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și dezvoltare intensivă
— Ce a însemnat anul 1979 pentru 

agricultura românească ?
— Ca și celelalte ramuri ale eco

nomiei naționale, și pentru agricul
tură anul 1979 s-a înscris cu o serie 
de rezultate bune, atit în producția 
vegetală, cit și in cea animală. Deși 
condițiile climatice nu au fost întru 
totul favorabile, in anul 1979 agricul
tura a reușit să obțină o producție 
care depășește media anuală a cin
cinalului anterior cu : 28,3 la sută la 
cereale boabe, 21,8 la sută la sfecla 
de zahăr, 27,4 la sută la semințe 
oleaginoase, 31,7 la sută Ia legume și 
cartofi, 30,1 la sută la fructe și stru
guri. De asemenea, datorită sporirii 
efectivelor de animale și a produc
tivității acestora — in special pe baza 
dezvoltării în continuare a sectorului 
zootehnic de tip industrial — față de 
media anuală a aceleiași perioade, în 
anul 1979 s-au înregistrat creșteri 
de 44.4 la sută Ia carne total, 31,1 la 
sută Ia lapte de vacă, 45,3 la sută la 
ouă și 24,5 la sută la lină. Aceste 
producții au permis satisfacerea în 
condiții mai bune a nevoilor de apro
vizionare ale populației și a celorlalte 
cerințe ale economiei naționale.

După cum se știe, in anul 1979 au 
fost luate noi măsuri de perfecțio
nare in conducerea și organizarea 
agriculturii — mă refer, în primul 
rind la crearea consiliilor unice 
agroindustriale de stat și cooperatiste 
— măsuri care întruchipează gindi- 
rea revoluționară, profund științifică, 
a secretarului general al 
nostru, tovarășul Nicolae 
Cadrul organizatoric și 
creat prin constituirea

ia solă, finind seama de 
de producție al solelor ___
pentru fiecare cultură în parte.

— Unul dintre obiectivele esențiale 
ale politicii partidului nostru, in vi
itorul cincinal, este înfăptuirea unei 
profunde revoluții agrare, care să cu
prindă atit baza tehnico-materială, cit 
și organizarea producției. Vă rugăm 
să ne prezentați trăsăturile principale 
care definesc revoluția agrară și sar-

potențialul 
respective

Convorbire cu tovarășul
Angelo MICULESCU 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii 

și industriei alimentare

partidului 
Ceaușescu. 

economic 
consiliilor 

unice agroindustriale deschide calea 
trecerii și în agricultură de la acu
mulările' cantitative' 
nouă, superioară, la 
creșteri simțitoare a 
eficienței.

— In ultimii ani la 
lui nostru au sosit sesizări privind 
unele neajunsuri în planificarea pro
ducției agricole. Cum s-a acționat 
pentru anul 1980 in vederea funda
mentării sarcinilor de plan în profil 
teritorial in deplină concordanță cu 
cbndițiile locale ?

— De la bun început trebuie pre
cizat că așezarea sarcinilor de plan 
în profil teritorial necesită o temei
nică cunoaștere a condițiilor de fa- 
vorabilitate atit pe macrozone, cît și 
pe microzone de producție agri
colă, in cadrul județelor, cerință pe 
care am realizat-o prin elaborarea 
lucrărilor de zonare a producției 
agricole pe zone, de favorabilitate, 
lucrări care stau la baza repartizării 
sarcinilor agriculturii, in profil te
ritorial. Se cuvine subliniat, în ace
lași timp, că sarcinile de plan pentru 

180, pe ansamblul agriculturii, ca și 
repartizarea acestora pe sectoare 
social-economice și in profil terito
rial sint judicios corelate 
dițiile materiale create 
1979, precum și cu prevederile planu
lui pe 1980. Un element nou, impor
tant. in planificarea agriculturii l-a 
constituit in această toamnă diferen
țierea producțiilor medii, de la solă

mecanizarea completă a lucrărilor de 
cîmp și în zootehnie, precum și a 
lucrărilor de bază în legumicultura, 
pomicultură și viticultură. îmbunătă
țirea dotației mecanice a agriculturii 
va permite realizarea lucrărilor de 
semănat de toamnă în 15 zile, recol
tarea griului în 8 zile și a porumbu
lui în 25—30 de zile.

Sporirea randamentelor, ca o ce
rință esențială a revoluției agrare, se 
va asigura,. în același timp, prin con
tinuarea programului de măsuri pri
vind sporirea potențialului productiv 
al pămîntului și aplicarea unor me
tode științifice de utilizare cu randa
ment sporit a substanțelor chimice in 
vederea creșterii eficienței acestora. 
Suprafața amenajată pentru irigat va 
fi extinșă cu incă 700—1 000 mii hec
tare, vor fi efectuate lucrări de dese
cări pe circa 850 mii hectare și de 
combatere a eroziunii pe un milion 
hectare. în cincinalul 1981—1985. agri
cultura va beneficia de o cantitate 
dublă de îngrășăminte chimice, com
parativ cu cantitatea folosită m pri
mii patru ani ai actualului cincinal, 
în zootehnie, investițiile mari din vii
torul cincinal ne vor permite con
struirea unui important număr de noi 
capacități de producție in sistem in
dustrial, aceste unități constituind 
pirghia principală de modernizare și 
creștere a producției animale. Un 
accent deosebit se va pune pe apli
carea și generalizarea in practică a 
noilor cuceriri ale științelor agricole 
și biologice, concretizate în crearea 
de soiuri și hibrizi de înalță produc
tivitate, cu un conținut ridicat în ele
mente nutritive, în extinderea raselor 
de animale cu o mare capacitate de

Creșterea rolului politic conducător al partidului nu 
înseamnă monopolizarea activității politice, ci, dimpotrivă, 
aceasta duce și trebuie să ducă la accentuarea partici
pării întregului popor la viața politică a societății, la per
fecționarea și diversificarea cadrului organizatoric de par
ticipare a tuturor categoriilor sociale la conducerea de
mocratică a statului. Adîncirea democrației socialiste con
stituie o expresie elocventă a forței orînduirii noastre noi.

NICOLAE CEAUȘESCU

la o " calitate '• 
obținerea unei 
producției și

redacția ziaru-

cinile ce revin, în acest sens, lucrăto
rilor din agricultură în 1980.

— Realizarea unei profunde revo
luții agrare este pe deplin posibilă 
in etapa următoare și ea răspunde 
unor cerințe obiective ale dezvoltării 
economiei naționale, cerințelor p.e 
care aceasta le are pentru producția 
agricolă, avind in vedere acumulă
rile cantitative din ultimii ani din 
agricultură, capacitatea și condițiile 
create acestei ramuri de bază de a 
realiza un adevărat salt calitativ, 

• atit ca tehnicitate, nivel de organi
zare, randamente și eficiență.

Una din trăsăturile definitorii ale 
revoluției agrare o constituie dez
voltarea și modernizarea bazei teh- 
nico-inatcriale. Cele 155 miliarde lei 
alocate, pentru investiții,. in_ viitorul . producție și adaptat.e..c.ondiț.iiter noas-. 
cincinal, se vor materializa in crește- ' - - ■ •
rea cantitativă și mai ales calitativă 
a parcului de tractoare — în cadrul 
căruia va crește ponderea tractoarelor 
de 80 CP și 180 CP — și a celui de 
mașini agricole, cu lățime Și viteză 
mare de lucru, cu un grad sporit de 
universalitate, capabile ' asigure

tre de climă și furajare, precum și pe 
generalizarea celor mai bune tehno
logii.

— Revoluția in organizarea pro
ducției agricole este strins legată de

Măsurile inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind creșterea 
rolului Frontului Unității Socialiste, 
măsuri ce pun în lumină preocupa
rea statornică a secretarului general 
al partidului pentru adîncirea conti
nuă a democrației, pentru acti
vizarea politică a 
milioanelor 
cetățeni ai 
care nu 
membri ai P.C.R.. 
vor influenta in ** 
multiple sensuri 
viața social-politică 
evidentă semnificația

tori, societăți științifice, precum și 
cultele religioase, a consacrat pe 
plan organizatoric unitatea poli
tică a poporului in jurul P.C.R., uni
tate făurită ca rezultat al profun
delor transformări revoluționare 
petrecute în societatea noastră în

VIAȚA SOCIETĂȚII — O CERINȚĂ 
LEGICA. Se știe că teoria socialis
mului științific a statuat de mult, 
iar practica socială a confirmat cu 
prisosință, necesitatea asigurării și 
întăririi continue a rolului conducă
tor al partidului clasei muncitoare.

de 
tării 
sint

<•»!

a Estețării, 
acestor mă

suri pentru întărirea unității ... 
cial-politice a poporului, pentru a- 
dîncirea democrației socialiste, pen
tru înfăptuirea consecventă a poli
ticii naționale profund democratice 
a_ partidului. Caracteristic pentru des
fășurarea tuturor acestor procese 
este faptul că ele se îmbină; indiso
lubil cu creșterea continuă altoiului 
conducător, al parțidului^-gn - integra
rea sa organică'/'în. viața societății.

Așa cum se știe, încă de la crea
rea sa, Frontul Unității Socialiste, 
în componența căruia au Intrat, ală
turi de Partidul Comunist Român, 
toate organizațiile sociale, econo
mice, de masă, uniunile de crea-

so-
anii socialismului, sub conducerea 
partidului. Prin crearea organizați
ilor proprii ale Frontului Unității 
Socialiste, in care se inscriu, ca 
membri individuali, cetățeni ce în 

’ general nu fac parte din P.C.R., se 
lărgește sfera democratică de cu
prindere a întregului popor la con
ducerea vieții șoci’ale, se creează ca
drul1 politic în măsură să.șșigure a- 
trâgerea inasblor celor mai largi la 
înfăptuirea politicii. ■ partidului^ -ceee 
ce conferă noi dimensiuni atit de
mocrației socialiste și unității între
gului popor în jurul Partidului 
munist Român, cît și dezvoltării 
lului conducător al partidului în 
cietatea noastră.

INTEGRAREA ORGANICĂ

Co-
ro-
so-

cu con- 
încă din

(Continuare în pag. a III-a)
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REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
Perla de Buzău

Întreprinderea „Semănătoarea''-București : se efectuează ultimele verificări la un nou lot de mașini agricole

IN

ca o cerință legică a dezvoltării so
ciale in condițiile revoluției și con
strucției socialiste. Determinată, ca 
orice fenomen social, de legile dia
lecticii, exercitarea rolului conducă
tor al partidului nu cunoaște forme 
fixe, date o dată pentru totdeauna, 
ci evoluează permanent, corespunză
tor condițiilor și sarcinilor specifice 
fiecărei etape.

în actuala etapă de dezvoltare a 
^sonMetățitmoastrd,‘orientarea • triajWă 
în perfecționarea rolului conducător 
al partidului o reprezintă integra
rea sa organică în viața socială, ceea 
ce presupune, în esență, că, în exer
citarea funcției politice ce îi revine, 
partidul acționează'nu din afara so
cietății, de undeva „de sus“, ca un

emițător de directive, ci din inte
riorul ei, dinăuntrul organismelor 
de stat și economice, împlptindu-și 
organic activitatea cu aceea a ma
selor largi. „Activul de bază și toți 
membrii partidului — sublinia in 
acest sens tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — trebuie să participe 
Ia dezvoltarea economico-socială nu 
din afara, ci nemijlocit dinăuntrul 
tuturor organismelor economice, so
ciale și de stat ' "
și afirmarea rolului conducător 
partidului 
integrarea 
activitatea 
tați".

O asemenea integrare este pe de
plin posibilă, deoarece, ca urmare a 
prefacerilor ce s-au produs în so
cietatea noastră în procesul con
strucției socialiste, a omogenizării 
sociale tot mai accentuate, a ridi
cării generale a nivelului con
științei maselor, s-a realizat și are 
loc întărirea continuă a unității și 
coeziunii întregului popor in jurul 
partidului comunist. în același timp, 

integrarea orga- 
I :• ‘ nică a partidului

in v‘ata societății 
ne- 

legică 
actuală. Amploarea și 
tatea sarcinilor edificării 
tății socialiste multilateral 
tate solicită o
intensă antrenare a tuturor cetățeni
lor țării la viața politică, la activi
tatea de conducere obștească — toa
te acestea însemnînd un nou și 
mare pas înainte în dezvoltarea de
mocrației socialiste. Obiective atit 
de grandioasa cum sint cele stabilite 

’de'dohgfesur'âl'Xii-îe~â'_pdt fi în
făptuite numai cu participarea ac
tivă a maselor. celor mai largi, mo- 
bilizînd toate resursele de muncă,

ale țării. Creșterea 
al 

trebuie să se exprime in 
sa tot mai organică in 
și viața întregii socie-

reprezin- 
necesitate 
în etapa 
complexi- 

socie- 
dezvol- 

și mai largă și mai

Ada GREGORIAN
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— Cind am ieșit pe poarta fabricii de la Tomești — 
își amintește Acs Zoltan — unul căruia îi eram antipa
tic mi-a zis : „Aici a fost simplu, aici ai avut sticlari 
foarte buni și ai făcut treabă. Acolo, la Buzău, să te 
văd. Acolo-i începutul !“. M-am supărat, mai intîi, apoi 
mi-a trecut. O neliniște însă tot m-a cuprins. Aici era 
începutul, teren gol. Trebuia eu să-t învăț pe oameni 
meserie. Eu și alții ca mine.

1 s-a spus noii fabrici „Perla" — dar se fabricau 
pahare obișnuite. Perla era incă un obiectiv îndepăr
tat, ca o metaforă frumoasă.. Cei vechi în meserie, 
veniți in sprijin de la întreprinderile cu tradiție, și-au 
împărtășit secretele celor noi și, împreună, in puțină 
vreme, au zidit aici, lingă apa Buzăului, vatră de tra
diție nouă. Printre aceștia — Acs Zoltan.

— ...Eu am fost întîi profesor de desen la Sibiu. Dar

I
I
I
I

Sensul
(Continuare în pag. a Ii-a)

opțiunii civice

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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mi-am dat seama curînd că nu era de mine. Ai mei 
fuseseră ceramiști din iată in fiu. Trebuia, simțeam eu, 
să mă apropii de ei. Și am venit la Tomești, in județul 
Timiș, unde era un cuptor de fabricat sticlă colo
rată. Erau sticlari buni la Tomești, e adevărat ! De la 
ei am luat curajul să încep ceva nou la Buzău. Aici 
lumina e mai puternică decit in Banat. Îmi place mai 
mult. Acolo atmosfera e mai pală, mai moale in pri
vința culorii. In umbrele pe care le creează aici lumina 
descoperi adincimi mai mari. Și combinațiile sint mai 
multe — așa mi se pare mie. Îmi place să strecor lu
mina in sticlă de la forma pe care i-o dau pe hârtie 
pină tind pasta lucrată se răcește incet, fibră cu fibră, 
și devine izvor continuu, curgind fără sunet...

Mingiie cu privirile o vază in care verdele plăcut se 
pierde treptat intr-un opal compact, delimitind piciorul 
obiectului. Pare că vede dincolo de acest obiect care-i 
turnat de trei sau patru straturi de sticlă — trei sau 
patru vase, fiecare de altă nuanță, turnate unul 
intr-altul la un anumit interval de timp, la anumiți 
indici tehnici, riguros urmăriți. Sint secrete care înno
bilează meșteșugul sticlarului de la Buzău, dindu-i o 
aură in fața căreia s-au minunat sticlarii din vestitul 
Murano, cei francezi și cei americani. E un drum 
deschis proaspăt, un drum nou, in care se sapă marca 
fabricii. „Perla" nu mai este o metaforă de viitor, are 
consistență și fior artistic.

— Dacă il intilnesc pe cel cu urarea la plecarea mea 
de la Tomești am să-i mulțumesc și lui pentru îndirji- 
rea pe care a scormonit-o in mine fără să vrea...

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dionisle ȘINCAN I

Directorul Fabricii de 
confecții Botoșani este in
ginerul Neeulai Pasăre. Are 
o vorbire energică, exactă 
și repede. Are un zimbet 
destul de complicat, oare
cum ironic: întîi să văd 
cine ești și pe urmă mai 
vorbim. Dacă greșesc, aș
tept o scrisoare de la el, 
un telefon! Chiar cînd este 

, grăbit și potopit de tre
buri (are destule, dar cine 
n-are?!) știe să asculte și 
să nu se grăbească. îmi 
spune: scrieți numai de 
bine despre oamenii ăștia 
din Botoșani că, zău, me
rită. Are dreptate. Așa cum 
i-am văzut pe cei mulți pe 
stradă, în fabrici, în parc, 
la restaurant, la teatru, așa 
cum i-am cunoscut, cît i-am 
cunoscut, pe cei puțini, ei 
fac tot ce pot și încă ceva 
pe deasupra. înaințașii 

• noștri aveau un cuvînt po
trivit pentru ce mi 
că văd în primul 
oamenii din acest 
cuvînt prea puțin 
astăzi: cumințenie, 
despre ei cum pot
Convingerea mea neclinti
tă este că au un suflet a- 
dînc și o mare putere de 
înțelegere.

Directorul Pasăre vor
bește repede, concis despre 
lucruri pe care le știe bine. 
Eu notez mai incet. Dar nu 
Cred că scap ideea. Este 
vorba de o bună gospodă
rire a fabricii. Un sistem 
contabilicesc care tine zil
nic evidenta cheltuielilor 
materiale și a realizărilor. 
Orice dezechilibru poate ti 
prevenit la orice oră. Fa
brica are peste 30 de ani 
de activitate. Dezvoltări 
succesive. S-a ajuns la pes
te 3 000 de muncitori. în 
1974 a fost decorată cu Or- 

. ^linul Muncii clasa I, la 16

iulie, data îndeplinirii cin
cinalului. Se lucrează ma
siv pentru export (peste 60 
__________  S.U.A., 
_____  ____ , R.D.G., 
Cehoslovacia ș.a. în dez
voltările viitoare intră o 
secție de confecții la Să- 
veni-Botoșani. Se va ex
tinde atelierul de jucării 
din textile, foarte ren
tabil și necesar.

•1-a sută), U.R.S.S.,
Canada. Franța,

cei 
sub- 
ino-

multor îmbunătățiri tehni
ce, este unul dintre 
care aduc economii 
stanțiale fabricii. Sint 
vații care pot să pară mă
runte, dar fiecare înseam
nă zeci și sute de mii de 
lei economii: energie elec
trică, materiale, mecaniza
rea unor lucrări care se fă
ceau manual etc. Peste 40 
de inovații aplicate. Tre

Scurte biografii
contemporane

Drumuri prin județul Botoșani (II)

a terminat liceul de curînd. 
Timpul trebuie bine îm
părțit. Trebuie să le faci 
pe toate. Ne-am făcut un 
apartament la. bloc. . Mași
na? Oho, mai tîrziu, mai 
tirziu, avem altele de fă
cut. Grijulie se întoarce 
spre prietena ei, Valentina 
Grigore. Ceva mai tăcu
tă. Mai iscoditoare. Dacă se 
gîndește la o familie? Si
gur, are 22 de ani. Dar în
tîi să termine liceul seral, 
în timpul liber lucrează ar
tizanat, artă aplicată, ii 
plac migala, ordinea. Eu 
îmi gindesc viitorul, spu
ne ea pe neașteptate, ' o 
privesc și .'scriu asta: își 
gîndește viitorul. Cum să 
nu scrii cu încredere des
pre oamenii ăștia? Cum să 
nu-i aștepți, să-i înțelegi., 
să le cercetezi. viața...

se pare 
rind la 

ținut, 
folosit 
Scriu 

de bine.

de George BÂLÂIȚA
★

Dumitru Prodan
Stau de vorbă cu Ana 

Timofte, președinta co
mitetului sindicatului. Școa
la profesională, producția, 
liceul, seral, școala de maiș
tri, citește literatură, dis
cutăm in treacăt despre 
cărțile care „se lasă greu" 
pe prima sută de pagini și 
te pot captiva după asta_, 
ha, ha, ha, da, există și 
cărți din astea, există tot 
felul de cărți ! Cu socialele 
stăm bine. între altele, un 
cămin de nefamiliști (270 
locuri) și o microcantină, 
pe lîngă cantina-restaurant 
a fabricii, un dispensar cu 
trei cabinete. Vîrsta medie 
este 24 de ani. Cind se că
sătoresc, tinerii primesc 
altă locuință. Se mută de la 
„nefamiliști".

loan Crețu, maistru, 
responsabilul cercului ino
vatorilor, el însuși autor al

buie spus aici că interesul 
pentru creația tehnico-ști- 
ințifică a crescut conside
rabil odată cu etapele suc
cesive ale „Cintării Româ
niei". Cercul inovatorilor 
cuprinde 30 de oameni. Se 
reprofilează un utilaj? Cer
cul intervine. Există un 
grup de mecanici speciali
zați. Se lucrează repede. în 
perioada contractărilor fie
care produs nou este ana
lizat, se caută calea pentru 
producerea lui în condiții 
pe cit cu putință îmbună
tățite. îmi place această 
preocupare colectivă pentru 
binele comun.

Căieru Silvica are 22 de 
ani. După școala profesio
nală a absolvit seralul. S-a 
măritat. Fetița ei se nu
mește Evelina, un nume 
din cărți, aflu, ne place să 
citim. El e lăcătuș mecanic,

Maistrul 
este secretarul comitetului 
de partid și 
consiliului oamenilor mun
cii de la ____________ .
îl văd că are treabă. Dar . 
și eu am! Firește, ne înțe
legem repede! Aici este 
treapta cea mal de sus a 
industriei la Botoșani. Noi 
producem aparataj de joa
să tensiune. Pentru prima 
oară în aceste locuri. Pro
duse subtile, importante cu 
deosebire in toate sisteme
le de control, în industrie, 
in exploatări miniere etc. 
Vedeți, noi am intrat 
producție in 1975. La 
Ia Botoșani, ultimii ani au 
fost hotărîtori cum se 
vede. Inițial, in avangardă 
a stat industria ușoară, așa 
au apărut în județul nostru 
uitat altădată, deși istoria

președintele
„Electrocontact".

Cine dintre noi nu s-a 
bucurat văzând, la capătul 
unui drum mai mult sau 
mai puțin sinuos, izbânda 
unei idei bune, triumful u- 
nui om devotat semenilor 
săi? . Poate una dintre trai
nicele legături care ne con
stituie intr-o umanitate so
cialistă, intr-o unitate u- 
mană este acest gind al 
nostru că o cauză bună în
vinge, că noul, abstract in 
rostire, dar foarte concret 
în atitea feluri împrejurul 
nostru, învinge dacă nu i- 
mediat, cel puțin in cele 
din urmă. Sentimentul vic
toriei a ceea ce e 
înaintat este astfel 
bătoare interioară, 
duală care poate fi 
ca indice de autenticitate 
umană a unei societăți, de 
prospețime și adevăr al f ie 
căruia dintre noi. Cred că 
nu forțez termenii dacă a- 
firm că drumul socialis
mului la noi, drumul so
cialismului in România ul
timilor cincisprezece ani, 
mai ales, ne-a unit și întă
rit cu atit mai mult prin 
această clarificare a felului 
în care noul s-a afirmat, 
prin dispariția unor confu
zii intre ceea ce unii doreau 
să fie și erau in realitate, 
prin afirmarea, din ce in 
ce mai accentuată, a valo
rilor individuale. Cred că 
aceasta a fost și continuă 
să fie una din operele de 
cea mai umană și adincd 
dreptate pe care socialis
mul o face prin natura sa, 
prin programul său . și 
partidul nostru, in mod fi
resc, și-a stabilit-o ca ax 
al activității sale: afirma
rea omului, fără de care nu 
poate fi vorba de fericire, 
de semnificație adevărată 
a unei vieți.

Indiscutabil, avem de a 
face cu un proces complex; 
simpla enunțare a bunelor 
intenții, chiar dacă este în
soțită de condiții materiale 
prielnice, s-a dovedit une
ori nesatisfăcătoare. Pune
rea in valoare a omului în
seamnă atit cunoașterea po
tențialului de valori, cit și 
deschiderea timpului d.e

bun Și 
o săr- 
indivi- 
luată și

fructificare a acestora. Dar 
și de aștă-dată, cel mult 
am amintit termenii cei mai 
generali; promovarea va
lorii depinde adesea de în
țelegerea nevoii de valoa
re, de măsura in care o- 
mul de alături are — și nu 
o ,dată am văzut cu emoție 
că are această trăsătură! — 
generozitatea de a se ști 
valorificat, el însuși oferind 
condiții prielnice, luptind 
ca o idee care nu-i aparți
ne direct, dar e folositoa
re, să prindă viață. -

Nu spun o noutate afir
mând că propulsarea idei-

Insemnări de
Platon PARDAU

lor valoroase, asigurarea u- 
nui climat prielnic afirmă
rii fiecărui individ și . i- 
riehțarii lui in direcțiile 
care ii sint mai proprii 
constituie probleme de 
mare importanță pentru f ie
care colectiv de muncă, sint 
puncte de incercare a ma
turității politice, umane in 
general. Iată de ce am a- 
sistat și am participat cu 
toții, țărani, muncitori, in
telectuali, la perfecționa
rea, inițiată de partid, de-a 
lungul anilor, a formelor 
de atragere a populației la 
viața politică, la conduce
rea societății în mod con
cret. la afirmarea largă in 
viață a calității poporului 
de stăpin asupra averii ță
rii, calitate dobindită prin 
revoluție, exercitată cu ex
periențe în formare, orga
nizarea unui sistem demo
cratic de exercitare a aces
tei puteri. -Am avut adesea 
prilejul să văd „acționând" 
acest sistem și dacă înce
peam însemnările de față 
cu o întrebare, la răspun
sul deplin afirmativ trebuie 
să adăugăm acest fapt: 
cimpul de depistare a ceea 
ce e valoros, de angajare a 
tuturor calităților la crește
rea nivelului calitativ al 
vieții noastre este astăzi

mult mai vast, iar frecven
ța succeselor, valoarea lor, 
■infinit mai mari tocmai da
torită existenței sistemului 
responsabil de a face. din 
democrația socialistă o \ de
mocrație a afirmării omu
lui pe planuri calitativ su
perioare.

Una dintre sursele de a- 
dincire a democrației socia
liste in sensul valoric, \ de 
creștere astfel in densitate 
a democrației noastre, prin- 
tr-o participare care i se 
cere înainte de toate cali
tativă, este remarcabila 
măsură luată de conduce
rea partidului de a intărl 
rolul Frontului Unității'So
cialiste. Efectiv, milioane 
de oameni, prin organizații 
proprii, iși vor rosti cu mai 
multă pregnantă glasul ca 
participanți la viata poli
tică destinată a perfecționa 
România de azi. vor avea 
prilejul să se confrunte cu 
ei înșiși, să facă din depista
rea și 
lor de 
interes
— vor 
pentru .. .. . , ..
civic, vor da o suprafață 
și mai largă acelei calități 
și capacități a socialismu
lui de a face dreptate o- 
mului prin facilitarea îm
plinirii lui ca destin indi
vidual superior. Evident, 
aici este vorba de o moda
litate de a înțelege rolul 
organizațiilor Frontului U- 
nității Socialiste, o proble
mă de opțiune în ceea ce 
privește aria de lucru, fon
dul de initiative, de a con
stitui pretutindeni ambian
ța propice, dar limpede a 
detașării factorilor de pro
gres de cei care mimează 
progresul.

Amploarea acestor orga
nizații, atit în privința cu
prinderii cit și prin plusul 
de febrilitate dat vieții po
litice a tării, demonstrează 
că semnul sub care a de
butat activitatea marii lor 
majorități este al unei pu
ternice dorințe a oamenilor 
de a-și înscrie fapta in fap
ta tării, de a se valida pe 
ei înșiși in istoria de azi.

concretizarea surse- 
progres probleme de 
colectiv; mai mult 
stimula interesul 

participare, spiritul

SUCCESE ALE SIDERURGIȘT1LOR
în 

noi,

(Continuare în pag. a IV-a)

Siderurgiștii hunedorenl, care au chemat, 
in acest an, la întrecere toate unitățile de 
profil din țară, acționează cu energii spori
te pentru a-și îndeplini ritmic angajamen
tele asumate. Astfel, muncitorii, tehnicienii 

■ și inginerii celor două fabrici de aglomerare 
a minereurilor au livrat furnalelor, peste 
sarcinile perioadei 1—14 ianuarie, mai mult 
de 700 tone aglomerat feros autofondant, 
cu un conținut bogat de metal. în același 
timp, muncitorii uzinei cocsochimice, spo
rind indicii de utilizare a mașinilor de șar- 
jare și a bateriilor de cocsificare a cărbuni

lor, au reușit să producă suplimentar peste 
51 vagoane cocs metalurgic.

La rîndul lor, lucrătorii uzinei cocsochi
mice din cadrul Combinatului siderurgic de 
la Galați, angajați în întrecerea pe care co
lectivul acestei puternice unități metalur
gice; o desfășoară pentru a elabora in acest 
an 7,7 milioane tone oțel, au realizat peste 
sarcinile la zi mai bine de 2 400 tone cocs 
metalurgic. După lucrările de revizie și per
fecționare la care au fost supuse bateriile 
5 și 6. se obțin acum producții hi nivelul 
sarcinilor și peste acest nivel. (Agerpres)
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„Ghemotocul" 
din calea 
moșneagului

li zicem și noi aici așa cum ii 
zic consătenii lui Vasile Costea 
din comuna Brazii, județul 
Arad : moș Vasile. Mergind aga
le spre casă, moș Vasile a ză
rit, in mijlocul drumului, un 
ghemotoc. A dat în el cu virful 
bocancului. Ghemotocul s-a 
desfăcut și a văzut că nu e... gol, 
ci plin cu bani. Sute și sute de 
lei. Sau. cum spunem noi (și 
cum ne asigură corespondentul 
nostru Alexandru Herlău. atunci 
cînd nu se cunoaște păgubașul) 
— 0 importantă stimă de bani. 
Moș Vasile s-a aplecat, i-a ri
dicat. i-a împăturit frumos, a 
făcut cale-ntoarsă și a predat 
ghemotocul la postul de miliție 
unde își așteaptă stăpînul.

Cine o fi posesorul „ghemoto- 
cului" ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I încă o încercare
I

I
I
I
I
I
I
I
I

„Mă numesc Florin Cojocaru. 
Sint tinăr, voinic și sănătos, am 
o meserie frumoasă și un rost 
in viață, dar am si un mare ne
caz. încă înainte de venirea mea 
pe lume, tatăl meu bun a 
plecat fără adresă. De cind 
m-am făcut mai mare, am tot 
încercat să aflu unde este, dar 
degeaba".

In continuare, semnatarul 
scrisorii ne furnizează singurele 
date pe care le cunoaște despre 
tatăl său : se numește Gheorghe 
Beraru, are virsta de 47—48 de 
ani, iar in perioada 1955—1956 a 
lucrat la o 
agricole din 
apropiere.

„Vreau să 
nu am să-i . ___ .
pentru că nimic nu-mi lipsește. 
Marea mea dorință este numai 
să-l cunosc. Și, pentru ca să fie 
convins de acest lucru, nu dau 
adresa decit pentru arhiva ru
bricii Faptul divers. Dacă el va 
citi aceste rinduri sau alții care-l 
cunosc, poate imi vor da de 
veste tot prin dumneavoastră, 
fiind sigur că mă veți anunța".

Cu siguranță !

stațiune de mașini 
Medgidia sau din

știe tatăl meu că 
cer absolut nimic,

I Urmele
| mistrefului

I
I
l
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IUn cetățean din comuna Stă- 
nești, județul Gorj, și-a luat 
pușca la spinare și a plecat la 

vinătoare. Ieșindu-i un'mistreț 
in cale, l-a ochit și.l-a doborit. 
Dar cum n-avea autorizație, a 
căutat să ascundă urmele. Pînă 
la urmă, vînătorul a fost... vînat.

— Eu să împușc un mistreț ? 
— s-a mirat el, întrebindu-l, la 
rindu-i, pe omul legii. Habar 
n-am de nici un mistreț: să 
n-am noroc, să nu-mi ia pușca 
foc...

După cercetările de rigoare — . 
ne informează președintele Ju
decătoriei Tirgu Jiu, C. Banuța 
— carnea mistrețului a fost des
coperită ascunsă sub niște mă- 
răcinișuri.

— De unde știți că e carne de 
mistreț ? — a întrebat din nou 
cel cu musca pe... pușcă. Are 
copite ? N-are !

După alte cercetări, s-au des
coperit și copitele, îngropate in 
propria-i grădină. Fapt pentru 
care, cind a văzut cită amendă 
și despăgubire are de plătit, și-a 
spus spășit : „Cu banii ăștia imi 
cumpăram vreo trei-patru 
suni...".

IUn cetățean din ci 
nești, județul Gorj. 
nusc.n. la sninare si

I
!
I
I
I
I
i
!
I ară-

| Popaie...

l cascadorul
prin

i
I
I
I
I
1
I
I
I

Nu, Ștefan Popaie de 
părțile Doljului nu era cascador, 
dar odată venit să lucreze la 
„Avicola" din Bocșa, nimeni nu 
știe cum s-a intîmplat că intr-o 
zi și-a zis singur „cascadorul". 
Și, mai in glumă, mai in serios, 
așa au început să-i zică și cei 
din jur. 'Intr-o zi. Popaie... „cas
cadorul" a dat o raită pe la 
S.M.A. Bocșa, s-a urcat la vola
nul unui tractor și a plecat la 
plimbare, să le arate el amicilor 
lui de ce este in stare. Întreba
rea e : ce-o fi păzit... paznicul 
de-acolo ? Și el. și colegul lui 
de la I.T.A., de unde „cascado
rul" s-a urcat nevăzut-neauzit 
la volanul unei autospeciale și 
a pornit tot intr-o plimbare 
nocturnă. Dar a fost stopat la 
timp. La timp, pentru că, ne- 
avînd nici permis de conducere, 
putea s-o sfirșească rău de tot... 
Fapt pentru care un prieten i-a 
zis : „Popaie, Popaie, o făcuși 
de oaie".

I
I
I
I
I
I
I
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Neglijenfă
Casa lui Nagy Alexandru din 

comuna Florești, județul Cluj, 
era plină de oaspeți. După ce 
au vizionat cu toții o emisiune 
pe micul ecran, oaspeții au ple
cat pe la casele lor. Dar imediat 
după plecarea acestora, o ex
plozie puternică a dărimat pere
ții casei și a distrus toate lucru- 

. rile din jur. Nagy Alexandru și 
soția sa au suferit arsuri, iar fe
tița a scăpat ca prin minune. 
Ce se întimplase ? Gazda lăsase 
aragazul deschis, cu flacără 
mică. Flacără care, din cauza 
curentului, s-a stins. Cind a în
cercat să aprindă din nou focul, 
gazul emanat intre timp 
aprins și a 
pricina.

s-a
produs explozia cu

I
realizată de

POPA
Rubrică
Petre
și corespondenții „Scinteii
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Privind trecerea greoaie a nume
roaselor autobuze ce traversează co
muna Mateești, mi-a venit pe buze 
întrebarea :

— Ce circulă cel mai repede în 
Mateești ?

întrebarea nu-I surprinde pe Victor 
Tudorică, președintele consiliului co
munal al Frontului Unității Socialiste.

— Mărfurile și veștile — răspunde 
el. Mărfurile pentru că la Mateești 
se vînd repede și multe. Numai anul 
trecut desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul au fost de peste 10 milioane 
lei, adică cel puțin la nivelul unui 
oraș cum este Horezul. Tocmai de 
aceea și cooperativa de consum s-a 
dezvoltat mult. Nu singură, se-nțele- 
ge, ci cu sprijinul cetățenilor, al căror 
simț gospodăresc și-a găsit, în ultima 
perioadă, un teren larg de manifes
tare în acțiunile inițiate și realizate 
de organizațiile proprii ale F.U.S, din 
raza comunei. Avem azi trei comple
xe comerciale în fiecare din cele trei 
sate — și toate noi, ridicate cu con
tribuția oamenilor. „De magazine 
răspundem noi — îl aud într-o zi pe 
un bătrîn zicîndu-i lui Vasile Manea, 
președintele cooperativei de consum. 
Voi să ne aduceți mărfuri bune și 
frumoase". Drept este că, și unii și 
alții s-au ținut de cuvînt...

Adîncirea
(Urmare din pag. I)
inițiativă, pricepere ale națiunii. 
Prin integrarea sa organică în 
viața societății, partidul este in mă
sură să cuprindă mai bine în sfera 
conducerii sale toate sectoarele vieții 
sociale, își sporește capacitatea de a 
organiza și mobiliza masele largi 
cetățenilor, oamenii muncii 
membri de partid.

ADÎNCIREA DEMOCRAȚIEI 
ÎNTĂRIREA CONDUCERII 
CĂTRE PARTID — ÎN CORELAȚIE 
INDISOLUBILĂ. Din însăși con
cepția partidului privind integrarea 
sa în viața socială rezultă corelația 
indisolubilă dintre creșterea rolului 
său conducător și adîncirea democra
ției, ca laturi complementare ale unui 
proces unitar. în condițiile în care

ale 
ne-

ȘIDE

ÎNSEMNĂRI DIN COMUNA
— Dar veștile ?
— Și cu veștile este o poveste. Sau, 

dacă vreți, sint mai multe povești. Să 
încep cu una dintre ele, petrecută 
spre sfîrșitul anului trecut. Consiliul 
sătesc Turcești al F.U.S. a aflat că 
cei din satul învecinat. Greci, întîm- 
pinau greutăți la lucrările de ali
mentare cu apă potabilă a proprii
lor gospodării. Ei, ce ziceți ? —

MATEEȘTI-VÎLCEA
aceste acțiuni de Întrajutorare,în

membri individuali ai F.U.S. ca Ale
xandru Ciuteanu, Valerian Popescu, 
Traian Roșculete, Lucia Surdoiu, 
Maria Petic, Dumitru Dajii și-au de
monstrat din plin nu numai hărnicia, 
ci și înțelegerea adîncă și cuprinză
toare a intereselor obștii...

— Apoi ?
— Se cuvine subliniat și faptul că

Organizațiile F. U. S. în acțiune
au fost întrebați membrii indivi
duali ai F.U.S. din Turcești. '

— Și ce-au zis ?
— De zis n-au zis nimic, dar timp 

de cîteva zile s-au dus în satul Greci 
și i-au ajutat pe cei de-acolo să-și 
termine lucrarea. Bineînțeles, poves
tea asta i-a cam zgîndărît la suflet 

■ pe greceni...
- Și ?
— Au procedat și ei la fel. Cînd cei 

din Turcești s-au aflat, la rîndul lor, 
în nevoie, grecenii au venit să le dea 
o mină de ajutor la refacerea și pie- ■ 
truirea a cinci kilometri de drumuri.

numeroși membri ai F.U.S. nu s-au 
mulțumit cu consemnarea în planu
rile de măsuri a propunerilor și ini
țiativelor formulate de ei la adună
rile de constituire a organizațiilor 
proprii și la conferința comunală a 
F.U.S., ci au cerut de 'îndată să se 
treacă la acțiune. Care cum îl vedea 
pe președintele comitetului sătesc 
sau pe vreun reprezentant de-al pri
măriei comunei aducea vorba imediat: 
„S-a zis că o să facem școală nouă 
cu două niveluri în centrul comunei. 
Ce mai așteptăm.?" De așteptat nu 
s-a mai așteptat. Pînă acum s-au exe-

democrației socialiste

TIMIȘ. La fabrica de memorii electronice și componente pentru 
tehnica de calcul din Timișoara a fost asimilat în producție modulul de 
memorie de 32 KO cu inele de ferită de 0,45 mm. Destinat să echipeze atit 
calculatoarele de mare capacitate, cît și minicalculatoarele din familiile 
„Felix" și „Independent 100", noul modul va înlocui produsele similare din 
import. (Cezar Ioana).

IAȘI. Trustul județean de construcții din Iași a introdus o nouă și 
eficientă tehnologie de execuție în sistem prefabricat a fundațiilor la clă
dirile de locuit din panouri mari, constructorii avînd posibilitatea să exe
cute aceste lucrări în oricare anotimp, inclusiv in perioada cu cele mai 
scăzute temperaturi. între avantajele noii tehnologii se înscrie reducerea 
duratei de realizare a fundațiilor cu 60—70 la sută comparativ cu soluțiile 
clasice. (Manole Corcaci).

ALBA. în orașul Cîmpeni a fost dat în folosință un modern com
plex comercial și hotelier al cooperației de consum. Complexul „Tulnicul" 
dispune de un magazin alimentar cu o suprafață de 200 mp, magazin de 
produse industriale, restaurant și un hotel. (Ștefan Dinică).

SUCEAVA. în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei au sosit 
primii oaspeți din acest an. Renumită în întreaga țară precum și peste 
hotare prin tratamentele ce se fac pentru vindecarea afecțiunilor cardio
vasculare și reumatice, frumoasa stațiune de la 
Dorna va găzdui, în acest an, 25 000 de oameni 
Parascan).

MUREȘ. La casa de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș a fost 
vernisată recent expoziția celor mai reprezentativi artiști plastici amatori 
din municipiu. Exponatele — 32 de lucrări de pictură, grafică, sculptură 
și -linogravură, inspirate din natura și peisajul industrial al României so
cialiste, ilustrează realizările și preocupările omului de azi. (Gheorghe 
Giurgiu).

BOTOȘANI. Prin intrarea în funcțiune a unei centrale termice 
zonale a început termoficarea municipiului Botoșani. Din cele 12 500 apa. 
tamente prevăzute a fi racordate la rețeaua termică pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal au fost conectate pînă în prezent aproape 7 500. (Silvestri 
Ailenei).

ARAD ^udet s"au economis^ în anul ce a trecut peste 61 mi
lioane kWh energie electrică și circa 58 milioane mc gaz metan. în con
sumul casnic de energie electrică s-a înregistrat lunar o economie de 
3 milioane kWh. (Mircea Dorgoșan).

VASLUI. Constructorii au deschis noi fronturi de lucru în ansam
blurile de locuințe ce se vor realiza în zonele II și III — Gară, în muni
cipiul Vaslui, Centru I și Ceahlău, în municipiul Bîrlad. Ca urmare a pre
gătirii din timp a producției anului 1980, în prezent se află în diferite stadii 
de execuție peste 1 200 de apartamente, la un mare număr dintre ele fiind 
create condiții de lucru și in acest anotimp. (Crăciun Lăluci).

cutat săpăturile și s-a trecut la ridi
carea construcției. De fapt, am ajuns 
la etajul I.

— Acum iarna ?
— Dar ce, iarna nu se constru

iește ? Iată, tocmai ieri am încheiat 
socotelile cu valoarea lucrărilor exe
cutate prin muncă patriotică în anul 
1979. Am ieșit bine, cu peste 200 000 
lei mai mult decit prevăzuserăm, dar 
se putea face și mai mult. Mă refer 
numai la unele dintre propunerile pe 
care le-au făcut oamenii în adunările 
de constituire a organizațiilor proprii 
ale F.U.S. și la care noi nu ne gîndi- 
serăm înainte. Bunăoară, Ion Gică a 
propus să se construiască un pod la 
Cornățel, pe drumul ce leagă comu
nele Mateești și Alunu. Iulian Du- 
țescu a mers cu aceeași propunere mai 
departe și a spus că n-ar fi rău să pie- 
truim cei patru kilometri de drum cît 
revin
bune au făcut și Dumitru Gh. Dia- 
conu,
Barbu și alții. E pe deplin evident că 
acum, în noul cadru democratic insti- 
tuționalizat, oamenii se simt și mai 
legați de treburile comunei, știind că, 
de fapt, ei gîndesc, ei decid,, ei în
făptuiesc...

...Discuția noastră a continuat la fel 
de firesc. Și, în timp ce tovarășul 
Victor Tudorică îmi vorbea mai de
parte despre hărnicia gospodarilor co
munei, privirea îmi aluneca admira
tivă spre noul bloc de locuințe, spre 
celelalte clădiri ridicate în centrul ci
vic al comunei Mateești, intrat in 
noile sale rosturi.

comunei noastre. Propuneri

Gheorghe Duică, Gheorghe

confluența Bistriței cu 
ai muncii. (Gheorghe

I

lași timp, faptul că președinții 
consiliilor oamenilor muncii din 
unitățile economico-sociale sînt se
cretarii organizațiilor ; de partid, 
iar ] 
țional 
însuși 
dului, 
pletiri 
cere pe linie ... .____ _____ ,
secretarul general al partidului fiind 
și președintele Republicii — caracte
ristică ce se realizează și în jos, pe 
plan local, la organele de partid și de. 
stat județene, municipale, orășenești 
și comunale — exprimă pregnant 
principiul întăririi continue a rolului 
conducător al organizațiilor de partid, 
creșterea răspunderii lor pentru felul 
în care funcționează diversele orga
nisme democratice.

UN CADRU POLITIC CARE ASI
GURA ÎNTĂRIREA UNITĂȚII ÎN
TREGULUI POPOR IN JURUL 
PARTIDULUI. Măsurile inițiate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
sporirea rolului Frontului Unității 
Socialiste și perfecționarea organizării 
sale duc mai departe procesul înge
mănării rolului conducător al parti
dului cu dezvoltarea democrației.

Sub raportul dezvoltării democra
ției, apare evident faptul că. prin

organizațiilor , de 
președintele Consiliului 

al Oamenilor Muncii 
secretarul general 
ca și realizarea 

directe a funcțiilor 
de partid

Na- 
este 

al parti- 
unei îm- 
de condu
și de stat,

proces unitar. în condițiile în 
partidul se integrează tot mai adine 
în societate, el însuși fiind 
din rîndurile poporului și avind drept 
țel fundamental slujirea intereselor 
acestuia, procesul de întărire a ro
lului conducător al partidului nu 
numai că nu exclude sau restrînge 
democrația, ci dimpotrivă, favorizează 
dezvoltarea ei, reprezintă chezășia 
însăși a participării active a maselor 
celor mai largi la conducerea socie
tății. ___ T____ __ ___ ___

Această realitate este pusă' în 'evi-, ; / constituirea organizațiilor proptii ale 
dență de Întreaga evoluție a Vieții ' j,

social-politice in societatea- noastră 
în anii din urmă. Practica tot mai 
adine încetățenită de a se pune în 
dezbaterea maselor principalele 
hotărîri de partid și legi, vizitele 
de lucru și întîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu diferitele ca
tegorii de oameni ai muncii, organi
zarea sistematică a unor consfătuiri 
și congrese pe ramuri și domenii de 
activitate arată că partidul, însușin- 
du-și stilul de lucru al secretarului 
general, realizează o conducere a so
cietății întemeiată pe contactul viu, 
direct, cu masele largi ale celor ce 
muncesc, pe atragerea lor nu numai 
la înfăptuirea, dar și la elaborarea 
politicii sale.

Această realitate a dobîndlt și mai 
multă substanță prin crearea unui 
întreg ansamblu de structuri orga
nizatorice democratice, de la adună
rile generale ale oamenilor muncii și 
consiliile oamenilor muncii — la ni
velul unităților economico-sociale — 
pînă Ia congresele, conferințele și 
consfătuirile pe ramuri și sectoare de 
activitate la nivel național și orga
nismele permanente ale unor aseme
nea foruri — Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii, Consiliul Național 
al Agriculturii etc. — sau organismele 
cu dublu caracter, de partid și de stat, 
cum sînt Consiliul Suprem al «Dez
voltării Economice și Sociale, Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
consiliile de control muncitoresc și 
altele.

Caracteristica majoră a tuturor 
acestor structuri specifice democrației 
noastre socialiste rezidă în aceea că 
ele asigură cadrul organizatoric 
pentru participarea directă, nemij
locită a maselor largi Ia adoptarea 
deciziilor, la conducerea diverselor 
sectoare economico-sociale. In ace-

ieșit

Frontului Unității Socialiste, care 
primesc membrii individuali, <șe.,;jpre.- 
ează un cadru politic in măsură să- 
asigure atragerea Ia viața politică a 
țării a maselor celor mai largi. Se 
remediază de fapt acea situație care, 
în vechea organizare a Frontului 
Unității Socialiste, avînd în com-

■ ponența sa multe organizații și orga
nisme cu caracter profesional, nu asi
gura și cuprinderea în activitatea po- 
litico-socială a o serie de categorii de 
oameni ai muncii. In organizațiile 
Frontului Unității Socialiste nou crea
te, organizații cu caracter politic, re
voluționar, absolut toți cetățenii au 
posibilitatea să dezbată problemele 
care privesc dezvoltarea de ansamblu 
a țării și a localităților, să-și spună 
părerea asupra căilor de rezolvare a 
lor, să formuleze diferite critici sau 
propuneri. Mai mult, alături de comu
niști, alături de clasa muncitoare, de 
țărănimea cooperatistă, de intelectua
litate, de tineri, care prin orooriile lor 
organizații s-au putut manifesta și 
pînă acum 
sînt activizate politic, 
direct în activitatea de 
obștească și alte categorii și 
puri sociale 
zați, femeile casnice, 
șugari, liberii profesioniști, 
narii încă apțl de muncă.

Desigur, această activizare poli
tică a maselor celor mai largi, in 
cadrul politic asigurat prin crearea 
organizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste, urmărește înfăp
tuirea politicii partidului, realizarea 
obiectivelor și sarcinilor stabilite de 
partid în condiții optime. Partidul 
Comunist Român fiind unanim recu
noscut de toate organizațiile com
ponente ale Frontului Unității So
cialiste, de organizațiile sale proprii 
drept forța politică conducătoare a 
societății noastre. După cum arată

plenar în viața politică, 
implicate 

conducere 
gru- 

țăranii necooperativi- 
micii mește- 

pensio-

faptele’, organizațiile proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, recent 
create, își consacră activitatea tocmai 
înfăptuirii sarcinilor trasate de partid 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă, valorificarea superioară a resurse
lor, formarea și educarea omului nou, 
militant pentru progresul multilate
ral al societății, îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale celor ce muncesc. 
A aduce o contribuție maximă la în
făptuirea tuturor obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea — iată 
scopul major al Frontului Unității 
Socialiste, programul întregii sale ac
tivități în această etapă.

Pregătirea și desfășurarea Con
gresului al XII-lea, atmosfera de pu
ternică însuflețire ce a caracterizat 
lucrările sale, profundul lor ecou, 
unanima adeziune față de hotărîrile 
adoptate, față de realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu ca secretar 
general al partidului au pus în evi
dență nemărginita încredere a po
porului în partid, unitatea sa de ne
clintit în jurul conducerii partidului, 
al secretarului său general, convin
gerea adîncă ce caracterizează con
știința țării, pe toți oamenii muneji, 
indiferent de naționalitate, de locul 
ce le revine’ în angrenajul social, că 
în conducerea de .către partid se află 

. /drăWiăZ înfăptuirii . aspirațiilor de 
progțjes, a: întăririi independentei na-

. țiohaie, înaintării neabătute a Româ- 
■■■X/iiifeî'/be. calea socialismului și comu- 
' nismului.

Rolul conducător a! partidului 
este asigurat, în cadrul organi
zațiilor proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste, prin insăși pre
zența în conducerea acestora a unor 
cadre de partid. Așa cum se știe, în 
propunerile privind perfecționarea 
organizării Frontului Unității Socia
liste se prevede ca președinții con
siliilor locale ale Frontului, la toate 
nivelurile — comunal, municipal, ju
dețean — să fie secretarii, secre
tarii adjuncți sau un membru al bi
roului comitetului de partid respec
tiv, iar pe plan central, președin
tele Frontului Unității Socialiste să 
fie secretarul general al Partidului 
Comunist Român. în acest cadru. în
treaga activitate a organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste va sluji 
transpunerii în ylață a politicii parti
dului.

Prin multiplele lor implicații pe 
planul adincirii democrației, al in
tensificării participării maselor ce
lor mai largi la conducerea socie
tății, al întăririi unității întregului 
popor în jurul partidului, măsurile 
de perfecționare a organizării Fron
tului Unității Socialiste vor deter
mina afirmarea tot mal puternică a 
Partidului Comunist Român ca forță 
politică conducătoare în societatea 
noastră. Iar aceasta este garanția că 
mărețul program de înflorire a pa
triei elaborat de partid, Directivele 
dezvoltării țării In cincinalul viitor, 
adoptate de Congresul ăl XII-lea al 
partidului, vor fi înfăptuite cu succes, 
că tara noastră va înainta neabătut 
pe calea progresului și civilizației 
socialiste.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii

•■fi

Sw & ■ ■

Alo, se-aude?

BIS

N-a fost nevoie să 
le spui de două ori, 
că sătenii din Biniș, 
județul Caraș-Severin, 
au și ieșit, în mod vo
luntar, la muncă pen
tru executarea lucră
rilor trebuitoare
plantarea stîlpilor, în 
vederea instalării unui 
post telefonic la sediul 
cooperativei lor agri
cole. Dar iată că, după 
un timp, a intervenit

Și

o defecțiune și mult 
doritul și necesarul te
lefon a rămas fără... 
ton. Și nu de ieri, de 
alaltăieri, ci de cîțiva 
ani 1 Acum — după 
cum ne informează co
respondentul nostru 
voluntar, muncitorul 
loan Rotărescu — pen
tru o convorbire, oricît 
de urgentă ar fi, cetă
țenii din satul Biniș 
trebuie să bată un

drum de 8 kilometri 
pînă la cel mai apro
piat post telefonic din 
Bocșa. Dacă ar fj si
guri că li s-ar auzi, în 
sfirșit, doleanța, ei 
s-ar duce chiar și pînă 
la Reșița, la mai ma
rele Direcției județene 
P.T.T.R. Dar poate că 
va ajunge mai repede 
acest semnal. Alo, se- 
aude ? (P. Petre).

O „dispută" (nerezolvată) între I.C.R.A.L.
și termoficare

în blocul Z6 din A- 
leea Pravăt nr. 2 din 
Capitală s-au produs 
în primele 15 zile din 
acest an 5 (cinci) spar
geri de conducte. Atît 
la coloanele din 
cît și la cele din 
cătării. Ori de cite
a fost solicitată inter
venția LC.R.A.L. Giu- 
lești, locatarii au tre
buit să aștepte 1—2 
zile. Și atunci cind nu 

instalatorii la

băi 
bu- 
ori

timp, apa inundă 
apartamente, distruge 
bunuri.

De ce au Ioc atit de 
dese spargeri de con
ducte ? Cei de la 
LC.R.A.L. dau vina pe 
cei de la termoficare, 
pentru că in anumite 
ore trimit în rețea apă 
caldă menajeră 
de fierbinte,
„arde" țevile. Cei de 
la termoficare susțin 
că de vină sînt icra- 
liștii că nu fac repa-

rații corespunzătoa
re. Și din această dis
pută — pe care con
ducerea D.G.D.A.L. ar 
putea-o rezolva prin 
obligarea ambelor ser
vicii să-și 
în spiritul 
ponoasele 
vinoVati :
care rămîn 
apartamentele 
date și, zile 
fără., apă caldă. (C. 
Pries cu).

facă datoria 
legii — trag 
singurii ne

locatarii, 
și cu 

inun- 
întregi,

Șervețelele
Aparent minoră, 

„problema" șervețele
lor de masă dă multă 
bătaie de cap gospo
dinelor din Timișoara. 
La magazinul 184 nu 
s-au mai pus șervetele 
în vînzare de cinci luni 
de zile, iar la magazi
nul 1 (Rapid) și ma
gazinul 2 (Unic) — de 
două luni. Exemplele 
ar putea continua.

— Nu e zi în care să 
nu solicităm acest ar
ticol — ne spune to-

La
Socotim de prisos să 

insistăm asupra valo
rii pe care hîrtia — 
și nu numai acest pro
dus — o are chiar 
după ce a fost înglo
bată o dată în cârti și 
caiete, 
pentru 
mai de 
a putea
în multe orașe au fost 
înființate unități care 
colectează (cu plată) 
orice - fel de hîrtie. A- 
semenea unități sînt, 
după cum o să vedeți, 

în Ploiești. Treceam

in materiale 
ambalat. Toc- 
aceea. pentru 

fi refolosită,

și

O

Noul spital județean din Zalău, județul Sălaj

Azi e zi de audiență în sat.
Dar în unele locuri anunțul nu poate fi văzut nici în sat, nici 

la primărie, în centrul de comună
Comunele Iernut și Sărmașu se nu

mără — atît ca dezvoltare economi
că, cît și ca populație (fiecare are 
peste 9 000 de locuitori) — printre 
cele mai reprezentative centre rurale 
ale județului Mureș. Pe harta celor 
două așezări figurează, alături de 
consiliile unice agroindustriale, și 
alte unități economice puternice, cum 
sînt termocentrala șl întreprinderea 
pentru producerea nutrețurilor com
binate — Ia Iernut și întreprinderea 
de gaz metan, conducte magistrale 
— la Sărmașu. Ca în toate localitățile 
rurale, și consiliile populare din aces
te comune se confruntă permanent 
cu soluționarea a numeroase proble
me de ordin edilitar-gospodăresc și 
personal ale celor care trăiesc și 
muncesc aici. Cum le soluționează ? 
Ce posibilități creează cetățenilor pen
tru a le aduce la cunoștință prin in
termediul audiențelor ?

Iată, pe scurt, rezultatele unei an
chete pe această temă.

Satul Sălcud este situat la circa 
8 km de sediul consiliului popular al 
comunei Iernut. 
1/1978 aici se 
audiente. în ziua 
acolo era zi de audiență. Prima
rul Vasile Cornea se afla la „post". 
Adică, la sediul C.A.P. Sosesc și soli- 
citantii. Vica Moldovan și Iosif Stoi

Conform Legii nr. 
organizează periodic 

cind am fost

Două consilii populare din 
Mureș, două moduri 

diferite de a aplica legea

de masă-o
varășul Adrian Bel- 
deanu, directorul I.C.S. 
Mărfuri alimentare — 
dar de fiecare dată 
primim același răs
puns : „N-avem".

Am solicitat expli
cații furnizorului — 
LC.R.M. Timișoara. Ni 
s-a răspuns că unul 
din producătorii de 
șervetele — Combina
tul de celuloză si hîrtie 
Zărnești — le-a cerut 
timișorenilor să re-

nun țe comenzile
făcute, pentru că nu 
le poate onora. Situa
ția este cunoscută și de 
Direcția de specialita
te din Ministerul 
merțului Interior, 
pînă acum nimeni 
mișcat un deget, 
astfel, gospodinele 
Timișoara bat degeaba 
drumul magazinelor. 
Nicăieri nu se găsește 
nici un șervețel de 
masă. (Cezar Ioana).

rulota părăsită...
Ieri prin cartierul 
Dealul Roșu. înain- 
tînd pe strada care a 
dat numele zonei res
pective. am văzut cîți
va oameni, fiecare cu 
cite un teanc mare 
de cărți vechi și ca
iete uzate, dînd tîr- 
coale unei rulote din 
metal. în zadar. Rulo
ta, la prima apăsare 
pe clanța ușii, a ară
tat oamenilor că nu e 
nimeni înăuntru, cum 
nu era nimeni pe-a- 
fară. Cît despre ea, 
stă așa ca să fie. mută

Co- 
dar 
n-a

Și 
din

și pustie, în mijlocul 
drumului.

— Să mergem în 
altă parte, a zis cine
va.

— Unde ? — a în
trebat altul. Era una 
în cartierul de Vest, 
dar tot in starea celei 
de aici.

în ce ne privește, 
considerăm că ploieș- 
tenii. în dorința de a 
scăpa de încurcătură, 
nu vor da rulotele din 
oraș la... retopit. (Gh. 
Graure).

au cerut de exemplu, în numele unui 
grup de cetățeni, intervenția promptă 
pentru a scoate în afara pericolului 12 
case afectate de eroziunea accentuată 
a solului datorită revărsării pîrîului 
Sălcudului. „Ne angajăm ca împreu
nă cu sătenii să transportăm pește 
4 000 mc de pămînt, să executăm 
toate lucrările necalificate de conso
lidare a malurilor. Dumneavoastră, 
tovarășe primar, numai să interveniți 
pentru proiectarea acestei lucrări și 
asigurarea asistenței tehnice de către 
specialiștii de la județ". Propunerea 
a fost reținută, stabilindu-se un ter
men apropiat de soluționare. Tănasie 
Balea, nemulțumit de orarul celor 7 
curse de călători, propunea, în nu
mele cetățenilor și elevilor navetiști, 
să se intervină pentru îmbunătățirea 
acestuia și respectarea riguroasă a 
orelor de plecare-sosire pe ruta Ier- 
nUt-Sălcud. în timpul discuției cetă
țenii s-au adresat primarului și cu o 
serie de probleme de ordin personal. 
Constatînd că sint îndreptățite, pri
marul și 4e-a notat, a comunicat ce
lor în cauză soluțiile de rezolvare și, 
lucru deosebit de pozitiv, chiar și ter
menul pînă la care vor fi rezolvate.

în satul Sărmășel-Gară, situat la 
6 km de consiliul popular al comunei 
Sărmașu, intrebăm pe mai mulți ce
tățeni dacă se cunosc zilele de au
diență pe care conducerea comunei 
trebuie să le acorde, în conformitate 
cu prevederile hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.R. și ale Legii nr. 1/1978. Răs
punsul a fost de fiecare dată o sim
plă ridicare din umeri. „Ce-i drept 
— ne spunea învățătorul Emil Rusu, 
ca și alte cadre didactice — prin 
satul nostru trec deseori și tovarășul 
primar, și tovarășa vicepreședintă, și 
secretarul. Sînt localnic, dar de au
diențe, să fiu sincer, n-am auzit să 
se fi ținut vreodată aici la noi în 
sat".

Două comune, două moduri diferite 
de aplicare a legii cu privire la or
ganizarea audiențelor pe sate. Alte 
argumente la cele arătate mai sus ? 
în anul 1979, in comuna Iernut, pri-

mărul, secretarul adjunct al co
mitetului de partid, vicepreședin
tele șl secretarul biroului exe
cutiv al consiliului popular au acor
dat 1417 audiențe. Peste 90 la suță 
din problemele solicitate de cetăl 
au fost rezolvate pe Ioc, operativ, 
fără a mai trimite oamenii la alte 
foruri județene sau centrale. Pentru 
fiecare sat component (Lechința, 
Sălcud, Deag, Cipău, Oarba și Sf. 
Gheorghe) există un program de au
diențe afișat atit la sediul primăriei, 
cît și la punctele de acordare a aces
tora, precum și cite un registru in 
care sînt consemnate aceste ac
tivități. în schimb, în comuna Săr
mașu există o situație diametral 
opusă. în tot cursul anului trecut 
s-au acordat doar 153 de audiențe, 
din care — în baza aprecierii ver
bale a secretarului — 70 ar fi fost 
acordate de primar, 50 de secretar și 
33 de vicepreședinte. Dar în registrul 
de evidență a scrisorilor și audiențe
lor nu am putut număra decit 8. 
Deci, una în declarații și alta în evi
dență. în privința acordării audien
țelor, în satele comunei Sărmașu, în 
lipsa unor programe și registre de 
evidentă pentru fiecare sat (Balda, 
Vișinelu, Larga, Moruț, Sărmășel- 
Gară și Sărmășel-Sat), am reținut 
aprecierile tovarășei Anuca Bărăian, 
vicepreședintă : „în unele sate se țin, 
în altele nu. Unde nu ținem, sînt 
așezări cu mai puțini locuitori...".

Că lucrurile nu stau așa. aveam să 
convingem pe deplin la sectorulne __ __ ___

scrisori-audiențe al comitetului jude
țean de partid. Ce-am aflat aici ? In 
tot cursul anului 1979, cetățenii co
munei Iernut s-au adresat orga
nelor centrale și locale cu nu
mai 9 sesizări, iar cei din Sărmașu cu 
peste 50. în cazul comunei Iernut 
aplicarea întocmai a prevederilor 
legii, de a se acorda audiențe pe 
sate, a avut efecte pozitive atît pen
tru activitatea consiliului popular, 
cît și pentru cetățeni. în cazul co
munei Sărmașu — prin neîndeplini- 
rea unor prevederi legale — oamenii 
au trebuit să se adreseze altor orga
ne, să ocupe timpul acestora cu re
zolvarea unor probleme care. în cele 
din urmă, s-au soluționat tot în co
mună. Dar pe un traseu întortocheat 
și după un timp prelungit în mod 
nejustificat. Față de această situație, 
Simion Suciu, noul primar al comu
nei, ne-a spus următoarele : „în vii
tor vom acționa ferm pentru întă
rirea continuă a legăturii cu masele, 
pentru perfectionarea activității în 
domeniul audiențelor".

Declarația tovarășului primar e fru
moasă. Rămîne de văzut în ce mă
sură ea va fi dusă la îndeplinire. 
Pentru că in cele ctteva luni bune 
de cind e primar avea timp să aplice 
în practică o parte din aceste intenții 
— mai exact din aceste obligații.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii
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Pentru îndeplinirea exemplară a planului in anul hotârltor al cincinalului

[ntuziastelor chemări la întrecere
răspunsuri mobilizatoare

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm în mun
că, într-o impresionantă unitate în jurul par
tidului, al secretarului său general, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor a tre
cut cu fermitate la înfăptuirea planului pe 1980, 
an care va încununa cu succes munca rodnică 
și plină de abnegație desfășurată pe parcursul 
acestui cincinal de clasa muncitoare, de întregul 
popor pentru realizarea marilor sarcini stabilite 
de conducerea partidului, pentru ridicarea calita
tivă și creșterea puternică a eficienței întregii 
activități economice.

Sub semnul voinței nestrămutate de a traduce 
neabătut în viață sarcinile mobilizatoare formu
late de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat la cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, a obiectivelor cuprinse în celelalte docu
mente ale înaltului forum al comuniștilor, orga
nizația de partid a Capitalei patriei a adresat 
recent tuturor organizațiilor județene de partid, 
tuturor oamenilor muncii din. industrie, construc
ții, transporturi și circulația mărfurilor o entu
ziastă chemare Ia întrecere pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor stabilite prin Planul na
țional unic de dezvoltare economico-socială a 
țării pe 1980. La rîndul său, organizația județeană 
de partid Argeș a adresat tuturor organizațiilor 
județene de partid, tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, chemarea la întrecere pentru depă
șirea producțiilor vegetale și animale planifi
cate pe acest an, pentru valorificarea superioară 
a resurselor agriculturii. De asemenea, Consiliul 
popular al județului Constanța, cel al municipiu
lui Tecuci și cel al comunei Peștișani — Gorj au 
adresat mobilizatoare chemări Ia întrecere gos
podarilor orașelor și comunelor patriei. Totodată, 
au fost publicate chemări la întrecere ale unor 
unități economice adresate colectivelor din ra
murile respective de activitate.

Aceste chemări marchează momentul Inaugu
ral al unei noi și pasionante întreceri pe tărîmul 
fertil al muncii — competiție patriotică devenită 
tradițională în țara noastră. Semnificația în
trecerii pe 1980 constă în aceea că se des
fășoară în anul în care va avea Ioc cel de-al 
II-lea Congres al Frontului Unității Socialiste, 
alegerile pentru deputați în Marea Adunare 
Națională și consiliile populare, evenimente mă
rețe în viața politică, socială și spirituală a țării, 
este anul care, prin obiectivele pe care le 
avem de înfăptuit, constituie anul hotărîtor al 
cincinalului revoluției tehnico-științifice. Tocmai 
avînd în vedere semnificația deosebită a înde
plinirii, sarcinilor de plan pe acest an pentru 
înfăptuirea întregului cincinal și pregătirea te-

meinică a cincinalului viitor, în Mesajul de Anul 
nou adresat întregii națiuni, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
nia : „Să ne mobilizăm toate forțele pentru 
transpunerea cu succes în viață a prevederilor 
planului pe 1980, ridicind la o calitate nouă, su
perioară activitatea din industrie, agricultură, 
transporturi, construcții, din știință și invăță- 
mint, din toate domeniile construcției socialiste. 
Să aplicăm ferm noul mecanism economico-fi- 
nanciar, întărind continuu autoconducerea și 
autogestiunea economică și ridicind eficiența în
tregii producții materiale".

După cum rezultă din chemările la întrecere, 
sub semnul voinței unanime de a transpune în 
fapte îndemnul vibrant al secretarului general 
al partidului, oamenii muncii sînt hotărîți să ac
ționeze cu perseverență și spirit revoluționar, să 
dea măsură întregii lor capacități de muncă și 
creație pentru accentuarea laturilor calitative ale 
activității economice. Bunăoară, organizația de 
partid a municipiului București se angajează, in 
numele oamenilor muncii din Capitală, să reali
zeze o producție netă suplimentară în valoare de 
650 milioane lei, să sporească ponderea produ
selor noi și reproiectate în valoarea producției- 
marfă cu 4 la sută peste nivelul planificat, să 
depășească sarcina de creștere. a productivității 
muncii cu 1,4 la sută. Colectivul întreprinderii 
de antibiotice Iași s-a angajat să depășească 
prevederile de plan la producția netă cu 12 mi
lioane lei, sarcinile la export cu 1,5 milioane lei- 
valută, să reducă cheltuielile planificate la 1 000 
lei producție-marfă — cu 8 lei. La rîndul lor, oa
menii muncii de la întreprinderea textilă „Ma
ramureș" Baia Mare și-au propus, între altele, 
să reducă cu 2 la sută consumurile specifice de 
energie electrică și combustibil. Sînt obiective 
mobilizatoare, realiste, care definesc cîțiva din 
parametrii saltului calitativ din acest an, nu 
numai la nivelul unităților respective, ci la ni
velul întregii țări.

Pornind de la asemenea cerințe fundamentale, 
organele și organizațiile de partid au datoria să 
asigure mobilizarea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la descoperirea și valorificarea 
deplină a resurselor de ridicare a nivelului ca
litativ și al eficientei activității productive, astfel 
ca angajamentele cuprinse în răspunsurile ce vor 
fi date chemărilor la întrecere să se situeze Ia 
nivelul înaltelor exigențe și obiectivelor cuprin
se în documentele Congresului al XII-lea al 
partidului. Iată de ce, pretutindeni, în fiecare 
unitate economică se impune să se desfășoare 
acțiuni cuprinzătoare, susținute pentru ridicarea

nivelului tehnic și calitativ al produselor, înnoi
rea și modernizarea producției, creșterea mai ra
pidă a productivității muncii, reducerea mai ac
centuată a cheltuielilor de producție și, îndeo
sebi, a celor materiale, valorificarea superioară 
și extinderea activității de recuperare și refo- 
losire a materiilor prime și materialelor, gospo
dărirea rațională și economisirea pe toate căile a 
energiei electrice și a combustibilului — obiective 
vitale ale dezvoltării economiei noastre în etapa 
actuală — urmărindu-se fructificarea operativă a 
tuturor 'rezervelor, fie ele mari sau mici, pentru 
sporirea mai accentuată a eficienței economice. 
Indiscutabil, în atingerea acestor 
materializarea saltului calitativ se 
bare radicală a concepției despre 
desfășurarea producției, afirmarea 
țiativei și gîndirii creatoare ale fiecărui om al 
muncii, ale colectivelor din fiecare unitate eco
nomică. Pretutindeni, în industrie, construcții, 
transporturi și agricultură trebuie să se acționeze 
în spiritul exigențelor noului mecanism econo
mic, asigjirîndu-se afirmarea puternică a auto- 
conducerii muncitorești și a autogestiunii eco- 
nomico-financiare și, în acest cadru, creșterea 
răspunderii organelor de conducere colectivă, a 
tuturor oamenilor muncii pentru gospodărirea cu 
maximă eficiență a resurselor materiale și fi
nanciare.

Am dovedit în ultimii ani că sîntem capabili și 
dispunem de forța necesară de a realiza și de
păși cele mai îndrăznețe proiecte. Concret, 
acum, în anul hotărîtor al cincinalului, chiar prin 
plan ne-am propus obiective mobilizatoare, la 
fundamentarea sa luîndu-se în calcul și sarcinile 
aferente Programului suplimentar. Prin chemă
rile adresate la întrecere, comuniștii, oamenii 
muncii se angajează să depășească și aceste pre
vederi. Este aceasta o dovadă elocventă a efor
tului de autodepășire, a spiritului revoluționar 
și abnegației cu care oamenii muncii — pe de
plin convinși că tot ceea ce înfăptuim pentru 
dezvoltarea economică slujește omului, bunăstă- 
riilui — acționează pentru realizarea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului. Răspunzînd 
acestor entuziaste chemări, să facem totul, să 
muncim mai bine, mai spornic, cu întreaga 
noastră capacitate și inițiativă creatoare, pentru 
ca marea întrecere ce cuprinde țara să se con
cretizeze în fiecare zi, lună și trimestru, în rea
lizări cantitative și, mai ales, calitative supe
rioare, în succese de mare rezonanță economică 
și socială, in interesul propășirii României so
cialiste, al
popor.

obiective, în 
cere o schim- 
organizarea și 
plenară a ini-

progresului și bunăstării întregului

întreprinderea „Automatica" din Capitală. Echipa condusă de Hristache Velicu finalizează montajul unor echipa
mente de automatizare Foto : E. Dichiseanu

„Tehnofrig" Cluj-Napoca

PASIUNEA PENTRU NOU
se măsoară în valută economisită

Mai întii o știre : recent a fost 
pusă în funcțiune, la întreprinderea 
minieră Baia Sprie, o instalație com
plexă de aer condiționat pentru mi
ne, de 100 mii Kcal/h. Instalația asi
gură în subteran, unde temperatura 
depășește 45 de grade C, condiții cli
matice optime pentru desfășurarea 
activității. Autori : Institutul de cer
cetări și proiectări pentru industria 
alimentară și frigorifică și întreprin
derea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca. 
încă o precizare : pe lingă faptul că 
s-au creat condiții bune de lucru mi
nerilor în subteran, prin realizarea 
în țară a acestei instalații s-au eco
nomisit însemnate fonduri valutare.

— Putem afirma — ne spune ingi
nerul Alexandru Cucu, directorul în
treprinderii „Tehnofrig", că aproape 
toate produsele noastre nou asimilate 
și introduse in fabricație in acest cin
cinal trebuiau aduse din import. Am 
ajuns în prezent la un grad de înnoi
re a producției de circa 65 la sută,

Acasă la cei care au lansat chemarea
la întrecere către constructorii de mașini

întreprinderea de mașini grele- 
Bucurcști, un nume care poartă pesta 
tot, în țară sau în străinătate, emble
ma competenței și hărniciei unui co
lectiv ce numără aproape 10 000 de „ ....... _  __ r_______ ____
oameni și care de mai multi ani se bilanț'rodnic, ilustrînd eforturile in-
situează în avanposturile realizărilor tregului colectiv al uzinei. Pe 10 sep- 

—tehnicii* românești. De aici a- porn’t;'' * tdftibrie' 1979 am îndeplinit ’săTcinild ‘ 
acum cîteva zile, o 
chemare la întrecere adresată tuturor 
întreprinderilor din 
trucțiilor de mașini.

Reporterul, sosit 
odată cu muncitorii 
caută „semnele" noului an de pro
ducție, încearcă să surprindă atmos
fera acestor zile de muncă imediat 
după lansarea chemării la întrecere.

Secția oțelărie. Unul dintre locu
rile cu foc continuu ale uzinei. încă 
din prima zi a noului an, oțelarii au 
înscris în graficele de producție 
prima realizare : echipa maistrului 
Petre Cuc a elaborat, in condiții de 
înaltă calitate, întîia șarjă de 150 tone 
de oțel a anului. Un prim și frumos 
răspuns la vibrantul Mesaj de Anul 
nou, transmis întregului popor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Succe
sul avea să se repete de cîteva ori 
în zilele care au urmat. Acum, în 
cuptoare sînt două noi șarje, iar 
echipele topitorului-șef Dan Zamfi- 
rescu și ale turnătorului Nicolae Ni- 
culescu sînt pe punctul de a încheia 
operațiunile pregătitoare pentru tur
narea a două lingouri „obișnuite", de 
cite 84 tone fiecare. „Spunem că sînt 
obișnuite — ne declară inginerul 
Vasile Moldovan, șeful secției — 
deoarece pentru noi reprezintă un 
volum mediu. Mai deosebite sînt cele 
care trec de 100 tone și ajung pînă 
la 150. Sîntem singurii din țară care 
Ie realizăm și, dacă pînă nu de mult 
executam 3—4 pe an, acum, lunar, 
facem 3—4 asemenea lingouri".

Realizările acestor prime două săp- 
tămîni din 1980, printre care se în
scrie și elaborarea suplimentară a 
unei producții de 250 tone de oțel, 
atestă, cu puterea de adevăr a 
faptelor, că aici s-a preluat din 
mers ștafeta bunelor realizări din 
1979, an în care harnicii oțelarl au 
obținut o producție suplimentară de 
3 000 tone oțel aliat peste sarcinile 
și angajamentele inițiale. Sînt reali-

. cut, despre cel pa care l-am început. 
„Cuvintele calde adresate întregului 
popor de secretarul general al parti
dului în noaptea Anului nou ne-au 
găsit și pe noi în momentul unui

însuflețitoare
industria cons-
în Întreprindere 
schimbului întîi,

de plan pe primii patru ani ai cinci
nalului, ceea ce ne-a permis obține
rea unei producții suplimentare în 
valoare de 1,2 miliarde lei. 'Printre 
frumoasele realizări ale anului recent 
încheiat înscriem: reactoarele de uree 
pentru combinatele chimice; cuptoa
rele electrice pentru elaborarea oțe
lului — cu unul dintre acestea reali- 
zîndu-se și prima șarjă a Călărașiu- 
lui ; două convertizoare de mare ca
pacitate pentru Combinatul siderur-

Za întreprinderea
o

de mașini grele- 
București

gic Galați, presa de 12 000 tone-forță, 
cea mai mare din țară. Anul acesta 
deschide perspective frumoase și 
oamenilor muncii din 
rea noastră, 
zăm creșteri 
indicatorii : 29 la sută la producția 
marfă și 26 la " ' . ‘ /
netă ; vom începe producția de pră
jini grele de foraj, de arbori cotiți și 
turbosuflante pentru motoare na
vale ; vom trece la fabricarea de 
mașinl-unelte. Totodată, se vor fi
naliza citeva investiții foarte impor
tante. în primul trimestru va intra 
în producție presa de 12 000 tone-for- 
ță, apoi secția de forjă mijlocie, pre
cum și turnătoria de precizie. Anga
jamentul nostru pe acest an, asumat 
prin chemarea la întrecere pe care am 
adresat-o tuturor oamenilor muncii 
din sectorul nostru de activitate, cu
prinde multe obiective și toate de o 

......... -__ deosebită importanță. Dar întregul 
zări care obligă, mai ales că în anul colectiv al întreprinderii este ferm
acesta producția oțelăriei trebuie să hotarit să-și consacre toată puterea
se tripleze, iar din angajamentul .cu- . muncă pentru realizarea, atît a 
prins în chemarea la' întrecere. a sarcinilor acestui an, cît și a anga- 
întreprinderii reiese că aici trebuie jamentelor asumate. Sîntem hotărîți
să se obțină suplimentar 2 000 tone "" ’-------1oon ---------- ' —
de oțel.

în curtea întreprinderii îl întîl- 
nesc, în fruntea unui grup de oameni 
și utilaje aflate în luptă cii zăpada, 
pe Nicolae Badea, secretarul comi
tetului de partid pe întreprindere. 
„Nu avem nici un fel de probleme 
Cu organizarea și aprovizionarea locu
rilor de muncă, dar este bine șă 
luăm măsuri din timp pentru ca ză
pada să nu ne facă necazuri". înso- 
țindu-mă spre fabrica de turboagre
gate, discutăm despre anul ce a tre-

frumoase 
întreprinde- 

Trebuie să reali- 
substanțiale la toți
sută la producția

să facem din 1980 un an al reali
zărilor de vîrf din toate punctele de 
vedere".

Hala fabricii de turboagregate. 
Toate locurile de muncă sînt apro
vizionate cu materiale, piese și 
SDV-uri, oamenii sînt prezenți fle
care la postul lui. Sînt create toate 
condițiile pentru demararea lansată 
a producției 1980, iar imperativul 
care domină atmosfera acestor zile 
de muncă este autodepășirea, în fond 
o condiție esențială a înfăptuirii sar
cinilor acestui ultim an al cincinalu-

O ilustrată pe adresa...
TRUSTULUI DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE DIN BUCUREȘTI Șl BENE- 
FICIARULUI SĂU DE LA TURNĂTORIA DE FONTĂ PENTRU MASINI- 
UNELTE Șl MOTOARE ELECTRICE DIN RIMNICU SĂRAT, CARE AU MARI 
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lui. Echipa lăcătușilor Constantin 
Pavel și Mihai Patnovschi lucrează 
cu spor la montajul unei turbine de 
12 MW. 
noului 
stantin 
ciclul de fabricație, cîțiva;. dintre noi 
aia R«t""prezertțT'Ta ‘ihtrepinffiîSrS ‘și’ 
pe 2 ianuarie". In atelierul reglaj se 
lucrează la un set de piese destinate 
dotării centralelor Turceni și Rovi- 
nari. Formația 
cipal Gheorghe Pătrașcu, de la uzi-
naj, sprijină activitatea montajului. 
„Avem sarcini mobilizatoare în 
acest an — spune inginerul șef al 
fabricii, Martin Borger — producția 
fizică trebuie să crească cu 30 la 
sută. Avem de fabricat, încercat și 
livrat utilaje energetice însumînd o 
putere instalată de peste 1 000 MW. 
Una dintre metodele de lucru noi, de 
mare productivitate și înaltă calitate, 
metodă pe care am experimentat-o 
în ultimele zile ale anului trecut și 
pe care o introducem in lucru acum, 
este și filetarea în vîrtej a carcase
lor de turbine ; este o operațiune 
complexă, dar de mare eficiență".

încheiem reportajul acestei zile 
de muncă la I.M.G.B. cu o cifră edi
ficatoare pentru atmosfera de e- 
mulație creatoare, imprimată mun
cii și aici in marea întreprindere 
bucureșteană, cifră oferită de ingi
nerul Virgil Teodoridis, șeful servi
ciului plan-programare. Aproape 10 
milioane de lei reprezintă pe ansam
blu valoarea producției realizate in 
această zi, o realizare care se situ
ează la nivelul celor mai bune per
formanțe ale anului precedent.

Ionel STOICA

„Este prima turbină a 
an — ne spune Con-
Pavel. Pentru a scurta'

maistrului prin-

(Urmare din pag. I)
perfecționarea activității consiliilor 
unice agroindustriale. Care sint con
cluziile mai importante ce pot fi des
prinse din activitatea de pînă acum a 
acestor organisme și ce probleme mai 
trebuie rezolvate ?

— Acum, cînd a trecut aproape un 
an de la constituirea consiliilor unice 
agroindustriale de stat și cooperatiste, 
se poate afirma cu deplină tărie că 
acestea au dovedit posibilități de mo
bilizare a resurselor materiale și 
umane pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce revin agriculturii, pentru execu
tarea la timp și de calitate corespun
zătoare a lucrărilor agricole. în acest 
sens, de mare importanță este îmbu
nătățirea activității sectorului unic de 
mecanizare, prin organizarea temei
nică a secțiilor și formațiilor de me
canizare, corespunzător normelor sta
bilite, asigurarea dotării lor corespun
zător sarcinilor din planurile de pro
ducție, pentru efectuarea tuturor lu
crărilor la un nivel calitativ superior 
și în cadrul epocilor optime. în ceea 
ce privește utilizarea mai economică 
a tractoarelor, îmbunătățirea activi
tății va trebui să se reflecte prin ri
dicarea indicelui anual de folosire, 
Încă din 1980, la 2 000—2 200 ore pe 
tractor, față de 1 700—1 800 cit s-a 
realizat pină în prezent.

— Ce avantaje prezintă sistemul de 
organizare a muncii pe formații spe
cializate și ce trebuie făcut acum 
pentru constituirea lor 1

— Organizarea activității mijloace
lor mecanice pe formații specializate 
constituie o verigă de bază a siste
mului industrial de aplicare a tehno
logiilor moderne, făcînd parte din 
conceptul general de concentrare și 
specializare a producției agricole. 
Prin constituirea formațiilor de lucru 
specializate, se are în vedere grupa
rea tractoarelor și mașinilor agricole 
pentru executarea lucrărilor în pe
rioadele optime și de calitate supe
rioară, folosind utilajele la capacitatea 
lor maximă. Această grupare a utila
jelor va permite și asigurarea unei 
asistențe tehnologice și mecanice mai

Aspect de la I.M.G. București, al cărui harnic colectiv este hotărit să-și în
deplinească exemplar angajamentele asumate pe acest an

Foto : S. Cristian
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O nouă capacitate în funcțiune
lajelor de construcții și terasiere, 
realizate de unitatea ieșeană. Atelie
rul este Înzestrat cu instalații mo
derne, de înaltă tehnicitate, pe fluxul 
cărora au fost aplicate tehnologii cu 
un ridicat grad de eficiență, elabora
te de specialiștii întreprinderii.

(Agerpres)

Pe platforma întreprinderii meca
nice „Nicotină" din Iași a intrat în 
funcțiune un mare atelier, in care 
se produc mecanismele de servofri- 
nă, gentile, precum și o largă gamă 
de armături hidraulice necesare echi
pării autogrederelor și altor utilaje 
complexe din seria mașinilor și uti-

eficiente, funcționarea agregatelor în 
condiții mai bune, respectarea pro
gramelor de lucru. în noua concepție 
de organizare a muncii, inginerii me
canici răspund, in primul rînd, de 
buna funcționare in cimp a utilajelor, 
iar inginerii șefi sau șefii de ferme, 
de organizare și calitatea lucrărilor, 
în prezent, în întreaga țară, se des
fășoară acțiunea de constituire a for
mațiilor de lucru specializate pe fie
care secție de mecanizare, pe fiecare 
fermă, și sînt stabilite suprafețele ce 
vor fi lucrate de fiecare, sarcinile de 
producție ce trebuie realizate de către

triale, face parte dintr-un vast com
plex de măsuri inițiat de conducerea 
partidului și statului, pentru perfec
ționarea întregii activități din agri
cultură. Un prim efect al acestei ac
țiuni îl constituie crearea condi
țiilor pentru utilizarea rațională a 
fondului funciar. Organizarea teri
toriului, pe sole mari, permite fo
losirea cu 
tractoarelor 
concomitent 
mului de
fianți, Introducerea și generalizarea 
tehnologiilor moderne. în cadrul noi-

randamente sporite a 
și mașinilor agricole, 
cu reducerea consu- 
carburanți și lubri-

și concomitent cu reducerea importu
rilor de mașini, utilaje și instalații, 
sau a celor de completare, sarcină 
majoră stabilită de Congresul al 
XII-lea al partidului, o seamă din 
produsele realizate sînt acum compe
titive pe piața externă, chiar in țări 
cu tradiție în construcția de mașini.

Pentru 1980, cind gradul de înnoire 
a producției va ajunge la 75 la sută, 
se va asigura realizarea unei game 
mai largi de linii de îmbuteliat, ma
șini de ambalat, centrifuge, instalații 
de condiționat aer, grupuri frigori
fice, pompe dozatoare. Este aprecia
bilă consecvența cu care colectivul 
întreprinderii, în strînsă conlucrare 
cu institutul de specialitate și cu alte 
institute de cercetare și proiectare, 
urmărește abordarea unor domenii 
noi : fabricarea de pompe de căldu
ră pentru valorificarea resurselor 
energetice secundare (cum ar fi ape
le calde reziduale, apele geotermale), 
instalații complexe pentru industria 
alimentară (fabrici de lapte, instala
ții de preparat grăsimi, linii de pre
parat și ambalat semipreparate culi
nare), instalații de condiționat aer 
pentru nave și altele. Asimilarea și 
fabricarea unor mașini și instalații 
complexe, care pină acum se adu
ceau din import, cu mari cheltuieli 
valutare, necesită, desigur, un mare 
efort, dar, așa cum dovedește colec
tivul de la „Tehnofrig", el poate fi 
făcut și merită să fie făcut, pasiunea 
pentru realizarea fiecărui nou pro
dus măsurîndu-se, în ultimă instan
ță, în valută economisită.

...Pe masa inginerului Nicolae Pro- 
daniuc, șeful atelierului de proiec
tare al întreprinderii, am văzut mai 
multe piese și dispozitive, dintre care 
una mai interesantă : „Iată — ne spu
ne interlocutorul nostru— aceasta este 
o canea cu trei căi din oțel inoxida
bil, utilizată la diverse utilaje pen
tru industria alimentară. Pină nu de
mult ea figura pe lista noastră de 
importuri pentru completare. Era 
adusă din Anglia, din R.F.G. Acum se 
fabrică curent la noi, din tablă ino-’ 
xi dabilă".

Dacă prima cale de reducere a im
porturilor, adică asimilarea și fabri
carea de noi produse, nu se oglindeș
te în bilanțul întreprinderii, ci la di
verși beneficiari din țară, cea de a 
doua cale, și anume reducerea siste
matică a importurilor de completare, 
își spune cuvîntul, mai ales, in creș
terea indicatorului producției nete.

Producție peste plan,
Colectivul

a 
peste plan, 

în colaborare

Sprie
flotației 

reușit să 
1 000 tone 

cu

din Baia 
prelucreze, 
de mine- 

prepara-reu.
torii din Baia Sprie, specialiștii In
stitutului de cercetări și proiectări 
pentru minereuri și metalurgie nefe
roasă Baia Mare și-au propus, pentru 
acest an, aplicarea unui program de 
cercetare care vizează introducerea 
unor noi soluții pentru reducerea mai 
accentuată a consumurilor normate

sint peste tot cele dorite, atît în pri
vința amplasării griului și orzului, cit 
și a tehnologiilor aplicate. Alături de 
unele cauze obiective — fărîmițarea 
excesivă pe care au avut-o pină 
acum culturile, în majoritatea unită
ților, existența unor plantații viticole 
și pomicole pe unele sole care între
rup lucrările, precum și a unor su
prafețe ce trebuie evitate, din cauza 
efectului remanent al erbicidelor — 
au existat și unele deficiențe în ac
tivitatea unor organe agricole ju
dețene și a unor unități de pro
ducție care, de pildă, nu au re-

AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ
mecanizatori și specialiștii care con
duc formațiile respective. Pe ace
leași principii a fost concepută și 
organizarea „Sectorului unic de chi
mizare", in atribuțiile căruia intră 
întocmirea și executarea programului 
unic de chimizare (fertilizarea, amen
darea solurilor, erbicidarea, combate
rea bolilor și dăunătorilor) pentru 
toate unitățile agricole componente 
ale consiliului unic agroindustrial. 
Această nouă formă organizatorică va 
permite folosirea mai rațională a în
grășămintelor în funcție de nevoile 
reale de fertilizare pe fiecare solă și 
cultură, precum și a pesticidelor, ast
fel incit chimizarea să devină în fie
care unitate o pîrghie puternică in 
sporirea recoltelor, in creșterea efi
cienței economice a activității.

— In întreaga țară a fost declan
șată, in anul trecut, o amplă acțiune 
de organizare a teritoriului pe sole 
mari, care vor fi cultivate in cadrul 
unor asolamente specializate, consti
tuite la nivelul consiliilor agroindus
triale. Ce efecte practice va 
această acțiune 
agricolă a anului

avea
pentru producția 

1980 ?
Organizarea teritoriului, în mod 

unitar, pe consilii unice agroindus-

La „ 
terea 
marfă,

.Tehnofrig", odată cu creș- 
de la an la an a producției 

, a crescut vertiginos pro
ducția netă, in bună măsură și da
torită renunțării la importul unor 
piese și subansamble de completare, 
încă de la începutul cincinalului, în
deplinind o deosebită sarcină trasată 
de secretarul general al partidului, s 
duce o neîntreruptă bătălie pent' 
reducerea importurilor de complet' 
fie cu forțe proprii, fie cu colabr 
rea unor institute de cercetare și • 
iectare sau cu alte întreprinderi 
fost asimilate în fabricație re 
toare de nivel pentru instalați 
gorifice, o întreagă familie de 
toare de turație cu curele tr 
dale, ventile pneumatice utili’ 
automatizarea unor instalații 
industria alimentară, indicat 
nivel pentru rezervoarele în 
păstrează produse aliment 
preună cu specialiștii Instil 
cercetări și inginerie tehnok 
București s-a realizat un bl 
tronic de comandă și sem 
pentru aparate de condiționa), _

Sint realizări frumoase refl, 
preocuparea susținută rȘi eficien, 
a organizației de parti.d/ a consiliulu. 
oamenilor muncii, fttit din institutul 
de cercetare și.-'proiectare de specia
litate, cit și din întreprindere pentru 
reducerea importurilor de mașini și 
utilaje și a celor de completare. în 
acest scop, în întreprindere funcțio
nează o comisie specială formată din 
specialiști și muncitori de înaltă ca
lificare, care ia în studiu fiecare po
ziție înscrjsă pe lista importurilor, 
organizează consultarea unui larg ac
tiv, din rîndul căruia s-au organizat 
colective de proiectare și execuție. 
Un grup de tineri specialiști și mun
citori de înaltă calificare au înteme
iat un fel de microinstitut politehnic, 
în cadrul căruia au abordat teme d; 
l'icile de realizare a unor ' 
ansamble și produse, de : 
plexitate, unele fiind apre< 
nifestările prilejuite de 
național „Cintarea Romă 
tru 1980 au și fost abord' 
pentru a reduce reperele ae r 
importurilor. După cum a d 
activitatea în acest nou an, c 
titudine că la sfîrșitul lui vo 
tea consemna noi reușite în 
de diminuare a importurilor.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinte

eficiență superioară
de materiale, combustibil și energie 
electrică, cu o eficiență economică 
de cel puțin două milioane lei. Alte 
acțiuni care vor fi finalizate in acest 
an ■ de,-muncitorii și specialiștii din 
Baia Sprie^juZâgză valorificarea cit 
mai deplină a substanțelor utile, în-

i-mi 
Sprh

deosebi a wolframului ‘din 
rezultat din procesul de 
minereurilor, precum și 
rea calității concentratele

lor asolamente se va realiza o ampla
sare mai judicioasă a culturilor, apli
carea in mod unitar a unui complex 
de măsuri agrotehnice, al căror 
efect va fi simțit, în primul rînd, de 
unitățile care pină acum nu reușeau 
să obțină producții pe măsura 
bilităților reale existente în 
cultura noastră.

posi- 
agri-

orga-— Trecerea la noua formă de 
nizare a teritoriului a fost precedată 
de multiple pregătiri. Dar în unele 
unități încă nu s-a trecut ferm la 
aplicarea măsurilor stabilite în 
toamna anului trecut. Care sînt cau
zele și ce se întreprinde pentru re
zolvarea acestei situații ?

— Realizarea măsurilor preconi
zate pentru organizarea unitară 
a teritoriului necesită o perioadă de 
tranziție de circa 1—2 ani. în toam
na anului trecut s-a stabilit pen
tru fiecare consiliu agroindustrial un 
astfel de program de trecere, prevă- 
zîndu-se măsurile tehnico-organiza- 
torice pentru recoltarea culturilor 
premergătoare și amplasarea culturi
lor în cadrul noii organizări a terito
riului. Cu toate măsurile stabilite, re
alizările din toamna anului 1979 nu

coltat, cu prioritate, culturile de pe 
solele prevăzute a fi semănate cu ce
reale păioase de toamnă. Această 
situație impune ca, în cel mai scurt 
timp, conducerile consiliilor unice 
agroindustriale și ale unităților, 

. sprijinul organelor județene, 
treacă Ia aplicarea programului 
asolamente pentru anul 1980 și, 
special, la amplasarea culturilor 
primăvară, astfel incit în toamnă
realizăm trecerea la aplicarea asola- 
mentelor in toate consiliile unice 
agroindustriale.

cu 
să 
de 
in 
de 
să

— Permanentizarea și folosirea ra
țională a forței de muncă în tot 
cursul anului reprezintă una din 
problemele importante ale agricul
turii noastre. Ce își propune minis
terul in acest sens ?

— Creșterea gradului de mecanizare 
și chimizare a lucrărilor agricole, care 
s-a accentuat și va spori în ritm mai 
susținut în următorii ani, asigură ri
dicarea productivității muncii, avînd 
drept consecință continuarea proce
sului de eliberare a unei părți din 
populația ocupată în agricultură. Tre
buie arătat că pentru noi fenomenul 
are o importanță deosebită, sezonali- 
tatea lucrărilor agricole continuă să

solicite mai mult forțf 
perioadele de vară, c 
aceasta să fie folosită 
form în cursul anul 
permanentizarea unei 
la sate, ocuparea mai 
uniformă a acesteia i 
ocupare susținută a 
ganizare și conducere 
Esența măsurilor și a. 
întreprind urmează doi î pri,.^- 
pale : imprimarea caracv-.ului agro
industrial întregii activități productive 
din mediul sătesc, precum și dezvol
tarea cooperării in producție cu cele
lalte întreprinderi industriale din eco
nomie. Activitatea de industrializare 
și semiindustrializare a produselor 
agricole, în capacități de producție, 
amplasate și dimensionate corespun
zător, în deplină concordantă cu ma
teriile prime obținute in cadrul fie
cărui consiliu și cu nevoile de con
sum zonale, constituie în acest sens 
una din orientările de bază în utili
zarea fondurilor de investiții ale uni
tăților agricole. Alături de aceasta, 
extinderea prestărilor de servicii și 
a cooperării intre unitățile agricole 
de stal și cooperatiste cu unitățile in
dustriale sînt în măsură să contribuie 
eficient la folosirea mai rațională a 
forței de muncă din agricultură, ■ la 
permanentizarea acesteia la sate. Una 
din căile căreia îi vom acorda o aten
ție mai mare în viitor o reprezintă 
organizarea activității de producție, 
atît agricole cit și industriale, cu 
prestarea muncii Ia domiciliu.

Sarcinile importante ce revin 
agriculturii în noua etapă de dez
voltare economico-socială a țării 
mobilizează puternic pe toți oamenii 
muncii de la sate care, conduși și în
drumați permanent de organizațiile 
comunale de partid, de comitetele 
județene, sînt hotărîți să acționeze 
cu toată puterea și priceperea pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin din planul unic național 
de dezvoltare economico-socială pe 
1980, pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite agriculturii de către Congre
sul al XII-lea al partidului.

Convorbire realizată d« 
Iosif POP



PAGINA 4 SC I NT El A — miercuri 16 ianuarie 1980

I

Potrivit Programului de măsuri adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1976, cabinetele județene de partid au fost reorganizate sub 
denumirea de cabinete județene pentru activitatea ideologică și politico- 
educativă. Nu a fost o simplă schimbare de titulatură, ci o modificare de 
esență a însăși concepției asupra rostului și atribuțiilor acestor cabinete, 
urmărindu-se transformarea lor în centre unice de îndrumare și coordonare 
uhitară a întregii activități de educare politico-ideologică și materialist- 
științifică a cadrelor de partid și de stat, a comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii. In transpunerea în practică a acestei noi și cuprinzătoare 
concepții s-au născut inițiative valoroase ; însemnările de față își propun 
să releve cîteva dintre acestea.

Una dintre principalele măsuri 
adoptate în cadrul reorganizării ca
binetelor a avut în vedere antrenarea 
unor largi forte obștești, organizarea 
lor în colective pe specialități, co
respunzătoare principalelor . direcții 
de acțiune ale cabinetelor. La multe 
cabinete, asemenea colective funcțio
nează cu bune rezultate, iși desfă
șoară activitatea potrivit unor pla
nuri proprii de muncă, dezbătute de 
toți membrii colectivelor și reîm
prospătate în funcție de obiectivele 
majore ale fiecărui moment.

La Iași, cei 113 membri ai colec
tivului pentru problemele propagan
dei, ale învățămîntului politico-ideo
logic de partid au fost repartizați pe 
orașe și la cele 20 de consilii uni
ce agroindustriale : în fiecare dintre 
aceste centre se deplasează periodic 
cite un microgrup — format dintr-un 
activist de partid, jurist, filozof, e- 
conomist, istoric — care , ajută 
efectiv organizațiile de partid în con
ducerea învățămîntului politico-ideo
logic, scopul urmărit în prezent fi
ind acela de a asigura o cit mai te
meinică însușire a documentelor 
Congresului al XII-lea. mobilizarea 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii la aplicarea sarcinilor stabili
te de Congres. Colectivul similar de 
’a Ilfov organizează cu regularitate 

ontroale și analize la cursurile de 
*rtid — in această lună fiind pre- 
zut, bunăoară, un control în 30 de 
rune.
!n conlucrarea colectivului pentru 
ația materialist-științifică cu alți 
ri învestiți cu atribuții In acest 
îiu s-au născut manifestări edu- 

cu largă audiență la public, 
ermanentizat întîlnirile cerce- 
r din cele 9 institute și stațiuni 
tare din județ cu locuitorii sa

in fiecare lună), sub gene- 
lercetarea în slujba produc- 

cadrul acestor intîlniri sînt 
;e noutățile din cercetarea a- 

iică, punîndu-se accentul pe 
itatea omului de a smulge pă- 

.cuitil roade mereu mai bogate, 
.n mdîtcă de calitate, prin apli

carea regulilor agrotehnice etc. A- 
celași colectTv'-O-.inițiat pentru luna 
februarie o interesantă manifestare : 
„Săptămina brigăzilor științifice", in 
care nu numai că se multiplică con
tactele acestora cu oamenii muncii, 
dar au loc și schimburi de expOriefi- 
ță. acțiuni metodice etc.

Se mai cuvine să remarcăm că de

la reorganizarea lor, a sporit pre
ocuparea cabinetelor pentru reali
zarea unor cercetări sociologice me
nite să pună la îndemîna organelor 
de partid concluzii utile privind le
garea mai strînsă a activității de 
propagandă de realități, de cerințe-

contemporană și, deopotrivă, sti
mularea gîndirii lor creatoare in 
vederea găsirii celor mai adecvate 
căi pentru aplicarea concretă a po
liticii partidului și statului- nostru. La 
cabinetul municipal din București au 
fost astfel organizate dezbateri des
pre căile de reducere a combustibi
lului, recuperarea materiilor prime și 
materialelor secundare, creșterea efi
cienței economice, stimularea creației 
științifice și tehnice originale.

în județul Bihor, asemenea dezba
teri s-au organizat pe domenii, de 
activitate; cu inginerii și economiștii, 
cu cadrele de conducere din indus
trie — despre economisirea energiei 
și despre noua calitate ; cu proiec- 
tanții — despre perspectivele edili
tare ale localităților județului ; cu 
oamenii de artă și cultură — des-

® inițiative și acțiuni la cabinetele județene pentru 
activitatea ideologică și politico-educativă © Princi
pala preocupare : însușirea aprofundată a ideilor și 
orientărilor noi cuprinse în documentele Congresului 
al XII-lea al partidului, antrenarea oamenilor muncii 

la înfăptuirea obiectivelor economico-sociale

ie vieții, sporirea eficienței ei. în 
Capitală, bunăoară, au fost cercetate 
forme concrete de manifestare a fe
nomenului religios, pe baza acestei 
investigații elaborîndu-se un amplu 
plan de măsuri în vederea intensifi
cării educației științifice a oamenilor, 
precum și o broșură in sprijinul ce
lor ce organizează acțiuni educative 
în acest sens (să notăm că broșura 
cuprinde liste bibliografice, reperto- 

-rii de materiale ilustrative ce pot fi 
utilizate — diafilme, filme, texte de 
brigadă, piese de teatru — recoman
dări metodologice etc).

Pornind de la faptul că în jude
țul Mureș o cincime din personalul 
muncitor este navetist s-a realizat 
un studiu sociologic privind feno
menul navetismului și implicațiile 
sale socioculturale. Tot aici s-a în
treprins o cercetare privind aspecte 
ale perfecționării activității și pre
gătirii cadrelor de conducere din e- 
conomia județului. în ambele ca
zuri, întemeiate pe concluziile studii
lor. Comitetul județean Mureș al 
P.C.R. a adoptat planuri de măsuri 
organizatorice și politico-educative.

Sprijinindu-se pe forțele reunite în 
colectivele pe specialități, cabinetele 
S-au afirmat ca promotori ai unor 
dezbateri teoretice, vii, interesante ; 
ele asigură informarea cadrelor, a 
specialiștilor, a lectorilor și' propa
gandiștilor asupra ideilor și orien
tărilor noi cuprinse în documentele 
Congresului al XII-lea cu privire 
la problemele construcției socialis
te în țara noastră, la noile fe
nomene și tendințe din lumea

pre responsabilitatea socială a crea
torilor.

Cabinetele pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă sprijină 
totodată desfășurarea unor asemenea 
dezbateri in organizațiile de partid, 
în județul Timiș au. fost organizate 
în numeroase întreprinderi dezbateri 
privind problematica noului mecanism 
economico-financiar. în județul Ba
cău, dezbaterile, organizate în cadrul 
consiliilor unice agroindustriale, se 
referă la valorificarea optimă a nou
lui cadru organizatoric din agricultură 
și la folosirea rațională a fondului 
funciar. Tot aici, sub genericul „Tri
buna ideilor" se dezbat periodic in 
organizațiile de partid, teme majore 
ale. actualității politice și social- 
economice. Iată citeva subiecte pre
văzute pentru perioada următoare : 
adîncirea democrației socialiste ; o 
nouă calitate în întreaga viață a țării ; 
știință, calitate, eficiență — deviza 
cincinalului viitor etc.

Importanți pași înainte s-au făcut 
și in direcția îmbogățirii materialu
lui documentar de la cabinete, a fa
cilitării accesului la sursele de docu
mentare. In județul Mureș. întregul 
fond de carte social-politică al biblio
tecii județene a fost transferat la ca
binet, unde, pe baza unui sistem uni
tar de fișare, se asigură un acces ra
pid la materialele solicitate. O carto- 
tecă ținută la zi înregistrează tot ceea 
ce se publică in domeniul social-po
litic. Fișiere speciale sînt organizate 
pentru fiecare din temele învățămîn- 
tului politico-ideologic și al univer
sității politice și de conducere ; mai

există fișiere tematice ale documen
telor de partid, legislației, publica
țiilor Academiei de științe sociale și 

■ politice, materialului intuitiv — plan
șe, grafice, diafilme, diapozitive, în
registrări pe benzi magnetice etc.

Eforturile consacrate sporirii zestrei 
documentare a cabinetelor sînt de 
asemenea notabile. La București se 
tipăresc, din 2 în 2 luni, un „Caiet 
metodic" (cu numeroase planșe și 
grafice, cu bibliografii și prezentări 
ale unor inițiative metodice), un 
„Breviar legislativ" în sprijinul edu
cației juridice, documentare privind 
dezvoltarea capitalei in anii urmă
tori, tematici orientative privind ac
tivitatea internațională a partidului 
și statului nostru, broșura „Dezbateri 
ideologice" in care sînt publicate ma
teriale despre confruntările de idei 
in lumea contemporană. Spațiul nu 
ne îngăduie să continuăm șirul exem
plelor de materiale documentare ti
părite aici sau în județele țării. Tre
buie însă să subliniem necesitatea ca 
asemenea materiale să nu le repete pe 
cele publicate pe plan central, cum se 
mai întîmplă uneori (cu deosebire 
cele destinate informărilor politice), 
să prezinte în formule grafice 
convingătoare și mai interesante 
blematica din județul propriu, 
remarca apoi că un sprijin mai 
ținut se cuvine acordat dotării șl ac
tivizării punctelor de documentare 
politico-ideologică, o bună parte din
tre acestea (excepție fac cele orga
nizate in unele mari întreprinderi și 
licee) înfățișîndu-se ca simple expo
ziții de planșe, prăfuite, fără un rol 
activ in munca politico-educativă.

Inițiativele și preocupările înfăți
șate în aceste rînduri vorbesc de la 
sine despre justețea măsurilor adop
tate în ce privește îmbunătățirea ac
tivității cabinetelor. Totodată, ele re
levă că numai acolo unde colectivele 
pe specialități, ce reunesc importan
te forțe propagandistice, sînt efectiv 
antrenate la conceperea planurilor, 
ca și la realizarea acțiunilor educa
tive, rezultatele se materializează în- 
tr-o eficiență sporită. Tocmai de 
aceea eforturile activiștilor cabinete
lor județene pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă se cuvin 
îndreptate spre punerea integrală în 
valoare a ideilor și Inițiativelor tu
turor cadrelor ce activează în acest 
important domeniu al muncii de 
partid.

mai 
pro- 
Vom 
sus-

Silviu ACHIM

CARNET MUZICAL

Tineri artiști în concertele filarmonicii î

Foto : P. Lascar

Monumentul
Ieri, in Piața Inde

pendenței, urla din zo
nele modernului cen
tru civic al municipiu
lui și județului Vaslui, 
a avut loc in pre
zența reprezentanți
lor organelor locale 
de partid si de stat 
festivitatea dezvelirii 
monumentului Inde
pendenței, compoziție 
sculpturală de Ion Jiga 
dedicată luptei po
porului pentru inde
pendența si neatârna
rea României in răz
boiul de la 1877. Au 
participat numeroși 
oameni ai. muncii din 
întreprinderi sl insti
tuții, de pe ogoare, 
veterani de război, os
tași ai forțelor noastre 
armate. detașamente 
ale gărzilor patriotice, 
precum si tineri care 
se pregătesc pentru 
apărarea patriei, pur
tători ai cravatelor 
roșii cu tricolor. înăl
țarea 
ment 
moriei 
noscuți 
care, in urmă cu un 

. secol, au împlinit, prin 
luptele și jertfele lor, 
idealul nutrit . secole 
de-a rindul de gene
rații — independența . 
Si ■ neatârnarea Româ
niei — constituie o ex-

acestui
dedicat 

eroilor 
si anonimi,

Independenței la Vaslui

monu- 
me- 
cu-

presie a prețuirii si 
recunoștinței pe care 
partidul. întregul nos
tru popor le aduc tu
turor celor ce și-au dat 
viața pentru libertatea 
și progresul Româ
niei. Ridicarea acestui 
monument in una din 
piețele centrale ale 
Vasluiului semnifică 
totodată prețuirea con
tribuției deosebite a 
locuitorilor acestei 
străvechi vetre româ
nești — urbea natală a 
celui care a intrat in 
panteonul eroilor nea
mului sub numele de 
Penes Curcanul la în
florirea contemporană 
a patriei.

Sculptorul Ion Jiga, 
autorul lucrării, ne-a 
spus : „Am încercat să 
redau mai întâi actul 
istoric anunțat de Mi
hail Kogălniceanu în 
memorabila zi de 9 
Mai 1877. Apoi, sint 
aspecte ale plecării la 
luptă si bătălia 
turcii. In viziune

prim-plan 
neînțeles, 
respectiv
Penes Curcanul, 
care, întorși din luptă 
victorioși, sint primiți 
cu brațele deschi
se de familiile lor. 
Lucrarea, prin dimen
siuni si idee, înmănun
chează intr-o „pagină" 
de bronz un moment 
al permanentei noastre 
pe aceste străvechi 
meleaguri românești si 
ceea ce este bun la po
porul 
menea 
numentale 
dul 
te 
tru
ne,

se află, bi- 
si cei locali, 

legendarul 
cei

Cu prilejul aniversării 
a 130 de ani 

de la nașterea poetului 
Mihai Emines eu

cu 
pro

prie, am încercat să 
redau ceea ce a con
stituit o permanentă 
a poporului nostru si 
anume. bărbăția în 
vremuri de restriște 
pentru apărarea ființei 
noastre naționale. 
Printre eroii aduși în

nostru.
lucrări 

sint 
condițiilor 

de partidul 
artei contempora- 

ce-și asumă misiu
nea de mare onoare si 
răspundere de a mar
ca prin lucrări dura
bile momentele de 
răscruce in istoria pa
triei si de a cinsti pe 
eroii neamului. Lucra
rea de Ig Vaslui. ..In
dependența'1, 
recunoștința 
azi față de 
intașilor si. 
gratitudinea 
tuturor, pentru politi
ca de prețuire a trecu-, 
tului de luptă . al po
porului nostru". (Cră
ciun Lăluci, corespon
dentul „Scînteii").

Ase- 
mo- 
ro- 

crea- 
nos-

e.rprtmâ 
celor de 

lupta ina- 
totodată, 

noastră, a

® La Botoșani și Ipotești. au 
început marți manifestările omagiale 
dedicate împlinirii a 130 de ani de la 
nașterea poetului Mihai Eminescu. 
Programul cuprinde o sesiune de 
referate și comunicări pe tema „Vi
ziunea Daciei in opera lui Eminescu", 
o evocare literar-muzicală, simpo
zionul „Eminescu și Ipotești", susți
nut în satul copilăriei marelui poet, o 
expoziție de artă plastică.

0 La Muzeul literaturii române din 
București a avut loc. marți simpo
zionul Mihai Eminescu — 130 de ani 
de la naștere, in cadrul căruia au fost 
prezentate aspecte fundamentale ale 
creației literare, ale activității soci
ale și publicistice ale celui mai mare 
poet român.

9 Și în municipiul Galați se des
fășoară o suită de manifestări 
cultural-educative și artistice reunite 
sub genericul „Eminesciana". în pri
ma zi a avut loc vernisajul expozi
ției „Ediții Eminescu în biblioteca V. 
A. Urechia". Aici sînt reunite primele 
ediții ilustrate ale poetului, scrierile 
sale social-politice, piesa „Bogdan 
Dragoș", volume de istorie și critică 
literară, referitoare la opera lui 
Eminescu. In cadrul expoziției au 
mai avut Ioc un spectacol de cîntece 
pe versurile poetului și un recital 
din lirica sa susținut de actori ai 
Teatrului dramatic gălățean.

9 Sub genericul „Mihai Eminescu — 
cel mai ilustru poet al neamului ro
mânesc", la Casa de cultură a sindi
catelor din Baia Mare a avut loc 
marți o seară de poezie. (Agerpres)

*

el de mari performanțe, po
sesor și el al unei forțe ie
șite din comun, dar de altă 
natură ; ceea ce Ia Voicu 
este parțial stihinic, la el 
este tenacitate și calcul ra
țional ; ajutat și de faptul 
că este student la fără frec
vență, urmînd a deveni in 
puțin timp inginer, Crișan 
imaginează o serie de per
fecționări ale procesului de

ternic reliefate participă la 
desfășurarea evenimentelor, 
angrenîndu-se în conflicte 
secundare, dar nu lipsite de 
spectaculozitate și semnifi
cație, 
astfel, 
ființă 
fectă, 
orgoliu exagerat, precum și 
inginerul Benedict Moruzi, 
om bolnav de neputință so-

Sînt de menționat, 
Iulia, fiica lui Voicu, 
de o frumusețe per- 
dar stăpînită de un

toți să-1 îndrăgească. Bu
suioc arată de la bun în
ceput, la fel ca toți cei care 
lucrează alături de el, o 
mare pasiune pentru muncă.

în afară de Iulia, in ro
man mai apar cîteva perso
naje feminine interesante. 
Unul dintre ele este Ilona, 
soția pe care Voicu a obți- 
nut-o cu mulți ani în urmă 
după o bătaie apocaliptică

remarca, din nou, 
salutară actuala 

a Filarmonicii 
ene — orientare 
in stagiunea tre- 

"i — privind promova- 
consecventă a unei 

generații de tineri di- 
iri, generație ale cărei 
furi, sperăm, vor pre- 

în viitor, cu succes, 
>agheta .'-cestui remarca
bil colectiv -orchestral. Mă 
refer la prezențele dirijo
rale ale unor șefi de or
chestră ca Horia Andrees- 
cu. Cristian Brîncuși, Răz- 
van Cernat, Mădălin Voi
cu, Aurelian Octav Popa, 
Radu Chișu, Cristian Man- 
deal, dintre care unii au 
și apărut sub cupola Ate
neului. iar alții urmează a 
fi audiați în concertele 
următoare. Și pentru ,ea- 
eficiența acestej._a6t-luni'să 
fie sporită, programele au

'■ de c, asemenea ma-
■ oncepute încit se 

o directă adresare 
ublicul cel mai 

iti>t cel tînăr, cît și

cel vîrstnie — în baza 
marelui .repertoriu simfo
nic și concertant, de la 
muzica barocă ia cea cla
sică sau romantică. Pri
mele concerte ale acestui . 
început de an, concerte 
desfășurate sub bagheta 
lui Aurelian Octav Popa 
și, respectiv, a lui Mâdă- 
lin Voicu, au evidențiat, 
la ambii, o netă tendință 
de profesionalizare în ceea 
ce privește susținerea ac
tului dirijoral.. O certă 
reușită a muzicianului 
Aurelian Octav Popa — 
care, în locul clarinetului, 
preia acum bagheta diri
jorală — a fost realizarea 
piesei tînărului compozi
tor Vlad Ulpiu. Inscripție 
în inimi, lucrare bine con
struită. motivată de un 
vădit sentiment incanta- 
to.riu. Atit în , calitate de 
acompaniator al tînărului 
violonist bulgar Mincio 
Mincev, cît și în aceea de 
dirijor al Sirrifoniei a Il-a 
de Beethoven, Aurelian 
Octav Popa dezvăluie o

remarcabilă experiență de 
.muzician.

Cel de-al doilea concert 
al lunii ianuarie s-a des
fășurat sub semnul ideii 
continuității de la . o gene
rație la alta a actului 
terpretativ violonistic, 
cind acest transfer de 
periență se realizează 
la nivelul unor îndrăgiți 
virtuozi ai arcușului ca 
Ion Voicu și Ștefan Ruha, 
concertul in sine capătă 
un interes special ; au 
putut 
ceastă 
tineri 
dălin 
Ruha 
patru 
valdi 
precum și Romanța in sol 
major de Beethoven au 
ilustrat dacă nu atit 
natura unei fructuoase co
laborări pe care numai 
timpul o conferă execu
ției, atunci. în orice caz, 
o experiență matură și 
mobilizatoare la nivelul 
tinerilor interpreți, o stra

in- 
Iar 
ex- 
de

special ; 
fi urmăriți, în 
ilustră companie, 

interpreți ca^ Mă- 
Voicu și 

jr. Concerte 
și două viori 
și. respectiv.

a-

Ștefan 
pentru 
de Vi-
Bach,

lucire instrumentală cap
tivantă, pe alocuri umbri
tă de inadvertențe de or
din stilistic sau intonațiq- 
nal. Salutară apare — așa 
cum observăm in acest 
context — apropierea i ti
nerilor noștri interpreți 
față de marea creație 
beethoveniană cu tot ceea 
ce decurge de aici sub 
raportul generozității idei
lor, al structurării statua
re, echilibrate a acestora 
în limitele formei muzi
cale. Urmărind execuția 
Simfoniei a IV-a aparți- 
nind marelui clasic vie- 
nez, Mădălin Voicu face 
încă o dată dovada- unui 
real temperament muzical 
interpretativ ce urmează, 
in continuare, a fi șlefuit 
în strînsă corelație cu 
problematica însăși a 
discursului muzical dra
matic. cu momentele de
venirii acestuia în cadrul 
logicii construcției beetho- 
veniene.
Dumitru AVAKIAN

Romanul „Livada" al lui 
Constantin Chiriță reia o 
mai veche carte a autoru
lui „Oțelul" (1960). într-o 
confesiune ce deschide noua 
versiune, prozatorul mărtu
risește că personajul princi
pal al scrierii sale este „as
cuns intr-un substantiv co
mun : munca". Această afir
mație este importantă pen
tru cine dorește să înțe- 

'l'fflfgă cum se cuvine „Li
vada".

-b'.u După cum se .poate de
duce din titlul primei ver
siuni, cartea lui Constantin 
Chiriță face parte din cate
goria scrierilor care se cen
trează pe o realitate șupra- 
individuală, evoluțiile per
sonajelor derulîndu-se în 
strînsă legătură cu această 
realitate. în cazul de față, 
o oțelărie este cea care po
larizează o serie de existen
țe umane, asemănătoare în
tre ele printr-o anumită 
supradimensionare caracte
rologică. în centrul roma
nului se 
între doi maiștri oțelari :. 
Voicu și Crișan. Primul, o 
apariție de o remarcabilă 
forță telurică, om născut 
pentru a conduce, dar ca
pabil și de gingășii sur
prinzătoare, se află în pra
gul bătrînjsții: o îndelunga
tă' experiență profesională, 
precum și un dar înnăscut 
de a se impune celor din 
jurul său, 1-âu adus în pos
tura de suflet al oțelăriei ; 
oamenii se tem de el și il 
iubesc ; trecerea timpului a 
determinat însă și o anume 
osificare a metodelor sale. 
Al doilea este un om din 
generația tînără, capabil și

Constantin. CHIRIȚĂ „Livada
i.

a

■e din pag. I)
:he, așa s-au ivit
^pdre calificate, 
imeni ai indus- 
a luat ființă școa- 
s-a înfiripat con- 
rneitorească pe 
vechi țărănesc, 

noștri au învățat 
l-au adaptat. Nu 

,țtu scrieți in cărțile 
dum.. (Voastră, dar eu 
cred că țăranul român nu 
e el chiar așa de încăpățî
nat și inadaptabil cum s-a 
scris. Cei mai mulți tră
iesc bine în orașe. Ar tre
bui cercetată statistica. Da, 
sigur, și inima omului și 
sufletul omului. Din pri
mele nuclee, specializate la 
„Electroaparataj" în Bucu
rești. s-au format cei peste 
3 000 de acum. Să știți, sint 
buni, perseverenți, conști
incioși. Cei mai mulți vin 
de la țară. Le pare rău ? 
întrebați-i. Oricum, sint 
aici, merg înainte. Sîntem 
în aceeași corabie. Omul 
vine deci de la țară. în 6 
luni se califică într-o ope
rație. Produsul se schim
bă. El se recalifică. Poli
calificarea îl trece prin 
toată fabrica. în cîțiva ani,

el ajunge să poată lucra în 
oricare sector al fabricii. 
Despre Sufletul lui, mai 
multe nu pot spune.

Dacă consiliile oamenilor 
muncii au cuvînt? Știu că 
acum mă gîndesc cum s-a 
putut lucră înainte fără 
participarea asta colectivă.

strung, maistrul reparti
zează lucrările pe schimb. 
Aurel Mihai este lăcătuș 
montator. Termină liceul la 
Rădăuți. El e de la Coțuș- 
ca, fiu de țăran. Se sim
te bine- in uzină. In 
concediu se duce la țară 
la ai lui, îi place cîmpul,

re, înaintarea. Se simte, se 
vede, Se aude... Ieșim pe 
ușile metalice, în timp ce 
schimbul doi intră în rit
mul după-amiezii.

★
îmi rămîn destui oameni 

în carnetul de însemnări.
Altădată. Rămîne încă ne-

Scurte biografii contemporane

Un om, oricîtă minte ar 
aveți, nu poate pătrunde 
singur peste tot. Omul care 
vine direct din producție 
își cunoaște bine nevoile. 
Totul e ca el să participe 
direct și nici interesul, nici 
timiditatea să nU-1 rețină. 
Facem tot ce putem să dăm 
acestor consilii un caracter 
de școală de conducere. 
Dacă propunerile bune de 
luat în seamă vin direct, 
se reduce birocrația, nu ?

Intrăm în uzină odată cu 
schimbul ’ doi. Cei care 
pleacă, cei care iau lucrul 
în primire. în jurul unui

își aduce aminte de copi
lărie și îi mai ajută pe bă- 
trini...

Romulus Lungu e mai 
degrabă timid. Vorbește în
cet, rar. Scund, slăbuț, de 
o rară bunăcuviință. După 
ce a terminat liceul la Su
ceava, s-a gîndit la mese
rie. A învățat-o. Facultate? 
Nu s-a gîndit. E mulțumit 
așa, muncește, are doi co
pii, planuri pentru ' viito
rul familiei. Soția a urmat 
Institutul pedagogic la Iași, 
este profesoară de română 
la Cerbicești... Așadar, stra
turile, lumea în schimba

descris dulcele Botoșani, 
cel nou și cel vechi. Visez 
la lungile fraze muzicale 
pe care le gîndeam pe stră
zile cu plopi, cu tei și' cas
tani. Rechem spațiul lumi
nat unde începe Țara de 
Sus. Port în suflet, ca îm
părații, ctitoriile lor in 
frescele votive, casele oa
menilor de seamă văzute 
aici, păstrate cu sfințenie 
în zilele noastre. Gîndesc la 
înfiorarea pe care zidul 
vechi și frumoasele case da 
altădată bifituite de umbra 
Poetului o dau palmei tale, 
o clipă sprijinită de mor

teatre
© C.C.E.S. (la sala Conservato
rului ..Ciprian Porumbescu") : 
Concertul Cvartetului de coar
de „GAUDEAMUS** în cadrul 
„Zilelor muzicii olandeze în Repu
blica Socialistă România** •— 10. 
© Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30, 
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 19.
® Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.

© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Mâgureanu): 
Undeva, o lumină —- 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles — 19,30.
© Teatrul Mic : Nebuna din Chai
llot — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Tara lu
mii — 20.
© Teatrul de comedie : Cinema 
— 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,30,
(sală Studio) : Jocul — 19.
e Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Serenadă tîrzie — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă-

nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Vic
toria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19,30.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română** (la clubul I.C.T.B.) : Pe 
un picior de plai — 18, (la sala 
Studio a Ansamblului) : Microre
cital folcloric studio — 19.
© Teatrul ,,Ion Vasilescu** : Para
dis de ocazie — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă** : Scufița 
cu trei iezi — 9.30.
e Teatrul ,,Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10, Strada priete
niei — 17.
© Circul București : Vivat <?ircul! 
— 19,30.

află înfruntarea

tarul rece. Grădinile, mi
cile palate, casele masive, 
fațadele, feroneria balcoa
nelor, aici dădeau specta
cole Pascally și Tardini, a- 
colo, da, era cușca sufleu- 
rului, ascult șoapta înamo
rată a mult prea tînărului 
Eminescu. Și de jur împre
jur noua urbanistică, noile 
cartiere, buldozerul și bra
țul rotitor al macaralei. Ce 
lume, strigi, în amurgul 
fastuos de la Ipotești, după 
ce ai văzut lacul neclintit 
și casa poetului recon
struită aidoma, ce lume 
minunată, cite lucruri des
pre care încă n-am vorbit 
sau n-au încăput în pagi
nă, cite priveliști și întîm- 
plări și destine, merită să 
le trăiești și să Ie scrii.

Aceste biografii comunis
te contemporane le-am 
transcris din carnetul meu 
de reporter în două dimi
neți, la București, într-o 
cameră luminoasă care stă 
în vuietul marelui oraș ca 
un mic submarin pe fun
dul mării. Cu gîndul la tot 
ce mai rămine de făcut și 
mulțumindu-le tuturor ce
lor care m-au ascultat și 
mi-au vorbit cu dragoste, 
la rindul lor.

• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Borneo și Jeanette — 19,30.

cinema
© Cine mă strigă : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Moarte pe Nil : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17, PATRIA — 9; 12,30; 16; 19. LU

producție, stîrnind reacția 
violentă a lui Voicu, care 
își vede astfel periclitată 
marea autoritate de profe
sionist' și de șef. Este un 
conflict între generații, a 
cărui desfășurare se dove
dește profitabilă pentru oțe
lărie, precum și pentru cei 
doi protagoniști în_ parte. 
Adevăr, pe care îl înțelege 
în profunzimile sale Pavel, 
secretarul organizației de 
partid, activist receptiv la 
nou, deschis inițiativelor 
menite să ducă lă punerea 
în valoare a calităților su
perioare ale celor două per
sonaje. în finalul romanu
lui, producția de oțel înre
gistrează creșteri remarca
bile, majoritatea celor care 
participă la procesul de 
producție sînt • contaminați 
de o emulație de bun au
gur, iar cei doi devin mai 
înțelepți.

Alte cîteva personaje pu

cială, provenit dintr-o fa
milie omnipotentă cîndva, 
om care reușește. în cele 
din urmă, datorită dragostei 
pe care i-o poartă Iuliei, să 
devină util celor din jurul 
său șl, în acest fel, să-și 
salveze propria existență de 
la ratare.

Un rol compensatoriu îl 
joacă în roman două perso- ' 
naje comice. Primul dintre 
ele, numit Piculină, este 
fotbalist și pușlama ; el fo
losește un limbaj funambu
lesc, reușind să descre
țească frunțile celor care îl 
aud. Sp.-e finalul romanu
lui, Piculină, maturizat, le 
devine din ce în ce mai 
util celor cu care muncește, 
păstrîndu-și însă umorul. O 
apariție de un. comic de 
altă natură este Busuioc, un 
flăcău venit de 
pentru a . se face oțelar. 
Candoarea sa este 
mantă și îi determină pe

la tară
dezar-

în care a reușit să-i învingă 
pe cei patru frați ai ei. 
Ilona este o asistentă medi
cală model, datorită bună- . 
tații și blîndeții ei. Ea su
feră de pe urma faptului că 
soțul său, Voicu, este aca
parat aproape in întregime 
de munca absorbantă pe 
care o depune la oțelărie. 
Spre finalul romanului, re
lațiile ei cu Voicu se înseni
nează. O apariție interesan
tă, de ființă dominatoare, 
pe care împrejurările au 
obligat-o să practice un ciu
dat transfer de ambiții asu
pra altcuiva, este Ruxanda, 
sora maistrului Voicu. Ea 
caută, fără deosebit succes, 
să facă din Iulia un soi de 
vampir moral.

După cum aminteam, per
sonajele lui Constantin Chi- 
riță sînt caractere Supradi
mensionate (într-o direcție 
sau în alta). Dezavantajele

literare ale acestei situații 
provin dintr-o anume im
presie de inautenticitate, pe 
care lectura o lasă. în 
schimb, autorul obține, prin 
ansamblul lucrării sale, o 
remarcabilă pledoarie pen
tru muncă, pentru anga
jarea plenară a oamenilor 
în îndeplinirea unor obiec
tive ale colectivității. Pri
vite din punctul acesta de 
vedere, ingroșarea caracte
relor in direcția Unei anu
mite calități ' negative sau 
pozitive nu apare ca discu
tabilă, obiectivele educative 
fiind mai ușor de atins a- 
tunci cind- autorul mane
vrează personaje al căror 
comportament și ale căror 
psihologii sînt, lipsite de 
ambiguități.

în fin.e, este de mențio
nat permanentul optimism 
cu care autorul privește 
evoluțiile umane pe care el 
însuși le plăsmuiește. Con
stantin Chiriță se arată un 
spirit încrezător în resur
sele oamenilor de a se ri
dica din cele .mai dificile 
depresiuni morale sau psi
hice, sub influența binefă
cătoare a grupului social 
din care fac parte. Această 
orientare de ansamblu se 
face simțită la lectură, ro
manul avind capacitatea de 
a trezi în cititor sentimen
tul că existența socială este 
stăpînită de o dominantă 
pozitivă, că în cadrul aces
tei existențe, oameniii se 
pot realiza pe deplin și pot 
survola diferitele neîmpli- 
niri, ezitări și slăbiciuni.

Voicu BUGARIU

Se dezvoltă baza materială a laboratoarelor școlare
în legătură cu perfecționările adu

se conținutului și organizării învâțâ- 
mintulul se diversifică și mijloacele 
de învățămînt — aparatură de labo
rator, materiale didactico-audiovizua- 
le, grafice, modele etc. Ca urmare a 
creșterii ponderii lucrărilor experi
mentale la disciplinele fundamentale 
din planurile de învățămînt, in acest 
an de studiu s-a trecut de la produ
cerea aparaturii demonstrative desti
nate exclusiv profesorilor, la instru
mente și aparate pentru activitatea 
aplicativă efectuată de elevi și stu- 
denți. în cincinalul 1976—1980 se re
alizează peste 1 000 noi titluri de mij
loace de învățămînt, din care circa 
60 la sută sînt noi. Se produc truse 
pentru fizică, chimie, biologie, mate
matică; se realizează laboratoare com
plete pentru unele discipline tehnice, 
cum sînt electrotehnica și electroni
ca ; în domeniul mijloacelor audio
vizuale au fost create filme didactice, 
diapozitive, benzi magnetice înregis
trate pentru studiul limbilor moder
ne și muzicii, discuri etc. ; se produc, 
de asemenea, mulaje și modele în re
lief, hărți istorice și geografice ș.a.

Pentru anul școlar 1979—1980, pro
gramul de dotare a instituțiilor de 
învățămînt prevede producerea a 630 
titluri, din care 140 noi ; 40 la sută 
dintre acestea reprezintă aparatură 
pentru laboratoare, cabinete de spe
cialitate și ateliere ; se acordă. în 
continuare, atenție asimilării mijloa

CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,15; 17; 
19,45, FAVORIT — 8.45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
© Nici o dovadă pentru crimă : 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; L5.45; 
18; 20,15.
• Adio, dar rămîn cu tine : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
© Uraganul vine de la Navarone î 
VICTORIA — 9; 11.30; 14; 16,45;
19,30.
© Grupaj de documentare „Româ
nia — casa mea** — 15. Mușche
tarul român — 17,15; 19,30 : TIM
PURI NOI.
© Adevărata glorie : CENTRAL 
— 9,15; 12; 16; 19.

Oră de pregătire practică la liceul de matematică-fizică „Gh. Șincai" 
din Capitală

celor de invățămint pentru - studiul 
disciplinelor fundamentale și de spe
cialitate. care reprezintă 60 la sută 
din numărul total de titluri, destinate 
liceelor. Valoarea producției de mij
loace de invățămint in anul 1980 va 
crește cu 36 la sută față de anul 1979. 
Dintre „premierele" acestui an : truse 
de fizică și electronică, modele pentru 
reprezentări atomice și moleculare, 
microscoape de fluorescentă și de 
cercetare metalografică, transforma
toare, . microcalculatoare didactice, 
mașini de încercat rezistenta ma
terialelor și numeroase altele. A-

cestea vor fi produse atit de între
prinderea „Didactica", de alte între
prinderi specializate, cît și de institu
țiile de învățămînt (256 din cele 630 
titluri), în cadrul activității tehnico- 
productive a elevilor și studenților.

în cincinalul 1981—1985 se prevede 
dezvoltarea producției de noi mijloace 
pentru invățămint. Ponderea o vor 
avea, in continuare, aparatura de 
laborator și trusele destinate ele
vilor pentru studiul disciplinelor 
fundamentale ; pentru disciplinele de 
profil se va extinde activitatea de 
asimilare și realizare a laboratoarelor 
complete. (Florica Dinuîescu).

© Popeye marinarul : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30: 17,45; 20. 
FLAMURA - 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, DOINA — 9,15; li; 12,45; 
14.30; 16,15.
© Ultima jertfă î DOINA — 18; 20.
© Omul care ne trebuie : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18; 20, COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30. DACIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Safari Express : FEROVIAR — 
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 

'15,45; 18; 20, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
© Capcana : BUZEȘTI — 15,30;
17,30: 19,30.

© Marea neliniște : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 1-5,45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Explozia î BUCEGI — 16; 18;
20.
© Picdone Africanul ; LIRA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20; AURORA — 9; 
11,45; 14,15; 17; 19,30.
© Revanșa: FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Chici seri : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30.
© Speranța : PACEA — 19.30, VII
TORUL — 15,30; 17,30; 19.30.
© Școala curajului : PACEA — 
15,30; 17,30.
© Răzbunarea panterei roz : GIU

LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 1'8; 20,15.
© Operațiunea „Stadion** : POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
© Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
© Cineva ca tine : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© întoarcerea fiului — 18: 20, De- 
gețica —- 16 : MUNCA.
© Ora zero : ARTA — 9; 11,15;
13.30; 15,45: 18; 20.
q Ultimul start : FLACĂRA — 
15,30; 17,45; 20.
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Excelenței Sale
Lt. col. MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALA

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
Șef al statului

Cronica zilei

NOUAKCHOTT

Desemnarea dumneavoastră ca președinte al Comitetului Militar de Sal
vare Națională, șef al statului, îmi oferă prilejul de a vă adresa sincere feli
citări și urări de succes, de progres și prosperitate pentru poporul mauritanez 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mlnis- 

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Siriene, 
Abdel-Rauf Al-Kassem, prin care ii 
adresează .calde felicitări și cele mai 
bune urări cu prilejul desemnării în 
această funcție. în telegramă se ex
primă convingerea că, în deplină con
cordanță cu indicațiile și hotărîrile

luate de președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, rela
țiile de strinsă prietenie și rodnică 
colaborare existente între țările noas
tre se vor dezvolta tot mai mult, în 
interesul popoarelor român și sirian, 
al cauzei păcii și conlucrării rodnice 
intre națiuni.

în perioada 13—15 ianuarie, la invi
tația Ministerului Afacerilor Externe, 
a făcut o vizită ia București ' Ignaț 
Golob, adjunct al secretarului federal 
al afacerilor externe al R.S.F. Iugo
slavia.

Oaspetele iugoslav a fost primit de 
Ștefan ^Andrei, ministrul afacerilor 
externe. Au avut loc convorbiri cu 
privire la dezvoltarea multilaterală in 
continuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-iugoslave și s-a 
efectuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale ac
tuale.

La convorbiri au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale. 
A fost prezent ambasadorul ~ 
Iugoslavia la București, 
kolici.

R.S.F.
Trifun Ni-

CU PRILEJUL CELEI DE-A 21-A ANIVERSĂRI

A ZILEI ELIBERĂRII CUBEI

Adunare festivă

Primul ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România va face o vizită

oficială in Republica Arabă Egipt
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, va efectua o vizită ofi
cială in Republica Arabă Egipt, la in-.

vitația
țări, dr. Mustafa Khalil, in partea a 
doua a lunii ianuarie 1980.

primului ministru al acestei

Studenți străini în amfiteatrele școlii romanești

Sub semnul tradiționalelor
relații de prietenie și bună

vecinătate româno-bulgare

Marți, la Casa de cultură a sindi
catelor din Slatina a avut loc o adu
nare festivă' consacrată celei de-a 
21-a aniversări a Zilei eliberării Cu- 

, i'^i, la care au participat Ion Albu- 
lefji, prim-secretar al. Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean, reprezentanți ai 
organelor municipale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții, precum și mem
bri ai Ambasadei Republicii Cuba la 
București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Radu Barbu, prim-secretar al. Co
mitetului municipal Slatina al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal.

Despre însemnătatea revoluției de 
acum 21 cțe ani a vorbit Maria Ghi- 
țulică, secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., care a subliniat, că 
acest eveniment a inaugurat o nouă 
eră de adinei transformări în viața 
politică și economico-socială a Cubei, 
în continuare, vorbitoarea ș-a referit 
pe larg la lupta eroică dusă de po
porul cubanez pentru apărarea și 
consolidarea cuceririlor sale revolu
ționare, a independenței și suverani
tății naționale, precum și la succesele

obținute sub conducerea Partidului 
Comunist din Cuba în opera de edi
ficare a socialismului.

A luat apoi cuvîntul Humberto 
Castello, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, care a arătat că revo
luția cubaneză victorioasă a încunu
nat luptele îndelungate purtate de 
poporul cubanez pentru libertate na
țională și dreptate socială. Vorbitorul 
a înfățișat apoi succesele importante 
obținute de masele populare, sub 
conducerea Partidului Comunist din 
Cuba, în făurirea bazei tehnico-ma
teriale a noii orinduiri, in dezvoltarea . 
forțelor de producție, a științei, teh
nicii, învățămîntului și culturii.

Subliniind in mod unanim că de-a 
lungul anilor între partidele, statele 
și popoarele noastre s-au statornicit 
relații strînse de prietenie, solidari
tate și colaborare, vorbitorii au evi
dențiat rolul determinant al întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro 
Ruz, în evoluția continuu ascendentă 
și extinderea pe multiple planuri a 
raporturilor româno-cubaneze.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program cultural-artistic, 
susținut de formații fruntașe de ar
tiști amatori din județ.

(Agerpres)

★

Marți după-amiază au 
București, convorbirile 
varășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe și Eugeniusz 
Szyr, ministrul economiei materiale
lor din Polonia, care face o vizită în 
țara noastră în fruntea unei delega
ții economice.

în timpul întrevederii a fost efec
tuat un schimb de experiență în 
domeniul aprovizionării tehnico-ma
teriale și au fost abordate probleme 
privind colaborarea dintre cele două 
ministere.

A fost prezent Jerzy Kusiak, am
basadorul Republicii Populare Polone' 
la București.

început, la 
dintre to-

★
Marți au început la București „Zi

lele muzicii olandeze", manifestare 
organizată sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste în cadrul 
programului de schimburi culturale 
dintre România și Olanda.

Concertul inaugural, găzduit de 
Conservatorul „Ciprian Porumbescu", 
a fost susținut de cvartetul de coarde 
„Gaudeamus", formație de prestigiu, 
apreciată pentru originalitatea reper
toriului și măiestria interpretativă. 
Programul a cuprins lucrări din crea
ția muzicală olandeză contemporană, 
precum și compoziția „Anamorfoză" 
aparținînd tînărului compozitor ro
mân Serban Nichifor, deținătorul 
premiului I „Gaudeamus" pe anul 
1977, acordat de fundația cu același 
nume pentru lucrarea menționată.

La concert, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, Uniunii compozitori
lor, alte persoane oficiale, precum și 
Louis Jean Marie Bauwens, amba
sadorul Olandei la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice.

(Agerpres)

Alături de colegii lor români, cei 
aproape 20 000 studenți străini care 
învață în institute din București și 
din alte centre universitare ale 
țării, se pregătesc pentru prima se
siune de examene - din 1980, care va 
începe săptămîna viitoare. Compara
tiv cu 1979, în acest an universitar, 
numărul tinerilor de peste hotare 
care studiază în România este cu 
peste 4 000 mai mare, țara noastră 
aducîndu-și o prețioasă contribuție 
la pregătirea de cadre calificate pen
tru țările care întîmpină dificultăți 
în domeniul învățămîntului.

în institutele românești de învăță- 
mînt superior sînt reuniți studenți 
din circa 130 de state — majoritatea 
țări în curs de dezvoltare din Asia, 
Africa și America Latină. Peste 40 
la sută dintre studenți frecventează 
institutele politehnice, 35 la sută se 
pregătesc pentru a deveni medici 
stomatologi, generaliști și pediatri, 
iar 25 la sută urmează cursurile fa
cultăților de matematică, fizică, știin
țe economice, construcții, agronomie 
și de artă.

încadrîndu-se în normele de func
ționare a învățămîntului superior din 
țara noastră, tinerii studioși de peste 
hotare se bucură 
diții de pregătire 
colegii lor români.

de aceleași con- 
și de viață ca și
Ei efectuează, de

asemenea, perioada de practică în 
unități industriale, agricole, în spitale 
sau pe șantiere de construcții.

Un loc important în pregătirea ca
drelor naționale din țările în curs de 
dezvoltare îl ocupă, de asemenea, 
perfecționarea postuniversitară. în 
prezent, circa 1 000 de tineri din 
străinătate urmează diferite forme de 
învățămînt postuniversitar în Româ
nia pentru obținerea titlului de 
doctor sau pentru specializare în 
diferite domenii: industria petrolu
lui, gazelor și geologiei, industria me
talurgică și construcția de mașini, a- 
gronomia, medicina, matematica, in
formatica, științele economice.

O manifestare, tot atît de concluden
tă, a solidarității pe care țara noas
tră o manifestă cu consecvență față 
de statele în curs de dezvoltare, de 
eforturile lor pentru propășirea eco
nomică și socială, o constituie 
aproape 15 000 de specialiști 
angajați astăzi in circa 60 
pentru a acorda asistență 
Aproape 40 la sută dintre ei 
gătire superioară și, odată 
tribuția pe care o aduc la construi
rea unor obiective economice .' 
ficarea personalului autohton în pro
fesii complexe, realizează și 
portant transfer de tehnici 
nologii complexe.

cei 
români 
de țări 
tehnică, 
au pre- 

cu con-
și cali-
un im- 
și teh-

Concurs de piese de teatru pentru copii
și Educației SoConsiliul Culturii 

cialiste, Consiliul Național ai. Orga
nizației Pionierilor și Uniunea scrii
torilor organizează un concurs de pie
se de teatru destinate pionierilor, 
școlarilor și preșcolarilor pe tema 
„Universul contemporan și viitor al 
copilului".

Concursul este deschis tuturor 
creatorilor, membri și nemembri ai 
uniunilor de creație, societăților și 
cenaclurilor literare și va cuprinde 
piese pentru teatrele dramatice, de 
păpuși și marionete. în unul sau în 
mai multe acte. Vor fi luate in con
siderare numai lucrările inedite, ne-

ladifuzate anterior și neprezentate 
alte concursuri.

Lucrările vor fi expediate pînă 
1 martie 1980 pe adresa : Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor, 
strada Onești nr. 6—8, sectorul 1 — 
București. Textele vor purta un moto 
și vor fi însoțite de un plic închis 
în care vor fi menționate numele, 
prenumele și adresa autorului, pre
cum și același moto care a fost scris 
pe lucrare.

Lucrările premiate și cele aprecia
te de juriu ca valoroase vor fi re
comandate instituțiilor teatrale.

(Agerpres)
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„Tîrgul de iarnă" al antrenorilor de fotbal
Rolul esențial pe care îl are an

trenorul in orice disciplină, dar cu 
deosebire in sporturile de echipă, rol 
asemuit pe bună dreptate cu acela al 
maistrului în producție, este prea 
bine cunoscut și unanim recunoscut 
pentru a mai insista asupra lui. Ceea 
ce ne-am propus să semnalăm și să 
supunem atenției forurilor competen
te și opiniei publice sportive în rîn- 
durile de față este faptul că in rela
țiile cluburi-antrenori își fac loc une
le manifestări care influențează mult 
în rău nivelul acestui sport.

Se știe că o condiție indispensabilă 
pentru ca .antrenorii să-și poată în
deplini importantul rol instructiv-e- 
ducativ ce-1 au este stabilitatea lor 
la echipă. Desigur, nu e vorba de o 
încremenire a antrenorului într-un 
anumit loc (deși, iată, handbalul, 
rugbiul, baschetul, voleiul ne oferă 
atitea și atîtea exemple de tehni
cieni capabili care s-au legat de. ani 
și ani, unii clriar pe Viață, de desti-

nele unei echipe — iar rezultatele în 
aceste cazuri sînt superioare echipe
lor de fotbal .chiar din cadrul acelo
rași cluburi). Dar una e să nu ■rămî- 
nă omul să ruginească la o grupare, 
și alta este fluctuația 
dezordonată,

continuă și- - 
vînzoleala pe care o 

constatăm în rîndurile antrenorilor 
de fotbal de la un sezon la altul 
sau chiar de la o etapă la alta.

în primele două divizii de fotbal 
de la noi activează 72 de antrenori 
principali (cite unul de fiecare echi
pă, respectiv 18 la „A" și 54 la „B"). 
Situația vechimii lor la echipa ce-o

în profunzime deficiențele și cauzele 
acestora, să stabilească măsuri de 
fond și răspunderi concrete pentru 
îndreptarea situației, să intervină și 
să cheme la ordine organele spo'T. - 
ve locale - care nu - organizează—bine- 
activitatea și-l scot „acarul Păun" 
pe antrenor. în multe locuri se și 
întîmplă așa, dar prea adesea se 
constată că activiști de partid și de 
stat, in loc să ceară măsuri de întă
rire a disciplinei muncii la echipe, 
acceptă cu ușurință explicații de su
prafață și rezolvări care se dove
desc apoi paleative, ba uneori chiar

stabilește, printre altele, 
schimbare de antrenor —

Practici care trebuie curmate fără întîrziere

slujesc astăzi este deosebit de grăi
toare pentru ceea ce subliniam mai 
sus. Iat-o :

Ani vechime Antrenori Antrenori Total
la aceeași echipă in „A" în „B“ antrenori
peste 5 ani 1 0 1

4 ani 1 1 2
3 ani 2 1 3

, 2 ani 2 8 10
1 an 2 8 10

sub 1 an 10 36 46

Reamintim, datele reprezintă situa- tența fenomenului nociv al vînzo-
ția la zi. Vrem să spunem, situația 

nu de azi, cînd
lelii antrenorilor prin campionatele

din ziua de ieri — noastre de fotbal
n-ar fi exclus să auzim de alte 
schimbări făcute peste noapte. Pen
tru că, la, fel ca în iarna trecută 
(cind, la diferite eșaloane, s-au schim
bat peste 50 de antrenori de la o echi
pă la alta), și în acest sezon este din 
nou în floare „tîrgul de iarnă" al an
trenorilor de fotbal. (Numai în „A" 
trei echipe au făcut contracte în a- 
ceastă perioadă cu alți tehnicieni, 
deși contractele vechi nu expiraseră. 
Iar în ultima.clipă aflăm că exemplul 
antrenorilor principali este urmat și 
de o serie de antrenori secunzi).

Peregrinările, vînturarea antreno
rilor pe la o echipă azi, pe la alta 
miine — devenită practică de mulți 
ani de zile — au grave consecințe pe 
planul continuității muncii de in
struire — mai ales la echipele din 
coada clasamentului, care și-așa nu 
prea știu ce joacă. în general insă 
din pricina prea deselor schimbări 
ale oamenilor de la cirma divizio
narelor de fotbal, prea puține din 
acestea și-au însușit o idee proprie 
de joc pe care s-o aplice cu consec
vență ani- de zile, pînă la automati
zare, și deci pînă la eficientă maxi
mă. Ca să nu mai vorbim de dau
nele pe care le provoacă instabilita
tea antrenorilor asupra politicii de 
creștere și 
fotbaliști în 
asupra muncii 
rilor. •

Cine poartă

promovare a tinerilor 
clubul respectiv sau 
de educație a jucăto-

vina pentru persis-

Trebuie spus, mai întîi, că multe 
cluburi dovedesc superficialitate cînd 
încheie ori cînd desfac contracte cu 
antrenorii. Se iau după auzite, după 
promisiuni la angajare ori după ame
nințări la plecare, și acționează pri
pit. Așa se ajunge, 
la situația ■ ridicolă 
trenor este socotit 
tor la o echipă de „A" (e și scos de 
acolo pe motiv că a dus-o în zona 
retrogradării), pentru a fi apoi an
gajat la altă echipă (tot de „A", si
tuată la mai puțin de 200 km depăr
tare), tocmai pentru... a o salva de 
la retrogradare. Cum vine asta, 
omul e competent sau nu ? Lipsa 
ori inconsistența criteriilor de anga
jare sînt conjugate în continuare și 
cu alte atitudini neprincipiale, cu 
erori din activitatea conducerii clu
burilor. Astfel, pe parcurs s’e ajunge 
la situații cînd carențe grave în or
ganizarea clubului sau echipei, ca
priciile .jucătorilor, lipsa de interes 
pentru pregătire sînt puse exclusiv 
pe seama antrenorului — ceea ce 

. duce la destituirea acestuia. în a- 
ceste cazuri este regretabil și dăună
tor modul în care acționează unele 
organe locale de partid și de stat, 
unii activiști cu răspunderi în aces
te organisme. Firesc ar fi ca aceș
tia să procedeze șl în domeniul 
fotbalului așa cum procedează și în 
celelalte sectoare economico-sociale 
pe care le conduc ; adică, să analizeze

spre exemplu, 
cînd un an- 
necorespunză-

îndeamnă la scoaterea antrenorilor 
— ca soluție salvatoare. Este nevoie, 
prin urmare, ca și conducerea acti
vității fotbalistice de către organele 
și organizațiile de partid să se des
fășoare după normele în numele că-- 
rora se acționează în celelalte do
menii, nu să se dea atît de lesne și 
nefundamentat ciștig de cauză ca
priciilor unor jucători ori unor con
ducători de secții și cluburi. Fiind
că, după cum arată realitatea, an
trenorii (buni sau răi) vin și pleacă, 
iar neajunsurile rămîn.

Vorbim despre vina cluburilor, dar 
nu putem omite că fluctuația alar
mantă a antrenorilor de fotbal se 
datorește, în bună măsură, și spiri
tului afacerist al unora dintre ei. 
Antrenori comozi și superficiali, 
puși pe căpătuială, se perindă pe la 
mai multe echipe pentru a cîștiga 
mai mulți bani și a scăpa de sub 
control. Nu exagerăm cu nimic dacă 
spunem — ceea ce, de'fapt, știe toa
tă lumea din fotbalul nostru — că 
există o adevărată „piață a antre
norilor", în care se cer și se dau 
sume imposibil de controlat, iar 
cînd nu le sînt satisfăcute condițiile 
materiale solicitate, capriciile întorc 
spatele echipei. Cîteodată, chiar cînd 
sînt onorate cererile, se găsesc antre
nori care 
altă parte 
mult !

Față de 
piedică direct progresul atît de 
al fotbalului românesc, se ridică, pe 
bună dreptate, întrebarea : Nu sînt 
reglementări care să le interzică ? 
„Regulamentul antrenorilor", elabo
rat de C.N.E.F.S. pentru activitatea 
tuturor tehnicienilor din sportul nos
tru, prevede că încheierea și desfa
cerea contractelor de muncă între an
trenori și cluburi trebuie să se facă 
numai cu avizul federațiilor de specia
litate ; în caz contrar, vina antreno
rului este sancționată cu pierderea 
dreptului de angajare pe timp de un 
an. Prevalîndu-se de posibilitatea de 
a-și perfecționa prevederile proprii 
pornind de la acest regulament gene
ral, F.R.F. a luat, la rîndu-i, o hotă-

peste noapte pleacă 
fiindcă acolo se dă

aceste practici, care

în 
mai

îm- 
dorit

• BEC ECONOMI
COS. în condițiile în care 
economisirea energiei a deve
nit o problemă prioritară pe 
toate meridianele, specialiștii 
elvețieni, aii realizat un bec e- 
conomicos, care, pentru o lumi
nozitate corespunzînd Unei pu
teri de 25 W, nu consumă decît 
10 W, în plus, temperatura sa 
periferică este de 50 grade, în 
loc de 100 de grade, ceea ce 
evită uzarea relativ, rapidă, așa 
cum este cazul becurilor obișnui
te. Principiul pe baza căruia 
funcționează acest bec : o „sal
tea" de gaz inert formează o ba
rieră in calea căldurii' emise de 
filament, pe care o trimite înapoi 
spre acesta. Rezultatul ? Lu

minozitatea crește, în timp ce 
căldura periferică se diminuează.

• BUTELII DIN PLAS
TIC PENTRU LAPTE. In 
cadrul campaniilor generale 
pentru economisirea materiilor 
prime, în țările Pieței comune 
s-a introdus, cu titlu experi
mental, un nou tip de recipient 
pentru lapte, confecționat din 
policarbonat, un material plas
tic ușor, mult mai rezistent de
cît polietilena folosită pentru 
ambalarea diferitelor lichide. 
Buteliile din policarbonat pot fi 
utilizate pînă la 100 de ori, du
rata lor intrecind de cel puțin 
patru ori pe cea a buteliilor din 
sticlă obișnuită ; în același timp, 
ele cîntăresc de 10 ori mai pu
țin, ceea ce prezintă un avantaj

suplimentar : reduc considera
bil costul transportului.

® CAPOTĂ DE AU
TOMOBIL DIN STICLĂ 
FOTOCROMATICĂ. So
cietatea americană „Corning 
Glass" a prezentat recent la Las 
Vegas o semicapotă de auto
mobil formată dintr-un panou 
glisant fabricat din sticlă foto- 
cromatică, care se opacizează la 
soare și devine transparentă pe 
măsură ce timpul se întunecă. 
Acest sortiment de sticlă era cu
noscut mai de mult, dar folosit 
pînă acum doar pentru ochela
rii de soare. Disponibil în pre
zent și sub formă de foi de di
mensiuni mari, poate căpăta în
trebuințări din cele mai variate.

rîre care 
că orice 
care se face neîntemeiat, fără apro
barea forului federal — și deci nele
gal — atrage după sine eliminarea 
echipei- respective din campionat. 
Cit de mult se respectă aceste pre
vederi ferme se vede din faptul că 
antrenorii pleacă de la cluburi cînd 
vor, cluburile renunță la antrenori 
cînd vor, iar în fond și pînă la urmă 
nimeni nu pățește nimic. Or, dacă 
sînt acceptate asemenea încălcări, 
e firesc și inevitabil ca ele să con
tinue. Atît de mult s-a instaurat la 
cluburi și asociații sportive disprețul 
pentru hotărîri și decizii care nu sînt 
pe placul lor. încît nici măcar ame
nințarea cu eliminarea echipei din 
campionat nu le mai sperie. Ba, mai 
mult, unele organe sportive jude
țene, conduceri de cluburi, activiști 
de partid intervin cu adrese și te
lefoane 
pentru 
trenori 
dreptul 
părăsit

Steaua - campioană 
națională la handbal

Aseară, la Palatul sporturilor din 
Capitală, în derbiul campionatului 
republican masculin de handbal, e- 
chipa Steaua a întrecut cu scorul de 
23—21 pe Dinamo București, adjude- 
cindu-și titlul de campioană a țării. 
Pe locul , doi s-a clasat formația 
Minaur Baia Mare, iar locul trei a 
revenit echipei Știința Bacău.

Popoarele român și bulgar mar
chează astăzi un moment memora
bil în cronica relațiilor reciproce de 
conlucrare frățească și strinsă soli
daritate — împlinirea a 32 de ani de 
la semnarea primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre cele două țări vecine 
și prietene. .Act politic de o deosebită 
însemnătate, tratatul încheiat la 16 
ianuarie 1948 a creat un cadru pro
pice pentru lărgirea și adîncirea 
raporturilor de conlucrare româno- 
bulgare pe multiple planuri în opera 
de edificare a. societății noi în cele 
două țări. ,

Este bine cunoscut faptul că între 
popoarele român și bulgar s-au sta
tornicit, de-a lungul veacurilor de 
conviețuire de o parte și de alta a 
Dunării, legături de bună vecină
tate și de întrajutorare în lupta 
împotriva asupririi străine, pentru 
eliberare națională și socială, pen
tru cucerirea independenței de stat 
și împlinirea aspirațiilor de libertate 
și progres. în cronica acestor legă
turi tradiționale s-au înscris ca mo
mente de preț manifestările de so
lidaritate internaționalistă dintre 
mișcările muncitorești și socialiste 
din țările noastre, legăturile dintre 
partidele comuniste în bătăliile duse 
împotriva reacțiunii și fascismului, 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii.

Clădite pe acest trainic funda
ment, prietenia și colaborarea dintre 
țările noastre au dobindit un conținut 
nou, valențe superioare în anii so
cialismului, comunitatea orînduirii 
sociale, a țelurilor și aspirațiilor con- 
ferindu-le un vast cîmp de mani
festare. Dorința României și Bulga
riei de a diversifica și extinde rela
țiile de conlucrare, de a le situa 
la un nivel calitativ superior, de a 
le deschide orizonturi noi și-a găsit 
expresie în noul Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
semnat în 1970.

Spre satisfacția reciprocă, colabo
rarea româno-bulgară cunoaște un 
curs continuu ascendent. Un exemplu 
grăitor îl constituie dublarea volu
mului schimburilor comerciale in 
acest cincinal față de perioada prece
dentă de cinci ani, hotărîrea celor- 
două țări de a menține același ritm 
de dezvoltare a schimburilor 
mărfuri și in anii 1981—1985. 
semnificativ că în cadrul legăturilor 
economice are loc o creștere 
tinuâ a ponderii produselor 
venite din cooperare și a utilajelor 
de inaltă tehnicitate. Se afirmă, tot
odată, forme și modalități superioare 
de conlucrare, cum sînt cooperarea 
și specializarea în producție, care 
în prezent cuprind asemenea ramuri 
prioritare ale celor două economii 
naționale ca metalurgia, construc
țiile de mașini, chimia, electronica, 
energetica. Realizarea marilor obiec
tive industriale care urmează să 
fie construite prin eforturi comune 
— Uzina de utilaje și mașini grele 
Giurgiu—Ruse, Complexul hidro
tehnic Turnu Măgurele—Nicopole, iar 
in perspectivă hidrocentrala din zona 
Călărași—Silistra — vor făuri, fără 
îndoială, noi punți trainice ale co
laborării.

în același timp, se lărgește

con- 
pro-

diversifică neîntrerupt aria conlucră
rii pe tărîmul culturii, științei, 
învățămîntului, turismului — ceea 
ce contribuie la tot mai strînsa 
apropiere între cele două popoare, la 
mai buna cunoaștere a valorilor lor 
spirituale.

Totodată, România și Bulgaria 
conlucrează și în sfera vieții inter
naționale, acționînd pentru crearea 
unui climat de securitate, pace și co
operare în zona Balcanilor, in Eu
ropa și în lume, pentru înfăptuirea 
dezarmării și statornicirea unor ra
porturi echitabile între state, pentru 
soluționarea constructivă a proble
melor complexe ale epocii noastre.

O înrîurire hotărîtoare asupra 
dezvoltării neîntrerupte a raporturi
lor bilaterale o exercită colaborarea 
frățească și solidaritatea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, întîlnirile și con
vorbirile, devenite o practică cu
rentă, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov. 
Contactele la cel mai înalt nivel au 
impulsionat puternic, de 
dată, dezvoltarea colaborării, 
nînd noi căi și modalități 
intensificarea acesteia în . . . _ 
rele activității sociale. Subliniind în
semnătatea atît de frecventelor dia
loguri româno-bulgare la nivel înalt, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Intr-adevăr, a devenit o 
practică să ne întilnim anual, o dată 
sau de două ori. 
vorbirile pe care 
aceste prilejuri au 
voltarea relațiilor 
și popoarele noastre.
îndoială că schimburile de experiență, 
atit la acest nivel, cît și intre re
prezentanții " “ “
noastre, au 
portanță in 
solidarității

La rindul 
JIVKOV, relevînd, de asemenea, rod
nicia contactelor și convorbirilor 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, spu- ■ 
nea : „De mulți ani mă întilnesc cu 
dumneavoastră. întîlnirile noastre au 
devenit tradiționale. Ele exercită o 
influență extrem de favorabilă asu
pra dezvoltării relațiilor reciproce 
între cele două partide, țări și po
poare ale noastre".

O confirmare in acest sens a fost și 
cea mai recentă întilnire, din oc
tombrie anul trecut, pe pămîntul 
României, a celor doi conducători de 
partid și de stat. Importantele înțe
legeri și hotărîri convenite cu a- 
ceastă ocazie au pus in evidență 
voința comună de a lărgi și adinei 
pe mai departe raporturile dintre 
cele două țări, de a valorifica și mai 
deplin avantajele apropierii 
grafice, posibilitățile oferite 
tențialul lor economic 
dezvoltare.

La împlinirea a 32 de 
semnarea primului Tratat 
nie, colaborare și asistență 
tuală româno-bulgar, poporul nostru 
transmite poporului Bulgariei ve
cine un cald salut și iși exprimă 
convingerea că legăturile tradițio
nale dintre cele două țări se vor 
întări și mai mult, în interesul reci
proc, al cauzei socialismului, 
greșului și păcii în lume.

fiecare 
jalo- 

pentru 
toate sfe-

Xntîlnirile, con- 
le-am avut cu 

contribuit la dez- 
dintre partidele 

Fără nici o

și țărilorpartidelor
avut și au o mare im- 
dezvoltarea 
și prieteniei",
său, tovarășul TODOR

colaborării,

în
ani 
de

geo
de po- 

plină
de la 
priete- 

mu-

la organele sportive centrale 
a obține angajarea unor an- 
care sint sancționați și nu au 
să antreneze sau care și-au 

echipele. Era inevitabil 
să se ajungă aici, din moment ce 
o serie de sancțiuni dictate n-au 
fost aplicate deloc ori au fost apli
cate cu blîndețe, cedîndu-se la pre
siuni și intervenții. (Apropo de a- 
ceasta, produce nedumerire un fapt 
la care s-a mai referit „Scînteia" .în
tr-un număr anterior : la atîta timp 
după ce s-a luat decizia suspendării 
unor terenuri de fotbal pe care s-au 
petrecut în ultima parte a turului 
acte inadmisibile, această sancțiune 
n-a fost încă adusă la cunoștința 
opiniei publice?!). Este de la sine 
înțeles că asemenea atitudini și prac
tici în nici un caz nu sînt de natură 
să întărească ordinea și disciplina, 
climatul de legalitate și sportivitate 
în fotbal. De aceea, trebuie curmate 
fără întîrziere. Este pozitiv faptul că 
federația se arată decisă să pună 
capăt unor fenomene care dăinuie 
de ani de zile în fotbalul nostru și 
că a adoptat măsuri în acest sens. 
Dar nu este suficient. Este necesar 
ca aparatul federației, toți cei anga
jați in fotbal să îndeplinească ri
guros, cu spirit de răspundere hotă
rîrile biroului federal.

E de așteptat ca atît Biroul F.R.F. 
cît și Biroul C.N.E.F.S., să oprească 
migrațiile 
iarnă șl 
trenorilor 
gheze cu 
propriilor 
țeles, să emită atît de discutatul și 
solicitatul statut al antrenorului de 
fotbal. Altfel, vom asista neputin
cioși cum — vrînd, nevrînd — an
trenorii vor zbura la nesfîrșit ca pă
sările, din creangă-n creangă, fără 
ca fotbalul nostru să beneficieze 
ceva de pe urma calificării lor.

de vară, de toamnă, de 
de primăvară ale an- 

de fotbal. Adică, să ve- 
strășnicie la respectarea 
reglementări. Și, bineîn-

Gheorqhe MITROI

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

® ROMAN ORIGI
NAL. Pornind de la o butadă a 
cunoscutului scriitor francez 
Raymond Queneau, în sensul că 
activitatea unui scriitor poate fi 
asemănată cu cea a unui arti
zan, care din fragmente de o-, 
biecte vechi creează unul nou, 
romancierul Yak Rivais a scris 
un original roman-parodie, 
„Domnișoarele D’A...“, alcătuit 
în întregime... din citate din alți 
autori. în acest scop, a par
curs operele a nu mai puțin de 
408 scriitori, din care a ales 750 
de citate. Fără a se folosi mă
car o singură frază de legătură, 
acestea alcătuiesc un text coe

rent, zugrăvind avatarurile unui 
tînăr care iși caută iubita într-o 
țară imaginară, unde domnește 
un regim dictatorial. Romanul 
este prezentat și într-o versiune 
în care textul este întovărășit, 
pe margine, de reflexii asupra 
autorilor citați și operelor folo
site — ceea ce permite o privire 
inedită în laboratorul acestui o- 
riginal scriitor.

• CU BICICLETA 
PRIN PUSTIUL SAHA- 
REI. Un tînăr japonez în vîrstă 
de 28 de ani, Kazuhiko Yokoo, 
și-a anunțat temerara intenție

de a străbate cu bicicleta deșer
tul Saharei. Punctul de plecare 
îl va constitui Algerul, iar punc
tul de sosire localitatea Kano 
din Nigeria, despărțite între ele 
de o distanță de peste 4 500 km. 
El speră să acopere această dis
tanță în trei luni, cu ajutorul 
unei biciclete special construită 
pentru condițiile terenului nisi
pos.

© FACTORI DE RISC 
ÎN CIRCULAȚIA AUTO. 
Potrivit unui studiu al organiza
ției franceze pentru securitatea 
rutieră, autocamioanele și auto
carele cu gabarit depășit sînt de 
două ori mai primejdioase noap
tea, între orele 20 și 6 dimineața, 
decît în cursul zilei, între orele 6 
și 20. Riscul maxim este atins

16.00 Telex
16,05 învățămînt — educație 
16,S0 Curs de limbă rusă
17,00 Din muzica și dansurile popoare

lor
17,15 Corespondenții județeni transmit...
17.45 îndrumări pentru lucrătorii din 

agricultură
Revista social-politică TV.
Desene animate : Slndbad marina
rul
Telejurnal

19,25 Noi, femeile !
19,55 Film artistic : „Falansterul". Pre

mieră TV. Producție a Casei de 
filme Unu. Cu : Adrian Pintea. 
Llviu Ciulei, Julleta Szonyl, Elena 
Albu, Enlko Szilagyi, Fabian Ga- 
vriluțiu, Vasile Nlțulescu. Remus 
Mărgineanu, Cornel Revent. An
drei Flnțl, MIhai Mălalmare. Re
gla : Savel Stiopul

21.45 Telejurnal

17.30 Teatru TV : „Fîntîna Blanduziel", 
de Vasile Alecsandri

18.30 1001 de seri 
19,00 Telejurnal

Arii și scene din opere și operete 
Reportaj de scriitor : Bărăgan — 
visul de iarnă al semințelor, da 
Comellu Vadim Tudor
Studio T ’80. A fi omul acestui 
timp — dezbatere despre angaja
rea tineretului în marile realizări 
economico-sociale
S Rahmaninov — Concertul pen
tru plan și orchestră. Interpretea
ză orchestra simfonică a Radio- 
televiziunll, solist : Sorin Melinte, 
Dirijor : Carol Litvin.

21,45 Telejurnal

Timpul probabil pentru zilele da 17, 
18 șl 19 ianuarie. In țară : Vremea va 
fi în general închisă și va continua sa 
se încălzească. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ninsoare, mai 
frdcvente în sudul șl vestul țării, unde 
izolat vor fl depuneri de polei. Vîn- 
tul va prezenta intensificări locale, în
deosebi în Banat. Frecvent, în special 
în Moldova și Transilvania, se va pro
duce ceață cu depunere de chiciură. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 15 șl minus 5 grade, mal 
coborîte in depresiuni, iar cele maxime 
între minus 10 șl zero grade, pe alocuri 
mai ridicate in regiunile din sudul ță
rii.

între orele 4 și 6, cel minim — 
între 8 și amiază. Durata șederii 
Ia volan constituie, de asemenea, 
un factor important în frecven
ta și gravitatea accidentelor: un 
șofer care a petrecut 14 ore la 
volan prezintă un risc de acci
dent de trei ori mai mare decît 
un șofer care se limitează la 
numai 10 ore. Pe de altă parte, 
în publicația „British Medical 
Journal" — trei specialiști bri
tanici lansează un avertisment 
în ce privește urmările consu
mului de tranchilizante „la 
modă", în special de librium si 
valium. în urma studierii sta
tisticilor. ei au ajuns la conclu
zia că respectivele tranchilizan
te, consumate în mod curent, 
măresc de cinci ori riscurile de 
accidente rutiere pentru condu
cătorii auto, datorită diminuării 
reflexelor.

• PODUL DIN PUS
TIU. Se pare că cel mal 
lung pod de lemn din lume se 
află în Statele Unite și a fost 
construit în anul 1912 între ora
șele San Diego și Fort Yuma. 
întins pe o distanță de 96 kilo
metri, podul traversează un 
pustiu pe care automobilele din 
acea vreme îl străbateau în 12 
ore. Cind, la sfîrșitul anilor 
’20, intre cele două repere a fost 
construită o șosea asfaltată, 
acest drum a fost abandonat de 
automobiliști. De atunci, podul 
de lemn a intrat în stăpînirea 
valurilor de nisip mișcător, dar 
din loc in loc el mai apare încă 
la suprafață ca o relicvă a tre
cutului, astăzi aproape uitată.
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Sesiunea Hîiwăn
a Adunării Generale a 0. N. II. 

consacrată Mei din Afganistan
® Adoptarea unei rezoluții prezentate de 24 țări neali

niate • Declarația reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). - Adunarea Generală a Organiza

ției Națiunilor Unite, întrunită in sesiune extraordinară de urgență, a exa
minat situația din Afganistan. A fost supus la vot un proiect de rezoluție 
prezentat de 24 ^A-neoJLoȚate.

Proiectul de rezoluție a fost adoptat cu JȚJ4—voturi. Un număr deva
state au votat contra, 18 s-au abținut, iar 12 state^între care și România, 
nu au participatrirrvot. _____________ —------

Obiective ale noului guvern indian

Rezoluția cheamă, între altele, toa
te statele la respectarea suveranității, 
integrității teritoriale, independenței 
politice și a statutului de țară neali
niată ai Afganistanului și să se abți
nă de la orice amestec în treburile 
interne ale acestei țări : totodată, re
zoluția cheamă la „retragerea ime
diată, necondiționată și totală a tru
pelor străine din Afganistan, pentru 
a da posibilitate poporului acestei 
țări să-și hotărască forma proprie de 
guvernământ și să-și aleagă sistemul 
economic, politic și social fără inter
venție din afară, subversiune, coerci
ție sau constrângere de orice fel".

După adoptarea rezoluției, repre
zentantul României, ambasadorul 
Teodor Marinescu, a făcut urmă
toarea declarație :

„Situația care s-a creat în Afga
nistan provoacă o mare îngrijorare 
în rândul popoarelor și reprezintă o 
gravă primejdie pentru pace, pentru 
continuarea politicii de destindere. In 
concordantă cu politica consecventă 
a Republicii Socialiste România de 
soluționare pe cale pașnică, prin tra
tative, a problemelor litigioase, de 
excludere a intervenției militare și 
a oricărui amestec în treburile altor 
state și pornind de la necesitatea re
tragerii tuturor forțelor străine, dele
gația română a discutat cu autorii 
proiectului de rezoluție și cu alte 
numeroase delegații pentru a se ,a- 
junge la o rezoluție care să contri
buie la soluționarea pozitivă a pro
blemelor ce fac obiectul actualei se
siuni extraordinare de urgență a 
Adunării Generale a O.N.U., să asi
gure respectarea, independenței și su
veranității Afganistanului, să evite 
agravarea raporturilor internaționale 
și să nu impieteze asupra destinderii 
și colaborării în lume.

în abordarea problemei aflate la 
ordinea de zi, România pornește de 
la poziția sa statornică de respectare 
neabătută a principiilor independen
tei și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, a drep
tului fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
destinele sale, de la preocuparea 
pentru întărirea păcii, securității și 
colaborării în lume, de la imperati
vul eliminării forței și amenințării cu 
forța din relațiile internaționale și 
soluționării exclusiv pe cale pașnică 
a tuturor litigiilor dintre state.

în acest spirit, pe baza mandatu
lui primit de la guvernul român, de
legația noastră a militat pentru o so
luție care să ducă la retragerea tu
turor forțelor străine din Afganistan, 
Ia măsuri care să garanteze că nici 
un stat nu se va amesteca, sub nici o 
formă, în treburile interne ale Afga
nistanului și nu va acorda sprijin

Plenara C. C. al U. C. I.
. BELGRAD 15 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Taniug, la 15 
ianuarie, sub președinția lui Stevan 
Doronski, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I. Însărcinat cu prezida- 
rea ședințelor Prezidiului, a avut loc 
cea de-a 9-a plenară a C.C. al U.C.I.

Comitetul Central a ascultat un ra
port al Prezidiului C.C. privind sta
rea sănătății președintelui Tito și a 
fost informat despre buletinele con
siliului de medici.

Comitetul Central al U.C.I. a fost 
de acord cu toate măsurile care sint 
luate in legătură cu starea sănătății 
președintelui.

Dușan Dragosavat, secretar al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a prezentat un 
raport privind aprecierile făcute la 
11 ianuarie la o ședință comună a 
Prezidiului C.C. al U.C.I. și a Pre
zidiului R.S.F.I. în legătură cu situa

Opinia publică din tara noastră, ea 
și opinia publică de pretutindeni a 
luat cunoștință cu viu interes de noi
le propuneri ale Republicii Populare 
Democrate Coreene privind reunifi- 
carea pașnică și democratică a țării. 
Pornind de la voința de a redeschide 
calea dialogului în vederea soluționă
rii, cit mai curând posibil, a proble
mei naționale celei mai importante 
ce frămîntă deopotrivă pe coreenii 
din Nord și din Sud, aceste noi ini
țiative constructive dau expresie vo
inței ferme, neclintite a R.P.D. Co
reene, in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, de a se păși pe calea reîntregirii 
patriei, aspirație supremă a întregii 
națiuni.

După cum s-a relatat, noile propu
neri sint cuprinse în scrisorile adre
sate, zilele trecute, de partidul și gu
vernul R.P.D. Coreene autorităților' 
și personalităților diferitelor partide 
și organizații politice din Coreea de 
Sud. Astfel, Kim Ir, vicepreședinte 
al R.P.D. Coreene, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a tri
mis scrisori lui Kim Jong Pil, pre
ședintele Partidului Democrat Repu
blican (de guvernămînt) și lui Kim 
Yong Sam. președintele Partidului 
Nou Democratic (de opoziție) ; pre
mierul Li Giong Ok a trimis o scri
soare „premierului" sud-coreean Shin 
I-Iyon I-Iwack ; de asemenea, vice
președintele Kim Ir a trimis scrisori 
altor nouă personalități aparținînd 
unor partide și organizații politice 
din Coreea de Sud.,

Scrisorile relevă convingerea R.P.D. 
Coreene că Nordul și Sudul ar trebui 
să reia dialogul cit mai curind cu pu
tință și să acționeze cu sinceritate 
pentru ca, prin eforturi proprii, fără 
nici un amestec din afară, să găseas
că modalități concrete pentru reunifi- 
carea pașnică a țării. Se menționează, 
în acest sens, că deși este vorba de 
orânduiri și ideologii diferite, iar în
tre Nordul și Sudul Coreei există ne
încredere și neînțelegeri, totuși sint 
pe deplin posibile contacte bilaterale 
sau multilaterale și negocieri între 
partide, organizații și personalități 
politice din ambele părți ale țării. 
Sint propuse, in mod concret, întîl- 
niri fie în zona demilitarizată de la 

forțelor antiguvernamentale din a- 
ceastă țară. Totodată, să se asigure 
respectarea de către toate statele a 
independenței și suveranității Afga
nistanului, a dreptului poporului af
gan de a-și alege singur calea dez
voltării, fără nici un amestec din a- 
fară.

România, ca și întreaga comuni
tate mondială, este interesată în nor
malizarea situației din Afganistan și 
ca această problemă să nu înrăută
țească situația internațională, care 
cunoaște o evoluție complexă și con
tradictorie, fiind împovărată de nu
meroase stări de tensiune și conflicte 
care prezintă pericole reale pentru 
pacea, stabilitatea și securitatea po
poarelor. în acest spirit, delegația ro
mână a insistat pentru găsirea unei 
soluții în conformitate cu principiile 
fundamentale ale Cartei O.N.U., care 
să ofere garanții ferme poporului 
afgan de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară și, 
totodată, să se evite o creștere a în
cordării internaționale și să nu fie 
afectat procesul de destindere, înțe
legere și conlucrare între popoare.

Pornind de la faptul că nu s-a pu
tut conveni o asemenea ■ soluție, 
România a hotărât să nu participe la 
votul asupra rezoluției prezentate.

Apreciem că în situația existentă 
se impune ca toate statele să dea do
vadă de o înaltă responsabilitate față 
de interesele păcii, securității și co
laborării internaționale, să facă to
tul pentru a evita înveninarea rapor
turilor internaționale, recurgerea la 
politica de forță și presiune, pentru 
a se asigura respectarea fermă a in
dependenței naționale și excluderea 
amestecului sub orice formă în tre
burile interne ale altor state, pentru 
ca problemele din fiecare țară să fie 
soluționate de forțele politice inter
ne, de popoarele respective, fără nici 
o ingerință externă. România este 
gata să contribuie și in viitor alături 
de alte state la menținerea unui cli
mat de înțelegere, respect și încre
dere reciprocă, la eforturile pentru 
lichidarea pe cale politică, prin ne
gocieri, a stărilor de încordare și 
conflict din această regiune și din 
alte zone ale lumii, să acționeze pen
tru respectarea riguroasă a indepen
denței și suveranității naționale a 
statelor de către toți și în toate îm
prejurările, pentru eliminarea cu de- 
săvîrșire a oricărui amestec în tre
burile interne, pentru înfăptuirea 
dreptului inalienabil al popoarelor de 
a-și hotărî de sine stătător calea 
dezvoltării, în conformitate cu inte
resele și aspirațiile proprii, pentru 
continuarea politicii generale de 
pace, ’ destindere și colaborare inter- 
națională".

ția internațională actuală și situația 
social-politică din țară. El a expus 
sarcinile în domeniul stabilizării eco
nomice, în legătură cu care cele două 
prezidii au dat publicității un co
municat.

Comitetul Central a adoptat și a 
fost de acord cu aprecierile și măsu
rile luate de către cele două prezidii 
și a tras concluzia că, în actuala si
tuație generală, pentru înfăptuirea 
sarcinilor este necesară o activitate 
susținută a U.C.I., a tuturor organi
zațiilor social-politice, a organelor și 
organismelor de autoconducere, a or
ganizațiilor sindicale, a oamenilor 
muncii și a tuturor cetățenilor Iugo
slaviei.

Participanții au aprobat un program 
de acțiune al organizațiilor și orga
nelor U.C.I.

Panmunjon, fie la Phenian sau Seul, 
fie eventual intr-o terță țară, pentru 
a se proceda — concomitent cu o 
conferință politică consultativă cu
prinzătoare Nord-Sud, propusă an
terior — la un schimb de idei menit 
să pregătească terenul in vederea re
facerii unității naționale.

Noile propuneri formulate de 
R.P.D, Coreeană au, fără îndoială, o 

NOILE PROPUNERI ALE R.P.D. COREENE

Initiative constructive, in consens
J 7

cu aspirațiile naționale de reunificare 
pașnică și democratică a poporului coreean

mare însemnătate națională și inter
națională, știut fiind că menținerea, 
de peste trei decenii, a dezmembră
rii arbitrare a țării a provocat daune 
întregului popor coreean, culminînd 
cu războiul din 1950—1953 ; totodată, 
situația existentă a constituit și con
stituie un focar generator de încor
dare și instabilitate in zona respec
tivă, ca și în general pe planul vieții 
internaționale. Voința exprimată 
acum din nou de R.P.D. Coreeană ca 
factorii politici din cele două părți 
ale țării să se întîlnească pentru a 
redeschide calea dialogului vizează 
depășirea acestei scindări, instaura
rea unui climat nou, de încredere și 
colaborare pașnică în întreaga zonă.

Actualele inițiative pun încă o dată 
în evidență voința fermă a R.P.D.

Momente de entuziasm la Salisbury. Joshua Nkomo, unul din cei doi copreședinți ai Frontului Patriotic, reîntors 
duminică în capitala Rhodesiei, este întîmpinat cu însuflețire de zeci de mii de locuitori (Țelefoto : A.P. — Agerpres)

ROMA 

întrevedere 
româno-italiană

ROMA 15 (Agerpres). — Tovarășul 
Emil Bobu, ministrul muncii, s-a în- 
tilnit, la Roma, cu Vincenzo Scotti, 
ministrul italian al muncii. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării între 
cele două ministere, în cadrul bune
lor raporturi dintre Italia si Româ
nia. Totodată, s-a convenit încheie
rea intr-un viitor apropiat a unui 

■ acord de cooperare în domeniul asis
tenței sociale.

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

SESIUNEA PARLAMENTULUI VEST-EUROPEAN. La Strasbourg au 
început lucrările primei sesiuni din acest an a Parlamentului vest-euro- 
pean, organ consultativ al C.E.E. Pe agenda sesiunii, ale cărei lucrări se 
vor încheia vineri, sint înscrise numeroase probleme cu care sint confrun
tate în prezent țările membre ale Pieței comune — în special șomajul, 
flagel care afectează peste șase milioane de persoane, și criza energetică.

PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, a primit, 
marți, delegația de congres’mani a- 
mericani condusă de Charles A. 
Vanik, președintele subcomitetului 
pentru comerț al Comitetului pen
tru căi și mijloace al Camerei Re
prezentanților a S.U.A. Au fost e- 
xaminate probleme ale colaborării 
bilaterale și, în primul rînd, cele 
comerciale, relevă agenția B.T.A.

SPRE UNIFICAREA FORȚELOR 
DE STÎNGA DIN PERU. într-un 
interviu acordat ziarului peruan 
„La Prensa“, secretarul general al 
Partidului Comunist Peruan, Jorge 
del Prado, a arătat că pentru a în
vinge in alegerile generale de la 
18 mai este necesară unitatea de ac
țiune și consolidarea forțelor de 
stînga. Referindu-se Ia programul 
de acțiune al forțelor progresiste, 
democratice peruane, Jorge del 
Prado a menționat că acesta pre
vede formarea unui guvern al stin- 
gii, de largă reprezentare, care să 
adopte măsuri ferme pentru con
solidarea independenței economice 
și politice a țării.

CONGRESUL P. C. din REU
NION va avea loc intre 11 și 13 
aprilie 1980 — informează ziarul „Le 
Temoignage", organul central al 
P.C. din Reunion.

(piN ACTUALITATEA POLITICĂ')
Coreene de a soluționa problema re
unificării nu pe calea înfruntărilor, ci 
pe calea' tratativelor, a dialogului. 
Dacă — așa cum arată experiența 
istorică, însăși evoluția situației in
ternaționale contemporane — tratati
vele pașnice, purtate in spiritul bună
voinței, receptivității și respectului 
reciproc se dovedesc a fi unica mo
dalitate de soluționare a divergențe

lor, oricît de complicate ar fi ele, cu 
atit mai mult se impune acest ade
văr atunci cînd este Vorba de o pro
blemă a uneia și aceleiași națiuni.

Nu încape îndoială că, așa cum se 
arată în scrisori, coreenii sint in mă
sură să facă să triumfe mărețul dezi
derat al reunificării, prin propriile 
lor eforturi, fără amestec din afară. 
Pentru aceasta este necesar ca, de- 
pășindu-se deosebirile de orânduire 
socială și de ideologie, obstacolele 
ridicate de neîncrederea și suspiciu
nea acumulate, treeîndu-se peste 
unele greșeli din trecut, factorii răs
punzători de destinele națiunii să 
dea dovadă de voință politică, să co
laboreze de pe poziția adevăratului 
patriotism șl să adopte hotărâri clare, 
care să ducă la refacerea unității. 
Tocmai o asemenea linie promovează

„Africa nu are nevoie de imixtiunea
R. S.A. în Zimbabwe"

— declară secretarul general al O.U.A.
MASERU 15 (Agerpres). — Secre

tarul general al Organizației Unității 
Africane, Edem Kodjo, a declarat, la 
Maseru, că guvernatorul britanic 
din Rhodesia, lordul Soames, în
cearcă să ridice obstacole în calea 
forțelor patriotice din Zimbabwe 
înainte de alegerile generale de luna 
viitoare. El a arătat că „Africa nu 
are nevoie de imixtiunea Republicii 
Sud-Africane in Zimbabwe", subli
niind că O.U.A. condamnă menține
rea trupelor sud-africane pe teri
toriul Rhodesiei.

„Alegerile din Rhodesia trebuie să 
fie corecte și echitabile •— a spus el.

ÎNTREVEDERE LA PHENIAN.
Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Co
reene, l-a primit pe Mohamed 
Husni Mubarak, vicepreședintele 
R. A. Egipt. A avut loc, cu acest 
prilej, o convorbire cordială — 
menționează agenția A.C.T.C.

SEARA ROMANEASCA LA COPENHAGA. Asociația Danemarca— 
România a organizat la Copenhaga o seară românească „Frumuseți turistice 
în România". Președintele Asociației, Bent Ramsdal — Knudsen, a făcut o 
expunere, ilustrată cu diapozitive, asupra multiplelor posibilități pe care le 
oferă România unui turist.
V

ACORDUL DINTRE IUGOSLAVIA Șl ALBANIA cu privire la realizarea 
unei linii de cale ferată intre cele două țări, a fost ratificat de către 
Adunarea R.S.F.I. Acordul, semnat anul trecut la Tirana, prevede con
struirea unei linii de cale ferată directă între orașele Titograd din Iugosla
via și Shkodra din Albania. Cu acest prilej, s-a relevat că realizarea 
acestui obiectiv va avea o mare importanță economică pentru ambele țări.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
SOVIETO-POLONEZE. La -Mosco
va au avut loc convorbiri între An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Emil Woj- 
teszek, ministrul polonez al aface
rilor externe, aflat într-o vizită in 
Uniunea Soyietică. După cum in
formează "agenția T.A.S.S., s-a pro
cedat la un schimb de păreri pri
vind posibilitățile extinderii - și a- 
dîncirii în continuare a prieteniei și 
colaborării pe multiple planuri din
tre cele două țări.

R.P.D. Coreeană, ale cărei noi propu
neri, întregind șirul inițiativelor și 
propunerilor anterioare, răspund în 
cel mai înalt grad voinței și aspirații
lor fierbinți ale întregii națiuni.

în același timp, este o realitate in
contestabilă că marile demonstrații 
ale maselor populare în Coreea de 
Sud, de la sfîrșîtul anului trecut, ca 
și numeroase acțiuni ale partidelor 

de opoziție, organizațiilor democrati
ce, inclusiv ale cercurilor religioase, 
s-au desfășurat sub semnul dorinței 
de a se crea condiții pentru înlătu
rarea dezmembrării țării, pentru a se 
întreprinde pași efectivi spre înfăp
tuirea năzuințelor spre reunificare.

Este în afara oricărei îndoieli că 
materializarea propunerilor R.P.D. 
Coreene ar răspunde intereselor vita
le ale întregului popor coreean, reu- 
nificarea pașnică și democratică ar 
crea condiții optime progresului con
tinuu al țării, ar reprezenta o contri
buție de cea mai mare însemnătate 
la consolidarea păcii în Asia și în în
treaga lume. în condițiile cînd pe 
plan mondial se constată o agravare 
a tensiunilor și a focarelor de criză, 
cînd orizontul internațional este în
tunecat de nori amenințători, rezol

O.U.A. este gata să acorde sprijinul 
său material și diplomatic pentru în
deplinirea corectă a acordurilor de la 
Lancaster House cu privire la 
Rhodesia".

★
SALISBURY 15 (Agerpres). — Cele 

două organizații componente ale 
Frontului Patriotic Zimbabwe — U- 
niunea Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) și Uniunea Națională A- 
lricană Zimbabwe (Z.A.N.U.) — și-au 
anunțat participarea separată la cam
pania electorală și alegerile din Rho
desia.

REUNIUNEA CONSILIULUI GU
VERNATORILOR AL F.I.D.A. Marți 
s-au deschis la Roma lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Consiliului gu
vernatorilor al Fondului Internațio
nal pentru Dezvoltare Agricolă 
(F.I.D.A.), organism specializat al 
Organizației Națiunilor Unite. Pre
ședintele Senegalului, Leopold Se- 
dar Senghor, a lansat în deschiderea 
sesiunii un apel în favoarea recon
stituirii fondurilor acestui organism 
destinate finanțării unor obiective 
agricole în țările in curs de dezvol
tare.

DEMISII ÎN GUVERNUL NEPA- 
LEZ. Regele Birendra al Nepalului 
a acceptat demisia a șapte membri 
ai guvernului condus de premierul 
Surya Bahadur Thapa, cărora le-a 
expirat mandatul parlamentar — 
informează postul de radio Kat
mandu, reluat de agenția France 
Presse.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE 
MOBILA DE LA KOLN (R.F.G.) 
care s-a deschis marți se bucură de 
participarea a peste 1 500 de firme 
și întreprinderi din 37 de țări cu 
bogată experiență în prelucrarea 
lemnului de pe toate continentele. 
Industria românească de mobila este 
prezentă prin intermediul întreprin
derii de comerț, exterior „Tehno- 
forestexport" cu produse executate 
de renumitele fabrici din Arad, 
Satu Mare, Iași, Tirgu Mureș.

varea pe cale pașnică, prin mijloace 
politice a problemei reunificării Co
reei ar- avea valoarea de. exemplu, ar 
fi de natură să exercite o înrâurire 
pozitivă asupra ansamblului climatu
lui politic internațional.

Tocmai avind in vedere însemnăta
tea deosebită a noilor propuneri ale 
R.P.D. Coreene este, desigur, necesar 
ca ele să fie larg susținute de opinia 
publică mondială, de forțele demo
cratice și iubitoare de pace de pre
tutindeni, să găsească un sprijin am
plu și eficient din partea tuturor sta
telor și popoarelor.

Este un sprijin pe care, în virtutea 
sentimentelor sale de prietenie fră
țească, de adîncă prețuire și solida
ritate militantă nutrite pentru po
porul coreean, România socialistă l-a 
manifestat întotdeauna față de cau
za dreaptă a acestui popor. Țara 
noastră a susținut statornic lupta sa 
pentru înfăptuirea dezideratului su
prem de unitate națională — sprijin 
ce și-a găsiț expresie în întreaga ac
tivitate a țării noastre pe plan mon
dial, la O.N.U., în cadrul altor orga
nisme internaționale. Exprimînd 
esența acestei atitudini constante a 
țării noastre, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „România își 
manifestă întregul sprijin și solida
ritatea activă față de politica parti
dului și statului dumneavoastră con
sacrată înfăptuirii aspirației vitale a 
întregului popor coreean — reunifi- 
carea pașnică și democratică a țării 
— convinsă fiind că aceasta slujește, 
totodată, cauzei păcii, securității și 
colaborării mondiale".

în lumina poziției sale de princi
piu. țara noastră sprijină deplin noi
le propuneri ale R.P.D. Coreene și le 
acordă o înaltă apreciere, considerând 
că ele răspund năzuințelor fierbinți 
ale națiunii coreene, fiind de natură 
să deschidă calea înlăturării situației 
anormale pe care o reprezintă scin
darea țării, să ducă la refacerea uni
tății și crearea condițiilor pentru în
gemănarea eforturilor întregului po
por pe calea progresului economic și 
social, într-o patrie unită, democra
tică și pașnică.

Al. CÂMPEANU

DELHI 15 (Agerpres). — într-o 
cuvintare radiodifuzată, rostită după 
depunerea jurămintului ca prim-mi- 
nistru al Indiei, Indira Gandhi a tre
cut în revistă sarcinile care stau în 
fața noului guvern și a tării în etapa 
actuală.

Ea a evidențiat, astfel, după cum 
transmite agenția Taniug, marile di
ficultăți economice și sociale prin 
care trece India, arătind, printre al
tele, că deficitul bugetar al țării pe 
anul acesta se va ridica la 3,3 mi
liarde dolari, în condițiile în care se 
înregistrează o acută stagnare a acti
vității economiei și a exporturilor. în

Greva, generală în Italia
ln . întreaga Italie, 

peste 13 milioane de 
oameni ai muncii au 
participat marți la o 
grevă generală de 
8 ore, răspunzind la 
chemarea Federației 
sindicale C.G.I.L. — 
C.I.S.L. — U.I.L. La 
această impunătoare 
acțiune de luptă orga
nizată cu scopul de a 
sprijini propunerile 
organizațiilor sindicale 
pentru însănătoșirea 
economiei țării au luat 
parte oameni ai mun
cii din industrie și 
agricultură, precum și 
din alte numeroase 
sectoare de activitate.

După greva generală 
de la sfîfșitul lunii 
noiembrie și acțiunile 
greviste organizate in 
prima jumătate a lu
nii trecute, în toate 
sectoarele de activita
te, noua acțiune re

vendicativă a clasei 
muncitoare italiene a 
fost decisă de organi
zațiile sindicale in 
urma eșecului tratati
velor pe care acestea 
le-au purtat cu actua
lul guvern. Sindicatele 
și-au propus, in acest 
fel, să-și manifeste 
nemulțumirea față de 
modul în care actualul 
cabinet conduce poli
tica economică a țării 
și în același timp să 
apere interesele celor 
ce muncesc, afectate 
tot mai mult in ulti
mul timp. In primul 
rînd, au subliniat con
ducătorii organizațiilor 
sindicale, se impune o 
politică energetică 
nouă, care să facă față 
actualei crize in mod 
eficient și să realize
ze economii in utili- 

■ zarea energiei, atit in 
cadrul producției, cit

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Declarație in sprijinul intensificării colaborării andine
. LA.PAZ 15 (Agerpres) — Corespon
dență de la Leonard Mehedinți : în 
orașul bolivian Santa Cruz de la 
Sierra s-au încheiat lucrările primei 
reuniuni a Consiliului andin al mi
niștrilor relațiilor externe din țările 
semnatare ale acordului de la Car
tagena (Pactul Andin) — organ con
sultativ permanent din care fac parte 
Bolivia, Columbia, Ecuador. Peru și 
Venezuela. între importantele docu
mente adoptate de participant! se 
află și Declarația de la Santa Cruz 
de la Sierra, care reafirmă necesita
tea întăririi „democrației-participati- 
ve" ca mijloc de a se ajunge la o 
dezvoltare economică, socială și cul

Semnificațiile avertismentului Soweto
Pentru multă lume 

Soweto nu era înain
te de 1376, cînd in a- 
ceastă localitate au 
avut loc marile miș
cări de protest ale 
populației africane din 
R.S.A., decit o noțiu
ne mai mult sau mai 
puțin abstractă — nu
mele unui ghetou ca 
atîiea altele din aceas
tă țară, rezervat popu
lației de culoare, si
tuat la marginea Jo- 
hannesburgului. Valul 
de mânie- populară 
dezlănțuit de aceste 
mișcări au adus insă 
numele Soweto in con
știința întregii umani
tăți. devenind un ade
vărat „barometru al 
realităților rasiale din 
Africa de Sud", așa 
cum scria presa inter
națională la vremea 
respectivă.

Cum s-a ajuns la 
evenimentele din a- 
ceastă umilă localita
te devenită. peste 
noapte, cunoscută pe 
toate meridianele 2 
Pentru a răspunde la 
această întrebare, un 
fotograf de culoare 
sud-african. Peter Ma- 
gubane, s-a gîndit să 
înfățișeze, sub forma 
unui album, un docu
ment mai convingător 
decît orice fel de alte 
argumente : Imagini
ale vieții cotidiene a 
celor ce sint siliți să 
trăiască în condiții 
care amintesc de lagă
rele de concentrare de 
tristă amintire de pe 
vremea naziștilor : co
cioabe. mizerabile în 
care se înghesuie zeci 
și. zeci de oameni; băr
bați și femei cu fețele 
supte de foamete, co

pii care rătăcesc pe 
străzi, deoarece porți
le școlilor le sint în
chise, iar lumina știin
ței de carte le este in
terzisă — iată imagi
nile din al căror mo
zaic se compune chipul 
plin de durere și re
voltă al localității cu 
nume devenit astăzi 
un simbol al oprimării 
rasiale.

Așa se și explică 
răbufnirea protestului 
locuitorilor săi. ima
ginile surprinse in 
timpul acestor mari 
acțiuni de protest, înă
bușite in singe de zbi

Terapia „strigătului primai"
„Terapiile-fulger" prezentate ca 

„remediu sigur pentru orice for
mă de nevroză" au ajuns să fie 
foarte la modă în multe țări occi
dentale. Un număr tot mai mare 
de institute ce oferă „diagnostice 
prin corespondență" au răsărit ca 
ciupercile după ploaie. Se practică 
cu prioritate psihoterapia „strigă
tului primai", caracterizată ca... 
infailibilă : pacienților înveliți in 
cearșafuri albe de cinepă li se 
evocă de către psihoterapeuți eve
nimente triste (cum ar fi moartea 
părinților sau alte momente tragice), 
pînă ce de la tristețe și deprimare 
ajung la crize de nervi, încep să se 
zvircolească și să scoată țipete ai
doma unor nou-născuți. Asistenții 
„doctorului" se năpustesc pentru a 
ține marginile cearșafului și a-l 
imobiliza astfel pe pacient în lea
gănul fantasmelor sale. Gemetele 
se stâng abia într-un tirziu...

In rîndul „terapiilor-fulger" se 
numără și „analiza tranzacțională", 
„stimularea bioenergiei", tratamen
tele in grup ș.a. fn timpul acestor 
ședințe pacienții urlă, sar, se tirăsc, 
se despoaie de îmbrăcăminte — 
deoarece, după cum li se spune, 
numai astfel pot ajunge la „per
fecțiunea emoțională". Sint for

această situație', a arătat premierul, 
sarcinile care stau în fața întregii 
țări sint atit de importante, incit nu 
mai permit să se piardă timp cu acu
zații reciproce și recriminări . intre > 
forțele politice indiene. Obiectivul 
principal al politicii interne a guver
nului este construirea unei Indii pu
ternice, demnă și independentă, care 
se va baza pe propriile forțe.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
situația internațională, premierul in
dian a reafirmat, pe de altă parte, 
atașamentul țării sale la politica de 
nealiniere.

și în uzul casnic. Or
ganizațiile sindicale 
au cerut, în același 
timp, guvernului să 
adopte măsuri hotări- 
te pentru combaterea 
procesului inflaționist, 
a evaziunilor fiscale, 
pentru adoptarea unei 
politici de control asu
pra prețurilor și tari
felor, a căror creștere 
necontrolată se reper
cutează tot mai sensi
bil asupra salariilor, 

Un loc important in 
platforma revendicati
vă a organizațiilor sin
dicale îl ocupă dez
voltarea regiunilor -.. 
înapoiate din suilfil 
țării, combaterea șo
majului în continuă 
creștere și însănăto
șirea financiară a ma
rilor grupuri indus
triale, care cunosc cea 
mai intensă criză din 
perioada postbelică.

turală susținută și echilibrată în sta
tele respective.

în cadrul lucrărilor, la care a par
ticipat și Spania în calitate de ob
servator, au fost abordate probleme 
privind promovarea cooperării între 
cele cinci țări membre ale Pactului 
Andin și pe plan latino-american 
și participarea țărilor respective la 
lupta pentru o nouă ordine econo
mică internațională. .

In cursul reuniunii, președintele 
Ecuadorului, Jaime Roldos Âquilera, 
a prezentat un proiect de „program 
gradual de dezarmare în cele cinci 
state andine".

rii regimului de la 
Pretoria. întregind, in 
mod logic, albumul fo
tografului african.

Pe supracoperta al
bumului — apărut sub 
îngrijirea unei grupări 
politice progresiste — 
stau scrise cuvintele : 
„Soweto reprezintă o 
experiență ce nu poa
te fi ignorată".

Firește, dar nu nu
mai atit. In același 
timp el constituie un 
avertisment care, de 
asemenea, nu poate fi 
ignorat.

E. R.

mule de tratament care mai curind 
generează boala decit o tratează, 
ceea ce explică probabil și de ce 
această „industrie" a șarlataniei 
își creează singură debușeele. Apre
cierile aparțin lui Martin Gross, au
tor al cărții recent apărute la Paris 
„Psihocrații", care dezvăluie întreg 
mecanismul „industriei" amintite. 
In condițiile în care — pentru a lua 
un singur exemplu — potrivit sta
tisticilor oficiale, un american din 
patru suferă de un stress emoțio
nal grav, promotorii tratamentului 
prin „strigătul primai" dispun de 
un „debușeu" inepuizabil, perma
nent alimentat chiar de nevrozele 
create prin asemenea tratamente. 
Aceleași statistici arată că numai 
în S.U.A. mai bine de 7 milioane 
de oameni se perindă anual prin 
cabinetele psihiatrilor, psihanaliști
lor etc., ceea ce, tradus în onorarii, 
reprezintă suma de... 2,5 miliarde 
dolari ! Iar „asigurările" de însănă
toșire ultrarapidă nu constituie de
cit momeala cu care acești pseudo- 
doctori atrag o clientelă de oameni 
descurajați, frămintați de probleme
le complicate ale traiului cotidian 
pentru care iluzoriu caută rezol
vări...

I. D.
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