva, chemat să angajeze negocie
rile de dezarmare pe calea acțiuni
lor practice, concrete. După cum este 
știut, in cadrul sesiunilor de anul 
trecut ale comitetului s-a reușit să 
se adopte regulamentul de procedură

cursei înarmărilor, ci. dimpotrivă, prin 
reducerea continuă a arsenalelor mi
litare, pe baza unor acorduri inter
naționale.

Prezența pentru prima dată la 
lucrările forumului de la Gene
va a tuturor puterilor nucleare — 
după cum este știut incepind cu 
această sesiune in cadrul comitetului 
ia parte și |o delegație a R.P. Chine
ze, după ce cu un an in urmă, după 
o perioadă mai îndelungată de ab
sență. Franța și-a reluat, de aseme
nea, locul — poate și trebuie să ducă

CU OCAZIA ANIVERSĂRII ÎN 
ISTORIA ANGOLEI a 19 ani de la 
declanșarea luptei annate de elibe
rare. Jose Eduardo dos Santos, 
președintele . M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele Angolei, a ros
tit o cuvintare în orașul Saurimo. 
Vorbitorul a subliniat că congresul 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, care 
va avea loc anul acesta, Va oferi 
prilejul 
tivității 
rectînd 
agenția
ca de Sud continuă acțiunile agresi
ve împotriva Angolei, in special in 
sudul tării.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
LA NIVEL ÎNALT FRANCO — 
VEST-GERMANE. La Paris s-au 
încheiat, marți, convorbirile la ni
vel înalt franco—vest-germane, la 
care au participat președintele 
Valery Gjscard d’Estaing și cance
larul federal Helmut Schmidt. Au 
fost examinate probleme, bilaterale 
și aspecte Ale relațiilor interna
ționale, inclusiv controversata evo
luție a situației din Piața comună.

BOMBARDAMENTE ÎN SUDUL 
LIBANULUI. Orașul-port Tyrși lo
calitatea Aychieh, din sudul Liba
nului, au fost bombardate luni sea
ră de artileria israeliană și de cea 
a milițiilor de dreapta libaneze — 
s-a anunțat la Beirut.

realizării unui bilanț al ac- 
partidului și statului, co- 

unele greșeli — informează 
Angop. El a arătat că Afri-

CONDAMNAREA unui grup 
DE NEONAZIȘTI ÎN R.F.G. Agen
ția D.P.A. informează că un tribu
nal din Hamburg a pronunțat sen
tințele de condamnare la închisoare 
împotriva unui grup de neonaziști 
membri ai „Frontului de acțiune al 
național-socialiștilor". Ei au fost 
găsiți vinovați de „propagandă ex
tremistă contrară legilor". Princi
palul acuzat, Christian Worch, în 
vîrstă de 23 de ani, a fost condam
nat la un an și jumătate închi
soare.

GESTUL STUDENȚILOR DIN 
SOWETO. Studenții din Soweto — 
o suburbie a. Johannesburgului lo
cuită de negri — au hotărit, in ca
drul unei întruniri, să boicoteze 
cursurile pină cin<l militarii regi
mului rasist sud-african vor pleca 
din școli. La reuniune au participat 
peste 3 000 de studenti de culoare 
care protestează față de menținerea 
unui sistem de invățămint bazat pe 
principiile apartheidului.

VIZITA LUI Y. ARAFAT IN î SI
RIA. Abdel Halim Khaddam, v|cv’- 
premier și ministru sirian al a't, 
cerilor externe, a avut o întrevedere 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care a 
făcut o vizită la Damasc — trans
mite agenția M.E.N. Yasser Arafat 

. a vizitat, anterior, Irakul și Arabia
Saudi tăi

în țările occidentale dezvoltate

Femeile - victime ale inechității 
și discriminărilor

unui raport al secretarului general al O.N.U,
UNITE 5 (Ager-

Yorlz a fost dat pu-

Concluziile
NAȚIUNILE 

pres). La New 
blicității raportul secretarului gene
ral al O.N.U., Hurt Waldheim, in 
problema încadrării in muncă a fe
meilor. Documentul semnalează cu, 
in statele occidentale dezvoltate, 
femeile continuă, să fie victime ale 
inechității și discriminărilor in pri
vința exercitării dreptului lor la 
muncă. Astfel, in raport se arată că 
in aceste state femeile dispun de 
posibilități cu mult mai reduse de
cit bărbații in privința formării 
lor. profesionale, ceea ce'determină 
ca. persoanele de sex feminin să fie 
'încadrate, in numeroase cazuri, in 
posturi care nu presupun o califica
re superioară și. in consecință, sint 
prost remunerate.

In raport se arată, de pildă, că 
in Statele Unite salariile primite de 
femei reprezintă, lin medie, 60 la 
sută din remunerația acordată băr
baților. De asemenea, documentul 
menționează că mai mult de jumă
tate din femeile care muncesc 
zonele rurale din R.F.G. nu

.sibilitatea niciodată să se 
intr-o profesiune 
mia agrară.

Raportul atrage 
situației dțHcile

legată de

in 
au po~ 
callfice 
econo-

atenția si i 

in care se
asupra 

: află

femeile din țările in curs de dez
voltare 'care și-au dobindit de cu
rând independența, unde, in nume
roase cazuri, se menține moștenirea 
grea din perioada colonială în pri
vința posibilităților create femeilor 
pentru a se califica intr-un dome
niu de activitate. Este semnalat, 
faptul că in aceste state crearea 
posibilităților pentru calificarea fe
meilor se desfășoară intr-un ritm 
lent, care nu permite unei mari 
părți a persoanelor de sex feminin 
să urmeze cursurile unor școli pro
fesionale. în America Latină, de 
exemplu, femeile dețin cea mai 
mare pondere in rindul persona
lului necalificat. și al șomerilor.

Raportul secretarului general al 
O.N.U. relevă, pe de altă parte, 
condițiile favorabile create în țările 
socialiste pentru pregătirea și în
cadrarea in muncă a femeilor, sub
liniind că „sprijinirea dezvoltării 
femeilor pe calea aplicării unor 
programe ttț domeniul educației și 
formării profesionale face obiectul 
unei politici pe termen lung in a- 
ceste state". De asemenea, docu
mentul remarcă faptul că in țările 
socialiste femeile au acces la toate 
activitățile calificate, in condiții 
de egalitate cu bărbații și cu retri
buții similare.

SUDAN
„Febra**  prețurilor 
materiilor prime

La 
un 
di-

Pregătiri in vederea 
alegerilor generale

.KHARTUM 5 (Agerpres). — 
Khartum a fost dat publicității 
decret prezidențial care prevede
zolvarea Adunării Poporului (Parla
mentul), precum și a adunărilor 
populare locale, în vederea organi
zării de alegeri generale in următoa
rele 60 de zile — informează agenția 
S.U.N.A. Totodată, președintele Ni- 
meiri a anunțat formarea unui comi
tet electoral, condus de primul vice
președinte Abdel-Magid Khalil, care 
să acționeze pentru pregătirea pro
cesului electoral.

Un comunicat oficial precizează că 
această hotăpire a fost adoptată in 
conformitate cu deciziile celui de-al 
treilea Congres al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, care prevăd elaborarea 
unui program de reforme politice și 
economice pentru inaugurarea unei 
noi etape în dezvoltarea țării.

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— Argintul, aurul și petrolul re
prezintă materiile prime ale că
ror prețuri au crescut (in ordi
nea respectivă) cel mai mult în 
1979 — relevă statisticile pu
blicate la Washington de Fondul 
Monetar Internațional (F.M.li). 
Potrivit statisticilor. indicele 
prețurilor cu ridicata ale prin
cipalelor materii prime, liiind ea 
bază anul 1975. a urcat la 135.7 
la sută la finele anului 1978 și 
la 161,1 la sută — la sfirșitiil 
anului 1979. tn aceeași perioada, 
indicele prețurilor cu ridicata \a 
urcat la argint de la 133.6 la 
493,2 la sută; la aur — dc la 
123,8 la 282.7 la sută; la petrol 
(in funcție de calitate) — de la 
118—118,55 la sută, la nivelul de 
223,9—244,5 la sută.

tru definirea unui program concret 
de desfășurare a acestora — direc
ții principale spre care se impun să 
fie orientate lucrările comitetului. In 
acest context,, marea majoritate a 
membrilor comitetului se pronunță 
cti insistență pentru ‘urgentarea tra
tativelor tripartite dintre U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia in legătură cu in
terzicerea totală a experiepțelor cu 
arma nucleară, cu scopul de a se tre
ce la negocierea in comitet a unui 
tratat in această problemă, ceea ce 
ar avea o amplă semnificație pozitivă.

La deschiderea sesiunii de primăvară a Comitetului de dezarmare de la Geneva

Un imperativ de stringentă actualitate
Mmm UNOR MĂSURI

și să se alcătuiască un program de 
lucru. Din păcate insă, in activita
tea de pină acum a comitetului nu 
a existat vreun indiciu că ar fi pe 
cale să se producă acea cotitură aș
teptată și dorită, de popoare. Așa se 
explică de ce, pină in prezent, noul 
organism nu a trecut la negocierea 
nici unui acord concret de dezarmare.

Fără îndoială, pentru a răspunde 
obiectivelor pentru care a fost creat, 
comitetul are datoria, mai ales in 
actuala situație internațională, să-și 
reorienteze in așa fel activitatea și 
să-și intensifice eforturile incit pro
blematica dezarmării să treacă, in 
fine, din stadiul unor dezbateri ge
nerale in faza negocierilor reale, 
spre transpunerea in fapt a recoman
dărilor transmise prin rezoluțiile 

l Adunării Generale a O.N.U. Desigur, 
in general, și cu atit mai mult in 
actualele condiții, fiecare stat este 
îndreptățit să vegheze la garantarea 
propriei securități ; dar așa cum țara 
noastră a arătat în repetate rînduri, 
prin glasul președintelui său. echi
librul militar poate și trehuie să fie 
realizat nu pe calea intensificării

la sporirea rolului și eficienței acestui 
organism.

Ținind seama de intensifica
rea continuă pe verticală și pe
orizontală a cursei înarmărilor nu
cleare, de marele pericol pe care
acumularea de astfel de arme il re
prezintă pentru insâși existenta ome
nirii. România consideră că un loc 
prioritar trebuie să revină dezarmă
rii nucleare, opririi producției, înce
tării perfecționării și experimentării 
armamentelor nucleare, lichidării 
stocurilor existente și scoaterii in 
afara legii a armamentului atomic.

Așa cum este știut, in această pri
vință Comitetul de la Geneva are 
înscrise pe. agendă . o serie de 
chestiuni privind incetarea cursei 
înarmărilor nucleare, nerecurgerea 
la folosirea armelor nucleare și 
prevenirea unui război cu astfel 
de arme, acordarea de garanții 
statelor nenucleare că nu vor fi 
victimele unei agresiuni nucleare. 
Abordarea concretă a acestei proble
matici de importantă vitală reclamă 
în mod necesar organizarea de dezba
teri pentru stabilirea modalităților și 
cadrului de negocieri, precum și pen-

Pe aceeași linie, ca o problemă 
care iși așteaptă de multă vreme fi
nalizarea, se inscrie incheierea unui 
acord prin care statele posesoare de 
arme nucleare să acorde garanții dc 
securitate statelor care nu posedă 
astfel de arme. Pentru a fi real și 
viabil, acest acord trebuie corelat, 
fără îndoială, cu cerința excluderii 
forței și amenințării cu forța din rela
țiile'internaționale ; acordarea garan
țiilor- nu trebuie să fie bazată pe 
apartenența Ia blocurile militare, iar 
obligațiile pe care și le vor asuma 
statele nucleare vor trebui extinse la 
toate statele neposesoare de astfel 
de arme, fără nici o discriminare sau 
condiționare.

Cu atit mai mult cu cit este un 
proces complex și de durată, înfăp
tuirea dezarmării presupune, așa cum 
nu o dată a arătat țara noastră, adop
tarea unor măsuri parțiale, de redu
cere a înarmărilor și cheltuielilor mi
litare. Pornind tocmai de la această 
realitate, România a propus, așa cum 
șe știe, reducerea cheltuielilor mili
tare pină in 1985 cu cel puțin 10 la 
sută, o rezoluție urmărind înghețarea 
și reducerea bugetelor militare fiind

adoptată, din inițiativa tării noastre, 
la ultima sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Deși această chestiune 
nu va face obiectul dezbaterilor ac
tualei sesiuni a comitetului, ea aflin- 
du-se pe ordinea de zi a Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, este de aș
teptat ca majoritatea membrilor co
mitetului să o aducă in discuție dată 
fiind tocmai importanta sa pentru 
inițierea unui lanț de acțiuni efec
tive de dezarmare.

O deosebită însemnătate au. in 
aceeași ordine de idei, propunerile 
României privind lichidarea bazelor 
militare străine, retragerea in interio
rul frontierelor naționale a tuturor 
trupelor și armamentelor străine, re
ducerea treptată a armatelor națio
nale. diminuarea activității blocurilor 
militare, desființarea lor simultană. 
Orice pas inainte-pe calea spre adop- • 
tarea și înfăptuirea unor asemenea 
măsuri, pe continentul european și, 
in general, în lume, ar avea un rol 
important, contribuind in mod sub
stantial la întărirea increderii intre 
state, la îmbunătățirea climatului po
litic general. Convenirea unor măsuri 
pe această linie ar’ reprezenta, fără 
indoială, la scara continentului nos
tru. cea mai eficientă și mai pozitivă 
calc dc pregătire a viitoarei reuniuni 
dc la Madrid a statelor participante 
Ia Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa.

Iată de ce. in condițiile actuale, lu
crările comitetului capătă o semni
ficație deosebită, fiind necesar să se. 
facă totul pentru canalizarea lor pe 
o cale constructivă, să nu se îngă
duie ca acest for să, se transforme 
intr-o arenă dc înfruntări și incrimi
nări reciproce ci. dimpotrivă, să con
stituie un prilej de reluare și inten
sificare a dialogului multilateral, in 
vederea soluționării problematicii atit 
de arzătoare a dezarmări». în felul 
acesta, negocierile din cadrul comi
tetului s-ar înscrie ca un element de 
reducere a tensiunii internaționale, ar 
demonstra că este posibil să se dis
cute in liniște, in spiritul receptivită
ții și cu simțul răspunderii, inaintin- 
du-se spre rezolvarea unei probleme 
care interesează int.reaga omenire și 
care nu mai poate suferi aminare. 
în ceea ce o privește, in spiritul po
liticii sale principiale, reafirmată cu 
toată vigoarea la Congresul al 
XII-lea. România este hotărită să-și 
aducă, ca și pină acum, contribuția 
efectivă la dezbaterea și negocierea 
unor măsuri reale, concrete de dezar
mare. in vederea înfăptuirii acestui 
deziderat vital al popoarelor lumii.

In orașul Koln, unde de aproape trei luni se desfășoară procesul împotriva 
a trei naziști, Kurt Lischka, Herbert Martin-Hagen și Ernest Heinrichsohn, 
care au acționat in timpul războiului pe teritoriul Franței ocupate, a avut 
loc o mare demonstrație, cu participarea unor tineri francezi, fii ai victi
melor prigoanei hilleriste. Unii din demonstranți erau imbrăcați ca foștii 
deținuți din lagărele de concentrare. Amintind de soarta părinților lor, 
deportați și exterminați de călăii naziști, manifestanții au cerut aspra pe

depsire a celor trei naziști

Simbolul echilibristic
La. început, pietonii din centrul 

Barcelonei au crezut că asistă la re
clama ingenioasă a unui,. circ. Ei 
s-au înșelat insă. Omul suspendat 
pe un cablu nu era un temerar 
acrobat, ci un simplu muncitor. Jose 
Ramon Pajares, căci acesta e nu
mele lui, tată a cinci copii, s-a 
trezit intr-o zi concediat, arun
cai in stradă fără nici un anunț 
prealabil, Neputind găsi de lucru, 
după luni 
a recurs 
punindu-și 
urcat, pe 
deasupra centrului Barcelonei, vrind

de zile de căutări. 
Ia un gest disperat : 
in pericol viața, s-a 
un cablu care trece pe

să atragă in acest mod atenția tre
cătorilor asupra tragicei sale situa
ții. La insistențele poliției, a fost 
nevoit să se dea jos. Ajuns pe 
pământ, și-a revenit, din păcate, 
și din iluziile pe care și le făcuse. 
Disperatul său gest nu i-a ajutat 
cu nimic — a rămas mai departe 
șomer. In fond, s-ar putea spune, 
gestul său nu a fost intru totul 
gratuit, ci a căpătat valoare de 
simbol : nu este oare viața unui 
șomer o echilibristică in căutarea, 
adesea zadarnică, a unor mijloace 
de subzistență ? (A. Munteanu).

Radu BOGDAN

moralist
Sub numele de cod „Operațiunea 

Abscam", F.B.I. (Biroul Federal 
de Investigații) din S.U.A. a urmă
rit, timp de doi ani. mai multi 
parlamentari bănuiți că ar lua mită. 
Potrivit relatărilor transmise de 
Associated Press, agenții F.B.I. în
sărcinați cu această operațiune au 
jucat rolul unor oameni de afaceri 
străini in căutarea de privilegii 
(contracte avantajoase etc.), evi
dent, contra... unor substanțiale 
atenții. Valoarea sumelor primite 
ca mită s-ar ridica la un milion de 
dolari. F.B.I.-ul a acționat cu ca
mere de luat vederi camuflate, foto-

înregistrări automate etc. printre 
dovezile strinse de agenții F.B.I. 
sint și fotografii care, intre altele, 
înfățișează pe un membru al Ca
merei Reprezentanților in timp ce 
îndeasă bancnote în buzunare, iar 
pe un altul prețuind de la un inter
mediar o servietă burdușită de bani.

S-au făcut cunoscute numele a 
opt persoane care, potrivit dovezi
lor adunate de agenții F.B.I.. erau 
„receptive" la asemenea atenții : 
unul din ei — menționează agenția 
citată — este chiar membru in... 
comisia parlamentară a moralității 
publice. (Eugen Pop).
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