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CARNETUL ROȘU DE PARTID 

simbol al angajării supreme pentru slujirea 
cu devotament a patriei, a cauzei partidului,

în viața comuniștilor și a întregu
lui partid, forța politică conducă
toare a societății noastre socialiste, 
are loc un eveniment de mare însem
nătate : potrivit hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 29 martie 1979. în 
cursul acestui an se desfășoară acțiu
nea de preschimbare a documentelor 
de partid. întrJun asemenea cadru, în 
organizațiile de bază de pe tot cu
prinsul țării au început discuțiile 
individuale ale birourilor acestora cu 
membrii de partid, parte componentă 

‘ a vastei acțiuni politice amintite.
Ce înseamnă, în ansamblul vieții 

'noastre social-politice, carnetul de 
membru al partidului? Document de 
preț în biografia politică și spirituală 
a fiecărui comunist, el dă expresie, 
concretă aderării la idealurile cele 
mai nobile pe care le-a cunoscut u- 
manitatea și pe care partidul, le-a în
scris pe steagul său de luptă, atestă 
înregimentarea în, rîndurile avan
gărzii clasei muncitoare și întregu
lui popor, cu trecut atit de eroic și 
Un prezent atât de ’ 
prin- toate acestea 
înalte și deosebite 
sociale.

Fiecare comunist 
moție, între momentele supreme ale 
vieții, momentul solemn al inmi- 
nării carnetului de partid — cînd a 
făcut legămintul de a servi cu cre
dință, abnegație și devotament cauza 
■partidului, a poporului, de a milita 
cu întreaga capacitate și putere de 
muncă pentru înfăptuirea politicii 
partidului de transformare revoluțio
nară a societății și de înflorire a 
României, de a-și consacra întreaga 
viață slujirii cauzei comunismului. 
Exprimind hotărirea celui ce-1 poar
tă de a se situa zi de zi, în orice 
loc și în orice împrejurare, în» pri
mele rînduri ale oamenilor muncii, 
de a acționa 'pentru trăduceFea1 in 
faptă a obiectivelor și țelurilor sta
bilite de partid, carnetul roșu este 
dovada materială a angajării politice 
a comunistului, documentul său 
mai prețios.

Pentru 
mai 
tivitate 
general . .
Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al 
clasei muncitoare, care iși consacră 
gindirca creatoare, întreaga capaci
tate și putere de muncă, dăruirea 
patriotică, dirzenia și pasiunea co
munistă, tenacitatea și cutezanța re
voluționară înfăptuirii celor mai no
bile idealuri de dreptate, libertate, 
bunăstare, progres și pace. Este un 
model suprem de slujire devotată a 
partidului, a patriei și poporului.

in 
ce

ÎNTREPRINDERI

Suplimentar,
16 000 tone cărbune

glorios, devenind 
documentul unei 

responsabilități

păstrează cu e-

cel

cel
ac-

fiecare comunist, 
inalt exemplu de viață și 

îl reprezintă secretarul 
al partidului, tovarășul

către care comuniștii, asemeni în
tregii noastre națiuni, privesc cu 
înaltă stimă și admirație, ale cărui 
pilduitoare fapte revoluționar-patrio- 
tice, dedicate slujirii poporului că
ruia ii aparține cu întreaga sa 
ființă, sînt privite cu profund res
pect, ale cărui însuflețitoare în
demnuri sînt urmate cu devotament 
de toți fiii țării, între aceștia, 
primele rinduri, aflindu-se cei 
poartă carnetul roșu de comunist.

Eveniment remarcabil în viața or
ganizațiilor de partid, a tuturor co
muniștilor, preschimbarea carnetului 
de partid, ca și a celorlalte documen
te : fișa de control și cartea de evi
dență personală, nu poate fi conside
rată cîtuși de puțin o operație pur 
tehnică, ci este — și trebuie să fie 
înțeleasă — ca o acțiune cu un pro
fund conținut politic. în acest sens, 
secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ciza cu claritate că ea este menită să 
asigure „analiza activității comuniș
tilor, întărirea răspunderii lor parti
nice, a combativității și spiritului 
revoluționar al întregului nostru 
partid".

Importanța politică, responsabilita
tea cu care trebuie să se desfășoare 
preschimbarea carnetelor de 
cresc cu atît mai mult ținînd 
de momentul în care are loc 
nea. Acest eveniment se 
în calendarul activității politice la 
puțin timp după Congresul al Xll-lea 
al partidului, care a stabilit țe
luri și obiective grandioase pen
tru înflorirea României socialiste și 
înaintarea pe calea spre comunism 
— sarcini mari și însuflețitoare, a 
căror Înfăptuire solicită ridicarea ni
velului întregii activități politico-or- 
gapizatorice a tuturor membrilor de 
jjartid. în aceste condiții, se trans
formă din deziderat'în necesitate ce
rința perfecționării pregătirii ideolo
gice și profesionale a comuniștilor, 
întărirea spiritului lor de responsa- . 
bilitate partinică, afirmarea lor și 
mai puternică drept exemple vii. 
mobilizatoare pentru toți oamenii 
muncii în ce privește activitatea pro
ductivă, atitudinea față de muncă, 
respectarea imperativelor morale ale 
societății noastre.

Cu deplin temei se poate spune 
că, întrucît Congresul al Xll-lea a 
lansat drept „cuvînt de ordine" pen
tru această etapă trecerea la o cali
tate superioară, preschimbarea car
netelor de partid trebuie să consti
tuie in cea mai mare măsură trece
rea la o asemenea calitate nouă și 
în ce privește munca și viața fie
cărui membru de partid. Sînt cu-

partid 
seama 
acțiu- 
inscrie

noscute cuvintele secretarului gene
ral al partidului, care sublinia că 
„partidul sîntem noi, membrii săi, 
reprezentanții poporului. El nu este 
nici mai bun, nici mai rău decit sin
tem noi, clarviziunea sa este clarvi
ziunea colectivă a membrilor săi". Și, 
într-adevăr, cu cit va fi mai înalt ni
velul activității sociale a tuturor 
comuniștilor, cu cit ei se vor ma
nifesta ca elemente dinamice, frun
tașe ale vieții sociale, cu atit se va 
afirma mai puternic, spre binele în
tregii noastre societăți, rolul condu
cător al partidului, se va perfecționa 
întreaga sa activitate. Desfășurarea, 
intr-un climat de responsabilitate, de 
exigență comunistă, de principiali
tate partinică a acțiunii de preschim
bare a documentelor de partid va 
determina practic o creștere a con
științei politice, va face partidul nos
tru mai puternic, mai bine pregătit 
pentru a traduce în viață obiectivele 
puse în fața întregului popor de Con
gresul al Xll-lea.

Potrivit reglementărilor stabilite, 
operația de preschimbare este pre
cedată de discuții individuale ale bi
rourilor organizațiilor de bază cu 
membrii acestora. în spiritul cerin
țelor amintite, se impune ca aceste 
discuții să prilejuiască analize exi
gente, în spirit critic și autocritic, ale 
întregii activități politice și profesio
nale a comuniștilor, ale modului 
cum iși îndeplinesc sarcinile de 
partid, ale felului cum respectă în
datoririle statutare și legile statului, 
ale atitudinii și comportamentului lor 
în colectivul în care muncesc, in so
cietate, ca și în familie. Discuțiile 
individuale trebuie să se înscrie ast
fel ca un moment de puternică re
zonanță, cu largi semnificații, în viața 
fiecărui comunist, să ducă la întă
rirea spiritului de partid, la angaja
rea fermă, inalt responsabilă, a -tu
turor membrilor organizațiilor, a e- 
nergiilor lor, la realizarea sarcinilor 
ce le revin. După cum trebuie să 
determine creșterea gradului de mo
bilizare a comuniștilor și, prin ei, 
a tuturor oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, întărirea disciplinei, 
apărarea cu rigurozitate și dezvolta
rea avutului obștesc, încetățenirea 
unei atitudini etice exemplare în 
muncă și viață.

Firește, este deosebit de importan-

Ca urmare a măsurilor tehni- 
co-organizatorice temeinice lua
te pentru îndeplinirea ritmică,și 
depășirea sarcinilor de plan din 
acest ultim an al actualului cin
cinal, colectivele întreprinderilor 
miniere Lupeni, Bărbăteni și Pa- 
roșeni, din bazinul Văii Jiului, 
au înscris in bilanțul activității 
pe luna ianuarie aproape 16 000 
tone cărbune extras peste pre
vederi. Cu cele mai mari succe
se se prezintă și de data aceasta 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la mina Lupeni, unitate 
fruntașă pe bazin, care au reali
zat zi de zi randamente superi
oare în abataje, reușind să ex
tragă suplimentar, în prima lună 
a anului, 8 800 tone cărbune coc- 
sificabil de bună calitate.

Producție fizică 
peste prevederi 

întreprinderea „Electrobanat" 
din Timișoara a încheiat prima 
lună a anului cu importante 
sporuri la producția fizică, . re
zultat al creșterii productivității 
muncii și prelucrării unui volum 
mai mare de materii prime și , 
materiale, cu aceleași capacități 
tehnico-industriale. Pe aceste 
căi, colectivul unității a realizat 
în plus aproape 300 000 baterii 
galvanice de diferite tipuri și 
puteri și mai mult de 9 000 de 
corpuri de iluminat — faruri si 
lămpi pentru tractoare, autoca
mioane și autoturisme.

Tot în această perioadă au 
fost produse peste sarcina pla
nificată o serie de rezistențe, re
dresori și blocuri de comandă s 
destinate echipării unor agrega
te energetice și instalații auto
matizate.

(Continuare în pag. a V-a)
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Vineri dimineața au continuat con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

. La convorbiri au participat tova
rășii Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, Eugen Florescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru, director în M.A.E.

Au participat, de asemenea, tova
rășii V. F. Malțev, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S.,

V.. I. Drozdenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

în timpul convorbirilor a fost re
luată analiza unor aspecte ale vieții 
politice internaționale actuale. In 
acest cadru a fost efectuat un larg 
schimb de vederi cu privire la situa
ția din Europa, Orientul Mijlociu, 
Asia de sud-est și din alte părți ale 
lumii, precum și în legătură cu alte 
probleme de interes Comun.

Examinîndu-se căile care să ducă 
la diminuarea încordării în relațiile 
internaționale și la continuarea pro
cesului destinderii, s-a subliniat im
portanța deosebită a soluționării po
litice a problemelor, a promovării 
tratativelor între părțile interesate. 
Un accent deosebit s-a pus pe nece
sitatea adoptării unor măsuri con
crete de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară. S-a apreciat

că sînt necesare eforturi susținute în 
direcția înfăptuirii unei Securități 
reale pe continentul european și în 
întreaga lume, pregătirii reuniunii de 
la Madrid, continuării politicii de 
colaborare bazate pe încredere între 
state, pe principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
asigurării participării tuturor state-? 
lor la rezolvarea problemelor majore 
ale lumii contemporane în interesul 
cauzei generale -a păcii.

A fost subliniat rolul tot mai im
portant ce revine țărilor socialiste, 
popoarelor, tuturor forțelor progre
siste, democratice, antiimperialiste în 
lupta pentru asigurarea păcii și secu
rității internaționale, pentru stator
nicirea unui climat de încredere și 
colaborare între națiuni.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
si tovarășa Elena Ceausescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist: Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, vineri, un 
dejun în onoarea tovarășului Andrei 
Gromîko, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
și a soției sale, ■ Lidia Dmitrievna 
Gromîko. , -j. **• **

g Au participai^ tovarășii Tjfe- VerdpK» 
țCopnel Burtică,» JWgil paăMt,- Eaui- 

■ Niculescu... Druffitru! -.Bopăseurt ȘWtad' 
Voitei),.-. Ștefan Andrei, precum și 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Eugen Florescu. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile. Șandru, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au luat parte, de asemenea. V. F. 
Malțev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al ministrului afaceri
lor externe, V. I. Drozdenko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, alte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul sovietic de externe în vizita 
în țara noastră.

In toastul pronunțat la. dejun, to
varășul Nicolae Ceaușescu, exprimind 
satisfacția pentru vizita de prietenie

pe care o face în țara noastră Andrei 
Gromiko și pentru convorbirile pur
tate ,în aceste zile, a apreciat că re
lațiile dintre România și Uniunea 
Sovietică se desfășoară bine, că întâl
nirile și convorbirile avute cu Eeonid 
Brejnev au demonstrat posibilitatea 
și dorința comună de a impulsiona 
dezvoltarea relațiilor româno-sovie- 
tice în toate domeniile. Totodată, a 
relevat că trebuie făcut totul pentru

tuturor

mulțu- 
face o 
Roma

antiimperialiste de pretutindeni, în 
sănătatea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, în sănătatea oaspetelui și a 
tovarășei sale, precum și a 
celor prezenți la dejun.

Tovarășul Andrei Gromîko, 
mind pentru invitația de a 
scurtă vizită de prietenie în
nia frățească, a subliniat însemnăta
tea întâlnirilor dintre tovarășii Nicolae 

- , - >—-- . .. . Ceaușescu și Leonid Brejnev în dez-a se ,oprt accentuarea incoșdăi’ij^ in relațiilor dintre România și
vjalja^qpțe^ationajă și sigura ■ Si - — ■
tișfesr' ■ ■ ’ '

■blOmeS..
porahe. Tovarășul NiCblae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea de a 'Se acționa 
cu toată hotărirea. pentru .destindere, 
segiiritate și pace — ceea ce cores
punde intereselor fiecărui popor, dez
voltării economice și sociale, pro
gresului, cauzei .socialismului, inde
pendenței și păcii și că, în acest spi- 

. rit, țările socialiste, forțele progre
siste, antiimperialiste, popoarele dor
nice de pace și destindere pot și tre
buie să aibă un rol tot mai important 
în întreaga viață internațională.

Ridicînd paharul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru o 'colabo
rare trainică între partidele si po
poarele noastre, între toate țările so
cialiste, între forțele progresiste și

, Uniunea Sovietică. După, c.e s-a..re- 
y?.fe,.rtt „la. uflfelb-probleme actuale ' ă.le 

vrefif internaționale.'oaspetele 8 ’ 
tat că Uniunea Sovietică militează' 
pentru destindere și pace, pentru în
făptuirea Actului final de la Hel
sinki, pentru pregătirea reuniunii de 
la Madrid, pentru încetarea cursei 
înarmărilor. Ridicînd paharul, tova
rășul Andrei Gromiko a toastat pen-, 
tru întărirea relațiilor sqvieto-ro- 
mâne, pentru adîncirea pe ; mai de
parte a prieteniei noastre1, pentru 
conducerea de partid și de stat a 
României în frunte 
Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, în sănăta
tea tuturor celor prezenți la dejun.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

cu tovarășul 
în sănătatea

ÎN ÎNTÎ M PI NAREA ALEGERILOR
Definiții pentru o Românie Acele localități mici,

de peste 50 de ori mai puternica

A trecut mai bine de 
un an din ziua aceea 
în care, la început, 
n-am înțeles nimic. 
Fusesem invitat să iau 
parte la o ședință a 
cenaclului „Ienăchiță 
Văcărescu", cenaclu 
care funcționează pe 
lingă clubul coopera
ției meșteșugărești din 
București. Erau pre- 
zenți vreo treizeci de 
oameni, majoritatea ti
neri, așezați în acea 
după-amiază de toam
nă intr-o sală mică, 
între ei se afla și o 
fată de vreo douăzeci 
de ani, peste măsură 
de firavă și cu gesturi 
retractile, care urma 
șă citească din încer
cările ei literare. Fata 
nu publicase pină a- 
tunci nici un vers. Pro
fesia : muncitoare.
M-am pregătit să as
cult cu atenție versu
rile începătoarei, să 
observ momentele de 
strălucire a sensibilită
ții, să detectez stângă
ciile firești, să-i dau. 
cum se obișnuiește in 
asemenea ocazii, sfa
turi utile : să mai e- 
xerseze, să-și foloseas
că timpul liber în așa 
fel incit să poată con
sacra studiului litera
turii cit mai multe ore. 
să învețe etc. Gînduri 
normale pentru un in
vitat dornic să-și aju
te. cu îngăduință și in 
același timp cu exi
genta necesară, un 
confrate aflat la înce
put de drum.

Tinăra a început să 
citească. Prea încet. Si 
nici nu avea o „dicție" 
prea bună. Nu se înțe
legea. Apoi, depășind 
primul moment de e- 
moție, glasul a devenit 
mai ferm. O poezie, a 
doua, a treia. îmi pro
pusesem să fiu atent. 
Eram peste măsură de 
atent. Cum să nu fiu ?

Pentru că nu citea nici 
un fel de „încercări". 
Citea poezii. Și nu era 
nevoie de nici un efort 
pentru a „observa mo
mentele de strălucire a 
sensibilității". Strălu
ceau poeziile în între
gime. Unele cu o vi
ziune jubilantă asupra 
realității sentimentelor, 
altele șovăitoare, neli
niștite, căutînd in la
birinturile dragostei un 
fir de aur. îmi propu
sesem — normal, nu ? 
— să detectez stângă
ciile firești. Dar nu era 
mici o stingăcie ! Ce să

însemnări de
Florin MUGUR

„detectez 1“ Iar în
demnul de a se duce 
la bibliotecă, de a citi 
mai mult devenea de-a 
dreptul ridicol. Era 
limpede că . tânăra 
muncitoare, om cu 
carte, nu. avea nici o 
nevoie de un aseme
nea sfat. Ceea ce mă 
surprindea nu era ta
lentul ei (real și pu
ternic), ci tocmai fap
tul că acest talent a- 
părea ca un dar înde
lung cultivat. O poetă 
„amatoare" ? Se poate 
spune și așa. pentru că 
e greu să ne imaginăm 
poeți „de profesie", 
dar, cu siguranță, ni
mic sau aproape nimic 
„amatoristic" nu nutea 
fi observat în poeziile 
ei. Era un om care cu
noștea „regulile jocu
lui" ; le învățase citin- 
du-i pe marii poeți si 
trăindu-le opera.

M-am gîndlt că nu 
poate fi numai munci
toare. O facultate ur
mată la „fără frecven
ță" ? Posibil. Dar 
m-am interesat și am

aflat de îndată că nu 
a urmat și nu urma 
nici un fel de cursuri 
universitare. Termina
se liceul, începuse să 
lucreze in uzină, scria 
și continua să scrie. 
Simplu. O poezie cu 
un moto din Nichita 
Stănescu. Alta cu un 
moto din T.S. Eliot. 
Era limpede că-i știa 
și pe unul, și pe celă
lalt. După cum a de
venit limpede. în dis
cuțiile Care au urmat 
— discuții conduse cu 
inteligență de profeso
rul Costin Mustață — 
că studenții, muncito
rii. tehnicienii care au 
luat cuvîntul erau fa
miliarizați nu numai 
cu marile nume ale li
teraturii clasice, ci și 
cu poezia contempo
rană. Și (lucru care 
din nou mă contraria, 
pe mine, care nu mai 
fusesem la un cenaclu 
de peste un deceniu) 
între modul de a face 
observații critice al 
unui student. sau al 
unui cercetător științi
fic și cel al unor oa
meni care lucrau di
rect în producție, ca 
muncitori, nu era a- 
proape nici o dife
rență.

Nu m-am mai des
părțit de acest cenaclu 
și am cunoscut de a- 
tunci și pînă azi două 
bucurii mari, mereu 
reînnoite. ■ Prima : a- 
ceea de a face cunoș
tință cu oameni deo
sebit de talentați. poeți 
ori prozatori care ar 
putea să semneze cărți 
admirabile : psihologul 
Valeriu Mircea Popa; 
muncitorul Alexandru 
Priboieni, cercetătorul 
Ion Ionescu, bibliote
carul Mircea Dobrovi-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

cu ambiții mari• ••

CREȘTEREA
VENITULUI NAȚIONAL

izvorul dinamismului nostru economic și social
Fără comentarii, din „Enciclopedia României" bur- 

ghezo-moșierești: „Economiștii străini, calculind veni
tul național al diferitelor țări europene, au stabilit că 
venitul mediu pe cap de locuitor in anii 1925—1934 — 
exprimat in dolari de o putere de cumpărare unificată 
— este maximum pentru Anglia și minimum ppritru 
România. România este astfel depășită în nivelul ve
nitului național chiar și de țări sărace...". Progrese 
însemnate nu s-au înregistrat în acest domeniu nici in 
perioada cea mai fertilă dintre cele două războaie 
(1934—1938), România continuînd să se situeze, cu un 
venit național pe locuitor de 80 dolari, pe 
locuri în statisticile internaționale.

Anii socialismului sînt .ani care au adus 
nemaiîntâlnite in dezvoltarea economică a . 
creșterea bunăstării întregului popor pe baza sporirii 
venitului național. In acești ani, Partidul Comunist 
Român a promovat consecvent o politică de industria
lizare socialistă a țării, a orientat ferm eforturile în
tregii națiuni spre realizarea unei economii robuste, 
moderne și eficiente, pe baza aplicării largi a celor 
mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico-științifice 
contemporane, asigurind o temelie trainică amplifică
rii accelerate a venitului național.

Cu luciditate științifică, Partidul Comunist Român a 
stabilit, pe baza indicațiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca linie strategică fundamentală a politicii 
noastre economice, înfăptuirea unui raport optim între 
fondul de dezvoltare și fondul de consum, opțiune 
de profundă responsabilitate patriotică, care a asigu
rat întărirea continuă a potențialului economic al 
țării, ridicarea generală a nivelului de trai al oame
nilor muncii. An de an, venitul național a înregistrat 
o creștere continuă. Astfel, comparativ cu anul 1938, 
venitul național va fi în 1980 de 16 ori mai mare, 
iar avuția națională a țării a crescut în anii con
strucției socialiste de circa 7,6 ori.

Ce succese am dobindit în actuala legislatură în creș
terea venitului național? Statistica ne este martoră 
cu cifre din care se degajă mîndria pentru tot ce 
înfăptuim, pentru rezultatele muncii noastre, an de 
an tot mai rodnice, tot mai eficiente. Dar să concre
tizăm: în 1975, anul precedentelor alegeri, România 
realiza un venit național de 362 miliarde Iei, iar în 
acest an venitul național va ajunge, potrivit prevede- 
rilor, la circa 600 miliarde lei. Așadar, în numai cinci

ultimele

progrese 
țării, in

ani, o creștere absolută de circa 240 miliarde Iei; spor 
care reprezintă mai mult decit întregul venit național 
realizat în 1970 și de circa 7 ori venitul national al 
anului 1950. Fie și numai succint, mai amintim alte 
cîteva date sugestive: în 1975, venitul național pe lo
cuitor era dc 17 000 Iei, în 1980 va ajunge Ia pește 
27 000 lei. Acest salt ilustrează convingător hotărirea 
cu care poporul nostru s-a angajat pe drumul trans
formării României într-o țară socialistă cu dezvoltare 
medie.

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării in 
profil teritorial scoate 
la iveală, precum în 
bijuteriile bătute cu 
sute de pietre prețioa
se. frumusețea acelor 
perle și diamante mici 
a'căror așezare și de
sen dovedesc adevăra
ta măiestrie a bijutie
rului. adevărata lui 
artă și migală, 
râtul preț al 
sale. Celelalte 
in jurul cărora 
tuită 
mari, 
măiastră, 
mate, adică. neprețui
te. adică valoarea lor 
depășește într-atîta 
valorile normale și ra
porturile vieții curen
te incit înglobează in 
ea și. destule criterii 
subiective. Dar munca 
bijutierului, desăvirși-,. 
rea operei in miinile 
Iui, arta lui de a pune 
în valoare inefabilul 
fiecăreia dintre valo
rile cu care lucrează 
i le apreciezi după lo
cul in care știe să așe
ze pietrele acelea mici, 
pentru ca fiecare din
tre ele să strălucească.

Acum, in aceste zile, 
cînd întreaga tară se 
pregătește intens pen
tru alegerile de la 9 
martie, imi vin în min
te asemenea ginduri 
tocmai in legătură cu o 
serie de elemente foar
te riguroase în precizia 
lor : Programul-direc- 
tivă în profil terito
rial stabilește că, pină 
in anul 1985. fiecare 
județ să ajungă la o 
producție globală de 
cel puțin șaptezeci de 
mii de lei pe locuitor 
și la un grad de ocu
pare a forței de mun
că de minimum patru 
sute de persoane la 
mia de locuitori. încă 
o sută 
centre 
deveni 
cincinal

adevă- 
muncii 
pietre 

e alcă- 
bijuteria, cele 
cu șlefuitură 

sînt neste-

patruzeci de 
comunale vor 
în următorul 
orașe agroin-

acce- 
ridi-

dustriale, se va 
lera procesul de 
care a gradului de do
tare tehnico-edilitară a 
localităților, înfăptuin- 
du-se în 
prevederile 
mului național de sis
tematizare a teritoriu
lui și localităților ur-. 
bane și rurale".

Avem deci imagi
nea limpede a acelei 
bijuterii lucrate in a- 
mănunt care vă fi 
România acestui sfir- 
șit de secol și emoția 
ne face să exclamăm : 
glorie măiestrului ei

continuare
„Progra-

Corneliu LEU

bijutier ! Pentru că 
acest viitor atît de a- 
propiat se configurea
ză’ cu evidență prin 
ceea ce au realizat ul
timii cincisprezece ani 
de construcție socia- 

’ listă.
Comentariul nu com

portă prea multe cu
vinte. Să ne gindim 
cum arăta acum cinci
sprezece ani Alexan
dria, superbul oraș 
modern de astăzi ; să 
ne gindim cum arăta 
Slobozia, 
ridicării căreia am fost 
aproape fiecare, an de 
an, în drumurile noas
tre către mare ; să ne 
gindim cum arăta Să
lajul și chiar acel loc 
unde se ridică astăzi 
partea modernă a Bis- 
triței-Năsăudului ; -*
ne gindim < 
Focșanii și 
Slatina, cu 
noit Buzăul 
transformat
te, ca să nu mai vor
bim de exemple mai 
vechi, intrate astăzi în 
fondul de aur al isto
riei noastre, ca Piatra 
Neamț, Pitești, Baia 
Mare !... Să ne gîndim 
ce spectaculos drum

1 , oct 
arăta 

martor al

. sa 
cum arătau 
cum arăta 
ce s-a in- 

1 și cum s-a 
; Tirgoviș-

Și 
a-

voi

industrial, edilitaț 
social au parcurs 
ceste localități.

Subiectiv, mă 
opri • cu cî'teva cuvinte
în plus numai la două 
asemenea localități de 
care mă simt mai a- 
propiat sufletește și 
cărora le-am cunoscut 
pe parcurs efortul edi
litar : Vasluiul și Med
gidia.

Am fost martor, an 
de an, cum, peste 
dărîmăturile unor chi- 
chinețe de paiantă, s-a 
desăvîrșit urbanistica 
modernă, care poate 
face astăzi din două 
orașe cu tradiție atît 
de diferită un etalon 
al contemporaneității 
românești. Ceea ce le 
lega înainte era o sin
gură trăsătură : apro
pierea de pămînt, 
piperniceala ca o u- 
milință, trăsăturile' u- 
nei vieți mărunte, 
duse ghemuit. La 
Vaslui, am trăit fier
berea momentului cind 
se forma, județul, cind 
acest județ trebuia să 
aibă un centru admi
nistrativ, cind totul 
era numai șantier și 

■ noroaie răscolite de 
marile mașini care 
începeau construcția. 
Activiștii veneau la 
sediul de partid cu 
cizmele intrate-n acest 
noroi pînă la buză, se 
descălțau la intrare și, 
trecînd pe lîngă ma
cheta viitorului oraș, 
se întrebau cind vor 
apuca să-1 vadă așa 
cum îl proiectaseră. 
Și iată-i că. prin tăria 
și perseverența lor 
comunistă, au ajuns 1

La Medgidia am ur
mărit, an de an, cum, 
pe măsura dezvoltării 
industriale, a creșterii 
tirgului de odinioară, 
se desăvîrșea spiritua-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Cu pasiune, în competiția
lucrului bine făcut

conving, 
mele, 

nu se 
trebuiau 
noio tehnicitate deo- 

anume exigență a 
necesară oriunde, 
sînt mai multe și

. vorbind despre... 
Odată cumpărate 
mai cumpărau cu- 
asigurări că pu- 

aceste cuțite... Foarte

„Să lucrezi Ia întreprinderea opti
ca romană înseamnă să ai o anu
me... optică asupra vieții". Un fericit 
calambur încă de la începutul discu
ției cu inginerul Ion Rehțea, direc
torul întreprinderii. O explicație : în
treprinderea, cu o veche tradiție in
tr-o producție de 
sebită, implică o 
muncii. Desigur, 
Aici insă rigorile 
mai mari. Sâ le accepți înseamnă să 
te afli, intr-adevăr și continuu, în
tr-o competiție strașnică pentru cea 
mai înaltă profesionalitate. fapt care, 
Iarăși, este oriunde necesar ; aici 
însă obligatoriu. Și iată o intîmpla- 
re cu valoare de definiție. „într-o zi 
— istorisește directorul — l-am che
mat pe maistrul Gheorghe Toma, 
i-am arătat o piesă și i-am spus : 
«Să-mi faci piesa asta exact așa, dar, 
să ne înțelegem, chiar așa, fără nici 
o... îmbunătățire. Știu 
nu poți dacă nu faci și 
supra. Ei bine, de data 
voie. Ne-am înțeles ?» 
s-a dus. După un timp 
piese identice. Modelul pe care i 
l-am dat și piesa făcută de el. Re
țineți, era un lucru extrem de com
plicat. Da, făcuse o treabă strașnică. 
Totuși am văzut că avea un buzunar 
umflat. -Acolo ce ai ?». -Păi... altă 
piesă. Adică tot piesa asta, dar așa 
cum o văd eu». «Scoate-o 1» Vreau 
să vă spun că era ceva cu mult mai 
frumos, mai bun, mai funcțional. 
-N-ai mai fi fost dumneata — i-am 
spus — dacă n-o făceai șl p-asta». 
«Ce să fac — nu pot să mă mai 
schimb acuma, la bătrînețe». Ați re
ținut : a făcut-o și așa cum «a vă
zut-o» el. înțelegeți acum de ce v-am 
vorbit de o... anume optică ?“

O anume optică, adică optica celei 
mai riguroase răspunderi față de 
munca ta ; optica celei mai depline 
încrederi în capacitatea și iscusința 
pe care singur ți le-ai clădit cu sir- 
guință, cu efort ; optica plăcerii de 
a demonstra că limitele imposibilului 
n-ar prea exista. în fond, optica unei 
exemplare conștiințe muncitorești. Și 
pentru că am inceput cu maistrul 
Gheorghe Toma, să continuăm cu el.

Maistrul Toma nu lucrează într-o

că dumneata 
ceva pe dea- 
asta nu-i ne- 
A zis da și 
vine cu două

secție a produselor de serie. Mîini
le maistrului Toma nu ating aces
te produse. Totuși, mîinile lui de 
aur, sufletul și ideile lui sînt pre
zente în toată această producție pe 
care, în bună măsură, o determină. 
Maistrul Toma produce ceea ce in
tr-o Industrie modernă și de mare 
ținută tehnică este esențialul : scu
lele. („Știm că într-o industrie de 
performanță, determinante sint scule
le de calitate, de aceea ne-am în
tors cu fața spre sculăria uzinei" — 
spune directorul). „Povestea" mais
trului Toma începe în urmă cu mai 
mulți ani, cînd uzina primise misiu
nea fabricării unor aparate de mai 
înaltă ținută tehnică. O condiție o- 
bligatorie era procurarea unor cuți
te speciale cu diamant natural. Și 
pentru că altă soluție nu exista s-au 
adus din import. Erau scumpe, foar
te scumpe. Dar parcă și mai costi
sitor era faptul că și pentru ascu
țit, ele trebuiau mereu trimise la fir
ma furnizoare. Și nu se întorceau 
la timp. Pentru asta era nevoie de 
un stoc mai mare.

Și acum istorisește maistrul 
Toma: „A fost o 
inițiativă proprie. 
Ideea mi-a venit 
atunci cînd am 
văzut că au apărut 
în uzină scule cu
diamant și că sint dificultăți cu ele. 
Știți, mie mi-a plăcut să mă reali
zez ca om tocmai confruntindu-mă 
cu lucrurile cele mai greu de făcut. 
Indiferent despre ce ar fi fost vorba, 
eu nu m-am lăsat niciodată pină 
n-am dus lucrul pină la capăt. Dacă 
am avut de făcut ceva care a fost 
gindit sau realizat și de alții, atunci 
am avut ambiția ca lucrul făcut de 
mine să fie mai altfel, mai bun. Așa 
că mi-am bătut multă vreme capul 
și pină la urmă mi-a reușit dispo
zitivul. Era un dispozitiv pentru as
cuțit scule cu diamant natural. A 
mers, ne-am bucurat, dar o nemul
țumire totuși a rămas. Ascuțeam cu
țitele acasă, dar... ele veneau din 
import. Primul succes îmi dăduse 
curaj. Așa că am insistat. Ca să ne 
apucăm să fabricăm scule cu dia
mant ne trebuiau cîteva mașini spe-

■

watt

claie. Pe care chiar că n-aveam cum 
Bă le facem. Ca să fie cumpărate... 
Aici a inceput lupta mea. Că tre
buia să 
calitățile 
mașinile, 
țite... Si 
tem face ... .
dificilă situație. Am riscat. Am luat 
asupra mea o răspundere grea. Am 
zis că le voi face, categoric... Hm ! 
Acum, cînd am asimilat toată gama 
de scule cu diamant natural, mi se 
pare ușor. Ba le-am și îmbunătățit : 
am un brevet de invenție a unui liant 
mult. mai economicos pentru pulbe
rile de diamant".

— Ce... ambiții mai aveți ?
— în cei patru ani care mi-au ră

mas pină la pensionare am de reali
zat încă o idee tehnică, zic eu, de 
mare valoare practică pentru uzină, 
între timp vreau să transmit ceea ce 
știu unor tineri...

— Și cum să fie acești tineri ?
— Să nu se oprească niciodată la 

ceea ce știu și la ceea ce au mai 
făcut. Să meargă mereu înainte, pes-- 
te toate greutățile. Că marea mul-

Matrițerul Traian Nica : „Nu mai spun ce am simțit cînd am 
reușit să produc primele 100 de

Important e să vrei să faci

aici în serie mare pentru export) : 
lamelele din oțel special pentru ob
turatorul obiectivului. Matrițele pen
tru producerea acestor lamele sint, 
intr-un fel, o culme a preciziei și 
fineții și nu există o mașină care

lamele perfecte I... 
un efort"

„Am mundit

țumire sufletească numai de aici 
vine.

Să repetăm : „A lucra la întreprin
derea optica română înseamnă să 
ai o anume optică asupra vieții"... 
Nu doar la I.O.R.. desigur. Optica 
răspunderii maxime pentru ceea ce 
faci, optica angajării totale in fo
losul intereselor colectivității socia
liste, optica' luptei cu inerția apar
ține întregii noastre clase muncitoa
re. este rodul înrădăcinării în con
științe a principiilor eticii și echi
tății socialiste. Dar pentru că sîntem 
la I.O.R. să ne apropiem și de un 
alt exponent al acestei optici : Tra
ian Nica.

Matrițerul Traian Nica a scutit în
treprinderea de importul unor mi
nuscule și foarte dificile piese pen
tru obiectivele fotografice (fabricate

Maistrul principal Gheorghe Toma : „Știți, mie mi-a plăcut 
să mă realizez ca om tocmai confruntîndu-mă cu lucrul 

, mai greu de făcut"
cel

DIALOG - 
CU S CITITORII

spune el — cu a- 
tita Încordare, m-am oprit, mereu, 
după flecare mișcare... Am calculat, 
am judecat mereu și mereu... Nu vă 
spun ce-am simțit cînd am reușit să 

oproduc primele

să
el

• AJUTĂ-TE SINGUR ! To
varășul judecător Mihail Ar- 
deleanu, de la Tribunalul jude
țean Suceava, ne-a trimis urmă
toarea corespondență :

„Apărece Neculai (38 ani, fo
tograf la cooperativa de consum 
din comuna Dumbrăveni, jud. 
Suceava) a consumat băuturi al
coolice, ajungînd în stare de 
ebrietate. întrucît A. N. șe afla 
la circiumă cu autoturismul 
proprietate personală, consă
teanul său Sandu Mihal nu l-a 
lăsat să conducă, ci a trecut el 
la volan și l-a dus pe fotograf 
acasă. Mai mult decît atît, pen
tru a-1 pune la adăpost de un 
eventual gest necugetat, Sandu 
Mihai i-a luat Iui A. N. cheile 
mașinii, sperînd că a făcut ast
fel totul pentru ca acesta să nu 
mai încerce a conduce automo
bilul în stare de ebrietate.

Dar, în loc să rămînă cuminte 
acasă, pentru a-și reveni, A. N. 
a luat al doilea rînd de chei și a 
plecat din nou la restaurant, re- 
începînd să 
coolice. Pe 
doua oară, 
volan, spre 
vocat un accident de circulații? 
tamponînd un alt autoturism. 
S-a descoperit că a condus ma
șina cu 1,30 la mie alcool in 
singe. Pentru fapta lui. A. N. a 
fost condamnat.

De unde concluzia că degeaba 
te ajută alții dacă 
și singur !“.

un tinăr care fusese repartizat 
lucreze cu mine mi-a spus că 
pleacă pentru că nu vrea să ajun
gă să lucreze ca mine, cu două 
perechi de ochelari. Cu tot calmul 
meu, asta m-a supărat rău de tot. 
Unde o fi crescut acest tînăr ? Ce-o 
fi vrînd el să facă în viață ? Ce-o 
fi știind el despre muncă și despre 
datorie ? Ce satisfacții urmărește ? 
Am priceput eu, dar mi-e greu să 
recunosc. E adevărat, mai sint și din
tre cei care, chiar și fără ochelari, 
văd viața foarte anapoda. Le-ar tre
bui, poate, niște ochelari... desigur, 
niște ochelari care se capătă prin 
educație...".

Vorbea, firește, despre aceeași op
tică a conștiinței comuniste, despre 
„dioptniilă" răspunderii muncito
rești. Cum e viața văzută prin a- 
ceste dioptrii ? E așa cum le apare 
celor doi muncitori despre care am 
vorbit aici : o viață a marilor sa
tisfacții oferite de 
dării imposibilului 
numele unui ideal 
înfloririi patriei.

sută de lamele per
fecte... «Mai fă 
500 !» mi s-a spus. 
Și le-am făcut. 
«Mai fă 1 000 !» Și 
le-am făcut. Cînd 
toată lumea s-a 

convins că putem fabrica aici aces
te lamele, abia atunci a început pen
tru mine munca grea. Pentru că era 
nevoie de multe tipuri de lamele, fie
care in milioane de exemplare. Iar 
o matriță rezistă la un număr limi
tat de matrițărl".

Ani și ani in Șir. Traian Nica, do- 
vedindu-se un munte de răbdare și 
iscusință, a produs și produce și a- 
cum matrițe — operația cea mai 
pretențioasă' din toate cite există in 
industria constructoare de mașini. 
„Nu. s-a plins niciodată, n-a refu
zat nici o comandă, deși uneori l-am 
cam aglomerat, spune directorul. S-a 
considerat așa cum trebuie să se 
considere un comunist : tot timpul la 
datorie".

„Odată — istorisește Traian Nica —

le-ar. putea realiza. Conducerea uzi
nei s-a gindit totuși să se încerce. 
Dar unde să găsești omul cu atita 
răbdare și atenție, artizanul cu o a- 
tit de înaltă calificare ?. întii s-au 
făcut teste psihologice. S-a zis că 
omul respectiv trebuie căutat prin
tre nefumători, printre cei cu o 
viață personală extrem de ordonată, 
cu un anume temperament, cu o a- 
nume stare de spirit...
— Lâsați toate astea — a spus co

munistul Nica — am să fac eu ma
trițele. Dacă vreți, corespund și la 
criteriile stabilite de dumneavoastră, 
dar nu asta e important. Important 
e să vrfei și să poți. Adică să vrei să 
faci un asemenea efort.

încercaseră mai mulți și nu izbu
tiseră. „Să mai facem o încercare și 
cu el ? De ce nu ?“.

Deplasarea I

Desen de ANDO

DEPLASĂRI

S-a ajuns in cele din urmă, 
la concluzia că, de la minister, 
ar trebui să meargă el însuși la 
fata locului să vadă cu ochii lui 
situația și, înfiorat, a dat tele
fon sofiei să-i pregătească re
pede valiza cea mare, valiza de
voiaj, cu fularul cel gros, și că
mășile pe care le știe, și cra
vatele, bineînțeles, și batistele, și 
ciorapii, și mănușile îmblănite, 
și cele două pulovăre, unul așa 
altul așa, si prosoapele, si sprayu- 
rile, bineînțeles, ce se tot miră7, 
(Vai, dacă ar fi știut, dacă ar fi 
bănuit ar fi insistat mai mult la 
croitor să-i fi terminat sacoul 
de lină, ar fi fost o splendoare 
la pantalonii maron I) și pasta, 
să nu uite să-i pună pasta de 
ras, și pasta de dinți, si apa de 
gură, și apa de colonie (bine, și 
sticla de cabernet că oricum... 
ceaiul...), și maieul că s-a anun
țat vreme cu ger grozav, sigur 
că o să plece, o să plece chiar 
azi la ora 14, acum e zece și el 
o să plece la 14, are de rezolvat 
o vastă problemă și o să plece 
la 14 la Chitila, bineînțeles, la 
secția aceea, păi unde să se 
ducă ? La Chitila, sigur că la 
Chitila, s-au încurcat acolo niș
te treburi și ministerul a ho- 
tărît să meargă el și el ce sâ 
facă ? Bineînțeles că totul s-a 
petrecut pe neașteptate, să facă 
ea valiza cu toate cele necesare, 
așa cum i-a spus, fiindcă s-ar 
putea să rămînă la Chitila chiar 
și pină a doua zi.

Deplasarea a ll-a
ll chemă, ii dădu 
un colet, atrăgin- 
să fie cu ochii in 
cumva să-l uite in 
ăsta este tot scopul

Directorul 
delegația și 
du-i atenția 
patru, să nu 
tren. Fiindcă
misiunii sale : să ajungă la Po
iana Brașov unde îl va intilni 
pe destinatar care, din coinciden
tă, poartă chiar numele său. E 
un băiat nici prea înalt, dar nici 
prea scund, in orice caz pasio
nat de schi, cum vede o pantă 
cu zăpadă se și aruncă asupră-i 
fulgerind. Așa că o să-l găsească 
acolo între colegii de vacanță, 
nimerește el. Oricum, e la vila 
„Mesteacănul", camera 4. iar 
dacă nu-i la ora la care ajun
ge il așteaptă, că nu se poate 
să nu apară la masă, ori la 
prinz, ori seara, in fine să nu se 
lase pină nu-i predă pachetul.- 
Să stea acolo pină-l găsește, in 
orice caz să hu vină cu pache
tul înapoi, nici prin glnd să nu-i 
treacă așa ceva, chiar de-ar fi 
vorba și de-o săptămină, doar 
va primi diurnă.

Și subalternul a plecat finind, 
desigur, seama de toate instruc
țiunile, dar cînd ajunse și il 
găsi, pasionatul amator de schi, 
deschizind in fata lui coletul, iși 
dădu cu palma peste frunte :

— Ce se petrece cu tatăl meu? 
Să vă trimită atita drum numai 
pentru că mi-am uitat eu pi
jamaua ?

Vasile BARAN

sentimentul sfi- 
și al dăruirii în 
înalt — idealul

Mihai CARANFIL

Un copac pe zi66 la

Om econom—
Expresia se impune din ce în ce 

mai mult în actualitatea preocupă
rilor noastre. Ea a desemnat din- 
totdeauna calitatea morală a celui 
care nu risipește cu stingă ceea ce 
a adunat cu dreapta. Expresia a di
mensionat optica rațională și mo
rală a omului chibzuit, grijuliu cu 
ceea ce s-a născut din mîinile și 
efortul lui, '
timp opusul conduitei indolente și 
risipitoare, a gîndirii... tîndălești, de 
mină spartă în folosirea bunurilor 
ivite din muncă și sudoare.

Cu atît mai mult azi, cînd tot 
ceea ce creăm ne aparține, spiri
tul de economie constituie o probă 
de civism, de slujire a intereselor 
generale 
așa cum 
me și în 
ritul de

constituind in același

se cuvine să 
meinic ! — 
rii exigente 
credințate spre gestiune. „Nababii" 
care ar fi în stare să taie o pă
dure pentru a alege un stilp de 
casă sau să arunce la coșul de hîr- 
tii, cu neglijentă condamnabilă, 
„un copac pe zi" (precum in de
senul de mai sus), sînt adevărați 
rozători din zestrea societății, in
divizi cu o optică anacronică, imo
rală. Omul econom, în noile con
diții sociale de azi. este omul ma
ximei griji și răspunderi față de 
valorile mari sau mici ce i-au fost 
încredințate ; este omul care nu nu
mai că nu risipește nimic, dar nu 
îngăduie nici la alții risipa, dove- 
dindu-se un factor de opinie înain
tat, un administrator sever, chib
zuit, inventiv, eficient al bunurilor 
publice,

se învețe și mai te- 
în practica gospodări- 
a avuției societății în

Nu mai ține minte cine 
•'i-’atr fdst primii sfătuitori: 

dfe1' bafiera, de viitorul lui. 
l’dîh. an'samblu (per ansam

blu, cum spunea chiar ta
tăl), s-au ocupat foarte 
mulți' — părinți, unchi, 
mătuși, prieteni ai fami
liei și prieteni ai priete
nilor, toți — unul și 
unul... în orice caz, înain
te de a se prezenta la 
examenul de admitere, el 
se și afla în posesia unui 
program de acțiune, pus 
la punct cu mare migală : 
trebuie să domini în toate 
împrejurările ; trebuie să 
te alegi în toate co
misiile etc. ; trebuie 
să-ți faci un nume, .astfel 
incit la terminarea stu
diilor, să nu mai ai pro
bleme... Nu, el nu se gîn- 
dea la un post în Bucu
rești, un post de stagiar la 
o instituție oarecare, ci la 
o bursă de studii peste 
graniță, unde să vadă lu
mea, să-și Creeze relații, 
de unde să se-ntoarcă in
tr-un post-cheie... Asta ar 
fi trebuit să fie prima lui 
lovitură. Doamne, ce chin 
a fost pină s-a văzut stu
dent. în sfîrșit, s-a dat o 
suplimentare
Cînd a fost să se-aleagă 
în comisii a 
pe dinafară.
studii au obținut alții. El 
a fost repartizat in 
vincie, la vreo 400 
metri de București.

După două luni, face

de locuri.

FIȘIER SOCIAL
rost de mult rîvnlta nega
ție. Asta a fost, de fapt, 
prima-lui lovitură.-Impor
tant acum, i se explică, 
este pe cine mizezi. Exis
tau niște semne că tovă
rășii din conducerea insti
tuției unde-și găsise adă
post nu s-ar înțelege in 
unele chestiuni importan
te. Acu-i acu, și-aici tre-

tuitorii i-au și găsit 
reasă. Socrul. 45 de 
în

consume băuturi al- 
cînd se întorcea, a 
dar de data asta la 
locuința lui, a pro* . \ . - .. « ... 1 a"

nu te ajuți

• PROPUNERE, 
proces cu Petrea 
soțul dumneaei, inginera Petrea 
Aneta, ne Sesizează o situație 
ciudată, dar nu singulară. Au
toarea scrisorii beneficiază de 
acel soi de dragoste, depreciată 
calitativ, manifestată în sălile 
instanțelor sub forma tracasării 
procesuale. După ce. pentru 
audierea a doi martori, a trebuit 
să se înfățișeze de cinci ori, in 
a șasea lună de judecată a 
apărut un element nou : la un 
termen, avocatul părții adverse 
a cerut amînarea pentru lipsa 
martorului, iar cînd a venit 
martorul a lipsit avocatul. Ple
case îți concediu... .

Sincer 'vorbind,* am dori ca tot 
răul să fie spre bine și lungile 
tergiversări să aibă măcar acest 
efect pozitiv — împăcarea celor 
doi soți. Independent însă de 
caracterul mai puțin expeditiv 
al procedurii divorțului, sesiza
rea cititoarei e perfect valabilă, 
în legătură cu atitudinea avoca
tului. Dînsa întreabă: „Oare nu 
știa acest apărător, cînd a soli
citat termenul de 18 octombrie, 
că se va afla în concediu ? La 
toate instituțiile se face progra
marea concediului la începutul 
anului pentru toți oamenii mun
cii, 
tru 
că, 
lor,
concediu orieînd. O formă de 
plecare în concediu, condițio
nată de neîncurcarea activității 
de justiție, se pare însă că ar 
trebui căutată.

Aflată în 
Constantin,

singura soluție onorabilă 
ar fi divorțul...
. Pină pe la virsta .de

mi-
ani,

în .plină.. ...vigoare,., 4n.. ----- ... ,-----
plină 'asc'efisiiine! PeF'Hăa~ ’' treizeci și cinci de arii, 
supra, mai părea și să
ritor la nevoie. Trec vreo 
trei luni, el, ginerele, aș
teaptă un semn, o dovadă .
de afecțiune, ceva con
cret: niște bani, un post, 
o avansare... Dar se-ntîm-

. plină..... .vigoare, * * X

„Cum de reușesc

buia dată lovitura: cu 
cine ții ? Se dă și el cu 
unul, cu altul, după îm
prejurări, in cele din 
urmă — se stabilizează : 
mai Sigur dintre toți i se 
pare un adjunct... Vine o 
anchetă, lucrurile se lim
pezesc. adjunctul este 
destituit, el, maestrul lo
viturilor, încearcă să se 
salveze prin transfer... In
tră in joc noi sfătuitori, 
ce se pretind cu mai mare 
experiență. La urma-ur- 
mei, cu ce se-ncepe o ca
rieră serioasă ? Cu o că
sătorie bine gîndită. Aici 
trebuie dată lovitura. Sfă-

plă să avanseze socrul. Și 
se constată că omul ăsta 
are ciudățeniile lui : cu 
cît ajunge mai sus. cu-atît 
e mai sever, și cu el — și 
cu cei din jur. Nu dă un 
leu. nu mijlocește nimic. 
„Dacă de mine nu-ți pasă, 
măcar nu uita că ai o 
fată 1“ se revoltă ginerele. 
„Cum o să uit ? zice so
crul. Am o fată, am cres
cut-o, am ajutat-o să-n- 
vețe o meserie, muncește, 
ți-am dat-o de nevastă, 
n-aveți decît să vă faceți 
viața"... Ginerele s-a des
tăinuit sfătuitorilor și pe 
loc s-a ajuns la concluzia:

omul acesta și-a consu
mat energia in nenumăra
te combinații, ce se voiau 
care de care mai abilă, 
mai de efect — în speran
ța că va reuși să dea ma
rea lovitură... Insuccese 
repetate, ținînd de o slabă 
pregătire profesională, de 
aranjamente stupide, de 
încălcări grosolane ale 
normelor noastre de con
viețuire socială etc. ar fi 
trebuit să-1 ajute a înțe
lege că o viață de om nu 
se poate clădi pe „combi
nații" și „lovituri de 
maestru". Satisfacțiile mo
rale și materiale nu pot fi 
decît 
munci 
folosul 
ceput
înrăit, s-a-năcrit ; i-a fost 
mult mai dragă explicația 
că toți s-au unit împotri
va lui, cu dorința de a-1 
scoate mereu din compe
tiție. A uitat și ce-a învă
țat, munca îl irită, colegii 
de birou îl agasează, prie
tenii îl părăsesc, pe rind. 
O singură întrebare îi re
vine, cu mai mare insis
tență : cum se face că 
alții au reușit, reușesc ?

Poate fi un semn bun : 
încă nu e prea tirziu să 
afle răspunsul adevărat.

rezultatul unei 
perseverente, în 

societății. A pri- 
totul pe dos : s-a

Oare nu se poate ca și pen- 
avocați.t.". Hai să spunem 
prin specificul organizării 
avocații ar putea să-și ia

• O SECUNDĂ ! Alexandru 
Amariței — București : Stilul 
corespondenței este prea spinos, 
pentru tema aleasă, dar poate 
fi foarte potrivit pentru alte 
teme. Asta înseamnă că mai aș
teptăm. Constantin Szonca — 
București Neputînd găzdui ma
terialul la vreme, țineți-ne 
curent ou evoluția situației.

pro- 
kilo-

șl a propriilor interese, 
se subliniază cu limpezi- 
Codul etic comunist. Spi- 
economie se învață — și

cam rămas 
Burse de

Nicolae TIC

fericire, Elisabeta 
U., dintr-un sat din jude
țul Bistrița-Năsăud — pe 
nume Poienile Zăgrii — a 
fost ajutată să supraviețu
iască. Are frumoasa vîrstă 
de 17 ani, este elevă in 
clasa a X-a a școlii gene
rale și stă la 
școlii din comuna Zagra. 
Dar cu un timp in urmă 
îi fusese hărăzit să moară. 
Cum, de către cine?

...Zile dinainte de vacan- 
, ță, cînd dorul de familie 

te face să strîngi geaman
tanul nu cu mîinile, ci cu 
aripile. Acasă ! Cuvînt care 
adună în el toate bucurii
le. Dar la cuvîntul „acasă", 
un vag abur Încețoșează 
privirea Elisabetei, iar băr
bia începe să-i tremure. 
Pentru că atunci, acasă... 
Momente de coșmar îi re
vin în amintire. Se revede 
în patul de-acasă, arsă de 
febră, cu frații , ,'
strînși în jurul ei... Tatăl 
bolborosea ceva 
carte, iar mama căuta de 
zor hainele curate ale fe
tei, pregătind-o pentru 
„drumul de veci". Și-acel 
om in alb care îi striga ta
tălui cuvinte neînțelese: 
„transfuzie... injecții... in
ternare..." Dar, mai ales, 
vocea înfundată a tatălui, 
cerînd omului în alb să nu 
tulbure „trecerea copilului 
in împărăția de o mie de 
ani".

Pare de necrezut, ab
surd: un tată cerea medi
cului să-i lase copilul pra
dă morții!

Dar să traducem în lim
baj... omenesc cele întirn- 
plate, pentru a explica 
drama tinerei care astăzi 
se bucură de viață. O in
fecție relativ banală care

putea fi ușor învinsa prin 
administrarea de antibio
tice. Tatăl însă s-a făcut 
luntre și punte pentru a-i 
împiedica pe medici să in
tervină. La început a ți
nut-o ascunsă de vecini. 
Apoi, cind infecția a înce- 

internatul ■' put să roadă trupul tînăr, 
a început s-o „pregăteas
că" pentru „viitoarea îm
părăție de o mie de ani".

Nu, tatăl nu este un a- 
lienat mintal, un schizo
frenic, așa cum s-ar putea 
crede. Sadismul era gene
rat de altceva: de 
misticismului, 
se pradă unei 
oase numite 
Cîteva dintre 
acestei secte care propagă 
cel mai odios obscuran
tism : 1) interzicerea orică
rei intervenții „din afară" 
asupra organismului ofae- 
nesc, adică a 
transfuziilor, 
chirurgicale; 2) facilitarea 
trecerii în „împărăția ce
lor o mie de ani" a tine
rilor; 3) interzicerea orică
rei bucurii „pămintene", 
pentru a o trăi în „viața 
de apoi"; 4) interzicerea 
oricărei lacrimi la moartea 
celor dragi, deoarece asta 
l-ar mînia pe... Iehova. 
Ceea ce, mai exact, în
seamnă : 1) lăsați-i pe oa
meni să moară; 2) pentru 
moarte, alegeți tinerii; 
nu vă lâsați „ispitiți" 
nici un fel de bucurie 
viață; 4) singura 
e să-1 vezi mort 
drag.

Cum adică, vă 
treba, intr-un sat 
nile Zăgrii, unde medicina, 
mecanizarea, electricitatea, 
învățătura au fost de mult 
împămîntenite de către oa-

bezna 
Omul căzu- 
secte religi- 
„iehovism". 

„preceptele"

speriați
dintr-o

injecțiilor, 
operațiilor

3) 
de 
în 

„bucurie" 
pe cel

veți în
că Poie-

meni, unde bucuriile vieții 
pătrund tot mai adine în 
existența oamenilor, unde 
copiilor le sint hărăzite 
frumoase rosturi în viață 
— mai pot persista aseme
nea anacronisme?

— Ne-am dat seama 
în casa vecinului se 
trece ceva rău. De cîteva 
ori am văzut mașina „Sal
vării" plecînd goală. Am

că 
pe-

...Dramă zguduitoare 
familia soților Alexandru 
și Ștefania C. din comuna 
Livezile de lingă Bistrița. 
Provocată de aceleași prac
tici mistice, purtînd ace
lași nume — „iehovism". 
Aveau trei fetițe: Monica 
(6 ani), Mihaela (4 ani) și 
Ana (2 ani și 3 luni). Toa
te au pierit în condiții tra
gice. Dacă împrejurările in

mintește bătrînul Ioan II- 
van, atit mama, cît și ta
tăl copiilor dădeau ace
leași răspunsuri stranii: 
„...noi le deschidem calea 
fericirii veșnice"; „are cine 
le purta de grijă — Ieho
va". în seara aceea, mama 
se afla la căpetenia ieho- 
vistă, bătrînul Alexandru 
Nițu, unde primea „in
strucțiuni", iar tatăl — la

spitalul din Bistrița. Prea 
tirziu însă!

Cinismul și neomenia 
„fraților întru domnul" nu 
s-au oprit aici. Ei s-au de
cis să-i „mîngîie" pe pă
rinții împietriți de durere, 
să-și manifeste „solidari
tatea" față de ei. Cum? 
Printr-o înscenare care în
trece orice închipuire. Au 
dat sfoară printre „frații"

întîmplat mai de- 
viața celor doi 
și-au neglijat ce

PREȚUL INUMAN
AL RĂTĂCIRILOR MISTICE

si învățămintele unor întîmplări tragice

auzit și vocile mînioase ale 
medicilor. Și-atunci am 
lăsat la o parte sfiala. Am 
pătruns în casă. Am scos 
noi înșine fetița, am che
mat „Salvarea" șl am scă
pat-o — ne spune una din 
vecine. Pentru salvarea vie
ții ei au fost folosite cele 
mai moderne mijloace ale 
medicinii. Iar acum, dato
rită acestui fapt, trăiește,, 
iși pregătește o viață fi
rească, demnă, ca si cei
lalți de-o vîrstă cu
Consătenii, dînd dovadă de 
adevărată omenie, au in
tervenit, au smuls-o mor
ții pe care i-o hărăziseră 
niște dogme întunecate. 
Viața a învins. Dar dacă...?1

ea.

care și-au pierdut viața ce
le trei fetițe n-ar fi cu
noscute, s-ar putea crede 
că a fost vorba de un ac
cident.

Dar să derulăm faptele. 
Soții C., prinși în tentacu
lele aceleiași secte, iși în
deplineau seară de seară 
„misiunea" de a atrage noi 
adepți din comună. Timp 
în care fetițele erau pără
site, încuiate in casă, pe 
dinafară; in încăpere, o 
sobă cu petrol. Nu o dată, 
vecinii le auzeau plîngînd 
dincolo de obloanele tra
se, nu o dată le-au atras 
atenția părinților asupra 
primejdiei ce le pîndește. 
De fiecare dată însă, iși a-

o altă fanatică din comu
nă, . Paraschiva Gamenschi. 
„întrunirile" au fost între
rupte de strigătele vecini
lor. Ireparabilul se produ
sese: soba cu petrol a ex
plodat. Au spart ușa. 
Le-au găsit pe cele trei fe
tițe asfixiate. Cineva a în
cercat imposibilul — res
pirație la gură. Incredibil, 
dar a fost bruscat de unul 
din „frați", Grigore Jau
ca, ginerele lui Alexandru 
Nițu : „Lăsați a se face 
voia lui Iehova". (?!!) 
Care om ar putea rămine 
pasiv in fața unei aseme
nea întîmplări? în cele din 
urmă, fetițele au fost sui
te într-o mașină și duse la

din alte localități, care au 
venit la cimitirul din Bis
trița, unde se afla sicriul 
cu cele trei fetițe. O adu
nătură pestriță, îmbrăcată 
in haine de culori țipătoa
re, a trecut prin fața sicri
ului, unde se bolboroseau 
versete de... laudă. Apoi, 
fiecare a ținut să-și arate 
„solidaritatea". Au aruncat 
peste ochii închiși ai co
piilor.... bani! Nu flori, ci 
bani! Hirtii de 25 și o sută. 
Tatălui i-au spus să adu
ne acești bani, ca pe o... o- 
frandă, ca pe o răsplată. 
Iar mamei, înnebunite de 
durere, i-au interzis să 
plingă.

Ce s-a 
parte cu 
soți care 
aveau mai scump in viață, 
copiii, datorită tributului 
plătit misticismului?

îl întîlnim pe Alexandru 
C. la consiliul popular, 
unde venise să ridice actul 
de deces. îșl sprijină băr
bia în pumnii mari, prin
tre care șiroiesc lacrimi. 
Nu încearcă să le șteargă. 
„Pling, pentru că atît mi-a 
mai rămas. Aș vrea să-i 
văd eu acum pe ăia care 
mi-au interzis". Și-și strin- 
ge pumnul mare. Cine i-a 
„interzis"? Ne-o spune sin
gur: „Ăia care i-au inter
zis și nevesti-mi. Acum, ea 
este la spital". Cine-s 
„ăia"? Nu e greu de ghi
cit. Acei propagatori ai în
tunericului și morții care, 
vorbind in mod fariseic 
despre „iubirea față de 
om", au terfelit în picioa
re demnitatea omului.

în sala consiliului popu
lar se lasă o liniște apăsă
toare. Funcționarul ii in- 
mînează certificatul de de
ces. Omul il deschide și-l 
parcurge absent. Parcă 
nu-i vine a crede. încear
că să așeze actul în porto
fel, dar se împiedică de 
un carnet CEC. 14 000 lei. 
Prețul copiilor. Și geme 
surd : „Ce-au făcut din via
ța mea! Cum mi-au otrăvi
t-o!".

Am stat de vorbă cu di
feriți oameni din sat, in- 
trebindu-i : „Cum de s-a 
putut petrece așa ceva ?“. 
Răspunsurile au fost una
nime : „Am fost cu 
zguduiți. Pentru că 
sint oameni așezați.
nici, oameni de omenie 
care trăiesc din plin noua

toții 
aici 

har-

viață pe care ne-o clădim", 
într-adevăr, și în această 
comună s-au produs în ul
timul timp schimbări re
marcabile, care au trans
format aspectul așezării, 
viața oamenilor. Bineface
rile civilizației și ale cul
turii se văd la tot pasul : 
numeroase antene de tele
vizor pe case, frumoasele 
clădiri ale școlii generale, 
căminului cultural, dispen
sarului. Cu atît mai mult 
stăruie întrebarea : cum de 
iși mai croiesc drum ase
menea manifestări ale îna
poierii, ale obscurantismu
lui ? Chiar dacă, de bună 
seamă, ele sint excepții.

Am auzit și următorul 
răspuns semnificativ : „To
tul trebuie luat în seamă 
de Ia început. Altminteri, 
pecinginea crește". Cu alte 
cuvinte, obștea satului, și, 
în primul rind, comuniștii, 
acești purtători ai adevăra
tului umanism,1 pot și tre
buie să preîntimpine ase
menea manifestări nocive, 
anacronice față de epoca 
noastră. Mai precis, prin- 
tr-o activitate politico-edu- 
cativă susținută, convingă
toare, argumentată, să în
drepte puternic lumina 
științei materialiste, a con
cepției noastre revoluțio
nare despre lume și socie
tate asupra părților um
brite din conștiința unor 
oameni, astfel încît să nu 
existe nici un colțișor unde 
să se poată aciua mucega
iul misticismului, al obscu
rantismului. Este o dato
rie a însăși omeniei din 
noi.

Laurentiu DUTA 
Gheorghe CRIȘAN
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în județele Ialomița, Ilfov și al
tele se află încă pe cîmp co
cenii de pe mii de hectare. Nu este 
nevoie de ei 7 Ba da, pentru că 
zootehnia are nevoie imperioasă de 
furaje, iar cocenii in perioada re
coltatului conțin circa 25—30 la sută 
din valoarea știuleților, adică foarte 
mult. Acum, după ce au trecut cîteva 
luni de toamnă cu ploi și de iarnă 
aspră, valoarea nutritivă a coceni
lor a scăzut, iar o parte sînt mu- 
cegăiți și degradați, Parcurgind un 
itinerar pe principalele trasee ale ju
dețului Ialomița, și îndeosebi pe tar
lalele mai îndepărtate de localități 
și de șoselele asfaltate, se poate ve
dea că de la data cînd unitățile agri
cole au anunțat încheierea recolta
tului, adică de la sfirșitul toamnei 
și pînă acum, s-a lucrat foarte puțin 
la strîngerea cocenilor și la elibe
rarea terenului. Acum, o parte a co
cenilor este împrăștiată pe cîmp, 
așa cum a rămas in urma combi
nelor ; pe alte suprafețe, unde au pă- 
șunat citeva zeci de mii de oi din 
județul Brașov sau din Ialomița, tul
pinile fără frunze zac vraiște. în 
alte locuri, cocenii au fost strînși în 
glugi, pe tarlale sau pe marginea 
acestora, dar transportul lor întîrzie. '

Se pune întrebarea*: ce fac con
ducerile unităților agricole. . consi
liile unice agroindustriale pentru 
a strînge tot ce mai poate fi utilizat 
în hrana animalelor, cit și pentru eli
berarea terenului și executarea grab
nică a arăturilor în „ferestrele ier
nii" ? ■ O constatare : viteza zilnică 

. planificată la strîngerea cocenilor și 
eliberarea terenului este de 700 hec
tare în cooperativele agricole și 450 
hectare in întreprinderile agricole de 
stat. Este prea puțin față de posibi
litățile reale, dar nici această sarcină 
minimă nu se realizează. Căutăm să 
aflăm cu ce mijloace și cu cît spor 
se lucrează la I.A.S. Jegălia, unde 
mai sint circa 500 hectare cu coceni 
sau tulpini de porumb. în ziua cînd 
am fost în această unitate, principa
lele cadre de conducere — directorul 
și inginerul-șef — erau la o ședință la 
S.M.A. De asemenea, șefii de fermă 

.erau și ei în ședință la sediul I.A.S. 
Secretarul organizației de partid din 
sbctorul vegetal, Constantin Tudo-

rache, care tocmai Încheiase ședința 
cu fermierii, sublinia că ar fi ne
cesare 20 de combine pentru a se eli
bera terenul. Desigur, este nevoie de 
organizarea întrajutorării cu utilaje 
pe ansamblul consiliului unic agroin
dustrial Dragalina, din care face 
parte unitatea amintită. Dar înainte 
de orice, trebuie folosite intens uti
lajele proprii, toate combinele și 
mijloacele de transport. Or. in timp 
ce cadrele de conducere și specialiș

cele 4 000 hectare cultivate cu po
rumb 
tru Dumitru, 
troiu.
tatul am început să ' strîngem coce
nii concomitent cu știuleții. încă din 
luna septembrie, posibilitate creată 
prin cultivarea hibrizilor cu perioade 
diferite de vegetație. Acum folosim 
produsele așa-numite secundare ale 
culturilor agricole — coceni, ciocă- 
lăi, vrejuri de soia — pentru a în-

precizează tovarășul Dumi-
' . directorul I.A.S. Pie-

Pentru a nu prelungi recol-

În vreme ce zootehnia are nevoie de cantități 
sporite de furaje, în multe unități din Ialomița 

și alte județe au rămas pe cîmp nestrînse 
importante cantități de coceni și furaje

tii își pierdeau timpul prin ședințe 
„de lucru", in cimp nu lucra nici una 
din cele 13 combine tip CSU. Aceste 
utilaje au fost concentrate Ia una 
din fermele cu suprafețe mari de co
ceni nestrinși, dar nimeni nu s-a gîn- 
dit să asigure și motorina strict ne
cesară tractoarelor. Și nu pentru că 
nu ar fi existat în întreprindere, ci 
pentru că nu a ajuns unde trebuie.

în județul Ialomița, unde s-au cul
tivat 174 000 hectare cu porumb, in 
cea mai mare parte pe terenuri iri
gate, a crescut atit producția de 
boabe, cit și cantitatea de coceni. 
Specialiștii apreciază că Ia fiecare 
hectar, în zona irigată, s-au obținut 
cite 5—6 tone de coceni și chiar mai 
mult. în multe unități, mecanizatorii 
și cooperatorii au depus eforturi stă
ruitoare pentru strîngerea și punerea 
la adăpost a tot ceea ce produce pă- 
mintul, atit știuleți, cit și tulpini. „La 
noi este prețuită întreaga plantă de 
porumb fără să o mai subimpărțim 
artificial in producție principală și 
secundară. De aceea am stimulat pe 
mecanizatori, pe toți lucrătorii uni
tății să strîngă cocenii de pe toate

grășa 5 000 de taurine și a hrăni mii 
de oi“.

Desigur, la fel procedează și alte 
unități agricole. Dar faptul că in 
multe I.A.S. și cooperative agri
cole recoltatul se consideră încheiat 
în timp ce cocenii mai stau vraiște 
pe cimp aduce în discuție atitudinea 
celor care, sub diferite motive, neso
cotesc acest furaj. Dincolo de as
pectele concrete, situațiile amintite 
vădesc o anumită mentalitate a' unor 
cadre de conducere. Să ne explicăm. 
S-a spus de multe ori în cursul anu
lui trecut și pe bună dreptate că 
1979 este un an al furajelor. In
tr-adevăr, ploile abundente din vară 
au favorizat dezvoltarea vegetației 
la toate culturile. în aceste con
diții nu pot fi in nici un fel jus
tificate situații întîlnite in diferite 
unități, unde, acum cînd mai sint 
citeva luni bune pină la viitoarea 
recoltă de masă verde, depozitele de 
furaje au multe locuri goale. Ca și 
in cazul cocenilor rămași în cimp, al 
paielor și vrejurilor, în unele locuri 
s-a manifestat aceeași atitudine d'e 
indiferență, de lipsă de spirit, gos-

podăresc. Or, dezvoltarea zootehniei 
nu se realizează cu cifre și planuri 
umflate ale unor unități, ci cu furaje 
cit mai multe. Iar sarcinile mari ce 
stau în fața zootehniei, resursele li
mitate de care dispunem nu îngă
duie nimănui să manifeste delăsare 
față de rezolvarea problemei fura
jelor. Reluăm aceste lucruri arhicu
noscute pentru a sublinia necesitatea 
ca organizațiile de partid locale să 
determine, încă de pe acum, condu
cerile unităților agricole. consiliile 
populare, consiliile unice agroin
dustriale să adopte măsuri concrete 
pentru creșterea producției de fu
raje, pentru a nu se mai repeta si- 

' tuații de. felul celor semnalate, să 
găsească noi soluții pentru, a asigura 
hrănirea animalelor în condiții co
respunzătoare și creșterea produc
ției zootehnice.

în momentul de. față eliberarea te
renurilor pînă la ultimul hectar con
stituie și una dintre sarcinile de ma
ximă urgență pentru pregătirea cam
paniei agricole de primăvară. Acum, 
cînd mijloacele mecanice nu s.înt an
grenate la alte lucrări, este necesară 
organizarea exemplară a activității 
formațiilor de mecanizatori. Specia
liștii, cadrele de conducere din 
cooperativele agricole Crăsani. Vlad 
Țepeș, Rași, Ciochina, Dorobanțu, 
unități în care există șute de hec
tare ocupate cu coceni, nu șe ocupă 
de organizarea muncii în schimburi 
prelungite. Supunem atenției această 
situație întrucît mijloacele . mecanice 
și atelajele pot circula în cîmp mai 
ușor cînd terenul este înghețat, în
deosebi seara și dimineața. Or. toc
mai la aceste ore în unitățile amin
tite nu se lucrează deloc.

Aspectele la care ne-am referit pun 
în lumină necesitatea intervenției 
hotărîte a organelor de partid și 
agricole județene, a consiliilor unice 
agroindustriale pentru strîngerea 
grabnică a cocenilor, a tuturor restu
rilor vegetale, pentru eliberarea 
grabnică a terenurilor și pregătirea 
acestora pentru viitoarea recoltă.

C. BORDEIANU 
M. VIȘOIU
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Din experiența 
colectivului muncitoresc 

de la Combinatul 
de lianți și azbociment

din Fieni

Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Drobeta-Turnu Severin — unitate 
nouă, modernă — constituie unul din 
pilonii de bâză ai industriei mehedin- 
țene. De la intrarea în producție a 
primelor capacități au trecut doar 
cițiva ani. Și mai scurt este timpul 
de cind combinatul a început să pro
ducă din plin, cu toate instalațiile, 
în ce constau, practic, principalele 
realizări economice ale colectivului 
combinatului? La unele instalații — 
cum sint cea pentru carton și con
fecții din carton și cea pentru hîrtie 
miez — parametrii proiectați au fost 
atinși cu 7 și, respectiv, 4 luni mai 
devreme. Producția livrată beneficia
rilor interni și partenerilor externi 
s-a bucurat, în scurt timp, de apre
cieri deosebite.

Firește, despre munca, despre re
zultatele. colectivului de aici se pot 
spune multe lucruri bune. De data 
aceasta ne vom opri însă la o va
loroasă experiență dobîndită. in scurt 
timp, în privința reducerii impor
tului.

„în acest scop — ne-a spus Anghel 
Bărbuț, secretarul 
partid din combinat — au fost con
stituite trei colective largi. în com
ponența cărora au intrat specialiști, 
tehnicieni, maiștri, conducători ai 
proceselor de producție cu înaltă ca
lificare, toți comuniști cu experiență. 
Sarcina lor? Analizarea cit mai te
meinică a posibilităților de diminua
re a importurilor de piese de schimb. 
Principalele aspecte legate de aceas
tă problemă s-au pus in dezbaterea 
organizațiilor de partid, s-au aprofun
dat pentru a stabili, împreună, acele 
măsuri care să asigure succesul, să 
determine mobilizarea întregului co
lectiv într-o asemenea acțiune de 
amploare".

• O perioadă de timp, peste 850 piese 
de schimb au fost prezentate în ca
drul unor expoziții. Aici, în acest 
„laborator" de confruntare directă a 
ideilor s-au cristalizat primele solu
ții tehnice, direcțiile de acțiune. Con
vinși că stă în puterea lor să reali
zeze, cu forțe proprii, piese de 
schimb la fel de bune și chiar mai 
bune decit cele din import, comuniș
tii au declanșat inițiativa : „Cu for
țele noastre, să realizăm piese de 
schimb la nivelul celor de import și 
chiar mai bune".

„La ora actuală, cînd s-a întărit în
crederea în forța și capacitatea de 
creație a tuturor, putem spune că 
pentru colectivul nostru nu mai exis
tă, practic, probleme, oricît de com
plexe ar fi ele, care să nu fie solu
ționate" — ne-a precizat ing. Gheor
ghe Scăueru, șeful serviciului meca- 
noenergetic. Afirmația se susține, 
după cîte ne convingem, cu puternice 
argumente. în prezent, peste 200 din
tre cei mai buni maiștri, tehnicieni, 
specialiști și muncitori cu înaltă cali
ficare se află angajați efectiv in 
munca de finalizare a unor studii și 
soluții tehnice.

Inițiativa comunistă se manifestă 
în cele mai diverse domenii. Bună
oară, la un moment dat, s-a pus pro
blema înlocuirii plăcilor de măcinare 
de la mașinile pentru defibrat așchii
le de lemn și de la morile de măci
nare cu discuri, ce se aduceau din

comitetului de

import, cu plăci realizate în combi
nat, cu forțe proprii. Șase oameni — 
Inginerii Gheorghe Gavrilescu, Ion 
Bugoi, Nica Marcel și muncitorii Du
mitru Pupăză, Alexandru Petreanu și 
Șțefan Popovici — au primit sarcina 
să se ocupe 
probleme. Și 
rat căile,
re, dar au __ ... ____ _
capăt, pînă s-a dovedit, în producție, 
că piesele de schimb respective sînt 
chiar mai bune, mai rezistente decit 
cele care se importau. Și un alt 
exemplu: comunistul Victor Vieșoiu a 
fost preocupat, un timp, de găsirea 
unor modalități pentru înlocuirea 
pieselor de la motoarele cu turație 
variabilă și de la instalația de albit 
celuloza. S-a consultat cu o serie de 
tovarăși de muncă, a colaborat cu ei 
pe timpul efectuării unor repetate 
experiențe și, în final, a reușit să 
înlocuiască piesele din import cu cele 
realizate in cadrul atelierului, propriul

Cum este și normal, toate aceste 
experimentări și soluții elaborate au 
vizat, în permanență, asigurarea ca
lității bune a reperelor respective, 
eficiența pe planul cheltuielilor, al 
consumurilor de materiale. Bunăoară, 
în momentul cînd s-a optat pentru 
cea mai bună variantă tehnologică în 
ceea ce privește înlocuirea zalelor de 
la transportoarele de baloți pentru 
celuloză, a apărut o altă idee, deo
sebit de valoroasă : „Realizînd aceste 
zale în locul celor din import, șă gă
sim soluții și pentru a reduce consu
mul de metal 1“ Reperele de la trans
portoare au fost realizate tot cu forțe 
proprii. Efectul : zalele respective se 
comportă foarte bine în procesul teh
nologic și, în același timp, se obține, 
numai de aici, o însemnată economie 
de oțel de calitate superioară.

Tot printr-un susținut efort de in
teligență și neobosite căutări din 
partea comuniștilor, a celorlalți oa
meni din combinat, s-au găsit soluții 
și pentru înlocuirea cuțitelor de la 
mașina de carton ondulat, de la ma
șina de confecții din carton ondulat 
și de la morile conice. într-un timp 
mai scurt față de cel preconizat ini
țial, tot în cadrul combinatului, trans
portoarele pentru alimentarea cu 
lemn de celuloză a mașinilor de tocat, 
ce se aduceau din import, s-au în
locuit cu cele realizate prin eforturi 
.proprii'; Eficiența : sînt mai rezisten
te și capacitatea de alimentare a ma
șinilor a sporit, pe această cale, cu 
peste 40 la sută. Autorii inițiativei : 
ing. Vasile Nuțu și șeful de echipă 
Gheorghe Ciupercă. Grupa de cerce
tare din combinat, în colaborare cu 
specialiști de la Institutul. de cerce
tări textile din București, a început 
deja acțiunea de înlocuire și asimi
lare în producție a unor postavuri 
tehnice pentru mașinile de hîrtie, car
toane și cele pentru deshidratat ce
luloză. Pină în prezent s-a reușit 
să se înlocuiască peste 45 la sută 
din necesarul din import la acest 
produs.

Desigur, exemplele ar putea conti
nua. Fapt este că numai în anul tre
cut, de pildă, un număr de 160 de 
piese de schimb, care se aduceau din 
import, s-au înlocuit cu cele realizate

de solutionarea acestei 
nu numai că au elabo- 
soluțiile de rezolva- 
dus acțiunea pină la

în combinat. Puternic mobilizat de 
sarcinile și obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
pentru acest an colectivul și-a propus 
sa mai asimileze in producție încă 
130 astfel de repere. Și eficiența eco
nomică este deosebită. De la declan
șarea inițiativei amintite și pină Ia 
această dată — sînt mai puțin de 3 
ani — în combinat au fost asimilatei 
prin eforturi proprii, cu bune și foar
te, bune rezultate, peste 600 tipodi- 
mensiuni ce se aduceau din import. 
Aceasta echivalează cu o economie de 
aproape 12 milioane lei valută.

Virgiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii

Lucrătorii secției mecanice nr. 
1 din cadrul Combinatului de 
fibre sintetice din Iași, punînd 
în acțiune gîndirea creatoare 
colectivă, reușesc s§<, realizeze 
importante utilaje și- piese,.' de 
schimb’ cu forțe' proprțț ’jșpriji 
autoutilare. între acestea se nu
mără agregate, de uscare a fi
brelor și firelor poliesterice, re
zervoare schimbătoare de căl
dură, vase cu agitare și altele. 
Acest harnic colectiv a reușit să 
realizeze recent și o instalație 
de cromare cu ajutorul căreia 
se pot recupera și valțurile ce 
se folosesc în procesul fabrică
rii firelor și' fibrelor sintetice, 
utilaje procurate din import. în 
acest fel, pe ansamblul combi
natului ieșean se vor economisi 
anual peste 2 milioane lei va
lută. (Manole Corcaci).

ț

Aici, la Fieni, a fost construită, 
încă, din 1914, o fabrică de ciment 
care prelucra calcarele de Lespezi, 
Dobrești și Gîlma, marnele de la 
Malu Roșu și gresiile calcaroase de 
la Moroeni. în ultimii ani, fabrica a 
fost extinsă și modernizată ; s-au 
construit noi linii tehnologice și astăzi 
combinatul de lianți și azbociment, 
căci despre el e vorba, se numără 
printre cele mai importante unități 
ale industriei materialelor de con
strucții. O întreprindere dotată cu 
utilaje de înalt randament, cum este 
cuptorul de 3 000 t clincher pe zi, unde 
întregul proces tehnologic este con
dus și urmărit de un calculator care 
stabilește parametrii optimi de func
ționare. Omului îi revine aici rolul de 
a supraveghea și de a asigura buna 
exploatare și întreținere a acestor 
utilaje de mare productivitate, de 
funcționarea cărora depind și rezul
tatele obținute in producție.

Pentru cimentiștii din Fieni. bilan
țul anului 1979 constituie o confir
mare a bunelor rezultate. S-au reali
zat peste prevederi : 129 000 t ciment, 
225 km echivalenți tuburi, 185 000 
mp plăci, 11 500 t var și o pro
ducție netă suplimentară de 16 406 000 
Iei. Sint rezultate ce onorează stră
daniile unui colectiv de oameni dor
nici să găsească mereu soluții teh
nice moderne, eficiente, care să ducă 
la sporirea producției, a productivi
tății muncii. Un colectiv despre a 
cărui hărnicie vorbesc și obținerea 
în 1979, pentru a două oară, a „Or
dinului Muncii" și decernarea titlu
lui de unitate fruntașă pe ramură.

Care este explicația acestor succe
se ? Scump la vorbă și pasionat de 
rigoarea cifrelor, directorul tehnic al 
combinatului, tovarășul inginer Ion 
Simioneseu, punctează sintetic cîteva 
din laturile activității economice a 
întreprinderii': „Buna pregătire a 
condițiilor tehnico-materiale necesare 
producției, buna organizare a mun
cii, a tuturor locurilor -de 
perfecționarea conducerii, 
rea calificării oamenilor sînt 
ocupările noastre statornice, 
racteristic pentru activitatea noastră 
este faptul că de fiecare dată sintem 
interesați nu numai 
«la zi», ci și de cele 
Ne gindim nu numai 
care-1 facem azi, ci 
care-1 vom face miine".

Măndoîu,

Noi produse și tehnologii moderne
în perioada care a 

trecut din actualul 
cincinal, industria ju
dețului Dîmbovița a 
traversat un intens 
proces de moderniza
re și diversificare a 
producției. în acest

timp, colectivele de oa
meni ai muncii din în
treprinderile județului 
au introdus în fabri
cație 353 produse noi 
și reproiectate, printre 
care 67 tipuri' de ma
șini, utilaje și instala-

ții, noi mărci de ote
luri și laminate, lămpi 
electrice, aparataj e- 
lectric, materiale de 
construcții, textile și 
confecții. Totodată au 
fost aplicate în pro
ducție 170 tehnologii 
noi. (Gh. Manea).

muncăț 
ridica- 

pre- 
Ca-

Despre inginera Viorica 
despre competența ei profesională se 
vorbește mult și cu mîndrie în com
binat. Are un birou luminos și cald, 
dar n-am găsit-o aici. Era în com
binat. Ne prezintă citeva din soluții
le tehnice experimentate, vorbește cu 
înflăcărare.

„Prin introducerea piritei cu adaos 
corector la măcinarea brută la linia 
de 3 000 tone de clincher pe zi s-a 
reușit stabilirea procentului optim de 
adaos. Rezultatul 1 Făina pentru li
nia de 3 000 arde mai ușor și de aici 
însemnate economii la consumul de 
energie și o simțitoare creștere a ca
lității. O altă măsură : îmbunătățirea 
parametrilor tehnologici la cuptoare
le de var, prin montarea unor regu
latoare de presiune pe conducta de 
gaze, a permis atingerea parametrilor 
optimi de funcționare a cuptorului 2 
și îmbunătățirea calității varului".

Sint doar citeva din măsurile apli
cate, o parte din soluțiile tehnice da
torate nestinsei dorințe de promo
vare a noului, de permanentă mo
dernizare specifice oamenilor pentru 
care meseria nu e simplă profesie, ci 
.perseverență, frămîntare, căutare.

Pe inginerul Florin Apostol l-am 
găsit la gura cuptorului de 3 000, aflat 
în reparație planificată.

„Cu prilejul reparației planificate 
aplicăm — ne spune interlocutorul 
nostru — în premieră națională și 
poate chiar mondială una din solu
țiile tehnice stabilite de noi : dimi
nuarea și chiar excluderea posibili
tății de deformare a tolei cuptorului, 
prin reducerea la minimum posibil a; 
jocului de manta, adică dintre supra-j 
fața cuptorului și inelul de rul'are.' 
Acest gigant de oțel aflat în perma
nentă rotire, datorită atît greutății 
lui considerabile, cît și jocului amin
tit dă naștere'unei ușoare deformări 
care, transmisă în interior, deterio
rează căptușeala. Refacerea ei în 
actualul ritm înseamnă consum de

materiale și de timp, timp în care 
un utilaj de bază, un utilaj de foarte 
mare productivitate rămine blocat, nu 
produce".

Aplicarea acestei soluții va con
duce la reducerea frecvenței re
parațiilor planificate, la creșterea 
ciclului de funcționare* și mărirea 
productivității cuptorului. Se esti
mează obținerea pe această cale a 
unei producții suplimentare de circa 
30 000 t ciment pe an. Considerăm câ 
nu ar fi lipsită de interes organizarea 
unui schimb de experiență intre uni
tățile de profil din țară, în vederea 
preluării acestei inițiative, a acestei 
soluții tehnice valoroase.

„încă un fapt deosebit — inter
vine tovarășul Petru Bălan, secretar 
adjunct al comitetului de partid — 
care probează, o dată în plus, spiritul 
de întrajutorare muncitorească, evi
dențiat și acum la reparația cupto
rului de 3 000. Din celelalte secții, de 
la celelalte linii tehnologice parti
cipă muncitori care contribuie efectiv 
la grăbirea ritmului, 
timpului 
muncind 
ferent de 
remarcat 
lor de muncă : Ion Marcelin 
de formație, lăcătuș, . Ion Aldea — 
sudor, Ion Nedelea — morar. Vasile 
Suditu — lăcătuș, Alexandru Bărbu- 
lescu — șef de formație, lăcătuș".

încă o inițiativă care ar putea fi 
preluată de alte unități, una din cele 
ce nu se află trecute în nici un plan 
de măsuri, dar cari
tutor acestor preocupări : în prima 
lună a acestui an, colectivul combiha- 
tului a realizat peste plan 10 000 tone 
ciment, 15 000 mp plăci din azboci
ment și 2 000 tone var pentru con
strucții.

Cezar CONSTANTINESCU 
Ion MANEA

la scurtarea 
afectat reparației, fiecare 
acolo unde e nevoie, indi- 
calificarea lui de bază. S-au 
prin entuziasmul și faptele 

șef

' .. -_rg e pornită din su-
fletul’>bămenilorj’. Și o dovadă a tu-

Creșterea
R

(Urmare din pag. I)

la sută. Sint rit- 
situează, în conti- 

în rindul țărilor 
dinamism ccono-

de problemele 
de perspectivă, 

la pasul pe 
și la pasul pe

Combinatul de celuloza și hîrtie Drobeta-Turnu Severin

Ce a însemnat creșterea accelera
tă a venitului național în anii ac
tualului cincinal pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru viața 
poporului ? Tocmai pe baza acestei 
creșteri și prin înfăptuirea consec
ventă a politicii partidului de re
partizare judicioasă a venitului na
țional pentru dezvoltare și consum, 
în perioada 1976—1980 se realizează 
un volum de investiții de circa 970 
miliarde Iei, practic egal cu volu
mul total al investițiilor din cele 
trei cincinale precedente. Se asigu
ră astfel punerea în funcțiune a 
peste 2 800 capacități noi industriale 
și agrozootehnice mai importante, 
modernizarea și reutilarea a nume
roase întreprinderi și secții, reali
zarea unui important număr de 
obiective social-culturale. Tot pe 
această bază s-a înfăptuit prima 
etapă a majorării retribuțiilor și s-a 
trecut Ia aplicarea prevederilor 
celei de-a doua etape, ceea ce va 
duce Ia creșterea în cursul acestui 
cincinal cu circa 32 Ia sută a retri
buției reale a oamenilor muncii, 
față de 18—20 la sută, cit era pre
văzut initial. De asemenea, au fost 
majorate pensiile și alocațiile pentru 
copii, s-a realizat un amplu pro
gram de construcții de locuințe.

Perspectiva ? O găsim limpede 
oglindită în programele muncii 
noastre. în acest an, cînd întregul 
popor este chemat să acorde votul 
candidaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, venitul națio
nal, potrivit planului, urmează să 
crească cu 8,8 Ia sută, iar în cinci
nalul viitor într-un ritm mediu a- 
nual de 6,7—7,4 
muri înalte, care 
nuare, România 
cu cel mai înalt 
mic.

înaltul dinamism al venitului na
țional nu se realizează de la sine: 
aceasta înseamnă muncă și iar 
muncă, muncă din ce în ce mai 
bine organizată, mai spornică, mai 
eficientă ; înseamnă participarea 
tuturor cetățenilor patriei, cu toată 
forța și capacitatea lor creatoare, 
Ia creșterea eficienței economice, 
la realizarea unei calități noi, su
perioare, în toate domeniile de ac
tivitate. Iată de ce, votînd la 9 
martie candidații Frontului Demo
crației șî Unității Socialiste, votăm 
pentru politica înțeleaptă, realistă 
a Partidului Comunist Român de 
dezvoltare și modernizare a econo
miei naționale, de creștere a bună
stării întregului popor.

în anul 1979, un tînăr colectiv, cel 
al Combinatului industrial pentru 
construcții de mașini Bistrița, nu 
și-a realizat decît în proporție de 
45,4 la sută sarcina planificată de 
creștere a productivității muncii 
(calculată pe baza producției nete). 
Față de anul precedent, realizările 
efective la acest indicator sintetic 
erau mai mari cu 61,7 la sută. Ală- 
turînd cele două cifre ajungem la 
concluzia, că in 1979 s-au 
eforturi stăruitoare pentru 
rea productivității muncii, dar 
toate acestea constructorii de 
șini bistrițeni se află departe 
numai față de sarcinile de plan, ci și 
de posibilitățile de care dispun.

Desigur, restanțele la produc
tivitatea muncii se datorează in
trării in funcțiune, anul trecut, 
cu întirzieri. cuprinse între 3 și 11 
luni, a nu mai puțin de 9 capacități 
de producție, ca și nefundamentării 
corecte a nivelului cheltuielilor la 
1 000 Iei producție marfă. Sint prin
cipalele motive, numite obiective, ale 
neimplinirii. Lor li se adaugă o 
listă de alte cauze, la fel de impor
tante pe planul nerealizării sarcini
lor de creștere a productivității 
muncii, cauze care din păcate sint 
trecute, cu destul de mare ușurință, 
cu vederea. Iată doar citeva dintre 
ele : indicele de utilizare a mașini- 
lor-unelte, bunăoară, nu a atins nici 
60 procente, iar cel de folosire a 
timpului de lucru maxim disponi
bil s-a situat cu 1,8 la sută sub cota 
stabilită ; numărul învoirilor și ab
sențelor nemotivate a atins 170 mii 
ore-om, echivalentul unei producții 
nete de peste 6 milioane lei. în ace
lași șir al neîmplinirilor notăm și 
slaba pregătire a fabricației, lipsa de 
capacitate la atelierele de proiectare

tehnologică, decalajul dintre cate
goria medie a lucrărilor și cea de 
calificare a personalului muncitor.

Fie și sumară, această trecere în 
revistă a. neajunsurilor poate servi ca 
termen de comparație pentru ceea 
ce s-a întreprins și urmează să se 
întreprindă, astfel incit acest an să 
fie mult mai spornic. Iar pentru că și

nologică", urmînd ca pentru lucră
torii în sarcina cărora se înscriu 
întreținerea și exploatarea mașini
lor cu comandă numerică, automate 
și semiautomate să fie 
cursuri de specializare.

Un alt ansamblu de 
vizează perfecționarea 
fabricației și, pe această

organizate
15 măsuri 
organizării 
bază, obți-

de găuri-multiax și a altor mașini, ca 
și materializarea a 13 măsuri ce vi
zează perfecționarea tehnologiilor 
vor contribui substanțial la creșterea 
productivității muncii.

Se prefigurează și alte măsuri pen
tru sporirea productivității muncii, 
pentru că în programul, menit să 
fundamenteze nivelul acestui indica-

rezervele interne 
in profunzime și, ■

depus 
crește- 

cu 
mâ

nu
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la marea unitate bistrițeană. omul, 
omul direct productiv este și rămine 
cel care dă tonul rezultatelor în creș
terea productivității muncii, ne vom 
opri mai intîi asupra direcțiilor de 
acțiune menite să ducă la creșterea 
indeminării, calificării și policalifi
cării personalului muncitor. Astfel 
va fi generalizat, în toate unitățile 
din combinat, sistemul ce se aplică 
experimental în secția de prelucrări 
mecanice a întreprinderii de utilaj 
tehnologic, ca un muncitor specialist 
să lucreze la două mașini, avînd 
drept ajutor un proiectant. Săptămî- 
nal, în toate secțiile și atelierele va 
fi introdusă „ora de pregătire teh-

nerea unei producții nete de peste 
40 milioane lei, concomitent cu 
creșterea productivității muncii cu 
peste 3,3 la sută. Este vorba despre 
lansarea centralizată in execuție 
a reperelor tipizate pentru electro- 
filtre și filtre cu saci, reducerea 
numărului de muncitori indirect pro
ductivi cu 8 la sută și repartizarea 
lor in sectoarele direct productive, 
creșterea indicelui de utilizare a ma- 
șinilor-unelte la 88 la sută și gene
ralizarea, pină la sfirșitul trimestru
lui III, pe întregul combinat, a lu
crului in trei schimburi la aceste uti
laje. Realizarea prin autoutilare a 
unor dispozitive de sudură, agregate

tor, tehnologii nu și-au spus încă 
răspicat cuvintul referitor la tipiza
rea producției. Nu a fost cuprinsă în 
plan nici o acțiune care să pună în 
valoare forța creatoare a specialiști
lor cu pregătire superioară, mulți 
dintre ei acționînd deocamdată ca 
simpli dispeceri sau minuitori de 
bonuri de materiale, in loc să lucreze 
in proiectare, in serviciile de con
cepție sau efectiv în sectoarele cu 
utilaje de înaltă performanță. Lip
sesc, totodată, măsurile menite să 
accentueze rolul deosebit ce revine 
maiștrilor și șefilor de brigadă in 
domeniul îmbunătățirii substanțiale 
a disciplinei tehnologice și â muncii,

ceea ce denota ca 
nu au fost sondate 
mai ales, nu s-a reușit să fie inves
tigate pînă la nivelul fiecărui loc 
de muncă.

Cu toate aceste miniisuri, con
structorii de mașini bistrițeni vor 
spori, prin efort propriu, producti
vitatea muncii in 1980 față de rea
lizările anului trecut cu 10 la sută. 
„Deși ne stă în putere și sintem ho- 
tăriți să depășim cele 10 procente de 
creștere a productivității muncii — 
ne declara șeful biroului plan, ingi
nerul Dorin Abagiu — exclusiv pe sea
ma eforturilor noastre, și la începu
tul anului 1980 combinatul nostru se 
află exact în situația de la începutul 
anului precedent în privința funda
mentării producției nete, a cheltuie
lilor de fabricație și deci și a creș
terii productivității muncii. Mai exact, 
pentru acest an, C.I.E.M.M.R. Bucu
rești ne-a stabilit o sarcină de crește
re la productivitate insuficient fun
damentată".

în concluzie, la Combinatul in
dustrial pentru construcții de ma
șini Bistrița, în momentul de față se 
cer a fi îndeplinite două condiții : 
valorificarea integrală, superioară a 
rezervelor interne printr-o mobili
zare mai intensă a întregului colec
tiv și intervenția neîntîrziată a cen
tralei industriale pentru identifica
rea posibilităților reale de creștere a 
productivității muncii in această 
unitate economică și pentru sta
bilirea, împreună cu conducerea 
combinatului, a celor mai eficiente 
căi și direcții de acțiune în vederea 
valorificării lor integrale, așa 'cum o 
cer interesele economiei naționale.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii*
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Perfecționarea permanentă a pregătirii 
cadrelor de conducere din economie
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„Greul- 
Pâmîntului"

La Basarabi-Culme, în cel mai 
dificil și mai greu sector al Ca
nalului Dunărea-Marea Neagră, 
unde albia viitoarei magistrale 
de apă se sapă la adincimea de 
60—70 de metri, a apărut zilele 
acestea un uriaș de oțel. Greu
tatea „uriașului" : 35 de vagoa
ne ! Infigindu-și colții în pă- 
mint sau în rocă, el dislocă, în 
doi timpi șl trei mișcări, un... 
vagon de piatră sau de pămînt I 
Constructorii l-au botezat ase
menea figurilor din basme : 
„Greul-Pămintului" și „Sfarmă- 
Piatră".

Știți cine e uriașul 7 Este cel 
mai mare excavator românesc, 
construit la Brăila.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Mărul 
matusalemîc

„Nu știu pînă la ce vîrstă un 
măr poate să facă... mere, dar 
eu am unul tare bătrîn. Și așa 
bătrîn cum este, astă-toamnă a 
făcut mere la fel de frumoase 
și gustoase ca pe vremea copi
lăriei bunicului"...

Cel care ne semnalează acest 
lucru — loan Moraru din Rușii 
Munți, județul Mureș — ne spu
ne că vîrsta mărului este stabi
lită cu precizie la... 168 de ani. 
Cum a ajuns la această. soco
teală „precisă" 7 Din mărturiile 
transmise din tată-n fiu. Așa
dar, plantat in 1812, nici a- 
cum, în 1980, nu l-au doborit 
viscolul și zăpezile. Așteaptă, ti
nerește, să intre în primăvară.
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Vreți chibrit?
I
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Numai dacâ luafi 

și... țigări"
Medicul Ion Micuț din Curtea 

de Argeș ne semnalează faptul 
că, de mai multă vreme, în 
urbea lui lipsesc din comerț 
cutiile de chibrituri. „Mai exact 
— ne scrie el — din cauza unei 
proaste aprovizionări nu există 
o cantitate îndestulătoare de 
chibrituri pentru toată lumea, ci 
numai pentru... fumători. Adică 
se vind condiționat : -Vreți chi
brituri 7 iMați și un pachet de 
țigări» — îți spune vinzătorul 
sau vinzătoarea. Dacă încerci 
să-i spui că nu ești fumător, nu 
mai ești învrednicit nici măcar 
cu un răspuns, ți pleci supărat... 
foc!". v-
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Fîntina 
și ghețușul

E iarnă, e ger, mai ales noap
tea, iar apa din jurul fîntinilor 
îngheață. La aceste izvoare de 
apă ale bunilor gospodari e les
ne de mers, pentru că ori se fe
resc să împrăștie apa în jurul 
fintînii. ori se îngrijesc să spar
gă și să înlăture ghețușul. Ceea 
ce nu s-a întimplat cu una din 
fîntînile din satul Ibănești, co
muna Al. Vlahuță, județul. Vas
lui. Cind o gospodină a încer
cat să scoată apă, a alunecat pe 
gheața din jur și a căzut în fin- 
tîn'ă. Nu a mai putut fi salvată.
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„Cine ți-o mai 
lua basma..."

După ce a colindat multă 
me țara in lung și in lat, 
căpătîi, Marian Mocanu

I
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vre- 
fără 

__ , din 
Robească, județul Buzău, a po
posit și la Brașov, începînd să 
lucreze intr-o întreprindere. „Să 
lucreze" este un fel de a spune, 
pentru că a început să absen
teze cu zilele, reluindu-si vechile 
îndeletniciri dubioase, care în 
limbajul legii se cheamă hoție. 
Ce credeți că făcea pentru a-i 
speria pe cei de la care fura și 
pentru a nu fi recunoscut după 
aceea 7 Iși mînjea fata cu funin
gine și iși punea o basma. pe 
cap. In felul acesta a săvîrșit 
mai multe furtișaguri, astfel că 
organele de 
urmele lui. 
și-a mînjit

pe

I

miliție erau 
Deunăzi, după ce 

........ din nou fața.cu 
funingine, n-a mai apucat să-și 
pună și basmaua... După cum 
nici la judecată n-o să scape... 
basma curată.
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Mașina 
abandonata

O ditamai autofrigorifică (31— 
DJ—7052) a Fabricii de ulei Po
dari a rămas in pană exact în 
mijlocul unei șosele cu zăpadă 
și polei din județul Olt. In loc 
ca șoferul Florea Danciu să în
cerce s-o ducă la marginea dru
mului, s-o repare sau să cheme 
în ajutor depanarea, s-a dat jos 
de la volan, a încuiat cabina și 
a plecat, fără să se mai uite 
înapoi să vadă cum hărăbaia lui 
încurcă circulația.

Așa a stat autofrigorifîca, în 
mijlocul drumului, cîteva zile și 
nopți la rînd, pînă cind lucrăto
rii de miliție au reușit, cu chiu, 
cu vai, s-o scoată de pe partea 
carosabilă a drumului. L-au gă
sit și pe șofer, l-au urcat la vo
lan și i-au urat „Drum bun".

Dar iată că, a doua zi, la în
toarcerea de ~ ~
aceeași autofrigorifică a fost gă
sită abandonată pe aceeași șo
sea, cu zăpadă și polei, dar de 
data asta și mai periculos, intr-o 
curbă, avînd o încărcătură in 
valoare de 600 000 lei. Tot mili
țienii, cu greu, au scos-o iar 
pe partea carosabilă.

Să vedem cum o „scoate" 
cum la capăt șoferul.

la București,

de

a-

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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Trecerea la o nouă calitate în în
treaga activitate economico-socială, 
cerința esențială pusă in fața tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii de 
Congresul al Xîî-lea al partidului, 
este condiționată în mod hotărîtof, 
între altele, de pregătirea cadrelor 
de conducere, a tuturor factorilor de
semnați să participe la adoptarea de
ciziilor în cadrul organelor de con
ducere colectivă. Acest subiect a for
mat obiectul convorbirii avute cu 
prof. univ. MIHAIL DUMITRESCU, 
decan în Academia „Ștefan Gheor
ghiu".

— Intrarea societății românești în- 
tr-o fază nouă, superioară, a dezvol
tării sale — a subliniat interlocuto
rul — impune o preocupare stă
ruitoare pentru creșterea nivelului de 
pregătire al tuturor oamenilor mun
cii. Trebuie să subliniem din capul 
locului că beneficiem de un sistem 
național, bine 
conceput și origi- 
nai, de 
nare a 
tuturor 
lor de 
muncii, 
din 1971, din ini
țiativa și pe baza 
orientărilor tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, sistem 
recunoscut și apreciat în multe părți 
ale lumii.
Academia „Ștefan Gheorghiu" are un 
rol important, ocupîndu-se de per
fecționarea cadrelor de conducere, a 
specialiștilor instructori în domeniul 
organizării și conducerii, a altor ca
tegorii de specialiști, precum și un 
rol de îndrumare metodologică față 
de centrele 
fecționare.

— Să ne 
Academiei . _________ . .
pregătirii echipelor de conducere.
• — Academia „Ștefan Gheorghiu" 
acționează' în această direcție prin 
centrele sale de perfecționare și prin 
școlile interjudețene de partid, bene
ficiind de largul concurs al unor co
mitete județene de partid, al comite
telor de partid și conducerilor unor 
mari unități economice. Programe de 
perfecționare a pregătirii cadrelor de 
conducere s-au realizat la un număr 
însemnat de întreprinderi, cum ar fi: 
Combinatul siderurgic Galați, între
prinderea mecanică Mîrșa — din ju
dețul Sibiu, întreprinderea de utilaj 
petrolier și reparații Teleajen din 
județul Prahova, întreprinderea de 
sîrmă și produse de sîrmă Buzău, în
treprinderea de autocamioane Bra
șov și altele.

în aceste programe, desfășurate ne
mijlocit în unitățile de producție res
pective, au fost cuprinse toate cadre
le. care alcătuiesc echipa de condu
cere, în sensul cel mai cuprinzător — 
respectiv de la membrii consiliului 
oamenilor muncii și ai comitetului de 
partid pină la conducătorii forma
țiilor de lucru. Au fost avuți în ve-( 
dere, în mod deosebit, reprezentanții 
oamenilor muncii incluși în diferitele’ ’ 
organisme ale autoconducerii, cadre
le de conducere nou numite, precum 
și rezerva de cadre.

— Ce elemente de noutate pot fi 
relevate 7

— Printre elementele de noutate 
care evidențiază, înainte de toate, 
responsabilitatea beneficiarilor aces
tor cursuri se află și faptul că pro
iectarea și definitivarea conținutului 
fiecărui program de perfecționare s-au 
realizat în cadrul unei acțiuni de cer
cetare aplicativă pe baza sugestiilor 
și propunerilor participanților, ca ur
mare a unei vaste analize diagnostic, 
în fapt fiind vorba de un autodiag- 
nostic. Aceste analize au avut meritul 
de a determina, în raport de priori
tățile producției, necesitățile con
crete de perfecționare a echipei de 
conducere. în conținutul programului 
au fost prevăzute teme în măsură să 
aprofundeze, la specificul unităților, 
problemele politicii partidului și sta
tului nostru. De asemenea, temele cu 
caracter economic, de organizare și 
conducere au fost tratate în strînsă

perfecțio- 
pregătirii 
categorii- 

oameni ai 
creat încă

legătură cu aspectele tehnologice și 
profesionale. Paralel cu desfășurarea 
acestor programe, s-au elaborat de că
tre participanți, sub îndrumarea ca
drelor didactice și specialiștilor de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", pro
iecte care urmăresc rezolvarea con
cretă a unor aspecte de stringentă 
actualitate în vederea ridicării para
metrilor tehnici, economici și organi
zatorici ai unității respective.

Valoarea acestor acțiuni rezidă în 
asigurarea unui pronunțat caracter 
practic-aplicativ programelor, prin 

. desfășurarea lor în unitățile de pro
ducție, prin particularizarea fiecărei 
teme la specificul sarcinilor și activității întreprinderii,

.— Exemplificați cîteva cazuri în 
acest sens.

— Astfel, Ia Combinatul siderurgic 
Galați, prin analiza ce a avut ca 
obiect creșterea productivității mun-

la nou. Oamenii întreprinderilor 
pătă o îndeminare suplimentară, 
optică nouă de evaluare, cunoaștere 
și rezolvare a problemelor conduce
rii producției, a activității economice. 
Apoi, maniera colegială de colabora
re constituie, de asemenea, un ele
ment pozitiv. Cert este că după ple
carea specialiștilor noștri din intre- 
prinderi, aici rămine un climat pro
pice activității de perfecționare pe o 
îndelungată perioadă de timp. Cred 
că acesta este ciștigul cel mai mare.

Se poate remarca și faptul că prin
tre elementele de esență generate de 
acțiunile de perfecționare a pregătirii 
echipei de conducere se află și ca
racterul de durată și continuitate al 
unui climat favorabil autoperfecțio- 
nării, adeziunea față de nou, lărgi
rea orizontului cunoașterii, utilizarea 
unui limbaj comun de tratare a dife
ritelor aspecte noi

Modernul club al întreprinderii - gazdă a intilnirii cu poezia

Inițiative ale Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pe linia integrării învățămintului cu cercetarea 

științifică și producția

in cadrul acestui sistem

departamentale de per-

oprim asupra experienței 
privind perfectionarea

cii la laminorul de tablă groasă, se 
va realiza o importantă producție su
plimentară. Un rezultat similar se va 
obține prin proiectarea și introduce
rea unui sistem de întreținere func
țională la uzina de laminate plate, cît 
și prin eliminarea punctelor de stran
gulare pe fluxul de expediere a coc
sului. La întreprinderea de utilaj pe
trolier și reparații Teleajen, prin 
aplicarea lucrărilor și proiectelor 
realizate, a fost obținută o însemna
tă producție suplimentară ; de ase
menea, lă întreprinderea mecanică 
Mîrșa, efectele economice nete ob
ținute în prima etapă se cifrează 
la circa 27 milioane lei. La întreprin
derea de sîrmă și produse de sîrmă 
Buzău s-au realizat, printre altele, 
creșterea producției nete, reducerea 
opririlor pentru reparații, îmbunătă
țirea utilizării capacităților de pro
ducție. La Ioc de frunte s-au aflat și 
preocupările pentru cercetarea și re
zolvarea problemelor sociale ale oa
menilor muncii, care au fost prezente 
atît în lucrări special întocmite, cît și 
in conținutul celorlalte lucrări.

— Dincolo de rezultatele măsura
bile ale studiilor, credem că realiza
rea lor prezintă avantaje mult mai 
mari, de cu totul altă natură, adică 
pe planul întronării in întreprinderi 
a ideii de conducere științifică, al 
formării convingerii că fără o perfec
ționare continuă a activității de con
ducere nu este posibilă obținerea 
unor bune rezultate pe o lungă pe
rioadă de timp.

—.. Observația este cit se poate de 
îndreptățită. Faptul că la realizarea 
studiilor participă, alături de specia
liștii Academiei, un mare număr de 
cadre dfh întreprinderi, cărora li se 
încredințează teme proprii de cerce
tare, le deschide „pofta" de investi
gație, cum se spune, îi sensibilizează

care apar, accen
tuarea preocupă
rilor față de găsi
rea în colectiv a 
celor mai bune 
soluții de aborda
re și rezolvare 
multilaterală a u- 
nor sarcini în ve
derea măririi per
formanțelor între
gului colectiv. A- 
ceasta și explică 

în unele din aceste

MESAJUL CREAȚIEI ANGAJATE 
drept ai muncii lor. Este 
una din formele prin care 
se manifestă — cum sub
linia George Macovescu, 
președintele uniunii — 
calitatea de oameni ai 
cetății, de participanți di-

I

dealtfel faptul că 
întreprinderi — cum ar fi de exem
plu întreprinderea mecanică Mîrșa — 
Sibiu — s-a apreciat ca deosebit de 
utilă desfășurarea unei a doua etape 
de perfecționare în care, ținîndu-se 
seama de primele rezultate, de dez
voltările intervenite în capacitățile 
de producție și în tehnologiile utiliza
te, să se proiecteze noi măsuri și ac
țiuni de organizare și conducere care 
să sporească eficiența economică și 
socială a întreprinderii.

— Cine confirmă valabilitatea stu
diilor întreprinse și cum se valori
fică ele pe un plan mai larg 7

— Atestarea rezultatelor- investiga
țiilor au făcut-o, înainte de toate, 
organele de conducere colectivă, iar 
susținerea lor publică în cadrul unor 
dezbateri s-a realizat în prezența or
ganelor județene de partid, a repre
zentanților conducerii ministerelor, 
centralelor industriale, ai altor or
ganisme și unități economice și de 
cercetare. Cu acest prilej a avut loc 
de fiecare dată și un amplu schimb 
de experiență pentru a extinde re
zultatele obținute la nivelul unor ra
muri și domenii de activitate.

Experiența și rezultatele obținute 
in perfecționarea pregătirii echipelor 
de conducere impun ca pentru anul 
1980 să se extindă asemenea acțiuni, 
ca un număr tot mai mare de insti
tute de învățămînt superior, institute 
de cercetare și proiectare, centre de
partamentale de perfecționare , să 
sprijine întreprinderile, să realizeze 
și pe această cale o integrare efecti
vă' ' a ’ învățămintului cu cercetarea 
științifică și cu cerințele producției 
m’ateriâle.

Artistul — om al cetății. 
Artistul — om al timpu
lui patriei sale. Sub aces
te semne 
durate de 
opera celor 
creatori ai 
tre, artiștii 
duc mai departe și îmbo
gățesc o tradiție prețioa
să, edificînd durabil ideea 
de angajare deopotrivă 
în planul creației și al 
contactului nemijlocit cu 
viața zilelor noastre, cu 
oamenii ce înalță această 
țară nouă pe culmi nebă
nuite. Sub acest impera
tiv, care situează misiu
nea artistului pe noi 
coordonate, a avut loc 
ieri, într-o ambianță săr
bătorească, întîlnirea unui 
mare grup de scriitori, 
membri ai Asociației 
scriitorilor din București, 
cu marele colectiv de oa
meni ai muncii de la în
treprinderea bucureșteană 
„23 August". Acțiunea 
face parte dintr-un cu
prinzător program al 
Uniunii . scriitorilor de

emblematice 
conștiința și 

mai de seamă 
culturii noas- 
contemporani

intensificare pe toate pla
nurile a legăturilor din
tre creatori și oamenii 
muncii, dintre scriitori și 
realitățile de astăzi ale 
tării, ce-și trece încă o 
dată în revistă, cu prile-

Scriitori în mijlocul colectivului 
muncitoresc al marii întreprinderi 

bucureștene „23 August”

șul apropiatelor alegeri 
de la 9 martie, împlini
rile și aspirațiile, iși mă-' 
soară bogatul drum par
curs pentru a păși mai 
departe spre țelul ce și 
l-a propus. A fost una 
dintre numeroasele ase
menea manifestări (numai 
anul trecut ele s-au ridi
cat la aproape 1 600), de
venite, prin frecvență și 
importantă, adevărate 
punți de legătură între 
creatorii de frumos și 
oamenii muncii, între au
tori și beneficiarii de

recți la viața țării a scrii- 
. torilor învestiți cu o im
portantă misiune socială. 
Desigur, scriitorii nu au. 
pășit pragul marii cita
dele industriale numai 
pentru a-și rosti de pe 
scenă rodul talentului lor. 
Acesta a fost doar un mo
ment. Au putut vedea cu 
acest prilej „pe viu" 
uriașa activitate depusă,- 
aici, de cei aproape 20 000 
de oameni ai muncii, din- 
tr-una din cele mai im
portante 
constructoare de

din țară intr-un moment 
de puternică angajare a 
întregului colectiv pentru 
realizarea marilor sarcini 
ce-i revin in acest ultim 
an al cincinalului. Oaspeții 
și-au dat seama de uria
șa forță a colectivului în 
care cei peste 5 200 de co
muniști constituie un nu
cleu capabil să învingă — 
cum au dovedit-o de'atî- 
tea ori — orice dificulta
te întîmpinată, să dea zil
nic dovezi de spirit revo
luționar, în muncă, în 
viață.

Sute 
niți să 
adîncă
poeziei și-au 
din plin emoția, au trăit 
odată cu autorii, scriitori 
consacrat! sau iubitori ai 
literaturii din cenaclul 
„George Topirceanu", fi
reasca satisfacție a întîl- 
nirii cu mesajul artei pa
triotice, angajate.

de oameni ve- 
asculte muzica / 

și delicată a 
manifestat

V

Întreprinderi
mașini

Convorbire realizată de 
loan ERHAN

Muncitorul cu
(Urmare din pag. I)

larg orizont intelectual

PROGRAMUL 1

dezvoltare economico-socială a 
României

19,45 Teleenciclopedia
29,15 Film serial : Dallas Compania 

petrolieră Ewlng
21,05 Varietăți de sîmbătă seara
21,40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

de
19,00
19,20

Emil VASILESCU

10,90 Teleșcoală
10.20 Curs de limba germană
10.50 Curs de limba spaniolă
11.20 Roman-foileton : .,Gustav cel

fier". Reluarea episodului 5
12,10 Concert educativ. Integrala, sim

foniilor lui Beethoven
13,00 De la A la... infinit.
18,00 Cronica evenimentelor politice In

terne șl internaționale — Ianuarie 
1980

18.20 Clubul tineretului
18.50 1000 de seri
19,00 Telejurnal,
19.20 In actualitate : pregătirea alegeri

lor de la 9 martie !
19,35 Manifest electoral. Relația indus- 

trlalizare-bunăstare In politica de

Telejurnal
In actualitate : pregătirea alegeri
lor de la 9 martie 1
Manifest electoral. Relația indus- 
trializare-bunăstare In politica 
dezvoltare economico-socială 
României

19,45 Revista operetei românești
29,25 Oamenii 

tar TV
29,59 Melodii,

ușoară
21,15 Muzică de jaz cu formația Casei 

armatei din Cluj-Napoca
21,40 Telejurnal

de 
a

jperetel românești 
calinelor verzi. Documen-

melodii... muzică

cescu, tehnicianul Radu 
Stoenescu, muncitorii 
Maria Holmeia, Du
mitru Ungureanu, Cris
tian Șișman. Nicolae 
Sinești, pedagogul Li- 
viu loan Stoiciu, că
ruia îi va apărea în 
curînd volumul de de
but, și alții. Octavian 
Berindei și Valeria 
Deleanu au luat pre
mii importante' în ca
drul Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", festivalul pornit 
dintr-o idee de mare 
noblețe și de înaltă 
generozitate a secreta
rului general al parti
dului nostru.

Majoritatea tinerilor 
muncitori din cenaclu 
sint oameni cu doi
sprezece ani de școală. 
Doisprezece, nu patru, 
ca. pe vremuri I Sînt 
altfel de muncitori de- 
cit cei de acum trei 
decenii, cu un alt nivel 
cultural, iar cea de-a 
doua satisfacție despre 
care vorbeam e aceea 
de a avea de-a face cu 
această nouă categorie 
socială (poate că ter- , 
menul din urmă e pre
tențios ; să-și spună 
cuvîntul sociologii), cu 
un nou tip de munci
tori, legați de produc
ția materială, produ-

nită Ia poeți : un anu
mit fel de răbdare în
țeleaptă. Nu se gră
besc să fie publicați, 
mai au 
cercat, 
lor nu 
zentul.

înainte de a fi orice 
altceva, acești oameni 
sint tineri de azi ; poe
ții studenți său proas
peții absolvenți de fa
cultate seamănă cu ei

cători direcți și în a- 
celași timp oameni de 
bibliotecă. De bibliote
că tehnică, dar, iată, și 
de bibliotecă literară. 
Tirajele foarte mari, 
epuizate într-o zi, ale 
unor volume de ver
suri, romane și cărți 
de critică (mai ales 
monografii) se explică, 
sînt sigur, și prin exis
tenta acestei categorii 
de. cititori ?i <ie cum- _____ __________ __
părători de -carte, -a- foarte-bine. Am prea 
muncitorilor cu temei
nice cunoștințe, ma
joritatea — nu toți 1 
— tineri și foarte ti
neri. Am observat și 
unele trăsături comu
ne : oroarea față de 
critica făcută cu mă
nuși de mătase (dar și 
față de impolitețe), 
rectitudinea spiritului, 
setea de adevăr și do
rința de a-1 formula 
cit mai exact, dezapro
barea intelectuală față 
de poezia vorbăreața 
și față de critica la fel 
de vorbăreață, născu
tă din plăcerea de a 
se asculta singură.
(Oamenii aceștia nu 
au timp de pierdut I). 
S-ar putea vorbi, de a- 
semenea, despre do
rința lor vie de a-și 
descoperi, eliberată de 
influente, propria per-

o 
trăsătură mai rar intîl-
sonalitate. Și despre

de scris, de în
de căutat ; al 
e numai pre

puține date pentru ca 
să încerc vreo genera
lizare ; sigur e insă 
că muncitorii-intelec- 
tuali nu sint puțini și 
că. dincolo de calități
le și defectele lor per
sonale, ei reprezintă 
nu numai actualitatea, 
ci și viitorul. Nu știu 
dacă azi constituie sau 
nu o majoritate, dar, 
cu .siguranță, spre sfîr- 
șitul secolului munci- 
torul-intelectual va fi 
un personaj central al 
epocii. E cazul ca pre
zenta lui și evoluția 
lui in societatea noas
tră socialistă să fie nu 
numai salutate, ci și 
atent studiate. Merită. 
E o temă majoră, atit 
pentru științele socia
le, cit și pentru litera
tură. Altfel — ca mine, 
la începutul acelei, șe
dințe — nu vom înțe
lege lucruri esențiale.

• IALOMIȚA. în Instrui
rea secretarilor și secre
tarilor adjuncți cu probleme de 
propagandă de la comitetele 
municipale, orășenești și comu
nale de partid, cu activul din 
domeniul propagandei și cultu
rii, organizată la Slobozia, de 
secția de propagandă a Comite
tului județean Ialomița al P.C.R., 
s-a pus un accent deosebit pe 
activitatea 
cumentare 
creșterea rolului 
vizuale și al gazetelor de perete, 
pe temeinica pregătire a tu
turor manifestărilor și folosirea 
judicioasă a. tipăriturilor. Au 
avut loc întîlniri cu cadre de 
conducere ale organelor locale, 
cu lectori ai C.C. al P.C.R., pe 
probleme politice actuale. De a- 
semenea, scriitorul Mircea Sîn- 
timbreanu, criticii Gheorghe 
Achiței, Florian Potra, Marian 
Popa, etnograful Boris Zder- 
ciuc, muzicologul Ludovic Pa-' 
ceag și conferențiarul universi
tar Radu Aneste au prezentat 
expuneri și au răspuns la în
trebările participanților. (Mihai 
Vișoiu).
• SUCEAVA. Sub genericul: 

„Antiteze sub Rarău". la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Cîmpulung Moldovenesc a avut 
loc o gală de filme cuprinzind 
cele mai reușite pelicule reali
zate în ultima vreme de cine--

punctelor de do- 
politico-ideologică, 

propagandei

Romanul „Rug și flacără" (a- 
părut în 1977) era, * așa cum 
preciza și autorul, o interpretare 
liberă a biografiei unui revoluțio
nar român din Transilvania, un 
„participant la Revoluția din 1848, 
la campaniile garibaldiene, luptă
tor- pentru independența României". 
Alexandru Bota, personajul lui Eu
gen Uricaru, parcurgea, pe urme
le eroului real, o traiectorie com
plicată, aspră și dureroasă : intr-un 
moment de “derută, în care per
spectiva asupra viitorului, îi a- 
pare la fel de neclară ca și sensul 
adeziunilor sale de pînă atunci. 
Bota se înregimentează în rînduri- 
le unei societăți secrete, ai cărei 
membri afirmă idealul unei lupte 
comune pentru toți oamenii — spe- 
rind să accelereze, în acest fel, veni
rea momentului favorabil români
lor. Jocul crud, capricios al isto
riei, rapida modificare a intereselor 
politice și mai aleș jocul aparent 
paradoxal al alianțelor — în care 
scopurile par a prevala asupra 
scrupulelor și legea intereselor 
proprii vitale primează asupra fră
ției, asupra visului și idealurilor 
altora — fac ca Bota să încerce 
multă vreme un sentiment straniu 
și absurd al unei așteptări fără 
sens (ceea ce a și făcut ca eroul să 
fie apropiat de personajele lui Ca
mus). Cel care, din vremea retra
gerii lui Garibaldi, cunoscuse, cum 
s-a spus, drama revoluționarului 
fără revoluție, va trăi un timp al 
misiunii fără obiect, stări ale tri
misului uitat, spaime ale pionului 
manevrat de jucători, de fapt ne
cunoscut! și după legi ignorate, te
roarea momelii sacrificate, a para
vanului — nu se știe exact pentru 
ce, pentru cine știe ce. Și mai ales 
drama instrumentului acționat de o 
conștiință străină, o conștiință pe 
care o intuiește mai întîi, ca apoi 
să aibă certitudinea că se află de
parte de aspirațiile sale, inspirate 
de un ardent și legitim patriotism, 
ceea ce face ca, la început chiar 
pe pămîntul atît de familiar, to
tuși, al Principatelor, Bota să aibă 
sentimentul înstrăinării și izolării, 
înțelegerea și decizia să-i fie în
greunate.

La capătul unui lung proces de 
așteptare și căutare, la capătul unei 
.grele experiențe, Bota va avea re
velația faptului că slujește o cau
ză Ce vine în conflict cu voința sa 
de a lupta, în cadrul unei acțiuni 
cu participare multinațională pen
tru împlinirea idealului de liberta-

te a popoarelor, a idealurilor de 
independență și unitate ale propri
ei patrii. Va refuza să execute mi
siuni care afectau liniștea’, unitatea, 
existenta insăși a poporului din 
care făcea parte, va încerca să 
treacă munții pentru a se alătura 
luptătorilor războiului pentru inde
pendență. „Nimeni în lume nu 
mă poate găsi vinovat, pentru 
credința în poporul meu", va spune 
el judecătorilor săi improvizați.

că „pe umerii noștri apasă o răs
pundere, o răspundere ce trebuia 
să triumfe, să-și facă drum prin 
multiplele determinări necunoscu
te și contradictorii".

Scenariul eludează spații geogra
fice, momente și maeștri ai iniție
rii în luptă (Italia) ori meditație 
(Fabia), insistă cam mult (ceea ce 
și face ca filmul să demareze 
lent) pe ceremonialul intrării în 
„frăție" (cu un pitoresc care s-ar

șui mereu schimbător al intereselor 
ce, după unii asigură „echilibrul Eu
ropei", după alții alimentează „ru
gul" revoluțiilor, al luptelor pen
tru libertate. Urmărim înfruntări 
de forțe pe plan intern și înțele
gem și conexiunile unora cu in
teresele din afară. Luăm cunoștin
ță de situații extrem de complica
te, de o teribilă instabilitate. Și 
chiar dacă nu pe deplin finalizat 
(chiar dacă spectatorul nu are sen-

FILMULUI

RUG

FLAGARA

emblematice, 
de la 1860— 
conformarea 
și interesan- 

atitudini dra-

popor care știe ca ni
se poate clădi pe ură".
lui Adrian Petringenaru 
scenariul) nu este o resti-

mic nu
Filmul 

(regia și 
tuire a cărții, dar nici nu-i o tră
dare a ei. Unele din planurile ro
manului și multe din meandrele ei 
sint eludate desigur, dar filmul 
păstrează o remarcabilă fidelitate 
față de fundamentul pe care-1 re
prezintă ideea principală a cărții, 
însușindu-și-o și comunicînd-o, aș 
spune, chiar cu o forță sporită : vi
goarea idealului românilor arde
leni de dobîndire a libertății, ega
lității in drepturi și independenței, 
ca și cel al realizării unirii cu Ța
ra ; sentimentul comunității de 
gîndire și simțire a românilor de 
dincolo și dincoace de Carpați ; 
ideea răspunderii individului față 
de idealurile de libertate, indepen
dență și unitate națională ale po
porului său. în sfirșit, caracteristic 
acestei opere și acestui film : fap
tul că „fiecare dintre noi facem 
istoria și istoria ne face pe noi",

putea să țină de documentar). Fără 
a sacrifica integral aspectul exis
tențial. dramatic și dilematic, scena
riul decupează mai ales secvențele 
cărții semnificative pentru clarifica
rea politică a lui Bota. Indiferent de 
temperamentul scenaristului, aceas
tă preocupare are, cert, la bază 
atit rațiuni ideologice, cit și rațiuni 
estetice și dramatice. Scenaristul 
simte pe bună dreptate nevoia rea
lizării contraponderii obiective a 
stării eroului, motivării superioare 
(nu atit sentimentale, cit mai ales 
lucide a opțiunii lui ultime). Me
ritul său cel mai important și nota 
cea mai personală constă in dez
voltarea judicios fundamentată ști
ințific (și filmul conține reconside
rări și mai noi ipoteze), a con
fruntării eroului cu realitățile, 
idealurile și atmosfera politică din 
Principate, în accentuarea (paralel 
cu perspectiva subiectivă) a per
spectivei obiective la care va accede 
treptat și chinuitor Bota, Realizăm 
mai bine decît în carte păienjeni

timentul că înțelege totul foarte 
bine), efortul de clarificare al sce
naristului este absolut notabil, 
poartă un carat de intelectualitate 
și seriozitate dintre cele mai bine 
venite in filmul românesc. Realizăm 
excepționala operă diplomatică ce 
a premers actului Unirii și, mai 
ales, celui de dobîndire a indepen
denței, înțelegem că idealul pentru 
libertate, independență și unitate 
națională, ca și chemarea și spri
jinirea luptei popoarelor pentru li
bertate sînt principii care ne-au 
călăuzit cu consecvență de-a lun
gul istoriei.

Cu deosebire în partea care se 
desfășoară pe pămînt românesc, 
„Rug și flacără" (imaginea. Aurel 
Kostrakiewicz) realizează tablouri 
de epocă, .scene de atmosferă cu 
valori caracterizante și valori plas
tice certe. Dar concentrarea lui 
Adrian Petringenaru pe idee și pe 
o artă cu valori documentar-politi- 
ce este evidentă și această încrîn-

cenare, pe terenul filmului istoric 
românesc, mi se pare binevenită.

Desigur, există, chiar pe terenul 
acestei opțiuni, loc pentru mai bine
— pentru o mai cinematografică 
prelucrare și punere în valoare a 
tensiunilor, pentru vizualizarea 
unor confruntări, explicitate și re
zolvate prin dialog, ceea ce ar fi 
sporit gradul de emoție al filmului.

Distribuția, în latura ei cea mai 
însemnată (cind include actori și 
nu. regizori de film ori debuturi 
neconcludente), e fericită și actorii 
bine îndrumați spre portretizări 
interesante. Ion Caramitru se 
neagă, se depășește aici pe sine, 
are puterea să ne indemne a uita 
pe tînărul încîntător din alte filme 
pentru a urmări zbaterea unui om 
rind pe rind derutat, resemnat, re
voltat, simplu și impresionant pe 
drumul din urmă.

în ultimă instanță 
personalități ilustre 
1877 au (dincolo de 
la ceremonialul aulic) 
te trăsături, trăiri și
matice care-i salvează de la șche- 
mă și pur declarativism.

Florin Piersic în Cuza nu creCa- 
ză numai chipul unui erou frumos, 
elegant, cu atitudine de fin hiera
tism, ci și imaginea unui om ce-și 
comprimă impulsurile firești și 
„minia sfintă" pe altarul diploma
ției necesare, a unui om cu per
sonalitate, a unui, da, exemplar 
patriot. Pregnantă, interesantă mai 
ales prin susținere interioară este 
și creația lui Teofil Vîlcu (Catargi), 
după cum Petre Gheorghiu Dolj, 
Jean Săndulescu, Lorand Lohinsky
— primii mai puțin folosiți, creea
ză apariții convingătoare și chiar 
memorabile. Mai mult decît o no
tă de ambiguitate și rafinament au
tentic conține și portretul lui Mea- 
zza — Ștefan Velniciuc.

Film al unei problematici pe cit 
de interesante pe atit de complexe, 
„Rug și flacără" de Adrian Petrin- 
genaru interesează prin tenacita
tea cu care realizatorii caută să ex
plice drama individuală prin jocul 
intereselor lucid analizate, prin ri
goarea cu care densitatea epică se 
supune unei preocupări de artă po
litică, prin capacitatea de a face 
dintr-o teză o demonstrație fără 
apel și dintr-o demonstrație fără 
apel o teză : aceea a nobleții și 
măreției iubirii și sacrificiului pen
tru poporul din care faci parte.

Natalia STANCU

amatorii din localitate, laureați 
ai primelor două ediții ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". La Teatrul popular , 
din Vatra Dornei a fost pus în; 
scenă spectacolul cu piesa 
„Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian. în regia lui Leontin 
Oniga. „Intensificarea acțiunii 
de difuzare a cărții la sate" este 
tema unei recente consfătuiri la 
care au luat parte librarii din 
rețeaua rurală a județului. 
(Gheorghe Parascan).

0 SIBIU. Filiala U.A.P. Sibiu 
a sărbătorit pe artistul plastic 
sibian Hans Hermann, artist 
emerit, cu ocazia împlinirii vir- 
stei de 95 de ani. La Liceul peda
gogic din Sibiu a avut loc, in or
ganizarea editurii ,„Dacia" și a 
Centrului de librării Sibiu o în- 
tîlnire a. cititorilor , cu dr. Eduard „ 
Eisenburger, autorul cărții „Per
sonalități progresiste din rindul
naționalității germane din'
România". (Nicolae Brujan).

0 DOLJ. La Calafat s-au
desfășurat manifestările celei
de-a U-a ediții a. tradiționalei 
acțiuni cultural-artistice „Deca
da culturii calafatene". La casa 
de cultură, la muzeul orășenesc, 
la casa pionierilor Si șoimilor 
patriei din Calafat, precum și la 
căminele culturale din Ciuperce- 
nii Vechi și Basarabi au avut , 
loc bogate acțiuni politico-idgo- 
logice și cultural-artistice dedi
cate transpunerii in viată a sar
cinilor Congresului al XÎI-.lea 
al P.CiR. și ale celui de-al II- 
lea Congres, al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste și 
intimpinării alegerilor de depu- 
tați de la 9 martie a,c. (Nicolae 
Băbălău).

O BACĂU. La căminele cul
turale din satele și orașele ju
dețului Bacău se desfășoară în 
aceste zile un ciclu de manifes
tări științifice complexe : expu
neri, simpozioane, expoziții do
cumentare, filme științifice etc., 
înmănuncheate sub genericul 
„Natura și cunoașterea omului". 
Oameni de cultură și știință, 
cadre didactice, lectori ai comi
tetului județean de partid au 
vorbit în comunele Nicolae Băl- 
cescu, Luizi Călugăra, Fărăoani, 
Cleja, Dărmănești, Dofteana și 
în alte localități despre știință 
și adevăr, despre om și natură 
etc. în această acțiune aduc o 
contribuție deosebită brigăzile 
științifice itinerante din cadrul 
consiliilor unice agroindustriale. 
(Gh. Baltă)
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TELEGRAME DE FELICITARE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să 
transmit Excelenței Voastre cele mai calde felicitări.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de succes deplin în 
conducerea pe mai departe a țării șl poporului dumneavoastră, spre progres 
și prosperitate, precum și cele mai bune urări de sănătate' și fericire 
personală.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 62-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă urez sănătate șl mulți ani de activitate creatoare continuă, în fruntea 
Partidului Comunist Român și a poporului român, pentru construirea so
cialismului și consolidarea păcii in. Balcani și în întreaga lume.'

HARALAMBOS DRAKOPOULOS
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia (interior)

Agendă electorală
® Au fost stabilite 62 139 circumscripții electorale, dintre care 
369 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională 
• S-au constituit 2 986 comisii electorale județene, municipale, 
orășenești și comunale @ in toate localitățile țării se întocmesc 

listele de alegători, se amenajează „casele alegătorului"

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

dintre România și U.R.S.S.

Adunare festivă

TREI DECENII DE LA STABILIREA

RELAȚIILOR DIPLOMATICE ROMÂNO-VIETNAMEZE

în întreaga țară continuă să se 
desfășoare cu însuflețire, sub semnul 
angajării depline a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate pentru în
făptuirea exemplară a hotărîrilor de 
importanță istorică adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului, actlvi- 
'tea de pregătire a alegerilor de 

qeputați în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare de la 9 martie.

în conformitate cu prevederile Le
gii electorale, prin Decrete ale Con
siliului de Stat, au fost delimitate, 
numerotate și denumite circumscrip
țiile electorale pentru alegerea depu
taților în Marea Adunare Națională, 
numărul circumscripțiilor electorale 
pentru consiliile populare județene și 
al municipiului București, precum și 
modelele listelor de alegători, ale 
buletinelor de vot și a ștampilei de 
control. De asemenea, au fost con
firmate Comisia Electorală Centrală, 
comisiile electorale județene și a mu
nicipiului București. Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
precum și cele ale consiliilor popu
lare municipale și orășenești au emis 
decizii prin care au fost delimitate, 
numerotate și denumite circumscrip
țiile electorale locale și confirmate 
comisiile electorale respective.

Astfel, potrivit Legii electorale, 
pentru alegerile de la 9 martie, a 
fost stabilit un număr de 62139 cir
cumscripții electorale, după cum ur
mează: 369 pentru Marea Adunare 
Națională, 4 628 județene și ale mu-

> . coiirttzfAP c -.c-a-
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(Urmare din pag. I)
litatea localității, se 
lărgea orizontul cetă
țenilor ei, care, de la 
condiții de viață civi
lizate, începeau să 
aibă nevoie de muzeu, 
de statui, de ambian-' 
ță artistică, de cultură 
tot mai multă și mai 
diversă... Experiența 
ambelor orașe astăzi 
se multiplică în altele 
care le urmează : a 
Vasluiului — în evo
luția ce o încep Hușii, 
a Medgidiei — în în
florirea Cobadinului. 
Deci,. atît de diferite 
ca tradiție, atit de 
diferite și ca formulă 
de dezvoltare, cele 
două orașe au și pen
tru prezent tot o sin- 
gTră trăsătură de 
u lire : dăruirea comu
niștilor care le-au 
transformat, aflîndu-le 
acele căi de dezvolta
re conforme cu per
sonalitatea lor și știind 
să-i molipsească și pe 
alții de această pati
mă creatoare.

Aceasta mă face 
să-mi lărgesc aria a- 
mintirilor și să-mi re
aduc în memorie fi
guri de oameni din 
toată țara pe care 
i-am cunoscut în de

cursul timpului, oa
meni de partid aflați 
în fruntea comunelor 
și orașelor noastre, 
comuniști al căror 
rost și a căror via
ță s-a legat de jdeea 
promovării noului în 
micile localități de la 
talpa țării. De la sfîn- 
ta talpă a țării 1 La 
acești oameni vreau 
să mă opresc măcar 
preț de o frază și 
să-mi exprim elogiul 
pentru categoria lor, 
care devine tot mai 
răspîndită și tot mai 
prețuită în ochii cetă
țenilor, ca un feno
men absolut caracte
ristic anilor noștri.

Elogiul pentru acei 
primari din localități 
mici cu ambiții mari. 
Cu firești ambiții 
mari, pentru că sînt 
așezate pe treapta ni
velului național al 
ambițiilor noastre. Ei 
scormonesc resursele 
interne âle așezărilor 
lor, făcînd, nu de pu
ține ori, minuni de e- 
dilitate, de valorifica
re a posibilităților lo
cale și de înfrîngere a 
tuturor greutăților. 
Categorice minuni, 
care nu se pot realiza 
decît insuflînd mase
lor dorința ta de a re

(Urmare din pag. I)
tă finalizarea concluziilor discuțiilor 
individuale, valorificarea lor la ma
ximum, incit să nu rămînă limitate 
strict la cadrul dialogului cu membrii 
biroului. Tocmai pentru a se asigura 
discuțiilor o eficiență politică ridica
tă s-a stabilit ca aceste conclu-t 
zii să fie dezbătute in adunări ge
nerale ale organizațiilor de bază. 
Este sarcina acestor adunări să re
liefeze principalele învățăminte ce se 
desprind pentru organizația respec
tivă în întregul ei din discuțiile cu 
comuniștii, să evidențieze exemplele 
pozitive, constituindu-se in felul 
acesta in adevărate tribune ale ex
perienței înaintate în domeniul mun
cii de partid. Totodată, adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
au îndatorirea de a lua o atitudine 
combativă față de acei membri de 
partid in a căror activitate s-au ma
nifestat unele greșeli și lipsuri, unele 
abateri, atrăgîndu-le atenția cu ho- 
tărire și fermitate că trebuie să facă 
totul pentru înlăturarea neajunsuri
lor, stimulind din partea lor o auto
critică profundă, însoțită de anga
jamentul ferm că se vor strădui să 
corespundă din toate punctele de 
vedere înaltelor exigențe politico
morale puse de partid în fața mem
brilor săi. Desigur, în cazurile in 
care din discuțiile individuale va 
reieși că unii membri de partid au 
dovedit lipsă de preocupare pentru 
a se impune ca exemple demne de 
urmat, astfel ca prin întreaga lor 
activitate să justifice calitatea de 
oameni aflați în detașamentul de 
avangardă al societății socialiste, 
aceștia vor trebui să constituie o- 
biectul unor dezbateri principiale, e- 
xigente. Dovedindu-se o maximă 
grijă, o preocupare atentă pentru 
examinarea fiecărui caz în parte, în 

nicipiului București, 3177 munici
pale și ale sectoarelor Capitalei, 4 386 
orășenești și 49 579 comunale.

Comparativ cu alegerile din anul 
1975, în actuala campanie electorală, 
ca urmare a creșterii numărului de 
locuitori și ă gradului de urbanizare, 
a localităților, s-au înregistrat unele' 
modificări, și anume a crescut cu 20 
numărul . circumscripțiilor electorale 
pentru Marea Adunare Națională, cu 
148 al celor județene și ale munici
piului București, cu 929 al celor mu
nicipale și ale sectoarelor Capitalei 
și cu 9 069 al celor comunale.

Au fost constituite 2 986 comisii e- 
lectorale județene, municipale, oră
șenești și comunale, care cuprind un 
număr de 16134 membri.

în toate localitățile se desfășoară 
activitatea de întocmire a listelor de 
alegători, pentru înscrierea tuturor 
cetățenilor cu drept de vot, inclusiv 
a tinerilor care vor împlini vîrsta 
de 18 ani pînă la data alegerilor. 
Totodată, se acționează pentru orga
nizarea sediilor comisiilor electorale, 
amenajarea caselor alegătorului, do
tarea lor cu materialele necesare in
formării cetățenilor, tipărirea de 
broșuri, pliante, albume și alte ma
teriale care oglindesc înfăptuirile 
oamenilor muncii din patria noastră 
în toate domeniile de activitate, 
transformările economico-sociale și 

' edilitar-gospodărești care au avut loc 
în ultimii ani în localitățile țării.

(Agerpres)

voluționa viața de fie
care zi. Pentru că a- 
cești activiști comu
niști ai multelor loca
lități mici cu ambiții 
mari au arătat în pro
porție de masă, la 
scara întregii țări, ce 
înseamnă să fii pro
motor, însămînțînd i- 
deea noii calități în 
conștiința fiecărui ce
tățean. Luptîndu-se zi 
de zi cu nevoile de 
moment, cu birocrația 
unor instituții de dea
supra lor, cu inerția 
unor mentalități de 
dedesubtul lor, ei au 
contribuit la șlefuirea 
acelor mici pietre pre
țioase fără de care 
țara, în construcția ei 
socialistă, nu ar mai fi 
o bijuterie în întreg, 
ci numai purtătoarea 
unor cîtorva neste
mate.

Acest mare adevăr 
străbate programele 
dezvoltării noastre 
multilaterale, dînd sta
tutul meritat tocmai 
acelor oameni de ini
țiativă și de dăruire 
patriotică, gospodari 
ce se afirmă pretutin
deni în climatul de
mocrației noastre so
cialiste. Și pe care îi 
vom vota din toată 
inima 1 

vederea adoptării unor hotărîri care 
să asigure un climat de puternică 
disciplină de partid, de înaltă răs
pundere comunistă, o raportare per
manentă la îndatoririle pe care le 
prevede statutul, se cere să se pună 
cu claritate in evidență faptul că 
nu e îngăduit nimănui — indiferent 
de funcția și locul pe care le ocupă 
în societate — să se abată de la 
exigențele pe care le pune partidul 
în fața tuturor membrilor săi.

Discuțiile individuale, ca și con

CARNETUL ROȘU DE PARTID

cluziile ce urmează a fi prezentate 
în adunările generale sint, de ase
menea, un prilej de a aborda mai 
profund modul în care fiecare co
munist în parte se îngrijește de pre
gătirea sa ideologică, de însușirea 
documentelor partidului, modul cum 
acționează — sub îndemnul unei con
științe înaintate — pentru continua 
perfecționare a pregătirii politice și 
profesionale, făcind astfel dovada că 
modalitatea cea mai concludentă de 
a exprima sentimentele patriotice, 
devotamentul față de partid este 
fapta, contribuția de zi cu zi a 
fiecăruia la îndeplinirea sarcinilor 
construcției socialiste.

Ampla acțiune politico-educativă pe 
care o reprezintă preschimbarea do
cumentelor se va finaliza prin înmi- 
narea noilor carnete de partid, act 
ce se va desfășura în cadrul unor 
adunări generale ale organizațiilor 
de bază .special convocate. Este de

Vineri după-amiază, la întreprin
derea „Tricodava" din Capitala a 
avut loc o adunare consacrată îm
plinirii' a 32 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală, dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai A.R.L.U.S., numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderea 
bucureșteană.

Adunarea a fost deschisă de 
Gheorghe Istrate, secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 6 al 
Capitalei.

A luat apoi cuvîntul directoarea în
treprinderii, Maria Doina Firulescu. 
Ea a subliniat însemnătatea evenimen
tului aniversat, evoluția pozitivă a 
legăturilor de prietenie și colaborare 
statornicite intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uhiunii Sovietice, între cele două

Cronica
La invitația Consiliului ziariștilor, 

o delegație a Uniunii ziariștilor 
cehoslovaci — condusă de tovarășul 
Marcel Nolg, secretarul general al 
acestei organizații, a efectuat o vizită 
în Republica Socialistă România. Cu 
acest prilej, la 31 ianuarie a fost 
semnat planul de colaborare bilate
rală pe anul 1980 între organizațiile
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FOTBAL: Turneul selecționatei divizionare 
în Brazilia

RIO DE JANEIRO 1 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul in Brazilia, 
selecționata divizionară de fotbal a 
României a întîlnit formația F.C. 
Join viile. Meciul s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0. în conti
nuare, fotbaliștii români urmează să 
joace în compania selecționatei ora
șului Sao Jose dos Campos (statul

HANDBAL ÎN „CUPA CUPELOR"
Azi, la Palatul sporturilor și culturii, 

Confecția București - Tranbjerg
La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală se va desfășura astăzi, 
cu începere de la ora 16,30, meciul 
retur dintre echipa Confecția Bucu
rești și formația daneză Tranbjerg, 
contînd pentru sferturile de finală

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O Competiția internațională de 

schi pentru „Cupa Dinamo Brașov" 
a continuat vineri la Poiana Brașov 
cu desfășurarea probei de coborîre, 
care pentru seniori a avut loc pe pif
tia . Lupului (3 040 rrf. diferență . de. ni
vel 800 m). Victoria a re'veriit schio
rului român Ion Cavași (Dinamo) cu 
timpul de l’46”18/100 (nou record al 
pîrtiei). Proba feminină, desfășurată 
pe un alt traseu, s-a încheiat cu vic
toria sportivei Lizica Stroie (Asocia
ția sportivă Teleferic) cu 44”60/100.

0 Ieri, la Sibiu, într-un meci ami
cal de fotbal formația locală Șoimii 
a terminat la egalitate : 0—0 cu Uni
versitatea Cluj-Napoca.

0 Rezultate înregistrate în optimi
le de finală ale turneului internațio
nal de tenis de la Richmond (Virgi
nia) : Guillermo Vilas (Argentina) — 
Ilie Năstase (România) 7—6, 6—4 ; 
McEnroe (S.U.A.) — Pfister (S.U.A.)
6— 1, 6—2 ; Tanner (S.U.A.) — Gun- 
thardt (Elveția) 6—3, 6—4 ; Sadri 
(S.U.A.) — Clerc (Argentina) 6—4,
7— 5.

0 Turneul preolimpic sud-ameri- 
can de fotbal a continuat în Colum
bia cu disputarea altor două meciuri, 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Argentina — Venezuela I—0 (0—0) ; 
Columbia — Chile 3—1 (1—1).

0 La Belgrad, în meci contînd 
pentru turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mascu
lin, echipa Bosnia Sarajevo a între
cut cu scorul de 93—86 (42—46) for
mația locală Partizan.

Alte rezultate : Real Madrid — 
Sinudyne Bologna 101—81 (40—31) ; 
Den Bosch (Olanda) — Maccabi Tel 
Aviv 54—63 (28—30).

în clasament, după șase etape, 
conduce echipa Real Madrid — 11 
puncte.

0 La Chrudim (Cehoslovacia) s-a 
disputat prima manșă a finalei cam
pionatului european de tenis pe teren 
acoperit (grupa A), în care selecțio
nata Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de 3—0 echipa Ungariei. Meciul retur 
se va desfășura duminică, 4 februa
rie, la Debrețin.

în meciul tur pentru locurile 3—4, 
desfășurat la Sindelfingen, reprezen

la sine înțeles că adunările trebuie 
să fie temeinic pregătite — ca, de- 
altminteri, fiecare dintre etapele 
premergătoare. Un astfel de moment 
solemn se cere folosit din plin pen
tru a se sublinia cu tărie însemnă
tatea deosebită a acestui prețios do
cument, îndatorirea fiecărui comu
nist de a-1 onora prin muncă sus
ținută și responsabilă pentru reali
zarea la înalt nivel calitativ a tu
turor sarcinilor politice și profesio
nale, prin întreaga sa comportare in 

orice împrejurare a vieții, de a-1 
păstra cu ■ toată grija și răspunderea. 
Se consacră astfel, și cu acest prilej, 
calitatea celor ce poartă carnetele 
roșii — întruchipare a celui mai înalt 
ideal al epocii noastre, comunismul 
— de a se afirma ca exemple înain
tate, ca oameni care se află mereu 
în fruntea 'acțiunilor destinate înnoi
rilor și progresului, ca militanți revo
luționari profund conștienti de rolul 
lor în societate, de înaltele cerințe 
politicp-morale pe care trebuie să le 
îndeplinească.

Deosebita importanță pe care o 
acordă conducerea partidului întregii 
acțiuni de preschimbare a documen
telor de partid reiese cu limpezime 
din faptul că răspunderea pentru 
buna ei desfășurare a fost atribuită 
nemijlocit birourilor comitetelor ju
dețene, municipale și orășenești ale 
partidului. Ele sînt chemate să asi
gure repartizarea judicioasă a mem

țări și popoare. A fost evidențiată, 
în acest context, contribuția decisivă 
a întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Leonid 
Bre.inev la întărirea și extinderea in 
continuare a acestor raporturi tradi
ționale, spre binele popoarelor ro
mân și sovietice, în interesul cauzei 
socialismului și comunismului, al edi
ficării unui climat de pace și înțe
legere între națiuni.

în cuvintul său, B.I. Minakov, mi
nistru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, a relevat 
importanța istorică a tratatului, do
cument care reflectă caracterul, con
ținutul și direcțiile de evoluție a 
relațiilor româno-sovietice, subliniind 
că frecventele întîlniri dintre to
varășii L.I. Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu au imprimat un caracter 
dinamic legăturilor de colaborare 
multilaterală dintre partidele, statele 
și popoarele celor două țări.

(Agerpres)

zilei
de ziariști din Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ceho
slovacă.

La semnare au asistat membri ai 
Consiliului ziariștilor, redactori șefi 
și alți ziariști din presa centrală.

A fost prezent Lumir Hanak, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

Sao. Paulo), după care vor evolua la 
Araraquara și Recife. în ultimele 
două partide, care vor avea loc la 8 
și respectiv 10 februarie, selecționata 
divizionară a României va întîlni 
formațiile F.C. Recife și F.C. Nau- 
tico, din prima ligă a campionatului 
brazilian. * 

ale „Cupei cupelor" la handbal fe
minin.

Reamintim că în primul joc, dispu
tat cu o săptămînă în urmă la 
Aarhus, handbalistele românce au 
cîștigat cu scorul de 15—13.

tativa R. F. Germania a întrecut cu 
2—1 formația U.R.S.S.

0 La Krefeld s-a disputat cel 
de-al doilea meci amical de hochei 
pe gheață dintre sglpptionatelp 
U.R.S.S. și R. F. Germania. .Hocfj^iș- 
tii sovietici au terminat dip,'i}OM.'w.r 
vingători, de data aceasta cu scorul 
de 4—2 (2—2, 2—0, 0—0).

în primul joc, desfășurat cu o zi 
în urmă la Garmisch Partenkirchen, 
oaspeții cîștigaseră cu scorul de 7—4.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 februarie. In țară : Vremea va fi 
în general caldă, deși la începutul inter
valului influența unul aer rece se va 
resimți îndeosebi în nord-estul țării. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale mai frecvente în 
nordul țării, unde vor fi șl sub formă 
de Iapoviță și ninsoare. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. La. 
munte va ninge viscolit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 
și plus 4 grade, local mai coborîte în 
nordul țării, dar cele maxime între mi
nus 2 și pluș 8 grade. în București : 
Vremea va fi în general caldă Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vîntul va prezenta 
intensificări trecătoare. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprin
se între minus 2 și plus 2 grade; iar 
maximele între 3 și 7 grade. Ceață 
slabă. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 1 FEBRUARIE 1980
Extragerea I : 40 78 89 51 58 49 53 

12 72.
Extragerea a Il-a : 25 55 16 8 23 44 

18 62 67.
Fond total de cîștiguri : 1 023 438 lei, 

din care 36 004 lei, report ia catego
ria 1.

brilor organelor și aparatului de 
partid pe localități și organizații, să 
acorde o îndrumare și un sprijin 
susținut fiecărei organizații de bază, 
să exercite un control nemijlocit și 
permanent în toate etapele acțiunii.

Munca organizatorică și politico- 
educativă, desfășurată în strînsă și 
nemijlocită legătură cu această ac
țiune. trebuie să constituie un prilej 
de întărire a tuturor organizațiilor și, 
prin aceasta, a întregului nostru 
partid, un prilej de a se desprinde 
concluzii esențiale privind perfecțio
narea organizării activității in an
samblu. incit să sporească spiritul 
de răspundere și participarea fiecărui 
comunist la îndeplinirea sarcinilor, 
să se adîncească stilul colectiv de 
muncă. în chip firesc, preschimbarea 
documentelor de partid apare ca o 
expresie grăitoare a consecvenței cu 
care se aplică principiile democrației 
de partid — odată cu sporirea răs
punderii personale a fiecărui mem
bru de partid — ca o nouă și. eloc
ventă confirmare a capacității parti
dului de a canaliza toate energiile, 
conștiințele cele mai înaintate ale 
țării spre obiectivele majore ale eta
pei pe care o parcurgem.

Atitudinea înalt responsabilă, plină 
de abnegație și devotament, de care 
dau dovadă comuniștii în. toate do
meniile vieții sociale constituie o 
chezășie a faptului că și momentul 
preschimbării documentelor va pune 
în evidentă consecvența revoluțio
nară cu care urmează politica parti
dului, unitatea întregului popor in 
jurul forței politice conducătoare a 
societății noastre, al secretarului ge
neral al partidului în înfăptuirea 
măreței opere de edificare a Româ
niei socialiste de azi, a României co
muniste de mîine.

/

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

HANOI
Cu prilejul aniversării a 30 de ani de la stabilirea re

lațiilor diplomatice dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Vietnam, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, Adunării Naționale, 
Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și poporului 
vietnamez cele mai calde felicitări.

Stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și 
Vietnam a constituit o manifestare de seamă a legătu
rilor de prietenie și solidaritate dintre poporul român și 
poporul vietnamez, o afirmare a independenței și su
veranității celor două state socialiste, a hotărîrii. lor 
de a dezvolta colaborarea în toate domeniile, în interesul 
celor două popoare, al cauzei progresului și păcii în 
lume.

în cele trei decenii care au trecut de la acest im
portant eveniment, relațiile de prietenie și cooperare 
între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, între Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Vietnam au cunoscut o evoluție ascendentă in 
toate domeniile de activitate.

Ne exprimăm convingerea că, acționînd in spiritul în
țelegerilor și hotărîrilor adoptate cu prilejul întîlnirilor 
la nivel inalt de la București și Hanoi, conlucrarea dintre 
partidele și țările noastre, întemeiată pe deplina egali
tate in drepturi, respectul și stima reciprocă, se va dez
volta continuu, spre binele celor două popoare, în inte
resul cauzei socialismului, păcii și înțelegerii interna
ționale.

Cu acest prilej festiv, vă adresăm dumneavoastră și 
poporului vietnamez prieten cele mai bune urări de noi 
succese in edificarea socialismului în R. S. Vietnam.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului

, Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

Un moment important în dezvoltarea colaborării
Se împlinesc în aceste zile trei de

cenii de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Vietnam — eveniment memorabil în 
cronica legăturilor de prietenie, soli
daritate și colaborare dintre cele 
două țări și popoare..

In spiritul tradițiilor internaționa
liste ale P.C.R., al politicii României 
socialiste de > solidaritate activă cu 
lupta tuturor popoarelor pentru cu
cerirea libertății și independentei 
naționale, poporul român și-a mani
festat, de ia început și cu o consec
vență neabătută, simpatia profundă 
față de eroica luptă a poporului viet
namez pentru înlăturarea domina
ției coloniale, pentru împlinirea aspi
rațiilor sale legitime de a fi liber și 
independent, deplin stăpîn pe desti
nele sale, de a-și făuri o viată pros
peră intr-un stat unitar și suveran. 
Cu aceste sentimente au salutat co
muniștii, toți oamenii muncii din 
România proclamarea, la 2 septem
brie 1945, a Republicii Democrate 
Vietnam — strălucită victorie în lupta 
dusă de masele populare, sub con
ducerea comuniștilor, în frunte cu 
președintele Ho Și Min, sub deviza : 
„Independența națională și socialis
mul".

Stabilirea, la 3 februarie 1950. a re
lațiilor diplomatice dintre România și 
R. D. Vietnam a dat expresie legătu
rilor de prietenie și solidaritate sta
tornicite" între cele două târî, dorin
ței comune de a le , dezvolta și adinei, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei generale a libertății și inde
pendenței popoarelor, a socialismului 
și păcii.

Așa cum este știut, constituirea 
Republicii Democrate Vietnam nu a 
marcat și sfîrsitul luptei de elibe
rare ; poporul vietnamez a fost ne
voit să facă față unor încercări deo
sebit de grele, să dea mari jertfe de 
singe, mai întîi în lupta împotriva 
vechilor colonialiști care au căutat 
să-și restabilească, prin: forță, pozi
țiile pierdute : iar, ulterior. în eroica 
rezistentă față de agresiunea impe
rialistă. care urmărea aservirea tării, 
lichidarea cuceririlor mișcării de eli
berare. j

Ridicîndu-se la luptă, poporul viet
namez a demonstrat concludent că. 
în zilele noastre, este invincibil po
porul care-și apără ferm și hotărît 
drepturile sale sacre la libertate, 
independentă și unitate națională și 
care, de aceea, se bucură de solida
ritatea tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste ale contemporanei
tății.

în toți anii luptei împotriva colo
nialismului și ai intervenției impe
rialiste, poporul român, care a cu
noscut prin propria experiență domi
nația străină, a înscris pagini de 
neuitat în cronica solidarității cu 
cauza dreaptă a poporului vietna
mez el a acordat acestuia un sprijin 
activ, multilateral — material, mo
ral, politic și diplomatic — luptei 
sale pentru libertate, independență 
și unitate. „Prietenia româno- 
vietnameză are, tradiții îndelungate 
— a 'arătat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU ; ea s-a dezvoltat și 
s-a ridicat pe o treaptă nouă în con
dițiile înfăptuirii revoluției și con
strucției socialiste din țările noastre. 
Solidaritatea româno-vietnameză a 
căpătat un caracter și mai activ, s-a 
manifestat și mai puternic atunci 
cînd Vietnamul a devenit obiectul 
intervenției imperialiste. România 
socialistă a acordat poporului viet
namez, in tot decursul războiului, 
întregul său sprijin material, politic, 
militar, diplomatic și moral, militind

Cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări de la stabi
lirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica So

cu toată fermitatea și energia pentru 
încetarea intervenției străine, pentru 
respectarea dreptului poporului viet
namez de a se dezvolta liber și inde
pendent, potrivit propriei sale 
voințe".

Așa cum este știut, România a mi
litat cu energie la O.N.U., în alte fo
ruri internaționale pentru încetarea 
intervenției externe, pentru soluțio
narea justă a problemei vietnameze, 
în concordantă cu drepturile poporu
lui vietnamez la autodeterminare, 
potrivit aspirației sale de înfăptuire 
a unui Vietnam liber, democratic, 
unificat.

Pozițiile principiale promovate de 
România, ajutorul ei permanent s-au 
bucurat de înaltă apreciere din 
partea poporului vietnamez. „în 
cursul anilor, a spus tovarășul 
LE DUAN, poporul român a spriji
nit activ cauza revoluționară a po
porului vietnamez, atit în lupta sa 
de rezistență pentru salvarea națio
nală, cit și in construirea socialismu
lui. în forme variate, poporul ro
mân a fost întotdeauna alături de 
poporul vietnamez, față de care și-a 
manifestat sentimentele sale de soli
daritate". ,

Poporul român a salutat cu adîncă 
satisfacție victoria istorică repurtată 
de poporul vietnamez prin reunifi- 
carea țării și proclamarea. în anul 
1976, a Republicii Socialiste Vietnam. 
Țara noastră a militat ferm pentru 
recunoașterea internațională a noului 
stat și primirea lui în Organizația 
Națiunilor Unite.

Pășind într-o nouă etapă istorică, 
oamenii muncii vietnamezi au acțio
nat pentru vindecarea rănilor războ
iului, pentru soluționarea multiple
lor probleme pe care le ridică recon
strucția și dezvoltarea economiei unei 
țări atît de greu încercate, pentru 
transpunerea în viată a hotărîrilor 
celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului Comunist din Vietnam privind 
consolidarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, dezvoltarea econo
miei și culturii, îmbunătățirea nive
lului de trai al populației. Toate efor
turile și realizările poporului viet
namez in munca pașnică, constructivă 
sînt. urmărite cu adîncă sirțipatie de 
poporul român prieten.

Așa cum este cunoscut, O .constan
tă primordială a politicii externe a 
României o constituie dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu- toate ță
rile socialiste. In acest context, 
România acordă toată atenția extin
derii și aprofundării relațiilor bila
terale cu Republica Socialistă Viet
nam, corespunzător intereselor reci
proce, cauzei unității țărilor socia
liste, luptei popoarelor pentru liber
tate, bunăstare și progres social.

Se poate constata cu satisfacție că 
relațiile româno-vietnameze s-au 
adîncit an de an pe diverse planuri 
ale construcției socialiste. Pentru 
creșterea schimburilor economice, 
este semnificativ că volumul s-a ma
jorat anual fată de prevederile sta
bilite în Acordul de lungă durată din-

Întîlnire la Ambasada R. Ș. Vietnam
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la crearea Partidului Comunist 
din Vietnam și a 30 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Vietnam. însărci
natul cu afaceri a.i. al R.S. Vietnam 
la București. But Tru, a Oferit, Vineri 
seara, un film-cocteil.

Au participat tovarășii Dumitru 
Popa, secretar al C.C. al P.C.R., Eu-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
4 Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări de la stabilirea: re
lațiilor diplomatice dintre Vietnam și România, în nu
mele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din 
Vietnam, Adunării Naționale, Guvernului Republicii So
cialiste Vietnam și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră, poporului român, Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale și Guvernului Repu
blicii Socialiste România călduroase felicitări.

în. cei treizeci de ani care au trecut, prietenia și rela
țiile dă colaborare dintre popoarele celor două țări ale 
noastre s-au întărit și dezvoltat, în interesul reciproc, al 
luptei comune a popoarelor lumii pentru pace, indepen
dență națională, democrație și progres social.

Sîntem convinși că aceste relații se vor întări și dez
volta tot mai mult. )

Poporul vietnamez se bucură de realizările obținute de 
poporul român în opera de construire și dezvoltare eco
nomică, culturală, de ridicare a nivelului de trai, și-i 
urează sincer să obțină în continuare noi victorii în opera 
de construire a unei țări prospere.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre po
poarele celor două țări, Vietnam și România, să se întă
rească și să se dezvolte tot mai mult

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Republicii Socialiste 
Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

TELEGRAME
cialistă Vietnam, între mi
niștrii afacerilor externe ai 
celor două țări. a avut • Ioc 
un schimb de mesaje de 
felicitare.

tre guvernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste 
Vietnam. în cadrul schimburilor reci
proce, printre mărfurile care figurea
ză Ia exportul românesc în Vietnam 
se numără locomotive și vagoane de 
cale ferată, echipamente de ' foraj 
petrolier și altele. R.S. Vietnam' li
vrează României cauciuc natural, 
apatită, iută, cafea, ceai și alte pro
duse .specifice acestei țări. în cadrul 
acțiunilor de colaborare și cooperare 
economică un rol predominant ocupă 
asemenea domenii importante pentru 
dezvoltarea forțelor de producție cum 
sînt industria petrolieră, minieră, 
constructoare de mașini, a materia
lelor de construcții. Se cuvin aminti
te în acest context și documentele de 
cooperare economică și în producție 
semnate de cele două țări, care pre
văd realizarea unei fabrici de ciment 
în R.S. Vietnam, cooperarea în ex
ploatarea zăcămîntului de antracit de 
la Khe Cham. construirea unei carie
re de piatră la Dong Ao, livrarea de 
utilaje și echipamente.

Tot mai diversă, aria conlucrării 
româno-vietnameze cuprinde și ase
menea sectoare cum sînt cultura,: în- 
vătămîntul. Totodată, se extind co
laborarea între organele de stat, or
ganizațiile obștești, schimburile ' de 
experiență și întrajutorarea în va
riate domenii ale construcției socia
liste.

Factorul determinant al amplifică
rii relațiilor româno-vietnameze il 
constituie raporturile de solidaritate 
și colaborare statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Vietnam, contactele la 
nivel inalt dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări. 
Intîlnirile și convorbirile care au 
avut loc între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, lă Hanoi și 
București, înțelegerile convenite au 
ridicat pe o treaptă superioară an
samblul conlucrării româno-vietna
meze. Declarația comună semnată la 

■ București în 1975, ca și Declafația 
privind întărirea continuă a priete
niei și solidarității, dezvoltarea cola
borării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Viet
nam, dintre Republica Socialistă 
România si Republica Socialistă 
Vietnam, semnată trei ani mai 'târ
ziu la Hanoi, reafirmă dorința ambe
lor. părți de a întări legăturile din
tre ele, de a intensifica, și' diversifi
ca colaborarea lor. Astfel, vizitele 
reciproce, documentele comune au 
creat un cadru favorabil pentru ca 
legăturile dintre România și Vietnam 
să se adîncească ' continuu, spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii.

Cu ocazia aniversării a 30 de ani 
de la stabilirea relațiilor la nivel di
plomatic între România și Vietnam, 
poporul român adresează poporului 
vietnamez un cald salut, însoțit de 
urarea de a obține noi și importante 
succese în activitatea sa constructivă 
dedicată înfloririi patriei socialiste, 
progresului și bunăstării.

gen Florescu și Dumitra Turcuș, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le, activiști de partid, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și ai unor 
organizații de masă și obștești, zia
riști.

(Agerpres)
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Intîlniri ale delegației P. C. R. în Grecia
ATENA 1 (Agerpres). — Ilias Iliou, 

președintele Uniunii Democratice de 
Stingă din Grecia (E.D.A.), a primit 
delegația P.C.R.. condusă de tovară
șul Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al . Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise Uniunii Democratice de 
Stingă și președintelui său un salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

Mulțumind, Ilias Iliou a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de adîn- 
că stimă și prietenie, subliniind că 
activitatea neobosită a conducătoru
lui partidului și statului român, pusă 
In slujba progresului și prosperității 
României socialiste, a păcii și coope
rării internaționale, se bucură de 
prețuirea deosebită a E.D.A., a tu
turor forțelor de stînga și. democra
tice, a întregului popor elen.

A avut loc un schimb de păreri în 
probleme de interes reciproc, precum 
și în legătură cu evoluția evenimen
telor internaționale, care reclamă 
eforturi conjugate din partea celor 
două partide, a popoarelor român și 
elen, a tuturor forțelor progresiste 
din lume, pentru împiedicarea dete
riorării situației internaționale și pro
movarea unei politici de pace și coo
perare între toate statele și popoa
rele lumii.

★
Haralambos Drakopoulos, secreta

rul C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), a primit, de ase
menea, delegația Partidului Comunist 
Român. Cu acest prilej a avut loc 
un larg schimb de vederi asupra re
lațiilor prietenești dintre cele două 
partide, a activității desfășurate de

ele pe plan intern, precum și a unor 
problpme internaționale actuale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis un salut 
de prietenie, împreună cu cele mai 
bune urări.

Mulțumind călduros, secretarul 
C.C. al P.C.G. (interior) a rugat să 
se transmită înalta sa apreciere, a 
tuturor membrilor partidului fată de 
modul în care Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conduce vasta operă de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România, fată de 
politica sa internațională principială 
și consecventă, dedicată păcii, secu
rității și bunei cooperări în Balcani, 
în Europa și- în întreaga lume.

★
Delegația P.C.R. s-a întîlnit cu to

varășul Nicholas Kaloudis, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia, președintele 
Grupului parlamentar al partidului.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au transmis conducerii 
P.C.G. și secretarului general al C.C., 
Harilaos Florakis, un salut prietenesc 
și cele mai bune urări.

Reprezentantul P.C.G. a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea Comitetului 
Central și a tovarășului Harilaos 
Florakis, cele mai sincere mulțumiri, 
sentimente de înaltă stimă și prețui
re pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea colaborării și priete
niei dintre cele două partide, dintre 
România și Grecia.

în cadrul schimbului de vederi s-a 
relevat 'dorința P.C.R. și P.C.G. de a 
contribui la promovarea cooperării 
și securității internaționale, pentru a 
împiedica agravarea stărilor conflic- 
tuale și a continua politica de pace 
și destindere pe plan mondial.

Articol al ziarului „Ceylon Daily Mirror" consacrat 

țării noastre
COLOMBO 1 (Agerpres). — Coti

dianul „Ceylon Daily Mirror" din 
Sri Lanka a publicat un amplu arti
col, in care sînt prezentate poziția 
tării noastre, gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la re
lațiile dintre țările industrializate și 
cele în curs de dezvoltare, modul în 
care cercetarea științifică trebuie să 
abordeze problematica instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale.

în articol se arată, de asemenea, 
că lichidarea subdezvoltării și fău
rirea noii ordini economice interna
ționale, promovarea unor relații eco
nomice bazate pe principii de depli
nă egalitate și echitate sînt conside
rate de președintele Nicolae Ceaușescu 
o continuare nemijlocită a luptei, 
împotriva imperialismului și colonia
lismului.

Colaborarea româno—bulgară în domeniul turismului
SOFIA 1 (Agerpres). — Vinerî, 

Andrei Lukanov, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, l-a primiț pe.Emil^Drăgă- 
nescu, ministrul român’ăl turismului 
și sportului, care se află- într-o .Vi
zită de lucru în Bulgaria.

In cadrul întrevederii au fost iden-

tificate noi posibilități de colaborare 
reciproc avantajoasă în domeniul tu
rismului.

La primire au participat Ghiorghi 
Eftimov, președintele Comitetului de 
Stat pentru turism din R;P. Bulgaria, 
și Petre Duminică, ambasadorul 
României la Sofia.

Extinderea schimburilor comerciale între România

și Cehoslovacia
PRAGA 1 (Agerpres). — La Bra

tislava a fost semnat protocolul pe 
anul 1980 intre ministerele comer
țului interior ale României și Ceho
slovaciei privind schimburile de bu

nuri de larg consum. Documentul 
stipulează sporirea în continuare a 
schimbului de mărfuri între cele două 
țări.

R. Mugabe despre apropiatele alegeri din Rhodesia
SALISBURY. — După cum anunță 

Agenția de presă angoleză, Robert 
Mugabe, președinte al Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
copreședinte al Frontului Patriotic, 
a declarat că concentrarea unităților 
sud-africane în Zimbabwe constituie 
un act de agresiune organizat în în
cercarea de a împiedica victoria în 
alegeri a poporului Zimbabwe. Pe de 
altă parte, într-un interviu acordat 
agenției de informații mozambi- 
cane „A.I.M.", răspunzînd la o

întrebare privind relațiile dintre 
Z.A.N.U. și Uniunea Poporului Zim
babwe (Z.A.P.U.), care se vor pre
zenta separat la alegeri, Robert Mu
gabe a precizat că „după alegeri vom 
putea examina pozițiile și vom for
ma o coaliție, dacă Z.A.P.U. dorește 
aceasta". R. Mugabe a arătat, de ase
menea, că, dacă va obține victoria 
în alegeri, viitorul guvern va adopta 
o politică de coexistență pașnică cu 
toate statele vecine.

Necesitatea continuării pregătirilor pentru 
reuniunea general-europeană de la Madrid

— subliniată în cadrul convorbirilor iuqoslavo-daneze
COPENHAGA 1 (Agerpres). — Iosip 

Vrhoveț, secretarul pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, aflat in 
vizită la Copenhaga, a avut convor
biri cu omologul său danez, Kjeld 
Olesen, privind promovarea dezvoltă
rii în continuare a relațiilor economi
ce dintre cele două țări. Totodată, 
procedînd la un schimb de păreri in

problemele internaționale actuale, cei 
doi miniștri au subliniat necesitatea 
de a se continua pregătirile în vede
rea reuniunii de la Madrid pentru 
securitate și cooperare în Europa. Ei 
au apreciat că aceasta ar constitui un 
răspuns pozitiv la tendințele negative 
apărute pe arena internațională — 
relevă agenția Taniug.
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Conferința
DELHI 1 (Agerpres). — La Delhi 

au luat sfîrșit, vineri, dezbaterile ge
nerale ale celei de-a IlI-a Conferințe 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). 
De la tribuna conferinței au luat 
cuvîntul aproape 150 de. delegați re- 
prezentînd diverse țări ale lumii, or
ganizații și organisme internaționale, 
mișcări de eliberare națională.

Ideile centrale reliefate în cursul 
dezbaterilor se regăsesc în Declara
ția și Planul de acțiune ale „Grupului 
celor 77", document la a cărui elabo-

încheiat dezbaterile generale 
rare România și-a adus o contribuție 
importantă.

Un loc major în intervenții l-a de
ținut sublinierea necesității întăririi 
rolului O.N.U.D.I. în procesul de in
dustrializare, de reducere a decala
jelor dintre state, relevîndu-se, între 
altele, necesitatea accelerării proce
sului de transformare a organizației 
în agenție specializată.

Dezbaterile conferinței se desfășoa
ră în continuare in cadrul unor 
subcomisii de lucru care negociază 
documentul prezentat de „Grupul ce
lor 77".

în sprijinul reluării dialogului
dintre Nordul Sudul Coreei

Declarația secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, într-un comunicat dat 
publicității la sediul O.N.U., salută re
centul schimb de scrisori dintre Nor
dul și Sudul Coreei.

Avînd în vedere că cele două părți 
și-au manifestat interesul pentru o 
întîlnire directă și au convenit să 
aibă o întrunire pregătitoare la Pan- 
munjon în luna februarie a.c. — se 
arată în comunicat — secretarul ge

neral al O.N.U. „își exprimă speran
ța că acești pași vor conduce la o 
grabnică reluare a dialogului dintre 
cele două părți". Aceasta va avea ca 
urmare „scăderea încordării și a di
ficultăților care rezultă din divizarea 
Coreei și va conduce spre o eventuală 
realizare a reunificării naționale, paș
nice și independente" — se arată in 
declarația secretarului general al 
O.N.U.

SESIUNE A SEIMULUI POLO
NEZ. — La Varșovia a avut loc 
ultima ședință plenară a Seimului 
polonez din cea de-a șaptea legis
latură. Cu acest prilej au fost adop
tate modificări la codul procesual 
penal, s-au aprobat legea privind 
introducerea supravegherii de către 
justiție a hotărârilor administrative, 
legea cu privire la protecția me
diului ambiant și legea privind 
stema, drapelul și imnul de stat ale 
R. P. Polone.

VIZITA ÎN IUGOSLAVIA. Ma
nuel Azcarate, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C. din 
Spania, a efectuât o vizită în Iu
goslavia la invitația Prezidiului 
C.C. al U.C.I., informează agenția 
Taniug. El a avut convorbiri cu 
Aleksandar Grlicikov, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. și a fost 
primit de Dușan Dragosavaț, secre
tar al Prezidiului C.C. al U.C.I.

ÎNTÎLNIREA LA NIVEL ÎNALT 
FRANCO—VEST-GERMANA ur
mează să înceapă duminică la 
Paris, a anunțat purtătorul de cu- 
vint al Palatului Elysee, Pierre Hunt. 
La convorbirile oficiale, care se 
desfășoară periodic, participă pre
ședintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing, și cancelarul R.F.G., Hel
mut Schmidt. Ei vor fi însoțiți de 
miniștrii afacerilor externe, Jean 
Francois-Poncet și, respectiv, Hans- 
Dietrich Genscher. Convorbirile vor 
dura trei zile.

ABDICARE. Regina Iuliana a 
Olandei a anunțat, într-o declara
ție radiotelevizată, că va abdica la 
30 aprilie 1980 — ziua cînd va îm
plini 71 de ani — in favoarea fiicei 
sale, prințesa Beatrice.

EVOLUȚII PE PIEȚELE VALUTARE OCCIDENTALE. Prețul aurului 
a cunoscut vineri o creștere ușoară pe principalele piețe valutare occi
dentale, unde, concomitent, s-a înregistrat o tendință de revenire a cursului 
dolarului american. Astfel, uncia de aur valora vineri, la Londra, la des
chidere, 679,50 dolari, înregistrînd o creștere de circa 30 dolari față de 
nivelul atins joi, la închiderea operațiunilor, respectiv 650 dolari. La Ziirich, 
uncia de metal galben valora vineri, la deschidere, 673 dolari, inregistrind 
o creștere de 20 dolari față 'de ziua precedentă. Cel mai ridicat preț a fost 
atins vineri la bursa din Hong Kong, respectiv 690 dolari, la deschiderea 
operațiunilor. In privința cursului dolarului, acesta a urcat la Frankfurt 
pe Main la 1,7425 mărci vest-germane, față de 1,7413, joi la închidere, iar 
la Ziirich dolarul a fost cotat vineri la 1,6345 franci elvețieni, față de 
1,6300 joi, la închiderea operațiunilor. La Milano, dolarul valora 808,125 
lire italiene, față de 807,7 joi, la închiderea bursei.

PRIMIRE LA KINSHASA. Pre
ședintele Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko, a primit delegația de 
partid, și guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Chung Jun Ki, 
membru supleant al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepremier al Consi
liului Administrativ, care .efec
tuează o vizită la Kinshasa. Cu 
acest prilej a avut loc o convor
bire în cadrul căreia s-a subliniat 
satisfacția părților pentru dezvolta
rea relațiilor prietenești coreeano- 
zaireze.

CONTACTE AMERICANO-AUS- 
TRALIENE. Aflat într-o vizită ofi
cială la Washington, primul minis
tru al Australiei, Malcolm Fraser, 
a avut, la Casa Albă, o întrevedere 
cu președintele Jimmy Carter. De 
asemenea, el a avut convorbiri cu 
secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance. După cum a precizat purtă
torul de cuvînt al Departamentului 
de Stat, Hodding Carter. în cen
trul convorbirilor s-âu aflat pro
blemele de actualitate ale vieții 
internaționale.

Evenimentele din Guatemala
o Grave incidente Ia Ambasada spaniolă ca urmare a inter
venției poliției © Guvernul de la Madrid a hotărît ruperea 

relațiilor diplomatice
CIUDAD DE GUATEMALA 1 

(Agerpres). — Un grup de țărani 
fără pămînt din provincia Quiche, 
situată în nordul Guatemalei, a pă
truns joi în Ambasada Spaniei din 
capitala guatemaleză, pentru a de
nunța abuzurile la care sînt supuși. 
Grupul cerea să se deschidă o an
chetă privind acțiunile represive de
clanșate de armată împotriva popu
lației din zonele rurale ale țării.

După cum relatează agențiile 
Prensa Latina, E.F.E. și France 
Presse, în timp ce 'funcționarii spa
nioli discutau cu reprezentanții ță
ranilor, poliția guatemaleză a pătruns 
în clădirea ambasadei. Acțiunea a 
determinat declanșarea unul incendiu 
de mari proporții. Sinistrul s-a sol

dat cu moartea a 40 de persoane, 
între care fostul ministru guatemalez 
de externe, Adolfo Molina, și fostul 
vicepreședinte al Guatemalei, Eduar
do Caceres.

★
In urma atacului lansat de poliția 

guatemaleză, guvernul Spaniei s-a 
întrunit în cadrul unei reuniuni de 
urgență, hotărînd ruperea relațiilor 
diplomatice cu Guatemala, „atît timp 
cit tragicele evenimente nu vor fi 
total clarificate". Comunicatul oficial 
dat publicității în legătură cu aceas
ta la Madrid exprimă „indignarea" 
guvernului spaniol, care condamnă 
„conduita autorităților guatemaleze 
ce au permis poliției să asalteze am
basada".

Reducerea decalajelor economice-temă prioritară 
a reuniunii de la Monrovia

MONROVIA 1 (Agerpres). — In 
capitala Liberiei au început lucră
rile conferinței grupului țărilor în 
curs de dezvoltare din Africa, 
Caraibe și zona Oceanului Pacific 
(A.C.P.), care au semnat Convenția 
de la Lome cu Comunitatea Econo
mică Europeană (C.E.E.). Partici
pants — reprezentanții a 58 de state 
membre ale A.C.P. — vor examina 
probleme legate de reînnoirea acor
dului de la Lome privind colabora
rea cu țările vest-europene membre 
ale Pieței comune pentru încă 
cinci ani.

Desohizînd lucrările, președintele 
țării-gazdă, William Tolbert, pre
ședintele în exercițiu al Organizației 
Unității Africane, a arătat că, in 
etapa actuală, economia Africii este 
grevată de datorii și inflație. Vorbi
torul a subliniat că țările în curs 
de dezvoltare trebuie să-și elabo
reze propria strategie a dezvoltării 
economice pentru următorul deceniu, 
să-și extindă colaborarea dintre ele 
pentru rezolvarea problemelor eco
nomice cu care sînt confruntate.

în cadrul dezbaterilor, reprezen
tanții țărilor în curs de dezvoltare 
au evidențiat că decalajul dintre ță
rile membre ale A.C.P. și cele ale 
Pieței comune se mărește și că tarile 
C.E.E. îi consideră pe semnatarii 
Convenției de la Lome numai „furni
zori permanenți de materii prime și 
importatori de produse finite".

Corespondenții de presă din capi
tala Liberiei remarcă, de asemenea, 
că, în ultimii cinci ani, pe conti
nentul african nu a fost construit 
cu asistență din partea' C.E.E. nici un 
obiectiv economic industrial care să 
devină o bază a dezvoltării econo
mice a vreunei țări africane. Po
trivit datelor "furnizate de economiști, 
pentru fiecare dolar investit sau dat 
sub formă de „subsidii" în țările 
A.C.P., țările capitaliste dezvoltate 
au obținut un profit net de trei 
dolari. Ca urmare, în ultimii 15 ani, 
datoria acestor țări către partenerii 
occidentali a ajuns la 30 miliarde 
dolari.Accesul la tehnologia modernă-o cerință esențială pentru industrializarea țărilor în curs de dezvoltare

Principalul document supus dezbaterii Conferinței generale a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.—III) 
este proiectul „Declarației și Planului de acțiune de Ia New Delhi", 
elaborat de „Grupul celor 77“ — din care face parte cvasitota- 
litatea țărilor in curs de dezvoltare, inclusiv România. Docu
mentul definește accesul la tehnologie ca unul din mijloacele primor
diale pentru progresul industrializării în țările in curs de .dezvoltare 
în contextul cerințelor noii ordini economice mondiale. Dată fiind 
importanța acordată acestei probleme în document, ne-am adresat pre
ședintelui „Grupului celor 77", ambasadorul Ahmed Ghezal, repre
zentant permanent al Tunisiei pe lingă O.N.U.D.I., care a avut amabi
litatea să ne acorde un interviu.

O.N.U.D.I. s-au făcut adesea referiri 
la necesitatea dezvoltării in țările 
rămase in urmă a unei tehnologii 
proprii, care să corespundă particu
larităților și necesităților lor. Ce s-a 
avut in vedere ?

— Este vorba de obiectivul final 
al industrializării — crearea unor 
economii independente, capabile să 
asigure o autodezvoltare. în argu
mentarea acestei idei, vorbitorii au

NOUL PARTID GUVERNAMENTAL DIN BRAZILIA. Președintele Brazi
liei, Joăo Baptista Figueiredo, a semnat actul constitutiv al noului partid 
guvernamental - Partidul Democratic Social (P.D.S.) - care succedă
partidului Alianța Renovatoare Națională (ARENA), dizolvat la finele 
anului trecut prin legea privind reforma partidelor. Documentul a fost, de 
asemenea, semnat de membrii guvernului și de o serie de senatori, depu- 
lați și guvernatori. După părerea observatorilor politici, manifestul P.D.S. 
exprimă opțiunile politice, economice și sociale ale guvernului, între care 
cea privind consolidarea sectorului public ca modalitate de contracarare 
a forței companiilor multinaționale.

CONSULATE. La Beijing s-a 
anunțat că guvernele R. P. Chineze 
și Japoniei au convenit, prin schim
buri reciproce de note, să înfiin
țeze consulate generale în orașul 
Gouangzhou din China și, respec
tiv, în orașul nipon Sapporo.

SPECTACOL DE GALĂ LA BU
DAPESTA. In cadrul turneului in 
R.P. Ungară, colectivul Teatrului 
maghiar de stat din Cluj-Napoca a 
prezentat, la Budapesta, un spec
tacol de gală cu piesa „A cincea 
lebădă" de Paul Everac. Au asistat 
Dezso Toth, adjunct al ministrului 
culturii, reprezentanți ai Ministeru
lui de Externe, ai Institutului pen
tru relații culturale, oameni de cul
tură și artă, precum și ambasadorul 
României la Budapesta. Victor 
Bolojan. Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

NEGOCIERI SPANIA — C.E.E, 
Ministrul spaniol însărcinat cu h/F 
lațiile cu Piața comună, Leopolc 
Calvo Sotelo, a avut, la Bruxelleșj, 
convorbiri cu oficialități ale Comi
siei C.E.E.. cu care a abordat pro
bleme referitoare la preconizata 
aderare a Spaniei la Piața comună.

CICLONUL „DEAN". Portul 
Herland din nord-vestul Austra
liei a fost lovit vineri de puternicul 
ciclon „Dean", viteza vintului 
atingind 200 kilometri pe oră. Cel 
puțin 25 de locuințe au fost dis
truse, precum și spitalul orașului. 
Au fost avariate mai multe linii 
electrice aeriene, iar numeroase 
ambarcațiuni s-au scufundat. Doi 
marinari sint dați dispăruți.

Puternicul conflict de muncă declanșat în Marea Britanie de preconizata suprimare a circa 50 000 de locuri de muncă 
din industria siderurgică se resimte și în Țara Galilor. Și în această parte a țării se semnalează ample acțiuni în 
semn de solidaritate cu siderurgiștii, la care iau parte mii de docheri, feroviari, mineri, muncitori din transporturi. In 

fotografie: secvență de la o manifestație desfășurată recent pe străzile orașului Cardiff

— Care sînt rațiunile ce au de-' 
terminat propunerile privitoare la 
factorul tehnologic, cuprinse in do
cumentul prezentat de „Grupul ce
lor 77“, pe care îl prezidați ?

— în elaborarea propunerilor res
pective, s-a pornit de la situația ac
tuală, caracterizată prin slaba dez
voltare industrială a țărilor respec
tive. în 1975, la Lima s-a convenit 
ca ponderea țărilor în curs de. dez
voltare în producția industrială mon
dială să ajungă la 25 la sută pînă 
în anul 2000. Dar progresele de 
pînă acum în această direcție sînt 
nesatisfăcătoare. De aceea, conside
răm că este nevoie să se dea un 
puternic impuls procesului indus
trializării prin noi și importante 
acțiuni concrete, care să aibă în 
vedere atît ansamblul industriei, cit 
și diferitele ramuri de importanță 
hotărîtoare.

Concepem aceste acțiuni în trei 
direcții : prima are în vedere țările 
în curs de dezvoltare, precum și coo
perarea dintre ele. în acest sens, sta
tele rămase în urmă sint chemate 
să elaboreze și să pună în aplicare 
programe, pe termene medii si lungi, 
vizînd dezvoltarea propriei tehnolo
gii industriale, crearea de instituții 
naționale pentru formarea forței de 
muncă și cadrelor necesare produ

Interviu CU Ahmed GHEZAL, președintele „Grupului celor 77'

cerii de tehnologii și adaptării celor 
importate la condițiile locale, pre
cum și extinderea capacității de cer- 
cetare-dezvoltare. Totodată, se pre
vede ca, în ansamblul programelor 
de cooperare dintre țările în curs de 
dezvoltare, să se acorde prioritate 
colaborării tehnologice, cit și un tra
tament preferențial tehnologiilor pro
venite din alte țări din aceeași ca
tegorie.

A doua direcție de acțiune pri
vește țările dezvoltate, care sînt 
invitate să acorde un tratament spe
cial țărilor în curs de dezvoltare în 
domeniul transferului de tehnologie 
și să ia măsuri concrete în sensul 
suprimării restricțiilor arbitrare ce 
restrîng acest transfer, în special 
atunci cînd este vorba de tehnologia 
avansată.

în sfîrșit, cea de-a treia direcție de 
acțiune vizează însăși O.N.U.D.I., 
care trebuie să acorde o mai mare 
atenție. în activitatea sa, lărgirii 
transferului de tehnologie și dezvol
tării bazei tehnologice în țările în 
curs de dezvoltare.

— In cursul dezbaterilor de pînă 
acum ale Conferinței generale a

arătat că, în unele cazuri, industria
lizarea h-a ținut seama de nevoile 
locale. Ea s-a făcut după o schemă 
determinată de structurile econo
mice și sociale existente, care sint 
cu totul inechitabile. Nevoile pătu
rilor largi ale populației, cu putere 
de cumpărare neglijabilă, n-au fost 
luate în considerare la stabilirea 
structurilor industriale. Aceasta a 
împiedicat valorificarea deplină a 
principalelor resurse de care dispun 
țările în curs de dezvoltare — mină 
de lucru și materii prime — a slăbit 
legăturile dintre industrie și cele
lalte domenii de activitate, contri
buind la exacerbarea opoziției exis
tente între sectorul tradițional și 
cel modern al economiei, în loc să 
stimuleze interacțiunea lor. Țările 
rămase in urmă au nevoie de o eco
nomie bine articulată, de o dezvol
tare armonioasă, al cărui principal 
impuls să provină din interior, ca 
rezultat al valorificării cît mai efi
ciente a propriilor resurse materiale 
și umane.

— O bună parte din problemele 
expuse mai sus vor fi dezbătute in 
cadrul unui punct înscris pe ordinea

de zi din inițiativa României. Ați 
dori să vă referiți la contribuția 
României la pregătirea Conferinței 
și la elaborarea proiectului de docu
ment prezentat de „Grupul ce
lor 77“ ?

— îmi este deosebit de plăcut să 
evoc contribuția de substanță a 
României în toate etapele pregătirii 
conferinței, eforturile ei de a întări 
capacitatea de acțiune a țărilor în 
curs de dezvoltare în direcția fău
ririi unei noi ordini economice in
ternaționale. Adesea se considera 
drept un miracol faptul că „Grupul 
celor 77“ reușește să stabilească o 
platformă comună. Ceea ce nu este 
de mirare, dacă se are în vedere 
marea diversitate dintre țările mem
bre în Ce privește condițiile social- 
economice și politice, precum și ni
velurile de dezvoltare.

Dacă putem totuși, vorbi acum de 
spiritul „Grupului celor 77", nu tre
buie să omitem aportul considerabil 
al României, care, prin propuneri in
genioase, realiste, joacă rolul unui 
adevărat liant atît între țările în 
curs de dezvoltare, cît și între 
acestea și statele dezvoltate. Tocmai 
de aceea n-aș vrea acum să remarc 
una sau alta din inițiativele Româ
niei, contribuția ei la elaborarea unui 
anumit document, ci doresc să sub
liniez aportul ei de ansamblu la 
eforturile pe care le depunem pen
tru asigurarea unei dezvoltări eco
nomice de sine stătătoare a membri
lor „Grupului celor 77", în cadrul 
unei largi colaborări internaționale, 
bazate pe echitate și justiție.

Corespondență de la trimisul nostru 
special la New Delhi
Gh. CERCELESCU

AGENDĂ 
ENERGETICĂ

IUGOSLAVIA : Termocentrală 
pe bază de cărbune

BELGRAD 1 (Agerpres). — In a- 
propierea localității Labin din R. S. 
Croația urmează să înceapă lucră
rile de construcție a unei termo
centrale care va avea o capacitate 
de 200 MW și va utiliza ca materie 
primă cărbunele de la mina Istria. 
Investițiile necesare construirii a- 
cestui obiectiv însumează 3 miliarde 
de dinari. Termocentrala urmează 
să intre in funcțiune la începutul a- 
nului 1984.

S.U.A. ; Descoperirea unor noi 
rezerve de țiței

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Specialiștii de la U.S. Geological 
Survey au anunțat descoperirea a 
cinci zone subterane bogate în ză
căminte petrolifere în aria submarină 
din apropierea Alaskăi. Zăcămintele 
din platforma continentală se află 
la vest de Alaska și constau din 
sedimente a căror structură geolo
gică este asemănătoare cu aceea din 
zona Golfului Mexic, deosebit de 
bogată în țiței. Potrivit experților de 
la acest institut, numai în zona Na- 
varin resursele potențiale de petrol 
depășesc un miliard de barili, iar 
celelalte zone însumează o cantitate 
cel puțin egală cu aceasta. Resur
sele dovedite din Alaska, aflate în 
exploatare, in zona Prudhoe Bay, 
însumează 10 miliarde barili. Exper- 
ții au subliniat însă că posibilitățile 
de exploatare a zăcămintelor recent 
descoperite în platforma continen
tală sînt foarte îngreuiate din cauza 
condițiilor vitrege de climă.

MALI: Uzine electrice solare
BAMAKO 1 (Agerpres). — In Mali 

au fost inaugurate două centrale 
electrice solare — una la San, în 
sud-estul țării, iar cea de-a doua la 
Dire, în zona de centru. Centrala de 
la San este prevăzută să alimenteze 
cu energie electrică un spital. Unul 
dintre generatoarele de curent elec
tric produce o energie de 8 900 wați, 
iar cel de-al doilea face să funcțio
neze o pompă de apă cu un debit zil
nic de 30 000 litri.

Centrala de la Dire, riverană, este 
situată la circa 100 kilometri, de 
Tombouctou și este considerată una 
dintre cele mai importante dintre 
centralele solare de mărime mijlocie 
de pe glob.

Șomaj mascat
• Armata crescîndă a „salariaților de categoria a dona"
• Cîitd slujbele temporare se îmbină cu salarii minime

și lipsa de drepturi sociale
In ultimul timp, presa franceză 

acordă atenție unui fenomen care 
cunoaște dimensiuni tot mai spec
taculoase : practica folosirii de 
„angajați cu titlu temporar". de 
fapt o formă mascată de șomaj, ca 
să folosim expresia săptămînalului 
„ NOUVEL OBSERVATEUR". Nu
mărul întreprinderilor care recurg 
la asemenea practică este în conti
nuă creștere : de la 240 în 1964 la 
3 000 în 1977, iar în prezent se apro
pie . de 4 000. A sporit Și numărul 
muncitorilor angajați pentru pe
rioade de citeva săptămîni sau 
luni : de la 80 000 în 1974, la 150 000 
în 1979 ; totodată, prin organizațiile 
ce se ocupă cu angajările tempora
re s-au perindat peste un milion de 
salariați.

Fenomenul se explică, în primul 
rînd, prin faptul că patronii au gă
sit în această formulă un mijloc 
eficace de a-și asigura profituri tot 
mai ridicate (cifra de afaceri a în
treprinderilor care practică. pe 
scară largă, sistemul angajării tem
porare a sporit de la 400 milioane 
franci în 1965 la 8 miliarde franci 
în 1978, deci o creștere de 20 de 
ori, profiturile sporind și ele în 
mod corespunzător), pe seama unor 
salarii considerabil diminuate și 
în condițiile în care obligațiile 
fată de Cei angajați sînt din cele 
mai reduse. In plus, prin noua 
formulă, ei pot să-și selecționeze 
personalul după cum vor. inclusiv 
in funcție de gradul de „docilitate".

Astfel, de pildă, după cum relevă 
„L’HUMANITE", dacă 8 la sută 
din totalul salariaților din Franța 
sint încadrați la categoria sa
lariului minim necesar pentru 
existentă. în schimb, din rindul 
muncitorilor „angajați temporar" 30 
la sută sînt nevoiți să se mulțu
mească cu un asemenea salariu 
minim.

La întreprinderea „Dassault” din 
Merignac, la muncă egală, „munci
torii temporari" cîștigă cu 25 la sută 
mai puțin decît cei permanenți. La 
arsenalul din Brest, un muncitor 
„titular" primește o remunerație cu 
aproape o treime mai mare decît 
„angajatul temporar". In _ plus, 
„temporarii" nu beneficiază de 
nici un avantaj de ordin social 
(concedii de boală ș a.). Maryse, o 
dactilografă „flotantă" dintr-o ban
că pariziană, cîștigă pe lună cu 400 
de franci mai puțin decît colega sa 
titulară ; în schimb, cantina o costă 
de două ori mai scump.

In cursul unui sondaj reali'Afy' ' 
organizația sindicală C.G.T. r&r. 
Rouen printre 1 000 de astfel de 
„muncitori temporari",.81 la sută din 
aceștia au arătat că au acceptat 
astfel de slujbe pentru că n-au reu
șit să găsească nimic altceva, nici 
un post permanent.

„Supraoferta de cereri de lucru 
din partea «temporarilor» îi face 
pe aceștia puțin pretențioși în 
ce privește remunerarea și asigu
rările sociale", constată in termeni 
eufemistici un raport oficial. în 
plus, „muncitorul temporar" poate 
să se trezească, de la o zi la alta, 
dat afară. Semnificative sint decla
rațiile unor astfel de muncitori, re
produse de „Nouvel Observateur". 
„Trăiesc mereu cu această groază 
în suflet", mărturisește un muncitor 
imigrant, Mouloud. De șase ani el 
aleargă de la o slujbă la alta, de
oarece nu a reușit să găsească ni
mic stabil. „Dacă lucrez in cursul 
anului două săptămîni din patru, 
mă consider de-a dreptul fericit", 
spune Jean-Pierre, comisionar la 
Paris.

Dacă această tendință va con
tinua, apreciază centrala sindicală 
C.G.T., se va crea o vastă armată 
de „nomazi ai muncii", salariați de 
categoria a doua. Intr-adevăr, ce 
posibilitate de lucru stabil mai are 
un angajat, care s-a pomenit conce
diat, in condițiile cînd uzinele își 
închid porțile una după alta ? In 
asemenea împrejurări, „activitățile 
temporare au devenit «plinea» șo
merilor", după cum scrie „LE 
POINT".

, In plus, intervine și un alt aspect. 
Această apreciabilă mină de lucru 
„volantă", această masă de munci
tori „flotanți" practicînd pe întreg 
parcursul anului un veritabil „șo
maj prin rotație", poate fi folosită 
pentru slăbirea, puterii sindicatelor, 
pentru alcătuirea unor grupuri de 
spărgători de grevă. Iar dacă un 
astfel de „muncitor temporar" des
fășoară o activitate militantă, ur
marea neîntirziată este înlăturarea 
lui...

„Pentru patroni, acest arsenal de 
muncitori flotanți este un instru
ment deosebit de util în vederea 
subminării cuceririlor muncitorești" 
— relevă în chip de concluzie 
„L’HUMANITE DIMANCHE".

Ioana DABU
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