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5. CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE-
folosite integral, cu eficiență maximă
„Este necesar ca toate ministerele, centra

lele și întreprinderile să ia cele mai energice 
măsuri pentru creșterea indicelui de utilizare 
a parcului de mașini-unelte, utilaje și insta
lații, pentru redarea rapidă în circuitul eco
nomic a tuturor mijloacelor tehnice nefolosite 
și asigurarea funcționării la întreaga capacitate 
a tuturor capacităților de producție".

Cu fiecare an sporim zestrea tehnică a între
prinderilor noastre, prin mașini și utilaje mo
derne, de inalt randament ; cu fiecare an ridi
căm sute și sute de noi fabrici și uzine — ade
vărate edificii ale progresului și bunăstării. Și 
sîntem conștienți că niciodată efortul con
structiv impresionant nu a fost și nu va fi un 
scop in sine, ci un mijloc — de fapt principa
lul mijloc — de afirmare și mai puternică a 
progresului nostru economic și social. Citeva 
cifre sugestive.

In prezent, economia noastră dispune 
de fonduri fixe de 1 100 miliarde lei, 
de trei ori mai mult fată de anul 1965 ; 
peste 82 la sută din fondurile fixe in
dustriale au fost date in folosință in 
ultimii 10 ani, iar circa 60 la sută în 
ultimii 6 ani,

ceea-ce evidențiază pregnant caractere»- mo ■ 
dern al bazei tehnico-materiale a societă
ții noastre. Aceasta este avuția noastră și 
fiecare trebuie s-o folosim zi de zi cu randa
mente maxime. In acest sens, din nou, la re
centa Plenară a C.C. a P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea de a 
asigura functionarea normală, la întregul po
tențial a capacităților de producție. De ce se 
pune cu atita acuitate și perseverență cerința 
economică majoră de utilizare judicioasă a tot 
ceea ce am construit, a tuturor capacităților de 
producție ? Din șirul lung de argumente, să ne 
oprim la citeva :

IZVOR PRINCIPAL PENTRU REA
LIZAREA PROGRAMULUI SUPLI
MENTAR. Este cunoscută dimensiunea an
gajamentului întregului popor, asumat la Con
ferința Națională a partidului, de a realiza in 
acest cincinal o producție suplimentară de 
100—130 miliarde Iei. Și judecind după rezul
tatele obținute în prima jumătate a cincinalu
lui, este limpede că acest angajament va fi 
realizat. Nu întimplător una din direcțiile fun
damentale de acțiune o constituie tocmai fo-

NICOLAE CEAUȘESCU
losirea judicioasă a capacităților de producție. 
Reamintim că, potrivit prevederilor Programu
lui suplimentar,

circa 50 la sută din producția stabilită 
să se realizeze peste plan in acest 
cincinal va fi obținută prin mai buna 
utilizare a capacităților de producție 
existente la începutul cincinalului.

Iată de ce, așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, in fiecare unitate trebuie 
să se acționeze prin măsuri eficiente pentru 
folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor. In 
multe întreprinderi, in primul semestru din 
acest an au existat o serie de neajunsuri in 
privința folosirii zestrei tehnice, concretizate în 
indici scăzuți, sub nivelul planului, de utilizare 
a capacităților de producție, Pornind de la 
analiza critică a unor asemenea neajunsuri, or
ganizațiile de partid trebure-să asigure rrtobi*- 
lizarea tuturor colectivelor, a fiecărui om al 
muncii pentru descoperirea și punerea în va
loare a tuturor resurselor menite să asigure o 
mai bună utilizare a capacităților de producție, 
obținind, pe această cale, însemnate sporuri 
suplimentare de producție.

CALE DE RECUPERARE A FONDU
RILOR ALOCATE PENTRU DEZVOL
TARE. Scopul imediat al oricărei investiții 
productive este producția materială. Realizînd 
bunuri materiale, în volum sporit, prin folosi
rea cu indici superiori a capacităților de pro
ducție. creăm, totodată, condiții obiective pentru 
ca efortul de investiții al statului să fie cit mai 
repede recuperat, prin prelevarea cotelor cores
punzătoare din producția netă realizată. In 
acest sens, dotarea tehnică modernă, caracte
ristică marii majorități a unităților noastre 
economice, asigură condițiile desfășurării unei 
activități productive calitativ superioare, ridi
cării continue a eficienței economice. Un calcul 
arată că

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Partidul nostru ne-a învățat
limba unității și frăției"

Cuvintele calde, emoțio
nante. dar pline de vigoa
re. referitoare la roadele 
politicii naționale a parti
dului. rostite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu cu pri
lejul celei de-a 130-a ani
versări a Revoluției de la 
1848 au găsit un puternic 
ecou în conștiința noastră, 
ca si a tuturor fiilor pa
triei. indiferent de națio
nalitate.

Ambii semnatari ai aces
tor rinduri lucrăm de trei 
decenii, din anul naționali
zării, în aceeași secție, acti
văm în cadrul aceleiași or
ganizații de partid, partici
păm laolaltă la activitatea 
obștească desfășurată in 
întreprindere si in orașul 
unde trăim. Secția noastră, 
care în 1948 producea doar 
unele utilaje- pentru indus
tria petrolieră, fabrică azi
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motoare 
transportul 

de 
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cele mai complexe 
din domeniul 
de mașini — 
hidroenergetic, 
diesel pentru 
feroviar si construcția 
nave, precum si
ment necesar laminoarelor. 
furnalelor. otelăriilor.
Munca laolaltă în acești 
ani, izbinzile obținute, 
greutățile întimpinate si 
biruite cu forțe comune 
au fost marea scoală a u- 
nitătii si frăției muncito
rilor si tehnicienilor de di
ferite naționalități.

Aici la Reșița, în cea mai 
veche ..cetate de foc“ a 
tării, unde cu mai bine de 
două secole în urmă au 
fost create primele uzi
ne siderurgice din țară, 
s-a forjat Ia dogoarea 
cuptoarelor si furnalelor
unitatea frățească proleta
ră in lupta împotriva ex-

ț^ploatării si asuprii de orice

fel. Bunicii, părinții, apoi 
generația noastră — ro
mâni, germani, maghiari 
ori sîrbi — au respins vi- 
clenele încercări de dezbi
nare ale capitaliștilor si au 
luptat umăr la umăr în 
grevele din anii stăpinirii 
burghezo-mosieresti. au 
participat laolaltă la acțiu
nile de sabotare a mașinii 
de război hitleriste, iar 
apoi in lupta pentru clădi
rea României socialiste.
' Atit vechea noastră 
mișcare socialistă, cit si 
Partidul Comunist Român 
ne-au ajutat să înțelegem 
că totul ne unește si nimic 
nu ne desparte. Indiferent 
de limba pe care o vorbim, 
interesele noastre funda
mentale sînt aceleași, iar 
ele pot fi apărate si slu
jite numai în condițiile 
strînsei unităti în jurul 
steagului roșu muncitoresc 
si al tricolorului. Nu au 
lipsit, desigur, ..binevoi
tori" care ne suflau la 
ureche îndemnuri spre alte 
căi. dar de fiecare dată 
le-am răspuns răspicat: 
drumul nostru este cel pe 
care ne călăuzește partidul 
nostru, iar de îndemnurile 
interesate ale unora sau 
altora nu avem trebuință. 
Să le păstreze pentru ei.

Azi, oricine vede că tot ce 
am realizat in ultimele de
cenii. începînd cu elibera
rea tării de sub jugul fas
cist. cucerirea puterii poli
tice și economice, indus
trializarea țării și coopera
tivizarea agriculturii, rit
murile dintre cele mai 
înalte din lume ale dez
voltării economice, înflo
rirea științei și culturii 
— toate le-am dobindit 
uniți si înfrățiți. români, 
maghiari, germani, sîrbi.

pe calea arătată de Parti
dul Comunist Român. Ca
lea pe care pășim, moda
litățile concrete de făurire 
a noii orînduiri sociale, de 
adîncire a democrației so
cialiste. de atragere a ma
selor la conducerea trebu
rilor obștești — toate au 
fost stabilite de Partidul 
Comunist Român, căruia 
întregul popor i-a încredin
țat destinele sale. Oricare 
le-ar fi limba în care vor
besc. toti cetățenii tării 
noastre știu că politicii în
țelepte a partidului. înfăp
tuită cu elan și încredere, 
ii datorăm tot ce ne bucură 
azi inimile.

Iar faptul că ne simțim 
cu adevărat fii egali în 
drepturi ai patriei comune, 
că. indiferent de limba ma
ternă. vorbim aceeași lim
bă a făuritorilor socialis
mului. că orice discrimi
nare sau asuprire națională 
au fost lichidate pentru 
totdeauna, că nu este și 
nu va mai fi niciodată loc 
în România pentru nici un 
fel de încercări de dezbi
nare si învrăjbire națională 
— acestea le datorăm, deo
potrivă. politicii înțelepte 
a Partidului Comunist Ro
mân. Tocmai de aceea în
făptuim cu neclintită con
vingere Programul parti
dului. hotăririle Congresu
lui al XI-lea si ale Con
ferinței Naționale. încre
dințați că aceasta chezăsu- 
iește accelerarea progresu
lui multilateral al patriei 
comune.

Așa cum nici pînă acum 
nu am simțit nevoia unor 
„soluții" sau ..sugestii" din 
afară pentru problemele 
care ne privesc — pe noi 
și nu pe alții — tot astfel 
nici azi nu îngăduim ca

denigratori ai realităților 
românești, realități recu
noscute și respectate de 
orice vizitator străin obiec
tiv, să ne ofere „rețete" 
privind felul in care să ne 
orientăm in politica națio
nală. In numele nostru, a’ 
tuturor — români, maghiari, 
germani, sîrbi, evrei — a 
vorbit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Singurul în măsură să 
decidă în acest domeniu, ca 
și în toate celelalte dome
nii ale construcției socia
liste. este Partidul Comu
nist Român și nimeni al
tul. Experiența istorică ne-a 
dovedit că drumul pe care 
ne-a călăuzit partidul, ori
entarea și măsurile stabi
lite de partid au dat roade 
care se bucură azi de sin
ceră prețuire pe toate con
tinentele.

Această politică — a 
Partidului Comunist Român 
— a lui și numai a lui ! — 
o vom aplica fără preget 
și în viitor. Știm că în fe
lul acesta ne vom dovedi 
în fapte patriotismul so
cialist, vom întări marea 
victorie a partidului și po
porului nostru : unitatea și 
frăția de nezdruncinat a tu
turor fiilor României socia
liste, fără deosebire de na
ționalitate, care reprezintă 
una din principalele expre
sii ale forței și superiorită
ții orinduirii noastre.

Ing. Roman 
URSUEESCU 
Francisc 
KRONA WETER 
maistru principal, 
Secția mecanică grea, 
întreprinderea 
de construcții 
de mașini, Reșița

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe reprezentantul permanent 

al S.U.A. la O.N.U.
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri după- 
amiază, în stațiunea Neptun, pe 
ambasadorul Andrew Young, repre
zentantul permanent al Statelor Unite 
ale Americii Ia Organizația Națiuni
lor Unite, membru al Cabinetului pre
ședintelui S.U.A., care face o vizită 
în țara noastră la invitația ministru
lui afacerilor externe. Andrew Young 
a fost însoțit de ambasadorul S.U.A. 
la București, Rudolph Aggrey.

Exprimînd deosebita gratitudine 
pentru primire, oaspetele a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, urări de sănătate și

fericire din partea președintelui 
S.U.A., Jimmy Carter.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să fie transmise 
președintelui Jimmy Carter salutul 
său cordial și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte actuale ale vieții in
ternaționale privind consolidarea pă
cii și securității generale, instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
creșterea rolului O.N.U. și a organis
melor sale în soluționarea probleme
lor majore ale contemporaneității. In. 
acest sadru a fost subliniată necesi
tatea de a se acționa pentru dimi
nuarea încordării in relațiile dintre

state, pentru soluționarea probleme
lor litigioase pe baza discuțiilor di
recte între părțile interesate, evitîn- 
du-se intervenția străină și amestecul 
în treburile interne, asigurindu-se 
respectarea independenței și suvera
nității fiecărui popor. A fost relevată, 
de asemenea, necesitatea opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii unor 
măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
care să ducă la îmbunătățirea clima
tului politic internațional, la o largă 
și fructuoasă colaborare între toate 
națiunile lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în. Editura politică a apărut volumul;

Vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceausescu în S.U.A.
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Calitatea superioară a producției constituie un obiectiv permanent ai colectivului întreprinderii „Electrocontact" 
din Botoșani Foto : S. Cristian

în întreaga țară, în cinstea zilei de 23 August

1944-AUGUST - 1978
Produse peste plan. Oa* 

menii muncii din unitățile industriale 
sucevene înscriu noi succese pe gra
ficele întrecerii socialiste. Minerii și 
preparatorii din bazinul Domelor, de 
exemplu, au realizat peste prevede
rile de plan la zi circa 3 300 tone mi
nereu mangan marfă și 2 588 tone 
fier în minereu. întreprinderile de 
mobilă din cadrul județului au livrat 
suplimentar beneficiarilor mobilier în 
valoare de 15,3 milioane lei. La rîn- 
dul lor. forestierii din zona Cîmpu- 
lung Moldovenesc au obținut o pro
ducție fizică suplimentară concreti
zată, între altele, in 3 300 metri cubi 
bușteni de rășinoase și 350 metri cubi 
bușteni de fag.

Industria județelor Mu
reș și Harghita consemnează,
în perioada scursă din acest an, 
o producție suplimentară de peste 
un sfert de miliard lei. Unită
țile constructoare de mașini, chi
mice și de prelucrare a lemnului au 
furnizat economiei naționale peste
plan mari cantităti de utilai tehno
logic și piese de schimb, ingrășămin-

Muncă spornică, 

realizări de seamă
în marea întrecere
te chimice, carbid, alte produse ale 
industriei chimice, mobilă, cheres
tea ș. a.

Succese de seamă ln ta- 
deplinirea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor asumate pe anul 
în curs raportează și lucrătorii 
din industria județului Prahova. 
Din această parte a țării au 
fost livrate suplimentar sarcinilor de 
plan la zi mai mult de 200 000 tone 
uleiuri minerale, motorine, benzine, 
polietilenă și alte derivate din țiței, 
25 000 tone cărbune, 1 500 tone oțel 
aliat și înalt aliat, 6 000 anvelope aulo 
și pentru tractor, 5 200 tone îngrășă
minte fosfatice, 1 600 mc cherestea, 
importante cantități de alte bunuri 
materiale, în valoare de peste un 
sfert de miliard lei.

Prin perfecționarea teh
nologiilor. Colectivul întreprin
derii miniere Hunedoara — unitate 
distinsă cu „Ordinul Muncii clasa a
II-a“ pentru rezultatele obținute in 
anul 1977 — înregistrează și în acest
an însemnate succese pe linia spo

ririi producției și punerii în valoare 
a bogățiilor subsolului. In cele 6 luni 
și jumătate care au trecut din acest 
an, minerii și preparatorii întreprin
derii au extras peste prevederile de 
plan mai mult de 20 000 tone mine
reu de fier pentru furnale, au livra* 
in plus industriei siderurgice 140 000 
tone dolomită metalurgică și au rea
lizat o producție marfă suplimentară 
în valoare de 6,8 milioane lei.

30 milioane lei producție 
netă peste prevederi. Colec- 
tivul de muncitori, ingineri șl teh
nicieni de la întreprinderea de anti
biotice din Iași raportează, la 
finele celei de-a doua decade a lunii 
iulie, obținerea de la începutul anu
lui a unei producții nete suplimen
tare în valoare de aproape 30 mi
lioane lei și a unei producții fizice 
materializate în importante sporuri 
de produse antibiotice substanță ac
tivă și vitamine. Datorită reducerii 
cheltuielilor materiale cu 20 lei la 
mia lei producție marfă s-a realizat, 
un beneficiu suplimentar în valoare 
de 2,5 milioane lei.

Spiritul gospodăresc în agricultură se verifică acum prin

STRlNGEREA GRABNICA, TRANSPORTUL RAPIB 
$1 BEPBZIÎAREA FARA FIERBERI A RECBITEI BE GRID
Au încheiat recoltarea griului
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Stadiul la zi al recoltării în cooperativele agricole

• Județul Ialomița. Oamenii mwic« dhl a®ri-
cultura județului Ialomița au încheiat recoltarea griului.

în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, de 
Comitetul județean Ialomița al P.C.R. și Consiliul popular 
județean se arată : Eforturile susținute pe care le depu
nem în această perioadă sînt puternic stimulate de nobila 
dorință patriotică de a întîmpina cu rezultate cit mai rod
nice glorioasa aniversare a istoricei zile de 23 August.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că lu
crătorii de pe întinsele ogoare ialomițene, sub conducerea 
organizațiilor de partid, nu-și precupețesc eforturile, vor 
face totul pentru transpunerea neabătută în viață a poli
ticii interne și externe a partidului și statului nostru, pen
tru înfăptuirea tuturor sarcinilor ce ne revin în actualul 
cincinal, contribuind cu toate forțele la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă 
a României spre comunism.

• Județul Teleorman a încheiat recoltatul ce
realelor păioase pe întreaga suprafață de peste 140 000 hec
tare.

în prezent toate forțele sint concentrate la eliberarea 
terenului, executarea arăturilor, însămînțarea culturilor 
succesive, efectuarea lucrărilor de întreținere, respectarea 
programului de udări.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean Teleorman al P.C.R., 
prin care se raportează acest succes, se spune : Vă asigu
răm, mult iubite tovarășe secretar general, că vom depune 
toate eforturile, vom folosi întreaga noastră capacitate și 
putere de muncă pentru traducerea în viață a Programu
lui stabilit de Congresul al XI-lea și Conferința Națio
nală ale partidului privind valorificarea mai bună a pă- 
mîntului și creșterea neîncetată a producțiilor agricole, 
cu convingerea fermă că astfel ne aducem contribuția la 
îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al poporului, 
la înflorirea României socialiste.

Pînă la data de 19 Iulie a.c., griul a fost recoltat de pe 1 046 500 ha, ceea ce 
reprezintă 62 la sută din suprafețele cultivate în întreprinderile agricole de stat și 44 la 
sută în cooperativele agricole. Pe hartă este prezentat stadiul recoltării griului la data 
amintită în cooperativele agricole. Cifrele înscrise în dreptul fiecărui județ reprezintă, 
în procente, suprafețele de pe care a fost strînsă recolta. (în județele marcate cu o 
linie nu a început secerișul griului sau această lucrare abia a demarat).

în pagina a treia : RELATĂRI DIN JUDEȚE PRI
VIND MERSUL SECERIȘULUI, TRANSPORTUL Șl 
LIVRAREA PRODUSELOR.
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Studenții 
la înălțime

în masivul Postăvarul, 50 de 
studenți din centrele universi
tare Brașov, Timișoara, Iași, 
Cluj-Napoca, Tg. Mureș și Sibiu 
s-au organizat intr-o tabără de 
muncă patriotică — a cincea de 
acest fel — organizată, în ulti
mii ani, de centrul universitar 
al Brașovului.

Ca și în anii precedenti, har
nicii studenți vor participa la 
refacerea potecilor și marcaje
lor turistice, la executarea unor 
podețe și căi de trecere peste 
pîraie, amenajarea în continua
re a pirtiilor de schi. Pe lingă 
asemenea lucrări menite să în
lesnească accesul turiștilor spre 
locurile pitorești ale acestui fru
mos masiv montan, cei 50 de 
studenți vor beneficia ei înșiși 
de binefacerile pe care le oferă 
activitatea fizică desfășurată în 
aerul ozonat al munților.

Trofee 
cinegetice

Inspectoratul silvic și filiala 
Asociației pescarilor si vinăto- 
rilor sportivi din județul Dolj 
au organizat prima expoziție 
cinegetică din Craiova. Meritul 
organizatorilor nu constă atit in 
numărul mare de exponate 
(care mai de care mai atracti
ve pentru numeroșii vizitatori), 
cit in faptul că mai mult de 
jumătate din trofeele expuse 
îndeplinesc punctajul necesar 
pentru obținerea de medalii. 
După cum ne-a spus ing. Ion 
Rîmbu, șeful Inspectoratului 
silvic, nu mai puțin de 25 de 
trofee au asigurate medaliile de 
aur.

Avertizare
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Cum sînt stimulate și valorificate energia 
și competența cadrelor tehnico-economice

cititorilor,
CUVÎNTUL

fără... capsă
Nu se știe încă prin ce mij

loc și-a făcut rost Nicolae Za- 
grean din comuna Coșbuc (Bis- 
trița-Năsăud) de o capsă de a- 
vertizare C.F.R. Ceea ce se știe 
precis e că s-a apucat să meș
terească periculoasa jucărie, 
care, după cum se cunoaște, 
poate zgudui chiar un tren. In 
prima fază explozia i-a amputat 
două degete de la mină, iar pe 
urmă, șocul produs i-a fost fatal.. 
Aducem cuvenita avertizare lu
crătorilor de la C.F.R. care sini 
dotați cu asemenea articole : 
nu le pierdeți, nu le lăsați la 
indemîna oricui ; pentru neini- 
țiați, asemenea capse constituie 
pericol de moarte !

Neglijența 
scump
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S-a scris nu o dată la această 
rubrică despre consecințele în
călcării unor reguli elementare 
de protecția muncii, despre for
malismul și superficialitatea în
sușirii acestor reguli. Un ase
menea mod de a privi lucrurile 
duce deseori la evenimente tra
gice, la regrete tardive. Iată 
un caz care s-a petrecut re
cent la Tg. Mureș: nesu
pravegheat și necontrolat, fără 
centură de siguranță. tinărul 
Valentin Colcear din Bocșa (Să
laj), zidar la șantierul 1, s-a 
prăbușit în gol de la etajul VIII 
al blocului 61—65 din cartierul 
„1848“ în timp ce lucra la fini
sarea balcoanelor descoperite. 
Consecința : C.V. (de 22 de ani) 
decedează în drum spre spital, 
iar pentru neglijență șeful de 
brigadă este sancționat cu un 
an și 6 luni muncă corecțională.
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Un apel 
din partea 
unui soț și a 
patru copii

Florea Alexandru, domiciliat 
in Galați, cartierul „Aeroport", 
microraion 39 A, bl. Z 9, ap. 20, 
ne sesizează o întîmplare destul 
de tristă. Soția sa, Maria Ale
xandru, și-a părăsit de curînd 
casș și odată cu aceasta și pe 
cei patru copii în vîrstă de 14, ■ 
6, 3 și respectiv 1 an. Soțul ei 
și tatăl copiilor roagă pe citi
torii ziarului să-l sprijine pentru 
a-i da de urmă : „Rugămintea 
— ne-a spus F.A. — este în pri
mul rind din partea copiilor 
care, desigur, mai mult decît 
mine, îi simt acut lipsa"... Să 
sperăm că citind aceste rînduri 
M.A. se va întoarce acasă.
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Înghit în sec
Cumetrele vulpi — cit sînt ele 

de viclene șl lacome — parcă 
tot nu i-ar fi putut Întrece pe 
frații Mircea și Mihai Sendrea. 
împreună cu Radu Mitrea și 
Emil Olaru, ei au pătruns cu două 
mașini într-o fermă a I.A.S. 
„Avicola'* — Bacău și au început 
să umple portbagajele cu pui. 
înșfăcau pe alese pui. numai 
de la un kilogram în sus. Au 
ticsit numaidecît portbagajele 
cu nu mai puțin de... 230 de pui 
dolofani. „Vulpoii" îi si vedeau 
cum se rumenesc pe grătar și 
cum vor fj stropiți cu muidei 
și cu vin de Răcăciuni. N-au 
mai apucat să se înfrupte din 
ei. pentru că in drum spre casă 
s-au întîlnit cu miliția.
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Rubricd realizată de
Gheorghe GRAURE

' cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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— Să stiti că experiența noastră 
în ce privește aplicarea noilor indi
catori economico-financiari cuprin
de de-acum o perioadă de patru ani 
— ne-a spus inginera Tamara An- 
ghel-Mesaroș, secretara comitetu
lui de partid de la întreprinderea ti
mișoreană de aparate electrice de mă
surat. Mai exact — a ținut dînsa să 
precizeze — primii doi ani a durat 
experimentul propriu-zis, iar în ulti
mii doi ani munca noastră a fost în
tru totul ghidată de noii indicatori, 
retribuirea făcîndu-se în raport di
rect cu realizarea producției nete.

Rezultatele ? Am avut prileiul să 
le vedem înscrise pe cîteva mari pa
nouri — folosite atit la învățămintul 
de partid, cît si cu prileiul diferite
lor expuneri — panouri ce dau celui 
ce le privește 6 puternică senzație 
a concretului, a faptului exact și 
convingător : față de anul 1975 — pri
mul an al perioadei experimentale — 
în 1977 cheltuielile materiale au scă
zut cu 29,8 la sută, iar în primul se
mestru al acestui an cu circa 35 la 
sută ; mai semnificativ ca orice ni s-a 
părut însă faptul că, datorită acestui 
efort. în același răstimp, 1975—1977, 
In timp ce producția globală a cres
cut o dată si jumătate, producția 
netă a crescut de peste două ori.

— Un rol important l-au avut în 
dobîndirea acestor rezultate — subli
nia ing. dr. Gheorghe Tîrpe. direc
torul întreprinderii — cadrele tehni
co-economice. Comitetul nostru de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază au acționat cu stăruință prin 
toate mijloacele muncii organizato
rice și politico-educative pentru sti
mularea, dinamizarea și deplina va
lorificare a energiei și competenței 
inginerilor, subinginerilor și econo
miștilor care lucrează în cadrul în
treprinderii noastre. S-a urmărit — 
și s-a obținut — ca ei să înțeleagă 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar ca o problemă politică 
si să se simtă răspunzători de reu

șita Iul.
Printre cadrele tehnico-economice 

din această întreprindere o mare 
parte sînt comuniști 6i utecisti. Pe ei 
s-a bizuit, în primul rind. comitetul 
de partid, incredințînd fiecăruia 
cîte o sarcină concretă — temporară 
sau permanentă — legată de tradu
cerea în viată a noului mecanism. 
Bunăoară, in cadrul plenarei comi
tetului de partid din noiembrie 1977, 
consacrată extinderii și aprofundării 
activității de cercetare, s-au stabilit 
obiective temeinic chibzuite ale redu-

produse cu un consum mai redus de 
materiale, cu utilizarea unor materii 
prima indigene în locul celor care altă 
dată se importau, precum si în do
meniul introducerii unor noi sisteme 
de folosire a combustibililor si ener
giei electrice mai economicoase decît 
in trecut — toate acestea reflectîn- 
du-se în sporurile de producție netă 
amintite la Începutul relatării noas
tre. Dar esențial este că. prin această 
acțiune inițiată de comitetul de partid 
și continuată de birourile organizații
lor de bază, s-a izbutit crearea unui

Din experiența organizației de partid 
de la întreprinderea de aparate electrice de măsurat din Timișoara

nomiști, subingineri. tehnicieni, 
maiștri, cei mai buni muncitori, in 
spiritul autenticei democrații munci
torești, socialiste. Comitetul de partid 
analizează și controlează periodic Si 
exigent modul cum sînt traduse in 
fapt hotărîrile sale și ale consiliului 
oamenilor muncii, ceea ce conferă ho- 
tărîrilor adoptate o inaltă eficacitate 
practică.

Trebuie amintit, de asemenea, ca 
un element de deosebită însemnătate, 
faptul că. cei mai buni ingineri si 
economiști membri de partid sînt 
antrenați de comitetul de partid — 
prin atribuirea sarcinii de propagan
diști în cercurile invătămîntului de

OAMENILOR
MUNCII

Expoziție de artizanat
In stațiunea Neptun — Man

galia Nord, vizitată în fiecare 
vară de numeroși turiști, coope
rația de consum a organizat de 
mai mulți ani un original ba
zar. El este conceput ca o vastă 
expoziție cu vinzare, oferind 
posibilitatea de a găsi în- 
tr-un singur loc o mare diver
sitate de articole de artizanat 
făurite de meșteri artizani din 
toată țara : obiecte din lemn 
sculptat, ceramică, cusături na
ționale, cojoace, covoare, îm
pletituri din nuiele și papură 
etc., precum și multă alte pro
duse industriale (articole de 
plajă, parfumerie, galanterie 
etc.).

...în mersul limuzinei se 
simțeau siguranța si expe
riența îndelungată a celui 
care o conducea, făcind-o 
să acosteze lin. elegant, 
exact lingă bordura trotua
rului. -Un ..Chevrolet 
Chevy" grena, de coman
dă. care nu putea, desigur, 
să treacă neremarcat. Ig- 
norînd însă lumea exteri
oară. neluînd seama în 
nici un fel la curioșii 
atrași de impozanta limu
zină. personajul tolănit pe 
bancheta din spate, un băr
bat cu tenul măsliniu. încă 
tînăr. îmbrăcat în alb. 
aștepta cu studiată indife
rentă pînă ce șoferul 
cobora și. ocolind grăbit 
mașina. îi deschidea plecat 
portiera...

Dar înainte de a dezvălui 
originea secvenței de mai 
sus (nu. nu e dintr-un 
film de „dolce vita"...), ne 
simțim datori să relevăm 
cititorilor un alt episod: nu 
la fel de spectaculos, dar 
nu mal puțin demn de 
luare în seamă. Un episod 
pe care il ilustrează, cum 
nu se poate mai sugestiv, 
o declarație. Și ce declara
ție !........ Subsemnatul mai
declar că am mai lucrat pe 
la diferite depozite de lem
ne, ca muncitor necalificat, 
cărind lemne la diverse 
persoane și spărgindu-le... 
Deci, eu ziare nu citesc, la 
teatru n-am fost niciodată, 
de asemenea la spectacole 
de circ, Iar din banii ce 
i-am incasat din vinzarea 
a două covoare și din 
munca mea am strins bani 
peste bani și am dus o 
viață mai restrinsă, mai 
modestă, fiind ajutat și de 
familia mea, iar cind m-am 
căsătorit aveam bani in 
sumă de 10 000 lei...“. Se 
poate concepe o existentă 
mai umilă, o viață trăită 
mai in cumpătare 7 Un om 
care sparge și cară lemne, 
o zi pe la unul, o zi pe la 
altul... Muiați-vă, inimi de 
piatră ! înduioșați-vă !

Ce au comun cele două 
secvențe 7 Ce legătură 
poate fi între confesiunea 
unui om care iși încropeș
te o existentă modestă și 
opulenta celui din „Chevro
let" ? Explicația este sim
plă: și „magnatul", descins

cerii consumurilor specifice de mate
rii prime, materiale și combustibil la 
unele produse și procese tehnologice 
— obiective înscrise intr-un plan de 
măsuri care ștabilește termene și 
responsabilități precise. Unor comu
niști cu experiență, ca inginerii Dra- 
goliub Savin, inginer-sef al între
prinderii. Ludovic Szegedi. Constan
tin Ghiță. Nicolae Năchescu. Ladislau 
Kollar. Petru Beița. din secția de 
proiectare. loan Petrisor sau loan 
Inn. din secția de prelucrări meca
nice, Mihai Komuves Si Stefan Bot, 
de la mecano-energetic. li s-au încre
dințat. fără a fi de fel scutiți de în
deplinirea sarcinilor curente de pro
ducție. răspunderea unor teme de 
cercetare menite a asigura soluțio
narea operativă și eficientă a unor 
probleme legate de introducerea unor 
noi metode tehnice avansate, cu 
serioase influențe asupra creș
terii producției nete.

Firește, am putea înșirui aici o se
rie de înfăptuiri spectaculoase obți
nute prin această acțiune în dome
niul proiectării si reproiectării unor

climat „bun conducător de nou", al 
cărui promotori Si susținători fer
vent! sînt tocmai cadrele tehnico- 
economice. ce-si simt astfel pe de
plin puse în valoare capacitățile pro
fesionale creatoare. Merită men
ționat, de asemenea, și faptul că 
modul cum sînt antrenate ca
drele tehnico-economice in activita
tea de cercetare se află permanent 
în atentia comitetului de partid si a 
organului de conducere colectivă al 
întreprinderii : chiar luna trecută, 
consiliul oamenilor muncii a anali
zat. Intr-o ședință lărgită, felul cum 
este tradusă în viată această însem
nată sarcină.

Căile prin care s-a acționat pentru 
sporirea competentei actului de deci
zie sînt două : pe de o parte, apro
pierea cadrelor tehnico-economice de 
locurile unde se decide soarta pro
ducției, printr-o mai judicioasă re
partizare în diferitele secții ale între
prinderii, iar pe de altă parte, con
sultarea largă a tuturor factorilor ce 
contribuie Ia elaborarea unor decizii 
temeinic fundamentate, ingineri, eco

partid, prin numirea lor în colecti
vele de redacție ale gazetelor de pe
rete. prin organizarea unor cicluri de 
expuneri la locurile de muncă — 
in popularizarea si explicarea rezul
tatelor obținute in aplicarea nou
lui mecanism econoniico-financiar.
„Cînd le-am 
prin exemple 
lor din cercul

explicat concret, 
practice, cursanți- 

pe care îl con-:
duc — ne arăta contabilul-șef Florin
Coste — faptul că de economisirea 
fiecărui gram de material depinde 
direct cîștigul lor. am sesizat un viu 
interes la fiecare dintre ei. interes ce
s-a concretizat ulterior în numeroase
propuneri de economii din care unele 
au și fost traduse în practică".

Neîndoielnic. chiar si în cadrul 
unei asemenea organizații de partid, 
care se poate mîndri cu experiența 
ei in aplicarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, se pot întîlni și 
unele... locuri albe. Ar fi fost, bu
năoară. de așteptat ca propaganda 
vizuală din întreprindere să fie mai 
temeinic axată pe popularizarea re
zultatelor obținute prin realizarea 
noilor indicatori, contribuției pe care 
fiecare om al muncii din colectiv este 
chemat să o aducă la dobîndirea unor 
și mai mari succese.

Victor BfRLADEANU 
Cezar IOANA

Vagoanele stau, locațiile curg
Oană Augustin, șef statie C.F.R., 

rezervă : Cooperativa de consum 
din comuna Șagu. județul Arad, 
primește mărfuri, într-un număr 
mic de vagoane. Cu toate acestea, 
din cauza organizării necorespunză
toare a muncii, nici pe acestea nu 
reușește să le descarce în timp util. 
De pildă, la un vagon încărcat cu 
borcane din sticlă, timpul de sta
ționare a fost depășit cu 12 ore. la 
altul, încărcat cu var (pe care l-au 
vindut direct din vagon), cu 37 ore 
etc. Pentru aceste întîrzieri. coope
rativa a plătit drept locații suma 
de 1 100 lei. pe care a înregistrat-o 
la ..diverse încasări".

Imobilizări de vagoane, transfor
mate în depozite pe roti, am întîl
nit și In stația C.F.R. Făget. De 
pildă. Ia începutul lunii iulie a.c.. 
un vagon încărcat cu 59,5 tone bor
duri de ciment pentru direcția ju
dețeană de drumuri si poduri a fost

descărcat cu o întîrziere de 13 ore ; 
locații au înregistrat, de asemenea. 
I.A.S. din localitate, la 2 vagoane 
cu amendamente — 22 ore. I.F.E.T., 
la un vagon cu cherestea și altul 
cu var in saci — 37 ore. C.A.P.— 
Fîrdea. la un vagon cu carbonat 
de calcar — 15 ore. Oficiul de gos
podărire a apelor, la un vagon cu 
piatră de construcție — 16 ore. Și 
lista ar putea continua.

Pentru a se înlătura acest dublu 
prejudiciu adus economiei naționa
le — sustragerea de vagoane din 
circuitul economic și plata locați
ilor — așteptăm măsurile necesare 
din partea conducerilor unităților 
in cauză și a forurilor lor ierarhi
ce. Și. în primul rînd, consider ne
cesar să se urmărească cu mai 
multă fermitate ca locațiile să fie 
suportate de cei vinovați. din bu
zunarul lor. si nu să fie contabi
lizate la ..diverse încasări".

Cum dorește clientul,
dar... după calapodul unității

NOTE CETĂȚI
.. .. ' A e '' . .

La cantina-restaurant,
ca la

Cantina-restaurant a 
Combinatului de fibre 
sintetice din Iași. în
tre orele 12 si 15 ser
vesc masa aici peste 
2 500 oameni ai mun
cii. După ora 15, cine 
dorește să mai rămînă 
este primit după re
gim , de. restaurant. 
Cantina are si o linie 
de autoservire ..Ex
pres". cu intrare din 
stradă. unde poate 
servi masă caldă orici
ne dorește. în fiecare 
zi sînt oferite cîte 
3—4 meniuri la alege
re. multe dintre ele 
specifice bucătăriei 
moldovenești. Există și 
mîncăruri de regim. 
De fiecare dată se ser
vesc și fructe, produse 
de cofetărie ca desert, 
iar în prețul total — 
foarte convenabil — de 
5 lei pentru abonați și 
6,50 lei pentru flotanți, 
sînt incluse salata și 
piinea.

Discutăm cu Dumi
tru Simionovici. res
ponsabilul acestei can- 
tine-restaurant. cu cei
lalți lucrători, pe care 
l-am găsit in halate

parcă din „Marele Gatsby", 
și „bietul tăietor de lemne" 
sînt unul și același perso
naj : Marin Simion, din 
București. Vîrsta — 39 de 
ani ; studii — 5 clase. Ocu
pația? în unele acte „fără", 
in altele „meșteșugar — 
prelucrător mase plastice"... 
Marin, meșteșugar 2 Poate 
în acte (se va vedea mai 
jos că și cu actele acestea 
e „ceva"...). El era, de 
fapt, după propria mărtu
risire... angrosist. Adică 
unul dintre acei întreprin
zători afaceriști care, făcind 
rost pe sub mină de plastic 
(a se citi sustras din uni
tăți socialiste), îl sluțesc 
în fel și chip, umplînd 
tarabele de prin bilciuri cu 
toate acele monstruoase 
nimicuri : flori și mărgele 
de plastic, ochelari „ro
yal". Această invazie de 
obiecte de prost gust aduce 
însă unora ca alde Marin 
Simion venituri grase, de 
sute și sute de mii de lei 
pe an. Lesnicioase și ne
controlate. Marin Simion 
și-a cumpărat „Chevrolet". 
Apoi (doar nu era să aibă 
el grija mașinii și să nu se 
poată atinge de o cupă de 
șampanie — că altceva 
nu-i plăcea) a procedat la 
angajarea unui șofer (pen
sionar). Cu program (re
dus) și plată fixă : întîi 
800, apoi 1 000 Iei lunar (în 
felul acesta se întregea și 
„personalul casnic", pe 
lîngă femeia de serviciu, 
angajați! care-i lucrau la 
presele din subsol etc.).

Un asemenea trai pe 
picior mare nu se putea, 
desigur, să nu bată la ochi. 
Așa s-a și întîmplat : Si
mion a ajuns în fața co
misiei pentru venituri ili
cite (ați văzut mai sus cit 
de umil și-a descris el 
modul de viață, doar, 
doar...). Prin hotărîre de
finitivă a fost obligat la 
plata către stat a sumei 
de 71 264 lei. reprezentind 
venituri ce n-au putut fi 
justificate. Era în anul 
1972. Credeți că a plătit 
cumva această sumă de 
bani 7 Nici vorbă ! Tocmai 
el 7 Om descurcăreț. cu 
relații... După cum arăta 
chiar unul din anturajul

mama acasâ
Un taxi... 
mai puțin

Ioan Stan, muncitor, orașul Jim- 
bolia. județul Timiș : Am cumpă
rat. nu de mult, două garnituri de 
mobilă combinată, tip „Drobeta" și 
„Zefir". Cînd le-am luat nu aveau 
insă în componentă și scaune, dar 
mi-am zis că le voi procura ulte
rior. Cum de luni de zile nu am 
găsit In unitățile noastre comerciale 
scaune pentru asemenea tipuri de 
mobilă, m-am adresat unității de 
timplărle la comandă, din cadrul 
cooperativei meșteșugărești „Viito
rul" din localitate. în mod surprin

zător Insă, comanda mi-a fost re
fuzată. pe motiv că la această u- 
nitate se pot executa numai mo
delele de scaune pe care le au ei.

Fiind vorba de o unitate de pre
stări de servicii, care se cer tot 
mai mult diversificate, conducerea 
cooperativei ar trebui să intervină 
cu măsurile necesare pentru ca în 
atelierele de specialitate comenzi
le să fie executate după dorința 
clientului și nu după „calapoadele" 
unității.

albe, curate, intîmpl- 
nind clientii cu ospi
talitatea caracteristi
că moldovenilor, dîn- 
du-le informațiile ce
rute asupra meniuri
lor existente si colec- 
tînd. totodată, propu
neri pentru cele vii
toare. Aflăm că în
semnate cantități de 
mincare sint trimise la 
orele de prînz cu mij
loace speciale de trans
port la 8 microcantine 
organizate în secțiile 
combinatului, precum 
si la alte întreprinderi. 
In afară de mincare 
caldă, la toate micro- 
cantinele, ca si la cele 
21 bufete de incintă 
din respectivele între
prinderi sint deschise 
încă din primele ore 
ale dimineții oină la 
ora 15. cînd se pot 
aproviziona si lucrăto
rii din schimbul II cu 
o gamă variată de pro
duse specifice de 
bufet.

Pentru îmbunătăți
rea continuă a calității 
mîncărurilor pregătite 
la această cantină-res- 
taurant s-a pus un 
accent deosebit pe

gospodă
rit și pe 
unor can-

dezvoltarea 
riei anexe, 
contractarea 
tități cît mai mari și în 
stare proaspătă de le
gume si zarzavaturi, 
fructe, de la 
Grozesti. precum si 
la alte cooperative 
gricoje. Totodată, 
fost jnsămîntate cu 
gume toate spatiile 
disponibile aflate în 
curtea combinatului. 
I.C.S. Alimentația pu
blică Iasi a extins în 
ultimul timp activita
tea de servire a mîn- 
cărurilor calde la locul 
de producție. Există 
aproape 80 de bufete 
de incintă si micro- 
cantine in întreprin
deri. instituții si scoli.

Conducerile între
prinderilor si a I.C.S. 
Alimentația publică au 
dotat aceste bufete de 
incintă cu utilaje fri
gorifice. cintare. dubi
te si motoscutere pen
tru a se asigura apro
vizionarea lor opera
tivă.

C.A.P. 
de
au 
le-

Manole CORCAC1
corespondentul
„Scînteii"

La Brăila, dacă soliciți un taxi la 
telefon și dispeceratul îți onorează 
comanda, poți să te consideri un 
om norocos.

Care este cauza 7 Ne-am între
bat noi și l-am întrebat și pe 
tov. Mișu Grigore, director al 
I.J.G.C.L. Brăila. Și lată ce ne-a 
răspuns : Brăila are 64 de taxime
tre. Dintre acestea, 53 sînt active. 
E, un fel de a spune „active", în- 
trucît peste jumătate din numărul 
lor abia tși mai trag sufletul, au 
parcurs peste 200 000 km fiecare, 
iar altele au la bord chiar peste 
300 000 km. Cu toate acestea, in 
1978, din cele 20 de mașini noi pla
nificate au sosit pînă acum zece. 
Dar din cele 10 — dar aceasta nu 
rie-o mai spune tovarășul director 
— una a oprit-o dumnealui, să-1... 
deservească. De ce 7, l-am întrebat. 
Ne-a răspuns că mașina cea veche 
era prea veche și „nu făcea de un 
director". Vasăzică nu făcea de di
rector, insă era (și este) bună pen
tru... cetățenii solicitant! de taxiuri.

Esențial este însă că taxiurile 
Brăilei, chiar și atîtea rite sînt, 
dacă ar fi îngrijite sistematic și 
controlate cu răspundere ar putea 
satisface mult mai bine cerințele 
populației. Cu condiția ca tovară
șul director să se ocupe mai mult 
de organizarea muncii decît de ta
ximetrul... personal.

Mlrcea BUNEA
corespondentul „Scînteii"

Pe scurt, din scrisori
• Jurilovca — un viitor oraș do

brogean. Unindu-și eforturile, lo
cuitorii comunei noastre se pregă
tesc intens pentru a o transforma 
Intr-o localitate modernă. în acest 
«ens. în centrul civic s-au construit 
un ansamblu de blocuri moderne, 
școli noi și grădinițe, casă de cul
tură și dispensar, un magazin co
mercial modem, complexe meșteșu
gărești și de artizanat. Construcți
ile zootehnice, cherhanalele frigo
rifice. noile blocuri care se înaltă, 
șoselele asfaltate îmbogățesc tot 
mai mult zestrea comunei, care se 
îndreaptă cu pași repezi spre ur
banizare. (Anfim Picerița. comuna 
Jurilovca. județul Tulcea).

• Cu toată dăruirea. La chema
rea lansată de comitetul U.T.C.. ti
nerii de pe platforma Combinatului 
petrochimic Brazi s-au angajat să 
răspundă cu toată dăruirea, prin 
muncă patriotică, la pregătirea te
renului unde vor fi amplasate noile 
instalații. îndepărtarea materialelor 
rezultate din demolări, efectuarea 
săpăturilor pentru unele conducte 
subterane și fundații, lucrări a că
ror valoare se ridică la circa 600 000 
lei. Ei au si terminat săparea tra
seului pentru conducta de apă re- 
circulată necesară instalației de la 
viitoarea rafinărie. (Ion Ionescu, 
operator. Combinatul petrochimic 
Brazi, județul Prahova).

• Cu mlini de gospodari. Pen
tru ca stațiunea Moneasa, județul 
Arad, să poată deveni o adevărată 
„Perlă montană", personalul aces
teia s-a angajat să presteze în 
anul 1978 peste 20 000 ore de mun
că patriotică. Venind în ajutorul 
constructorilor, lucrătorii din stați
une au amenajat terenul viitorului 
complex sanatorial. au contribuit la 
Întreținerea interioară și exterioa
ră a vilelor existente, la renovarea 
cunoscutului han de la Dezna. la 
plantarea a circa 300 de arbuști 
ornamentali și a altor 200 brazi re
cuperați din zona viitoarei con
strucții, la reamenajarea ștrandului 
etc. Pină în prezent, ei au prestat 
peste 6 000 ore de muncă patrioti
că. (Profesor Gh. Tăutan. Arad).
• Fier vechi există, dar si rugi

nă... Pe marginea șoselelor, a căii 
ferate. în multe curți și pe terenu
rile din vecinătatea construcțiilor 
recent terminate din orașul Gher
la stau în părăsire mari cantități 
de fier vechi. Acesta nu poate fi 
valorificat de către cetățeni deoa
rece unitatea I.C.M. din localitate 
nu achiziționează fier vechi decît 
de la întreprinderi. Cum nu pot 
exista impedimente serioase. aș
teptăm ca si fierul vechi colectat < 
de cetățeni să fie primit la I.C.M. 
Gherla. (Gheorghe M. Știr, Gherla, 
județul Cluj). /

său, „nababul" o ambiție 
avea: „oricit va cheltui, el 
nu se lasă pină nu sca
pă...". Și, oricît ar părea 
de ciudat și inexplicabil, 
impozitul nu l-a plătit nici

— 400 000 lei. A avut, între 
timp, ce-i drept, și unele 
ghinioane : lăsind in păs
trare alți 200 000 la sora 
lui, Ioana, zisă „Frumoasa", 
nu i-a mai primit înapoi

mijloc niscaiva neamuri și 
să aibă supărări în fa
milie...).

Se tnțelege că a venit o 
zi în care totul a început 
să fie scos la lumină și

valoare de aproximativ 
1 000 000 lei ! Iată cum îi 
mersese lui Marin Simion 
în cei șapte ani. In care 
făcuse posibilul și imposi
bilul ca să scape de a

Cine i-a deschis „nababului" 

ușile înavuțirii?
•9 *9

REPLICĂ FERMĂ TENDINȚELOR DE CĂPĂTUIALĂ, PRACTICILOR ILICITE!

...O casă impozantă cu 8 camere, o limuzină de lux — iată doar două dintre „piesele" care alcătuiesc dosarul unei 
căpătuieli fără scrupule, prin încălcarea flagrantă a legilor, realizată de un personaj a cărui „muncă" o constituiau 
aranjamentele ilicite. Despre acest „nabab" — in rînduriie de față.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  anchetă socială- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pînă In ziua de astăzi 1 De 
ce 7 Să-i fi lipsit cumva 
banii 7 Să fi scăpătat „na
babul" așa de tare îneît a 
ajuns Insolvabil ? Dimpo
trivă. Afacerile au prospe
rat: în 1977, M. S. și-a cum
părat o casă impozantă In 
inima Capitalei: 8 (opt!) ca
mere, parter și demisol, hol, 
dependințe, curte etc. Prețul

întructt... li roseseră șoare
cii (nici măcar nu s-a cer
tat cu ea, pentru că, explică 
el, „n-aș fi vrut să-i pri
cinuiesc necazuri sorei 
mele") ; l-au intrat hoții in 
casă „ușurîndu-l“ de citeva 
bijuterii și vreo 30 000 de 
lei, găsiți prin casă (nici 
de astă dată n-a reclamat, 
să nu cumva să fie la

întreprinzătorul „nabab" 
fără meserie a trebuit să 
se lase (fără voia lui) de 
afaceri. La o percheziție, 
pe lingă 100 000 de lei gă
siți ascunși in pod. plus 
alți 10 000 prin casă, s-au 
descoperit în pivniță 30 de 
saci cu granule de poli- 
stiren și polietilenă, pre
cum și produse finite, în

plăti statului cele 71 264 
lei, stabilite drept venit 
ilicit încă in 1972.

Dar angrosistul cu „Che
vrolet" la scară și șofer 
salariat n-a trăit și nu șl-a 
făcut scandaloasa avere ln- 
tr-o lume de învîrtiți șl 
afaceriști. El a trăit în 
lumea noastră, o lume a 
muncii, a traiului cinstit și

demn. Se pune atunci în
trebarea : cum de și-a fă
cut el mendrele, ani și ani 
de zile, frustrind statul 
(pînă și In actele de cum
părare a casei a trecut nu 
400 000, ci doar 140 000 de 
lei pentru a „scădea" taxa 
de timbru) de mari sume 
de bani și puntnd la cale, 
cu acte false, sustragerea 
mai multor tone de mate
rial plastic, adeseori pro
venit din import 7 De ce 
pînă acum nu și-au găsit 
invirtelile și felul său 
sfidător de viață riposta 
cuvenită ?

Acestor întrebări, ca și 
altora, Încă nepuse aici, 
urmează a li se găsi pină 
in detaliu răspunsurile de 
către organele în drept 
care efectuează ancheta. 
Dar — așa cum remarca 
tovarășul Nicolae Bracaciu, 
procuror, șef de direcție 
Ia Procuratura generală — 
explicația nu poate consta 
decît intr-un șir de abdi
cări de la cinste și corec
titudine din partea unor 
funcționari care, în felurite 
moduri, și-au dat con
cursul la ascensiunea „na
babului" (nici el nu „uita" 
să le trimită șampanie și 
curcan de sărbători...). Așa 
cum șoferul său personal 
îi deschidea ușa mașinii, 
s-au găsit și alții care l-au 
deschis cu totul alte uși : 
ale necinstei și incorectitu
dinii, ale falsurilor și fa
voritismului. Așa se expli
că de ce hotărirea judecă
torească din 1972 privind 
cei 71 264 lei venit ilicit n-a 
fost pusă în aplicare a- 
proape 6 ani, pînă la de
clanșarea anchetei (la grefa 
Judecătoriei sectorului 4, 
dosarul s-a „fofilat" în 
mod miraculos de la apli
carea hotărîrii instanței și 
tot miraculos administrația 
financiară a sectorului a 
uitat să se „intereseze" de 
soluție) ; așa se poate în
țelege cum a reușit să 
procure rit ai bate din 
palme acte de meșteșugar 
și autorizație de „prelucră
tor mase plastice" (pină 
cînd o să mai fie tolerate 
asemenea „firme" care 
prosperă pe seama furtișa
gurilor din întreprinderi ?).

Se mai desprinde din a- 
cest șir de nereguli și o 
acțiune introdusă fraudulos 
la Judecătoria sectorului 1, 
prin care „coana Adela", 
citîndu-și soțul la o adresă 
fictivă (str. Garibaldi, unde 
el n-a stat niciodată, dar 
șansele erau mai mari la 
o judecătorie mai puțin 
informată în privința fa
miliei Simion), se face 
luntre și punte in a con
vinge instanța să le parta
jeze bunurile (cu alte cu
vinte, „Chevroletul" ar fi 
mai mult al ei și nu 
lui, așa că dacă tot o » 
se aplice impozitul confort . 
Legii 18, Marin să fie. bine 
mersi, insolvabil). S-a fă
cut luntre și punte și a 
reușit 1 Nu avea „nababul" 
sfetnicii săi, care să-l înve
țe cum să eludeze, prin di
verse mașinații, legea 7

Iată în ce fisuri ale cli
matului moral se descurca 
„marele Gatsby" cu nea
muri în Dămăroaia și Fe
rentari. „conașul" căruia 
șoferul trebuia să-i ser
vească și de majordom și 
să-i ducă la petreceri 
șampania bine frapată. Pe
treceri la care începuseră 
să ia parte tot mai des ca 
invitați „de onoare" (se 
înțelege cită onoare le mai 
rămăsese tot cultivîndu-1 
pe Marin Simion) și cel 
cu care acesta inteme- 
iase întinse „relații". Tot 
mai des, adică pe măsură 
ce pecinginea căpătuielii 
le întina și lor tot mai 
mult sufletele. Abdicind 
azi, abdicind mîine — „re
lație din relație", „ser- 
vește-mă să te servesc"...

A ținut mult acest lanț 
al necinstei și căpătuielii; a 
ținut fiindcă i-au fost bine 
„unse" toate zalele. Dar nu 
putea ține la nesfîrșit. 
Fiindcă. în societatea noas
tră, necinstea, înavuțirea 
pe seama altora și sfidarea 
legii nu pot dăinui. Vine 
inevitabil o zi cînd ase
menea apucături și aran
jamente dau faliment. Și 
pentru alde Marin et Co, 
această zi a venit. Firește, 
asupra cazului vom mai 
reveni la timpul potrivit.

Dinu POPESCU
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In aceste zile hotăritoare ale bătăliei griului, ce întreprindeți pentru

9 Extindem întrajutorarea cu combine între 
unități • Intensificăm ritmul de lucru • Ne-am 
angajat: pînă vineri - întreaga recoltă în magazii

De la restanțe la producția 
fizică suplimentară

Pînă miercuri seara, in. coopera
tivele agricole din județul BUZĂU 
griul a fost secerat de pe 45 460 
hectare. Sint create toate condițiile 
ca recoltarea să se încheie în cursul 
zilei de vineri. 21 iulie a.c. Ce s-a 
întreprins în această direcție ? După 
cum ne-a declarat tovarășul Gheor- 
ghe Alexandrescu. director adjunct 
al direcției agricole județene. încă 
de luni comandamentul județean 
a luat măsuri care au vizat, 
în principal, folosirea la capa
citatea maximă a combinelor. în
trajutorarea cu combine și supli
mentarea mijloacelor de transport 
cu 180 autovehicule. Ele au avut ca 
efect imediat creșterea ritmului 
zilnic de lucru, ritm ce înseamnă 
recoltarea a peste 4 500 hectare zil
nic. întrucit întreprinderile agricole 
de stat au încheiat secerișul, au fost 
luate măsuri ca 70 de combine din 
fermele de stat să fie deplasate in 
cooperativele agricole. în coopera
tivele agricole care au suprafețe 
mai mari cultivate cu grîu — Po
goanele. Gălbinași. Scutelnici. Zăr- 
nești, Suditi, Clondiru — a fost spo
rit numărul de combine. Odată cu 
deplasarea combinelor au fost tri
mise in ajutor și un număr însem

• Corelarea mai bună a transportului cu recol 
tarea • Evitarea oricărei risipe pe parcurs

Comandamentul pentru agricul
tură din județul ILFOV a stabilit 
ca pînă la sfirsitul acestei săptă
mîni să se încheie recoltarea celor 
130 000 de hectare cultivate cu grîu.

Dar secerișul nu poate fi consi
derat încheiat decît atunci cînd în
treaga recoltă a fost pusă la adă
post si unitățile agricole și-au în
cheiat integral obligațiile contrac
tuale fată de stat. Vom insista în
deosebi asupra transportului si de
pozitării, intrucît in acest domeniu 
continuă să persiste serioase nea
junsuri. Consecințele ? Pe cîmp se 
află în grămezi cantităti apreciabile 
de grîu. Principala cauză o consti
tuie necorelarea capacității de 
transport cu ritmul de recoltare. 
Cooperativele agricole Șoldanu, 
Crivăț, Izvoarele. Nana. Vasilați, 
Sohatu. Gruiu. Frumușani au Ia 
arii peste 3 000 de tone de grîu. Si
tuația ar putea fi evitată dacă :

• transportul ar începe de la 
prima oră — 6 dimineața. Unele 
unități, cum ar fi. de pildă, C.A.P. 
Frumușani, ieri, pină laota Odimi- 
neața, nu făcuseră nici măcar un 
transport la bază. Vecinii, care au 
organizat bine transportul. de 
exemplu cooperatorii de la Stiubei- 
Orăsti. au realizat pînă la aceeași 
oră 7—8 curse. Ca urmare, pe cîmp 
au cantităti foarte mici de griu ;

• s-ar respecta graficele de

• Pregătirea complexă a bazelor de recepție
• Pe primul plan - preluarea cerealelor

contractate

TULCEA : Ultimele zile de se
ceriș și in județul Tulcea. Unită
țile agricole din consiliile inter- 
cooperatiste Greci. Isaccea. Valea 
Nucarilor. Mahmudia și Tulcea au 
încheiat deja recoltatul griului. Se 
apreciază că în următoarele 2—3 
zile bune de lucru campania' de 
recoltare va fi încheiată. în ce mă
sură unitățile întreprinderii tulce
ne de valorificare a cerealelor fac 
față Ia preluarea ritmului înalt al 
recoltării ? „Fată de anii prece
dents la bazele de recepție au fost 
eliminate stagnările — ne-a decla
rat tovarășul ing. Ion Șendroiu. 
președintele consiliului intercoope
ratist Isaccea. Analiza griului du
rează cel mult 3 minute, există 
suficiente auri de preluare, astfel 
incit mijloacele de transport sint 
folosite rational, iar griul ajunge 
direct și rapid din buncărele com
binelor in magazii". Aprecieri po
zitive fac și reprezentanții altor 
unități agricole din iudet.

„Bazele noastre sint pregătite să 
preia în fiecare zi tot ce se recol
tează în județ — ne-a informat tov. 
ing. Nicolae Ghegheșan. directorul 
tehnic al I.V.C.P.T. Tulcea. La ba
zele mări, munca a fost organizată

x

(Urmare din pag. I)
creșterea cu numai un singur 
nrocenl a eficientei fondurilor 
fixe productive asigură un spor 
de venit national de circa 5 mi
liarde lei.

Altfel spus, folosind mai bine ceea 
ce am construit, mașinile si utilajele 
din dotare, asigurăm resurse sporite 
pentru noi investiții, pentru dezvol
tarea capacităților de producție exis
tente. O asemenea concluzie capătă o 
importantă cardinală in condițiile ac
tuale : odată cu trecerea la aplicarea 
măsurilor de perfecționare a auto- 
conducerii si autogestiunii întreprin
derilor. practic fiecare colectiv tre
buie să chibzuiască cu maximă exi
gentă si maturitate in angajarea ba
nului public si să decidă asupra rea
lizării dc noi investiții numai după 
ce tot ceea ce există deja construit 
este folosit judicios. Totodată, prin 
mai buna folosire a capacităților de 
producție se pot obține sporuri de 
producție intr-un timp scurt, fără in
vestiții suplimentare sau uneori cu 
investiții mici, economisindu-se ast
fel însemnate fonduri materiale și 
bănești, ce pot fi dirijate spre alte 
sectoare pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială mai rapidă a tării.

ACȚIUNI CONCRETE, IME
DIATE, ÎN ATENTIA FIE
CĂRUI COLECTIV. N" exis‘â 
întreprindere in care să se 
poată spune că au fost epui
zate posibilitățile de creștere a in

nat de mijloace de transport pen
tru a depozita repede și în bune 
condiții recolta.

Realizarea unei viteze de lucru 
corespunzătoare la seceriș, cu toată 
sporirea numărului de utilaje, a 
necesitat însă șl folosirea la în
treaga capacitate a combinelor din 
unități. Acest lucru preocupă în cea 
mai mare măsură pe specialiști și 
mecanizatori. Parcurgînd lanurile 
cîmpiei buzoiene. am putut con
stata angajarea deplină a oameni
lor pentru stringerea grabnică, fără 
pierderi, a recoltei acestui an. La 
cooperativa agricolă din Padina, 
unde suprafața cultivată cu grîu a 
fost de 1 038 hectare, mecanizatorii 
au reușit să atingă un ritm zilnic 
la recoltare de 110 hectare. Astfel, 
oină miercuri seara griul a fost 
strînis de pe 870 hectare Și. după 
cum ne spunea președintele coope
rativei, tovarășul Ștefan Mazilu. 
recolta de pe ultimele 168 hectare 
va fi strinsă pină în prima parte a 
zilei de vineri.

Marți, 18 iulie. în lanurile cu grîu 
ale fermei nr. 2 a cooperativei agri
cole Pogoanele șefa de fermă, ing. 
Florina Bănică, era nemulțumită de 

afluire. Toate cele 13 cooperative 
repartizate să livreze griul la baza 
de recepție din zona Giurgiu nu țin 
seama de graficele întocmite de 
comun acord cu bazele, provocind 
aglomerări la orele amiezii.

• s-ar transporta și în timpul 
nopții. N-a înțeles să profite de 
această rezervă. între alte unități, 
C.A.P. Gruiu. „Cum. să cari noap
tea 1“ — s-a Mirat inginerul sef al 
acestei unități’Ion Stroe. ca si cum 
nu ar ști că la baze se poate livra 
griul 24 din 24 de ore.

Din păcate, după cum s-a văzut, 
tărăgănarea transportului duce și 
la pierderi de recoltă. Pe traseul 
lan—hambar risipa este evidentă 
la tot pasul. Ce se constată ?

La arii : sub ochii tovarășului 
Gheorghe Bucur. președintele 
C.A.P. Gruiu. care are 120 de tone 
de grîu în cîmp. șoferul Dumitru 
Mîinea se pregătea să încarce ca
mionul neetanseizat. De jur îm
prejurul ariei, un du-te-vino de 
tractoare, camioane care trec peste 

’boabe. Facem o probă. De pe cîțiva 
jnetri pătrati.se adună o găleată de 
griu. în alte locuri — lâ Nana. Iz
voarele. Herăști si Frumușani — 
graiferele apucă nu numai grîu, ci 
si bulgări mari de pămînt. Rezul
tatul îl aflăm la baza de recepție : 
un procentaj inadmisibil de pămînt 
in griu : între 2—3 la sută.

in trei schimburi. la celelalte in 
două sau intr-un schimb prelungit. 
Ca urmare, orzul a fost preluat in 
proporție de 97 la sută fată de 
balanță, iar griul — 79 la sută fată 
de evaluările făcute". O primă 
observație se impune : preluarea 
orzului, acțiune care trebuie în
cheiată. Există cantităti realizate, 
dar nelivrate încă la fondul de stat 
de unele cooperative agricole de 
producție, ca cele de la Valea Nu
carilor. Iazurile. Zebil, si altele. în 
ceea ce privește ritmul preluării 
griului, două baze de recepție se 
dovedesc mai puțin pregătite să 
facă fată ritmului transportului. Și 
ambele din același motiv : au 
platformă și basculă comună cu 
fabricile de nutrețuri combinate.

E. MJHA1LESCU
corespondentul „Scinteii"

GALAȚI. Pînă la 18 Iulie a.c. 
unitățile agricole din județul Ga
lați au recoltat grîul de pe 24 000 
hectare, reprezentînd 33 la sută din 
suprafața cultivată. Lucrările sint 
avansate in unitățile situate in

dicilor dc utilizare a mașinilor și it- 
tilajelor, a tuturor capacităților de 
producție. Afirmație pe deplin jus
tificată, dacă avem în vedere că ră
mîn în continuare de domeniul ex
cepțiilor unitățile care asigură con
stant indici de utilizare a capacită
ților de producție, a mașinilor și u- 
tilajelor situați peste limita mipimă 

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
de 85 la sută, stabilită cu ani în 
urmă de conducerea partidului. în 
ce direcții trebuie să se acționeze 
pentru mai buna folosire a capaci
tăților de producție ?

1. Extinderea lucrului în 
Schimburi limbajul strict sta
tistic s-a calculat că prin îmbună
tățirea cu numai 0,1 a coeficientu
lui de schimburi se poate realiza o 
producție suplimentară de circa 30 
miliarde lei ! Analizînd modul cum 
sint folosite capacitățile de produc
ție, de-a lungul schimburilor, secre
tarul general al partidului arăta la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. că 
nu putem fi mulțumiți de situația e- 
xistentă. deoarece în raport cu mij
loacele tehnice existente, datorită în
cărcării neeorespunzătoare a schim- 

modul cum lucrau combinele. Din 
cele 11 combine aflate la dispoziția 
fermei, două au avut defecțiuni și 
au pierdut aproape o zi. Este ur
marea calității slabe a reparațiilor 
efectuate in perioada de pregătire 
a campaniei. Intrarea ..în ritm" s-a 
produs miercuri, cind au sosit în 
ajutor două combine de la fermele 
I.A.S.

în unitățile consiliului intercoo- 
peratist Posta Cilnău. după un de

La C A P. Racovițeni, județul Buzău, griul este cules de pe ultimele suprafețe (prima fotografie), in timp ce 
la I.A.S. Buzâu, după încheierea secerișului, se lucrează intens la eliberarea terenului de paie (fotografia 

a doua) Foto : A. Papadiuc

Pe șoselele care duc la bazele de 
recepție : dire groase de griu în
semnează drumul. Cauzele ? Iată 
un exemplu : camionul 35 B 3079 
apartinînd I.T.A. Ilfov. în 30 de se
cunde de staționare, a pierdut 1 kg 
de grîu cintărit precis. Cît se pierde 
atunci pe cei 7 km din cîmp pină 
la baza de recepție, la un număr 
de 3—4 curse pe zi ? Se poate ve
dea pe sosea.

La bazele de recepție : chiar aici, 
unde ar trebui să domnească cea 
mai mare grijă pentru evitarea 
pierderilor, se face rabat la cali
tate. La una din gurile de preluare, 
unde livrează grîul unitățile agri
cole din consiliul intercooperatist 
Frumușani, pleava rezultată de la 
preconditionarea producției este 
plină de boabe. La solicitarea noas
tră, laboranta Margareta Stanciu 
face analiza : „8 la sută boabe să
nătoase în pleavă. Așa prevede' sta
sul". Un stas — după cum se vede 
— cam larg deschis spre risipă...

Iată cîteva aspecte care arată că 
grăbirea secerișului trebuie însoțită 
de aceeași preocupare pentru trans
portul rapid al producției la bază, 
pentru evitarea pierderilor, pentru 
a nu dijmui cu nimic piinea tării.

Lucian CIUBOTARU 
Aurel PAPADIUC

zona de sud a județului. unde 
condițiile au permis coacerea tim
purie a griului. adică cele din 
consiliile intercooperatiste Vameș, 
Slobozia Conachi, Șendreni. Ivești, 
Pechea și altele care au strins re
colta de pe 42—66 la sută din su
prafața cultivată. Din cantitatea de 
griu recoltată. 83 la sută a fost 
deja transportată in baze. Pe cimp 
există o cantitate de 3 240 tone 
griu, in totalitate in întreprinderile 
agricole de stat. Din constatările 
efectuate in unități și la baze a 
reieșit că mijloacele auto asigurate 
de întreprinderea de transporturi 
auto Galati sint suficiente. în 
ziua de miercuri. 19 iulie a.c.. de 
pildă. întreprinderea amintita a 
pus la dispoziție toate cele peste 
550 mijloace de transport solicitate 
de către unitățile agricole. Desigur, 
bazele de recepție pot prelua can
tități mai mari. însă, datorită rit
mului încă lent de recoltare. îndeo
sebi in unitățile situate în nord 
ritm justificat de faza de coacere 
a griului — viteza zilnică de pre
luare a recoltei de către bazele 
I.V.C. nu a fost încă atinsă. De ase
menea, faptul că mai rămîn pe cimp

burilor, producția este încă mică. De
sigur, acționmd în direcția îmbună
tățirii coeficientului de schimburi, or
ganizațiile de partid, consiliile oame
nilor muncii trebuie să acorde aten
ție deosebită criteriilor de eficiență, 
înlăturînd și prevenind practicile an- 
tieconomice, de generalizarea lucru
lui în schimburi, în condițiile în care 

în nici un schimb, măcar,, nu se a- 
sigură folosirea judicioasă a capaci
tăților de producție și a forței de 
muncă. Așa cum s-a indicat, schim
bul trei trebuie organizat, în primul 
rind, la mașinile de bază, pe atelie
re și secții de bază și apoi pe în
treaga întreprindere.

2. Sprijin practic, ime
diat noilor colective. Vom 
pune în funcțiune în acest an circa 
650 de noi capacități economice im
portante, iar in întregul cincinal nu
mărul lor se va ridica la 2 700. Esențial 
este ca, pretutindeni debutul indus
trial al noilor capacități productive să 
fie bine pregătit, asigurîndu-sc atin
gerea în cel mai scurt timp a para
metrilor proiectați. Capătă. în acest 
sens, o importanță deosebită mate- 

maraj bun, ritmul a scăzut la în
ceputul acestei săptămîni. „Una din 
cauzele principale ale scăderii vite
zei de lucru — ne spunea Stefan 
Jipa, directorul S.M.A. — a fost în- 
tirzierea coacerii griului la coope
rativele agricole Racovițeni, Zăr- 
nești. Vadu Sorești, care au terenu
rile situate sub dealuri. îmbunătă
țirea vremii permite acum intrarea 
mai devreme in lanuri și creșterea 
suprafețelor zilnice treierate de o

De la ora cinci di
mineața, 30 de co
operatoare de la 
Știubei-Orăști lopă
tează griul cu umi
ditate mare, spre a 
fl livrat in bune 
condiții la baze. La 
aceeași oră, în a- 
ceastă unitate în
cepe și încărca
rea mijloacelor de 
transport. în acest 
fel, cea mai mare 
parte a producției 
a fost deja pusă la 

adăpost

Foto • S. Cristian

anumite cantități de grîu dovedește 
că există, posibilități de a fi trans
portată întreaga recoltă; dar ele tre
buie folosite. în perioada ce va 
urma, va fi intensificat secerișul.

Drumurile risipei... Desen de Șt. COCIOABĂ

rializarea sarcinii stabilite de secre
tarul general al partidului la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R. privind 
ajutarea județelor ce cunosc un pu
ternic ritm de industrializare cu in
gineri, specialiști, muncitori calificați, 
care să asigure buna funcționare a 
obiectivelor stabilite. Practica a do
vedit că sprijinul concret acordat de 

centrale și ministere este adesea ho- 
tărîtor pentru consolidarea economi
că rapidă a noilor unități. Nu ne re
ferim, desigur, la soluționarea de la 
centru a unor probleme minore, ci 
la problemele tehnice și organizato
rice concrete care se ridică la debu
tul industrial al noilor capacități și 
care pot fi rezolvate rapid și eficient 
numai la fața locului.

3. Vigoarea mașinilor a- 
sigurată în permanență. 
Dintre cauzele principale care 
au determinat și în primul se
mestru al anului realizarea unor 
indici scăzuți de utilizare a 
capacităților de producție se nu
mără întreruperile accidentale, da
torate fie proastei exploatări, fie ne- 
efectuării la timp a reparațiilor ne

combină pînă la 12 hectare". Din 
cele 4155 ha cultivate cu grîu în 
unitățile din consiliul Poșta Cilnău, 
pînă miercuri s-au recoltat 3 550 ha, 
urmind ca vineri dimineața lucrarea 
să fie încheiată.

Așadar, in județul Buzău se mun
cește în ritm intens pentru a se în
cheia grabnic secerișul.

Mihai BÂZU
corespondentul „Scinteii"

Se cere să se acționeze pentru a 
se transporta și prelua rapid recol
ta.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

cesare. Planul de reparații este lege 
pentru fiecare întreprindere, la fel ca 
planul de producție, după cum nor
mele tehnice de reparații sint obli
gatorii pentru toți mecanicii și spe
cialiștii din unitățile noastre. în fie
care intreprindere trebuie să existe 
o bună programare a reviziilor teh
nice periodice, a reparațiilor curente 
și capitale, să se asigure piesele de 
schimb necesare și echipele de lucră
tori. Fiecare reparație trebuie bine 
pregătită, judicios organizată și e- 
fectuată din punct de vedere tehnic 
in așa fel ca mașinile și utilajele să 
fie scoase pentru un timp cît mai 
scurt din circuitul productiv, să se 
execute lucrări de calitate.

★
în loc de încheiere să mai reflec

tăm asupra unui calcul :
în prezent fiecare om al mun

cii din industrie deține ca pro
prietar — bineînțeles, în comun 
— fonduri fixe în valoare de 
175 000 lei. Adică de patTU ori 
mai mult față de anul 1950.

Și, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in calitate de pro-; 
ducător și beneficiar fiecare poartă 
răspunderea pentru tot ceea ce se 
realizează cu aceste mijloace, pentru 
rezultatele ce se obțin. Să nu precu
pețim nimic, să acționăm cu toată 
priceperea pentru ca tot ceea ce am 
investit, tot ceea ce am construit să 
folosim din plin, cu maximă efi
cientă, pentru progresul și mai sus
ținut al economiei, pentru înflorirea 
patriei socialiste I

Confruntat în primul trimestru al 
anului cu unele probleme generate 
de lipsa de maiterie primă, ceea ce a 
influențat și nerealizarea principali
lor indicatori, inclusiv producția netă, 
colectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de confecții Vaslui a 
reușit să depășească acest moment 
critic și să se înscrie într-o ascen
siune notabilă pentru bilanțul eco
nomic. Acțiunile întreprinse de con
siliul oamenilor muncii și comitetul 
de partid, pentru traducerea în viață 
a prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 22—23 martie a.c., au 
scos la iveală noi resurse interne 
materiale și umane în vederea folo
sirii mai eficiente a capacităților de 
producție — pînă la un indice de uti
lizare de 99,65 la sută, superior ce
lui din apul trecut — a mașinilor și 
utilajelor din dotare, sporirii efortu
lui propriu de gîndire și creație teh
nică și economică, întăririi discipli
nei in muncă.

— începind cu acest semestru — 
ne spune tovarășa Maria Focșa, con- 
tabil-șef, în întreprinderea rioastră, 
la fel ca in toate 
unitățile din in
dustrie. fondul de 
retribuire se a- 
cordă in strinsă 
legătură cu reali
zarea sarcinii de 
producție netă. 
Iată de ce s-au 
luat măsuri din 
timp pentru a confecționa produse 
cu cheltuieli mici, diminuate zi de 
zi. în primul semestru, intreprinde- 
rea a realizat planul la cheltuieli 
totale cu o economie de peste 2 lei 
la 1000 lei producție marfă, ia 
timp ce nivelul cheltuielilor ma
teriale a fost redus cu 3,40 lei la 
mia de lei. întregul personal mun
citor insistă, lună de lună, pen
tru realizarea planului producției 
fizice, acoperirea capacităților de 
producție cu numărul de produse și 
modele.

Iată doar cîteva argumente ce con
firmă una din direcțiile ce au con
dus la obținerea în primul semestru 
a unei producții fizice suplimentare 
evaluate la 9 000 costume pentru bă
ieți și aproape 10 000 diverse confec
ții.

CÎT VALOREAZĂ UN CENTI
METRU ? în întreprinderea vasluia
na se pune un accent deosebit pe ge
neralizarea experienței pozitive, in 
acest sens fiind stimulate inițiativele 
muncitorești cu eficiență sporită. La 
una din acestea se referă muncitoa
rea Dumitra Cucu. „Inițiativa noas
tră, a colectivului atelierului nr. 2, 
de la sala de croit, din secția I —■ 
«Contul de economii al grupei sindi
cale» — s-a dovedit a fi foarte efi
cientă. Numai prin reducerea consu
mului cu 1 cm pe bucata de materie 
primă Ia croit — firește, fără să fie 
afectată calitatea — anual înregis
trăm o economie în valoare de 
1 200 000 lei. Astfel, numai pe aceas
tă cale obținem anual o producție 
suplimentară de circa 5 000 costume 
pentru copii. în întreprindere, avem 
un climat favorabil creat de rezul
tatele bune în producție pentru in
troducerea producției nete că indi
cator de bază al activității noastre".

înțelegerea clară a elementelor din 
care se compune noul indicator, de 
către întreg personalul muncitor din 
întreprindere, se datorește și muncii 
politice desfășurate de organizațiile 
de partid din unitate. în această or
dine de idei, tovarășa Lenuța Tarhon, 
secretara comitetului de partid, pre
ședinta consiliului oamenilor muncii, 
spunea : „In acțiunile de populari
zare a hotărîrilor ' Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie cu privire la noul 
mecanism economico-financiar am

Din experiența întreprinderii 
de confecții Vaslui

CONTRASTE
Eroarea lui Jean Bart

Neîndoielnic. Jean 
Bart s-a înșelat afir- 
mind că orașul Sulina 
moare odată cu por
tul. Așa cum orașul, 
bătrânul Europolis. tră
iește. în contextul în
floririi social-econo
mice a județului și a 
patriei, o nouă tine
rețe. mai bogată și mai 
viguroasă, asa si por
tul său. „locul unde 
Danubiul îsi pierde in 
mare si apele si nu
mele". cum spunea 
scriitorul, renaște, se 
modernizează și cres
te. reinnodind firul 
unor vechi tradiții de

Algebra e nevinovată
Cit face plus cu mi

nus ? Aceasta-i între
barea pe care si-au 
pus-o tovarășii din 
conducerea întreprin
derii de utilai minier 
din Petroșani. Si răs
punsurile si cei care 
le-au dat s-au împăr
țit in două tabere. Nu 
pasiunea pentru mate
matici. ci cu totul alte 
motive au dat naștere 
dilemei. „Stăm bine", 
spuneau cu mulțumire 
cei care vedeau numai 
„plusul" de 7.3 la .sută 
cu care fusese depă
șit planul producției 
globale în primul se
mestru. „Dimpotrivă, 
ar trebui să fim serios

Mă tura fără rulmenți
Gospodar din fire. 

Dumitru Roescu din 
Brăila. semnatarul 
unei scrisori, ne măr
turisește că s-a apucat 
să facă curat in casă 
cu un aspirator produs 
de întreprinderea „E- 
lectroargeș". Dar ghi
nion 1 Aspiratorul s-a 
defectat. Nedumerit, 
omul se adresează coo
perativei meșteșugă
rești din localitate, 
pentru a-i rezolva de
fecțiunea. „Nimic mai 
simplu", i-a zis un 
meșter. „Vina este a 
unui ...rulment uzat. 
Așa că vi-1 schimbăm 
noi. cu altul... mai pu
țin uzat, de care avem 
în depozit". Zis si fă
cut ! Mulțumit, omul 
se apucă din nou de 
treabă. Adică de cu

port maritim. Iată, pe 
scurt, principalele mo
mente ale acestui eve
niment : cu cîteva zile 
în urmă a fost inau
gurată prima capaci
tate de 750 mii tone 
anual a portului de 
tranzit, lucrare durabi
lă. de complexă tehni
citate. înzestrată cu în
tregul echipament de 
încărcare si descărcare 
a vaselor : nava „Bum- 
bești", avind la bord o 
încărcătură de 25 000 
tone minereu, a acostat 
la cheul său si. ime
diat. au început opera
țiile de transbordate a

îngriiorati". erau de 
părere ceilalți care ve
deau si „minusul" de 
1 329 tone de mașini și 
utilaje pentru lucrări 
miniere, adică exact 
restanta înregistrată în 
aceeași perioadă.

Aceeași problemă si 
dilemă au apărut, din 
păcate, si la întreprin
derea „Viscoza" din 
Lupeni și întreprinde
rea' mecanică de mate
rial rulant din Simeria. 
aflate int.r-o situație 
similară: planul la pro
ducția globală — de
pășit, cel la producția 
fizică — nerealizat. Si. 
după destule socoteli, 
cu toții au ajuns la

rățenie. Dar iar ghi
nion ! Aspiratorul nu 
mai funcționează. Și 
aflind că. de fapt, uni
tatea de reparații nu 
posedă rulmentul cău
tat. D. Roescu se a- 
dresează direct produ
cătorului — întreprin
derea „Electroargeș". 
cerîndu-i ferm : ori 
să-i remedieze defec
țiunea ori să-i trimită 
pe cineva „calificat" 
să-i facă curat în fie
care săptămînă !

Puși pe ginduri de 
pretențiile deloc exa
gerate ale beneficiaru
lui, întreprinderea îi 
răspunde prompt, ce- 
rîndu-i să trimită as
piratorul la sediul 
unității producătoare 
din Curtea de Argeș. 
Ajuns la capătul răb

pus un accent deosebit pe abordarea 
unitară a problematicii producției fi
zice și a producției nete, cxplicînd 
strinsă legătură existentă între cei 
doi indicatori. în afară de aceasta, au 
fost organizate discuții de la om la 
om, susținute de cadre cu bună pre
gătire. în continuare s-au organizat 
dezbateri in cadrul atelierelor, pe 
fiecare schimb, utilizind grafice și 
calcule concrete. Hotărârile adoptate 
de plenară au fost pe larg explicate 
în cadrul cursurilor și la închiderea 
învățămîntului politico-ideologic de 
partid. în cele patru ateliere ale în
treprinderii au fost afișate grafice 
privind elementele componente ale 
indicatorului producției nete. Dezba
terea largă a hotărîrii de partid a 
contribuit la înțelegerea ei profundă, 
la dezvoltarea gîndirii economice, la 
acțiuni în deplină cunoștință de cau
ză. Nu puține au fost propunerile 
concrete; stimulate de acest cadru 
democratic, propuneri vizînd perfec
ționarea activității întreprinderii în 
general, a sistemului economico-fi
nanciar în special. De pildă, un mun

citor a propus să 
se manifeste mai 
multă grijă pentru 
recuperarea su- 
porților de P.F.L., 
altul a atras aten
ția că există con
diții pentru redu
cerea consumului 
de substanțe chi

mice cu care lucrăm. Avem o listă 
întreagă de propuneri concrete care, 
dc altfel, au reținut ’ și atenția unei 
ședințe a consiliului oamenilor mun
cii consacrată in exclusivitate reali
zării indicatorului producției nete".

MlNDRIA COLECTIVULUI — 
309 DE PRODUSE NOI. Alte di
recții de acțiune ne-au fost prezen
tate de ing. Boris Ciocoiu, directorul 
întreprinderii : „Am trecut la calcu
larea și asigurarea fondurilor de re
tribuire in funcție de îndeplinirea 
planului la indicatorul producție netă, 
avind ciștigată o experiență poziti
vă. în urma articolului apărut în 
„Scînteia" din 8 aprilie 1978 („Preo
cupările colectivului orientate spre 
ceea ce este esențial : reducerea tot 
mai accentuată a cheltuielilor mate
riale de producție"), relațiile noas
tre cu furnizorii de materie primă se 
desfășoară in spiritul contractelor e- 
conomice. Spun aceasta deoarece a- 
provizionarea constituie una din con
dițiile determinante în realizarea pro
ducției nete. Am făcut un calcul și a 
rezultat că avem resurse interne ce 
trebuie mai bine valorificate. în a- 
cest sens, avem ca obiectiv imediat 
să încercăm să confecționăm produse 
cu cheltuieli mai mici. în prezent, la 
o întreagă gamă de produse pe care 
o realizam, cheltuielile materiale re
prezintă între 75—84 la sută. Ceea ce 
ni se pare foarte mult. în prezent 
ne aflăm în faza de finalizare a peste 
.170 produse asimilate șl a peste 300 
de modele noi realizate dc sectorul 
nostru de creație. Vrem să creăm 
produse competitive atât datorită e- 
xecu.ției lor, cit și frumuseții mo
delelor și gradului lor de utilitate. 
Ctr alte cuvinte, dorim ca produsele 
ce poartă emblema „Confecția Vas
lui" să cuprindă un volum sporit de 
muncă vie".

...O ambiție frumoasă, dar și rea
listă, ce se va înfăptui cu partici
parea conștientă, responsabilă a în
tregului colectiv, în frunte cu comu
niștii, așa cum s-au materializat mă
surile de pînă acum în vederea rea
lizării integrale a producției fizice șl 
a producției nete.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scinteii"

încărcăturii în nave 
fluviale.

Acum, după ce bucu
ria momentului inau
gural a trecut. Sulina 
a îmbrăcat din nou 
„haine de lucru". Con
structorii au dat sem
nalul declanșării lucră
rilor etapei a doua de 
dezvoltare a portului- 
tranzit, ce are, de ase
menea. o capacitate de 
750 mii tone pe an. 
Ambiția de a conferi 
Sulinei o nouă si pu
ternică strălucire nu 

l este întrecută decît de 
faptele lor de muncă. 
(A. Cristian).

concluzia că au în fată 
o ecuație cu mai multe 
necunoscute. Adică, in 
limbai matematic, o 
ecuație nedeterminată, 
care admite o infini
tate de soluții. „Numai 
timpul o poate rezol
va". a conchis cineva 
punind capăt discuții
lor.Eroare — de fapt, al
gebra e nevinovată. 
„Ecuația" are o singură 
soluție și se rezolvă 
imediat. Cum ? Prin 
întărirea răspunderii și 
preocupării (neglijate 
pînă acum) fată de în
deplinirea ritmică și 
integrală a planului la 
producția fizică. (C. 
Antonescu).

dării. ambițiosului gos
podar i se oferă și o 
explicație : „Vina pen
tru lipsa rulmenților 
pe piață o are între
prinderea de rulmenți 
Alexandria, care nu a 
obținut, pînă în pre
zent. preț de vînzare 
cu amănuntul, cu toate 
că noi am intervenit 
de nenumărate ori. 
însă fără rezultat". 
Pus acum din nou pe 
drumuri pentru eluci
darea cauzei... cauze
lor... omul se vede ne
voit. deocamdată, să 
se întoarcă iar la mă
tură. fiindcă mătura 
funcționează fără rul
menți,

Poate, între timp, se 
va găsi cineva din mi
nister să cerceteze pu
țin cazul și să facă... 
curat. (D. Manole).

p%25c4%2583trati.se


PAGINA 4 * / SClNTEIA — joi 20 iulie 1978

VITAUTA TEA ROMANULUI SOCIAL
La întrebarea :
CE FEL DE PERSONAJE PROPUNEȚI CITITORULUI w
DE AZI ÎN PROZA PE CARE O SCRIEȚI ?

CREATORI ȘI CREAȚII POPULARE
evidențiate în cadrul

„Cînlarea
național

4

Izvoare la Almaș
ne răspund :

George balaița. Acei oameni care duc 
pe umerii lor greul construcției

Mă preocupă mai de mult 
ideea unui personaj care, 
în stare să atragă asupra 
sa atenția ca un ideal mo
ral, să aibă în același timp 
capacitatea omului viu de 
a acționa și gîndi în liber
tate și de a-și alege el în
suși calea cea mai potrivi
tă firii și personalității sale.

Există de mult ideea că 
romanul este specia care, 
mai presus de orice, tre
buie să impună oameni. 
Personaje de neuitat al că
ror nume să rămînă în con
științe mai presus decît nu
mele autorului. Sînt, fi
rește, destule exemple. 
După cum se poate exem
plifica și un alt punct de 
vedere : romanul marilor 
mișcări de mase, de pildă, 
al unor evenimente teri
bile etc. Adevărul este că, 
oricît conflict, întimplări 
cu duiumul, ingeniozitate 
tehnică ș.a. ar cuprinde un 
roman, neputința autorului 
de a da viață personajului 
(om !) ar reduce totul la 
zero. Omul cu destinul său, 
cu viata de fiecare 'zi de
pășește convențiile pe care 
orice roman le presupune. 
De ce atunci romanul 1 
Fiindcă prin suflul acela 
imprevizibil, viu și neaș
teptat, folosind legile ei 
proprii care nu contrazic 
realul, creația confirmă, 
justifică pînă la un punct 
acest real, dîndu-i un sens 
filozofic și reușind. în ca
zurile fericite, să impună 
adevăruri și să modifice 
conștiințe.

Convingerea mea este că 
între aceste personaje — 
oameni, mituri atunci cînd 
ating universalitatea^ tre
buie să se afle neapărat și 
personajul afirmativ. Nu 
sînt chiar foarte mulți am 
de cînd o carte trebuia fă
cută după o rețetă anume, 
ca o budincă sau, mai 
complicat, un tort savant. 
Dacă gospodina greșește 
măsura, totul se duce de 
rîpă. Partitura cea mai des 
cîntată era a personajului 
pozitiv. Insă o falsă ima
gine a vieții, a realității, 
individuale și sociale, făcea 
adesea ca numitul personaj 
pozitiv să fie un fel de 
ființă cu puteri divinatorii 
care putea rezolva aproape 
totul și nu greșea nici
odată. Opusul lui era, fi
rește, personajul negativ : 
un monstru plin de păcate. 
Lucruri știute și din feri
cire de multișor depășite. 
Le-am amintit pentru a nu 
se face nici măcar o clipă 
confuzia dintre tipul con
structiv care afirmă, adică 
este implicat conștient lu
mii sale, și homunculul de
cedat în eprubetă.

Știut este, pe de altă 
parte, că destul de puține 
sînt cazurile în literatura 
universală cînd personajul 
care cuprinde viata și so
cietatea in părțile lor du
rabile eterne, cel care pune

în lumină echilibrul lucru
rilor și aduce cu sine în
crederea și forța morală, 
omul de care este atîta 
nevoie pe lume, acesta 
deci să fie îndeajuns de 
convingător. Basmul și fil
mul western sînt deocam
dată campionii eroului pur, 
plin de farmec și calități, 
pe care îl uiți imediat dar 
îl reîntîlnești de fiecare 
dată cu plăcere, fără prea 
multă curiozitate, hotărît 
însă să te relaxezi.

Marii autori care pe noi 
ne fascinează și a căror 
artă am voi să o egalăm, 
adică s-o depășim, pe cit 
cu putință fără grabă și 
orgoliu, au meditat înde
lung și au propus Umani
tății în așteptare tipul de 
om superior prin bunătatea 
și puterea lui de înțelegere 
a lumii. Au rezultat de aici 
cărți mari, simboluri eterne 
(Don Quijote, Mîșkin), a 
căror prezență imediată în 
planul existenței și banalu
lui are însă un caracter 
mai degrabă pasiv : ei au 
devenit mituri înainte de 
a fi fost oameni. Tolstoi 
este mai aproape decît Cer
vantes și Dostoevski de 
obsesia modernă, ca să 
spun așa, a omului desă- 
vîrșit, model si în același 
timp obișnuință, aflat prin
tre noi și nu doar in uto
pii. El ne dă pe Bolkonski 
și Bezuhov. Dar, primul 
moare înainte de a se re
aliza, iar al doilea pare să 
albă toate datele de a 
sfîrși în conformism.

în literatura română, în
trebarea ca atare nu știu 
să fi fost pusă, deși avem 
personaje de valoare uni-

versală cum sînt Vitoria 
Lipan, Ioanide sau înseta- 
ții de absolut ai lui Camil 
Petrescu.

Așadar, ce se lntîmplă 
cu acest personaj-pro- 
blemă 7 Este el numai o 
aspirație a artistului sau 
este o prezență pe care 
trebuie să o descoperim 7 
Ar fi justificat numai de 
nevoia de echilibru a 
operei 7

Nu. Hotărît lucru, nu. 
Dacă una din tezele prin
cipale ale romanului este 
găsirea echilibrului nece
sar dintre etic și estetic 
(după cum una din calită
țile supreme ale romancie
rului este dată de „rapor
tul" dintre talent și carac
ter), dacă romancierul din 
zilele noastre este din ce 
în ce mai mult preocupat 
de meditația asupra crea
ției (ca un act de respon
sabilitate asupra lumii ce 
o propune el în carte), în 
sfîrșit, dacă scriitorul este, 
așa cum trebuie, un om al 
timpului său, atunci tre
buie spus cu toată gura și 
eu unul o spun : omul 
acesta există în realitatea 
noastră, împrejurul nostru. 
Firește, nu ca un exemplar 
crescut ca flăcăul din po
veste, într-o lună cît alții 
intr-un an etc. El există 
răspîndit în mulți dintre 
anonimii care trudesc Ia 
temelie, între aceia care, 
așa cum știm, duc pe ume
rii lor greul construcției. 
Nu e unul singur, sînt 
mulți. Nu e un exemplar 
de operetă care își umflă 
pieptul să 1 se vadă deco
rațiile. Poate nici nu le 
are. Este un om obișnuit

dar care în relațiile cu cei
lalți schimbă lucrurile în 
bine, stimulează, este dis
ponibil. Eu umblu 'destul 
pe la țară, pe la oraș, prin
tre oameni, prin instituții. 
Dau de el unde mă aștept 
mai puțin sau, dimpotrivă, 
uneori nu-1 întîlnesc acolo 
unde îl caut. Vreau să cred 
că încercind să exprim cit 
mai simplu punctul meu de 
vedere, nu simplific nimic. 
Dacă el există în „reali
tate", cum să-l faci convin
gător In „ficțiune" 7

Toată lumea cunoaște 
calitățile acestui om, nu 
are rost să le înșir aici I 
Dar dacă în carte nu iese 
bine, adică nu interesează, 
el este uitat sau, și mai 
rău, compromite pentru 
multă vreme orice efort 
asemănător. Clnd se în- 
tîmplă așa, eroarea vine 
dintr-o confuzie : omului 
„bun" 1 se face un pro
gram prea complicat, pe 
cînd el este bun pur și 
simplu, onest și dezintere
sat. Sigur, cu cinstea și 
abnegația lui tăcută, el 
este mai monoton. Dar pre
zența lui este ca oxigenul : 
întreține viața. Cîți dintre 
noi ne gîndim Insă, atunci 
cînd tragem aer în piept, 
la cantitatea de oxigen 
care ne ține vii 7 1...

Cum încerc eu să dau 
de omul acesta 7 De obi
cei, caut fără prejudecăți 
calea cea mai simplă cu 
putință. Mă interesează 
mult mai puțin micile lui 
defecte și incomparabil mai 
mult ascunsele lui calități, 
mai ales una : cum reu
șește să rămînă el însuși 
la cîștig și la pierdere, un 
alt fel de a spune că mă 
preocupă resursele imen
sei lui generozități. Iată 
de ce eu voi continua să 
sap adine la el, cu toată 
încăpățînarea șl încrederea 
de care sint în stare, chiar 
dacă ar trebui ca o parte 
din el s-o smulg din viitor.

ion grecea , Eroi care afirmă 
un ideal, un crez, o năzuință

Am asistat, nu cu mulți 
ani în urmă, la o acută 
confruntare între romanul 
tradițional de tip balzacian 
și valul ..noului roman". 
Am avut atunci impresia că 
atacul frontal al ..noului ro
man" țintește în primul 
rînd dimensiunea persona
jului. capacitatea lui de a 
susține narațiunea, de a 
coagula masa amorfă a o- 
bi tetelor și faptelor, de a 
le da dimensiune umană. 
De atunci bătălia, iremedia
bil pierdută de promotorii 
..noului roman", a continu
at să se desfășoare in 
sensul invers preconizat, a- 
dică al conturării întregii 
narațiuni in iurul unor per
sonaje reprezentative. a 
unor personaje cu structuri 
interioare complexe, reflec- 
tînd puternic concepțiile, 
ciocnirile de idei ale timpu
lui în autentice imagim- 
cadru reprezentative. în a-

ceastă asimilare originală a 
modernismului. literatura 
noastră, folosind un întreg 
complex de mijloace, ape
lează tot mai mult la Ideea 
personajului considerat pi
lon al narațiunii, căutînd să 
afle aceste personaje in cele 
mal diverse pături ale so
cietății, în locuri de muncă 
diferite, printre oameni cu 
cele mai felurite profesii. 
Fără îndoială, în aceasta 
nu trebuie să vedem doar o 
îmbogățire în suprafață, ca- 
leidoscopică, ci și una de 
adîncime. de cuprindere 
verticală a personajului 
contemporan. Spre aceste 
teluri s-a îndreptat, pe mă
sura posibilităților, și proza 
mea. în paginile ce le-am 
încredințat tiparului, fie că 
am reflectat viata muncito
rilor. a celor de la sate, a 
soldatilor în război sau a 
comuniștilor în insurecție, 
a militarilor în procesul de

instruire sau a intelectuali
lor contemporani, am cău
tat prin eroii cărora le-am 
dat învestitură de reprezen
tare pentru tot ceea ce am 
gîndit să afirm un crez, un 
ideal, o năzuință. Comunis
tul Ion Raicu din romanul 
„La porțile Severlnului" 
sau utecistul Tudor Dineu 
din aceeași carte, alături de 
al ti patrioti revoluționari, 
sînt angrenați pe viață și 
pe moarte în lupta insu
recțională Împotriva hitle- 
ristilor și a aparatului re
presiv antonesciano-fascist, 
luptă ce va fi încununată 
de succes și va deschide 
mărețe perspective în anii 
de început ai socialismului, 
atît muncitorilor (Sandu, 
Florica, Pirică din nuvela 
„Nituri de aur"), cît și ță
ranilor pînă mai ieri ex
ploatați (Mihai Donciu din 
„Răzbunarea", Bozoria din 
„Opincile" sau nenea Pătru

mF

din „Vine ministrul"), ță
rani care pășesc pe un 
drum nou. Muncitorii Milea, 
Balcan, Stoicu, Dălălău. in
ginerii Anca Dumitrescu și 
Ion Manoliu, personaje ale 
romanului „Viața nu iartă", 
nu sint numai nume repre
zentative pentru trama unei 
cărți, ci și prin mun
ca lor de constructori na
vali. Am amintit cîteva 
personaje ale cărților mele, 
unele mai bine, altele mai 
puțin conturate, pentru a 
rămîne pe terenul ferm al 
practicii scriitoricești și nu 
pentru a da o lecție despre 
felul cum trebuie să-și scrie 
fiecare cărțile. Esențial este 
că în această lume vie. pai- 
pitind de energii, am găsit 
și găsim întotdeauna perso
naje reprezentative. Omul 
simplu, făuritorul tuturor 
valorilor acestei țări a de
venit in acești ani. in ro
mane reprezentative, ade
văratul personaj al prozei 
noastre. Prezența masivă a 
omului muncitor nu este 
doar un semn de prețuire, 
firească, de altfel, ci mar
chează profundele mutații 
în însăși concepția scriito
rilor- noștri, care refuză^ tot 
mai mult să găzduiască 
între copertile cărților lor 
personajul nesemnificativ, 
fără statut social, invenții 
fără suport real. Pledînd 
pentru personajul viu. ple- 
dez_ de fapt pentru o litera
tură a omului obișnuit, a o- 
mului care construiește și 
înalță o tară.

Fără îndoială, alegerea 
personajului după anumite 
criterii din afara literaturii, 
este numai un punct de 
plecare. In cele din urmă, 
numai travaliul artistic al 
unui scriitor înzestrat îl 
poate face credibil și con
vingător. în acest domeniu 
nu există rețete ale succe
sului.

Evident, realitățile pe 
care le trăim zi cu zi, pe 
care le cunoaștem fiind 
plenar angrenați în desfă
șurarea lor. ne oferă nouă, 
scriitorilor. în general oa
menilor de artă multiple și 
strălucite fapte demne de a 
fi, consemnate în paginile 
cărților ce le realizăm. în 
mijlocul acestor realități, 
ca promotori ai lor. se gă
sesc oameni, oameni felu
riți ca Înfățișare fizică sau 
vîrstă. cu deosebiri tempe
ramentale de caracter, de 
comportament, cu o conști
ință politică mai mult sau 
mai puțin înaintată, dar a- 
nimați cu totii de aceleași 
înălțătoare sentimente ale 
dragostei față de muncă, 
fată de patrie, de viitorul 
ei. Prin ei, ca personaje ale 
viitoarelor cărți putem și 
avem datoria să esențiali- 
zăm artistic tot ceea ce este 
demn de paginile unei ade
vărate literaturi. O datorie 
la care ne obligă calitatea 
de cronicari ai timpului so
cialist ce-1 trăim, conștiința 
că trebuie să lăsăm viito
rimii o Istorie scrisă a a- 
cestor vreirni ce nu o dată 
au fost bîntuite de furtună, 
dar asupra cărora soarele 
înnoirilor sociale străluceș
te din plin.

Tinerețea, migala și aupasiunea la Almaș 
autenticitatea scopului

valoare de simbol prin
Foto : Florin Hornoiu

La prima ediție a 
Festivalului national 
„Cîntarea României" 
țesăturile ș! cusăturile 
"din. zona Grisului Alb 
au luat locul II pe 
țară — Îmi spunea cu 
îhîndrie directoarea 
Școlii populare de 
artă din Arad, Rafila 
Boșcaiu. Această apre
ciere deosebită a ar- 

-tei i populare de pe a- 
ceste meleaguri a fost 
pentru noi toți un în
demn, un imbold. Am 
înființat la Almaș o 
clasă externă perma
nentă a școlii noastre 
in cadrul căreia 26 de 
tinere femei din sat 
Iși etalează talentul și. 
totodată, învață din 
bătrîni arta țesăturilor 
și cusăturilor. Ziua, 
tinerele femei mun
cesc, iar după amiaza, 
spre seară, ca la o 
șezătoare, se adună 
și țes sau cos mo
dele noi care Ia con
fruntările actualei e- 
diții a „Cîntării Româ
niei" se vor la cota cea 
mai înaltă de partici
pare. Reușim .astfel să 
restabilim un lucru 
important, ceea ce 
avem mai de preț — 
autenticitatea. Pentru 
arta populară, „Cinta- 
rea României" ave 
astfeJ un sens inega
labil.

— Facem cusături 
artistice manuale cu 
modele din bătrîni și 
cusături cu alesături 
într-o cromatică spe
cifică — roșu, negru 
șl albastru pe fond alb 
de cinepă — îmi spu
ne, cunoscătoare. Fila 
Pavel, conducătoarea 
clasei externe a Școlii

populare de artâ din 
Arad.

La Almaș nu «m 
fost singur. O echipă 
de filmate a cineclu- 
bului Atelier 16 din 
Arad, condusă de 
Gheorghe Sabău. era 
acolo, filma. O peli
culă a acestui cine- 
club va fi prezentată 
în cadrul ediției ac
tuale a Festivalului 
național „Cîntarea 
României" și va avea 
ca temă arta țesături
lor și cusăturilor de la 
Almaș, film în care 
protagoniste sînt cele 
26 de tinere țărance. 
Asistăm astfel la o 
îngemănare fericită a 
două arte tn cadrul 
festivalului. O înge
mănare care are un 
singur scop — promo
varea artei autentice.

Satal Iși adaugă și 
alte argumente la a- 
ceastă „stare artisti
că". Seară de seară, 
corul bărbătesc din 
Almaș are repetiție. 
Bărbații cîntă în ar
monii perfecte „Ră
sună Valea Grisului", 
cîntec compus de ță
ranul compozitor, con
sătean cu ei, Radu 
Jurcă, ce a creat peste 
40 de melodii care 
azi sînt cîntate de 
mai toate corurile din 
tară.

— Corul e laureat 
al multor competiții — 
îmi spune Augustin 
lovănuț — și anul aces
ta Împlinește 50 de 
ani de la înființare. 
Ani In șir au .cîntat 
in el generațiile satu
lui și de 30 de ani 
coru-i dirijat de în
vățătorul loan Puiu. 
Vin și femeile la re

petiții, să ne vadă. 
Ele nu cîntă în cor 
cu toate că știu, 
fiindcă-i cor de băr
bați.
<v La Almaș există, 
așadar, o fîntînă a- 
utentică, adevărată, cu 
izvoare vii. Ca un 
omagiu pentru această 
fintînă care poartă 
nume de Ana, Maria 
sau Otllia, pentru iz
voarele ei, ale crea
ției, voi reveni cind 
va înflori deplin li
liacul și ca un semn, 
ca un simbol, din nou 
țesăturile de pe aceste 
plaiuri puse la locul 
de cinste și de mîn- 
drie ver lumina sigur 
cu încă un sens din 
stema de sensuri a 
Festivalului „Cîntarea 
României". Cu încă un 
sens lîngă sensul ma
jor de muncă al oa
menilor harnici din 
Almaș. care au făcut 
și fac cu truda mîint- 
lor lor din această lo
calitate veche o loca
litate nouă, tînără șl 
prosperă, cu case fru
moase, cu trotuare și 
flori. Imaginea aceas
ta pusă lîngă aminti
rea vechiului sat cu 
case acoperite cu paie, 
răsfirate pe deal, vor
bește elocvent despre 
progresul satului so
cialist de azi, despre 
munca acestor oameni 
harnici, care știu mî- 
nui cu dăruire și pri
cepere sapa, plugul și 
lopata la fel cum mî- 
nuiesc uneltele făuri
toare de frumos des
pre care am scris a- 
ceste rîndurl de suflet.

Gheorghe 
> DARAGIU

Un maestru 
original î 

al colajului
Orașul Tg. Mureș găzduiește 

expoziția de textiloplastie a 
meșterului Plajas Gyftrgy, crea
tor popular de un remarcabil ta
lent. fantezie șt meșteșug. IIus- 
trind aspecte ale vieții noastre 
noi. cele 50 de tablouri cultivă, 
pe un anumit plan, vechile tra
diții ale artei populare maghiare 
a decupajelor policrome din 
hîrtie.

Lucrările sale sînt confecțio
nate din textile. Surpriza pe 
care i-o oferă vizitatorului ta
blourile este de a descoperi că 
ceea ce credea că este pictat și 
desenat cu pasteluri și uleiuri 
nu este, de fapt, decît surisul 
din ramă al unei bucățele de 
stambă înflorată, abil plasată, 
fiecare la locul ei.

Lucrările sale au fost expuse 
de mai multe ori în București, la 
Tg. Mureș și în alte orașe din 
țară. în perspectiva apropiată, 
ele vor fi prezentate în Cluj- 
Napoca, Sibiu, București și Hel
sinki. într-o convorbire pe care 
am avut-o cu acest apreciat 
meșter popular, el ne-a de
clarat :

în îndelungata mea activitate 
artistică, finalizată in 40 de ex
poziții personale, am avut drept, 
principală călăuză bogăția și 
frumusețea. inestimabilă a tra
dițiilor folclorice românești și 
maghiare. îmbinată meșteșugit, 
policromia culorilor tntilnită în 
arta femeilor din satele româ
nești și maghiare din Transil
vania mi-a deschis cu decenii 
in urmă orizontul artei adevăra
te. încă pe vremea cind eram 
doar simplu vitrinier-decorator 
am ajuns să cred și să simt că 
arta — dacă vrei și ai chema
rea s-o faci — nu are nimic co
mun cu imitarea cutărui sau 
cutărui artist consacrat. Cre
dincios acestui crez artistic, 
lucrările mele de colaj — artă 
complexă și dificilă — sint con
fecționate din textile, a căror 
asamblare, in maniera celei mai 
autentice tradiții folclorice, scot 
— apreciază criticii — efecte de 
autentică picturalitate. Tablou
rile expuse in numeroase orașe 
ale țării cultivă, in același timp, 
pe alte planuri, vechi tradiții 
ale artei populare, cultivate si 
azi cu atenție și respect. Ele 
păstrează ceva din decorația și 
motivele secuiești de pe lăzile 
de zestre ori alte mobile din 
case, tradiții atît de frumos păs
trate șt valorificate.

Experiența mea de mai multe 
decenii mi-a întărit, convingerea 
că (amator sau artist consacrat, 
român sau maghiar) statul nos
tru socialist a creat condiții 
dintre cete mai bune fie afir
mare și cultivare a. tradițiilor 
artistice specifice fiecărei na
ționalități.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

tv „Bijuterii populare poloneze"
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16,35 Matineu de vacanță. „In mările 

Sudului44 (III)
17,00 Pentru timpul dumneavoastră li

ber... vă recomandăm
17,15 Imagini din Belgia — Anvers
17.25 Consultații medicale
17.45 Film documentar : Praga — ar

moniile unei metropole
18.05 Cîntece tinerești
18.20 România pitorească
18,50 Cîntare omului
19,05 Film serial pentru copil : Cuore. 

Ultimul episod
19,30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
19,30 La ordinea zilei in economie. In

vestiții ’78. Emisiune realizată^ pe 
șantierul Combinatului de îngrășă
minte chimice din Arad

20,00 Ora. tineretului. în sumar : • Ti
nere. ce faci cu tinerețea ta ? — 
anchetă — dezbatere • Tineri pe 
marile șantiere ale țării. Repor
taj la Porțile de Fier II • Pre
miile Academiei Române. Tineri 
distinși cu înalte Însemne ale con
sacrării științifice • Olimpiada in
ternațională de matematică a ele
vilor

21.05 Telerecltal : Liliana Tomescu
22,05 Maeștri ai artei populare româ

nești : Gheorghe Zamfir și Gheor- 
ghe Turda

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii

21.20 Telex
21.25 Un fapt văzut de aproape. Repor

taj de la cea de-a iX-a Olimpiadă 
internațională de matematică a 
elevilor

21.45 întîlnire muzicală cu Jeanlna Ma- 
tei-Vianu

22,00 Emisiune de știință. Bionica și 
performanțele ei

în suita expozițiilor temporare al 
căror obiect este diversitatea unor 
teme speciale din vasta problema
tică a creației populare românești 
pe care Muzeul satului și de artă 
populară le organizează periodic in 
secția sa pavilionară, nu rareori 
sînt incluse și deosebit de intere
sante expoziții în care se prezintă 
colecții provenite din muzeele altor 
țări.

O manifestare de genul acesta o 
constituie și actuala expoziție — 
„Bijuterii populare poloneze" — 
temă cu un conținut mai puțin o- 
bișnuit. rod al unor fructuoase co

laborări și schimburi culturale în
treprinse cu Muzeul etnografic al 
Varșoviei, care, de asemenea, nu 
o dată a fost gazdă primitoare pen
tru afirmarea valorilor artistice ale 
comorilor creației populare româ
nești.

Axată pe o temă specială con
cretizată intr-o selecție nu numai 
științific realizată, dar și artistic 
prezentată. expoziția „Bijuterii 
populare poloneze" ne oferă, prin 
intermediul celor peste 500 de 
exponate, valoroase instrumente de 
informare asupra ceea ce a fost 
creația meșteșugărească poloneză

In secolele trecute (sfîrșitul sec. 
XVIII, începutul sec. XIX) și de 
felul în care reușește să-și con
tinue existența in actualitate.

Expoziția, după cum o arată si 
titlul, este dominată de prezența 
podoabelor. Sînt subliniate varie
tatea și valoarea lor artistică. Fo
losind principiul repetării și aso
cierii intr-o vitrină a mai multor 
obiecte din aceeași categorie, gru
pate pe de o parte îh raport de 
funcție, pe de alta de materia pri
mă folosită în confecționare, se 
evidențiază pregnant și multiplele 
tehnici de prelucrare a metalelor 
și pietrelor semipretioase — mode
lare. cizelare. ștantare. filigran, 
precum și cioplire, șlefuire folosită 
in prelucrarea pietrelor, și alte 
tehnici specifice meșteșugului po
doabelor populare.

Dintre podoabe — catarame, paf
tale. agrafe, inele, coliere, buton! 
etc. — se afirmă în. mod deosebit 
acelea din zona Podhale. Lu
crate din argint, argint chinezesc, 
alamă, aramă — ele dovedesc nu 
numai îndemînare meșteșugărească, 
dar și un apreciabil nivel tehnic al 
meșterilor tradiționali.

Despre sprijinul și aprecierea de 
care se bucură azi în R. P. Po
lonă valorile creației tradiționale 
poloneze stă dovadă însăși expo
ziția, care, în cadrul expunerii, 
prezintă, alături de suite de piese, 
opere anonime cu valoare mu
zeală deosebită (de ex. agrafe din 
sec. XVIII—XIX) și realizări ale 
meșterilor actuali.

Hedvig-MARIA FORMAGIU

Scuit-metraje în premiera
Creații de folclor ro

mânesc, valori de artă 
plastică din patrimo
niul national, secvențe 
din viata unor colec
tive de muncă de pe 
mari platforme indus
triale sînt cîteva din
tre temele tratate de 
filmele de scuirt-me- 
traj oferite in pre
mieră de Studioul ci
nematografic „Alexan
dru Sahia". Realiza
torii de filme folclo
rice și etnografice au 
dedicat un întreg film 
unui străvechi joc 
popular românesc, 
hora, care dă și titlul 
scurt-metrajului regi
zorului Slavomir Po- 
povici. Imaginile co
lor prezentate pun în 
lumină tradiția jocului 
nostru popular, frec
vența sa în diverse 
regiuni folclorice ale 
țării.

Un film rezervat 
ceramicii românești 
este intitulat „Jocul 
cu lutul, cu apa și cu 
focul" (regia : Mirel 
Ilieșu). Creatorii de 
ceramică sculpturală, 
monumental-decorati- 
vă, de uz gospodăresc 
fac obiectul acestui 
film de sinteză în 
care tradiția ceramicii 
românești constituie 
doar un punct de ori
gine și de inspirație.

Alexandru Drăgu- 
lescu semnează regia 
unui film despre 
creația corală bănă
țeană interpretată de 
ansamblul „Ana Lu- 
gojana", ansamblu 
condus de peste 30 de 
ani de folcloristul și 
compozitorul Nicolae 
Urau, iar Titus Me- 
saroș este realizato

rul scurt-metrajului 
.,Theodor Aman", o 
evocare a prestigioa
sei personalități a pic
torului român.

O tematică aparte 
au filmele „Cursă de 
probă" (regia Pom- 
piliu Gilmeanu) șl 
„Echinocțiul de pri
măvară" (regia Ion 
Visu), primul fiind un 
elogiu adus construc
torilor de nave și ma
rinarilor noștri care 
supun unui examen 
exigent motonava „Bi- 
caz“, iar al doilea o 
pledoarie pentru con
tribuția colectivelor de 
muncă la reeducarea 
unor tineri ce au să- 
virșit abateri de la 
normele eticii socia
liste și la reintegrarea 
acestora în viata so
cial-economică.

(Agerpres)

A apărut 
„ERA SOCIALISTA" 

Nr. 14/1978
Revista se deschide cu articolul 

„înfăptuirea exemplară a obiective
lor dezvoltării economico-sociale a 
patriei". La rubrica Dezbateri sînt 
inserate o masă rotundă pe tema 
„Perfecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar și ridicarea nivelu
lui tehnic al producției" și articolele 
„Direcții prioritare de acțiune in 
domeniul investițiilor" de Gheorghe 
Popescu și „Prezent și perspectivă 
în evoluția situației internaționale" 
de Sergiu Celac. în continuare, re
vista cuprinde articolele „Un pu
ternic impuls vieții, culturale" de 
Maria Pitică, „Petrolul, diversifica
rea surselor de energie și civilizația 
contemporană" de Radu Botezatu, 
„Creșterea eficientei — obiectiv cen
tral al politicii economice a parti
dului" de Alecu Floareș, „Revoluția 
de Ia 1848 și doctrina militară 
românească" de Constantin Căzăniș- 
teanu, „Calitatea filmului începe cu 
scenariul" de Alice Mănoiu, „Semi
otica sau teoria generală a semne
lor la răspintia interpretărilor filo
zofice" de Petre Botezatu. Revista se 
Încheie cu rubricile „Cărți și sem
nificații", „Marginalii" și „Revista 
revistelor".

• SUCEAVA. A luat sfîrșit 
cel de-al X-lea Concurs național 
de poezie patriotică „Nicolae La- 
biș“. La ediția jubiliară au luat 
parte 138 tinere condeie repre- 
zentînd aproape toate zonele 
țării. Juriul, avîndu-1 ca pre
ședinte pe prozatorul Dumitru 
Radu Popescu, vicepreședinte al 
Uniunii scriitorilor, a acordat 
marele premiu, „Nicolae Labiș", 
lui Ion Drăgușanu din Suceava. 
(Gh. Parascan) • BRĂILA. S-a 
încheiat o nouă ediție a festiva- 
lului-concurs de muzică româ

nească „Lotca de aur", organi
zat de Comitetul municipal Bră
ila al U.T.C. Juriul, prezidat de 
compozitorul Nicolae Chircules- 
cu, a desemnat următorii cîști- 
gători : locul I șl „Lotca de aur" 
— Mirela Spinu, elevă la liceul 
„Nicolae Bălcescu" din localita
te. locul II — Daniela Găzdaru, 
elevă la liceul „Gh. Munteanu- 
Murgoci", locul III — Mariana 
Burcă, elevă la liceul „Panait 
Istrati". în sala Universității 
cultural-științifice din Brăila s-a 
deschis expoziția de carte social-

polltică „P.C.R. — călăuză vie 
In acțiune". Muzeul Brăilei a 
deschis la Făurei două expoziții 
„Textile tradiționale locale de 
interior și plantele folosite 
pentru realizarea cromaticii" și 
„Din tainele speologiei". (Mircea 
Bunea) • CONSTANȚA. La 
Mangalia, în apropierea locului 
in care a fost descoperit, cu 
mai mulți ani în urmă, celebrul 
tumulus cu papirus și-a deschis 
porțile, intr-un nou edificiu, 
muzeul de arheologie al orașu
lui. Sînt expuse, după criterii

științifice, cîteva mii de piese 
descoperite în bazinul arheolo
gic al zonei Albești datînd din 
perioada geto-dacică. vestigii 
descoperite în cetatea Callatis 
din perioadele greco-romană și 
romano-bizantină, tezaurul nu
mismatic descoperit in 1962, nu- 
mărînd peste 10 000 de monede 
etc. La galeriile de artă din

Constanța a fost vernisată o ex
poziție a membrilor cenaclului 
plastic din Tulcea. Sînt prezenti 
cu lucrări în tehnici diferite 
Eugen Bratfanov, Constantin și 
Ștefan Găvenea, Tudor Popescu 
Ștefan Știrbu, Ștefan Pelmuș, 
Gheorghe Constantin ș.a. (Geor
ge Mihăescu) • BRAȘOV. în 
cadrul ciclului „2050 de ani de

la întemeierea primul stat dac 
centralizat", la Casa orășenească 
de cultură din Rupea a fost or
ganizat simpozionul „Cultura 
materială și spirituală a daci
lor". Cu prilejul aniversării a 
55 de ani de la înființarea pri
mului aeroclub din România, în 
foaierul Teatrului dramatic din 
Brașov s-a deschis o expoziție 
filatelică omagială. La Clubul 
chimiștilor din Făgăraș a avut Ioc 
o dezbatere pe tema „Rolul opi
niei colective In prevenirea și 
combaterea încălcării legilor și

normelor de conviețuire socia
lă; tot o dezbatere a avut loc 
și la^ Fabrică de nutrețuri com- 
binat.srdin Codlea pe tema „Au- 
toconducerea muncitorească și 
exigențele ridicării calitative a 
activității economice a între
prinderii". în cadrul acțiunii de 
educație cinematografică a popu
lației, la cinematograful „Arta" 
din Brașov a fost proiectat un 
ciclu de filme artistice distinse 
cu mari premii internaționale. 
(Nicolae Mocanu) • VASLUI.

Pentru perioada estivală. Comi
tetul județean de cultură și e- 
ducațle socialistă Vaslui a ini
țiat un ciclu de acțiuni în sa
tele județului. între acestea, 
dezbateri organizate de brigada 
științifică județeană, programe 
de muzică și poezie patriotică 
susținute de cenaclurile literar- 
muzicale ale județului, dumi
nici cultural-sportive sub gene
ricul Festivalului național al 
muncii șl creației „Cîntarea 
României". (Cr. Lăluci)



SClNTElA-joi 20 iulie 1978 PAGINA 5

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Vă mulțumesc pentru profundul și căldurosul dumneavoastră mesaj 

transmis cu prilejul aniversării independenței noastre.
îmi amintesc cu plăcere de convorbirile utile și interesante pe care le-am 

avut in timpul recentei dumneavoastră vizite în Statele Unite. împărtășesc 
convingerea dumneavoastră în perspectivele favorabile ale dezvoltării în 
continuare a bunelor relații dintre țările și popoarele noastre. în numele 
poporului american, vă transmit cele mai bune urări de 
progres.

Cu sinceritate.

prosperitate șt

JIMMY CARTER

Salam Jalloud,Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, Abdel
membru al Secretariatului General al Congresului General Popular al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, a transmis, de la bordul avionului, 
tovarășului Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, o telegramă prin care îi adresează salutări sincere și înaltă 
considerație, iar poporului român urări prietenești de pace șl prosperitate.

Tovarășul Louis Sylvain-Goma, al 
doilea vicepreședinte al Comitetului 
Militar al Partidului Congolez al 
Muncii, prim-ministru, șef al Guver
nului Republicii Populare Congo, a 
vizitat în cursul zilei de miercuri

Combinatul petrochimic de la Brazi 
și întreprinderea de utilaj petrolier 
„1 Mai" Ploiești, întreprinderi ale in
dustriei alimentare, precum și o zonă 
cerealieră a cooperativei agricole de 
producție Blejoi.

ZIUA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Excelenței Sale
Domnului ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Președintele Republicii Columbia
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Columbia îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă transmite, în numele poporului român, precum și al meu 
personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, 
de progres și prosperitate crescîndă poporului prieten columbian.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare sta
tornicite între România și Columbia, conlucrarea lor rodnică pe plan inter
național vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, în conformitate 
cu acordurile și înțelegerile convenite împreună, în interesul popoarelor 
român și columbian, al cauzei păcii Si colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

VIATA INTERNAȚIONALA
■ . : ................................... ... ..................................,................................................................................................................................ ■- ■

Contribuția hotăritoare a președintelui
Nicnlae Ceausescu

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-SOVIETICE

To-
Janos Fazekas. viceprim-

la promovarea relațiilor României 
co tarile in curs de dezvoltare

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, miercuri 
după-amiază a sosit in Capitală 
ministrul relațiilor externe și culte
lor al Republicii Argentina, vice
amiralul Oscar Antonio Montes, care 
face o vizită oficială in țara noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat de 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Ilie Rădulescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, Alexandru Mărgă- 
ritescu, prim-adjunct al ministrului 
'omerțului exterior și cooperării

alte
Su

la

economice internaționale, de 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Tulio Oscar 
gasti, ambasadorul Argentinei 
București, și membri ai ambasadei.

La scurt timp de la sosire, mi
nistrul afacerilor externe, Ștefan 
Andrei, a avut o Intîlnire cu mi
nistrul relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Argentina, viceamira
lul Oscar Antonio Montes.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România a oferit un dineu în onoa
rea ministrului relațiilor externe și 
cultelor al Republicii Argentina.

Cronica zilei

Columbia, țară latino-americană 
cu o străveche istorie și civilizație, 
sărbătorește azi 168 de ani de la 
proclamarea independentei.

Datorită reliefului și așezării sale, 
această țară, cu o suprafață de 
1 138 914 km pătrați și cu peste 23 
milioane locuitori, reunește o diver
sitate de climă, vegetație și resur
se minerale rar întilnite pe conti
nentul latino-american. De la pă
durile virgine și savanele situate 
în perimetrul amazonic la zăcămin
tele de fier, cupru, aur. cărbune, 
uraniu etc. din zona podișurilor 
andine, de la culturile de cafea, 
porumb și trestie de zahăr la în
tinderile muntoase acoperite cu pă
șuni pentru creșterea vitelor, pa
leta bogățiilor ei sugerează, la o 
prezentare oricît de sumară, un 
considerabil potențial economic.

Cu toate aceste disponibilități, sin
gura tară care își trage numele de 
la descoperitorul Americii a rămas 
cunoscută în lume mai mult ca 
„țară a cafelei". în ultimele două 
decenii însă, de cînd industrializa
rea a devenit pentru Columbia o 
opțiune fundamentală, tradiționalul 
ei specific economic legat de mo- 
nocultură agricolă cedează treptat 
locul unei notabile diversificări.

Astăzi, principala caracteristică a 
economiei columbiene constă în e- 
forturile mereu mai evidente, de 
valorificare a bogățiilor solului și 
subsolului printr-o industrializare 
accelerată. Acest lucru a devenit 
posibil ca urmare a măsurilor de 
restabilire a controlului național

asupra resurselor naturale si asu
pra sectoarelor-cheie ale industriei, 
inclusiv în sectorul petrolier. Inves
tițiile sînt canalizate într-o măsură 
tot mai mare spre asemenea ramuri 
ca siderurgia, industria chimică și 
petrochimică, a cimentului și căr
bunelui. Se află în curs de apli
care un plan energetic pe zece ani, 
incluzînd proiecte privind exploa
tarea și valorificarea gazului natu
ral din provincia Guajira, realiza
rea de hidrocentrale, construirea 
unei centrale atomoelectrice.

Poporul român privește cu sim
patie eforturile poporului columbi
an pentru dezvoltarea multilatera
lă a țării, pentru ridicarea nivelu
lui său de viață și civilizație. în
tre România și Columbia s-au sta
tornicit si se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare rodnică, in 
extinderea cărora un moment de 
cea mai mare însemnătate l-a con
stituit vizita oficială a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu în Columbia 
(1973), urmată de convorbirile de 
la București (1974) dintre șeful sta
tului român și președintele colum
bian, Alfonso Lopez Michelsen. 
Dialogurile la nivel înalt româno- 
columbiene, declarația solemnă co
mună, acordurile și înțelegerile în
cheiate în ultimii ani au creat un 
cadru propice lărgirii și intensifi
cării raporturilor de colaborare 
dintre cele două țări, corespunzător 
interesului reciproc, cauzei progre
sului în lume.

evidențiată de
DELHI 19 (Agerpres). — Publica

ția politică indiană „Progressive En
terprise" inserează în paginile sale 
articolul „Colaborarea României cu 
țările în curs de dezvoltare". în ar
ticol se evidențiază faptul că „Româ
nia, ca țară socialistă, ea insăși țară 
in curs de dezvoltare, și-a manifestat 
solidaritatea deplină cu lupta popoa
relor pentru emancipare economică, 
socială și națională, pentru dreptul 
națiunilor la libertate și independen
ță, împotriva politicii colonialiste și 
neocolonlaliste".

Articolul relevă sprijinul acordat 
de România statelor care și-au cîști
gat independența politică și luptă 
pentru consolidarea independenței 
economice și a suveranității, valori- 
ficindu-și resursele materiale și spi
rituale proprii.

„Contactele politice la înalt nivel,

presa indiană
precum șl numeroasele intilnirl și 
convorbiri pe care președintele 
Nicoiae Ceaușescu le-a avut în ulti
mii zece ani cu șefi de stat și gu
vern ai țărilor în curs de dezvoltare 
au avut un rol primordial și o con
tribuție hotăritoare in extinderea și 
diversificarea acestor relații" — men
ționează articolul.

In încheiere, se arată că relațiile 
României cu țările în curs de dezvol
tare au înregistrat o dezvoltare rod
nică și în domeniul schimburilor co
merciale, al cooperării economice, 
subliniindu-se că „în relațiile econo
mice cu țările în curs de dezvoltare 
România dă dovadă de principialita
te, corectitudine și realism, avind ca 
scop suprem slujirea intereselor fun
damentale ale poporului român, ale 
cauzei păcii, prosperității și progre
sului in lume".

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
varășul 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior al Republicii ^So
cialiste _. ' ‘ .
Moscova, a avut convorbiri cu con
ducerea Ministerului Comerțului al 
Uniunii Sovietice. Cu acest prilej a 
fost examinat modul în care se rea
lizează colaborarea si protocolul de 
schimburi de bunuri de consum între 
cele două ministere și s-a convenit 
lărgirea în continuare a volumului și 
sortimentului de mărfuri ce consti
tuie obiectul schimburilor.

Viceprim-ministrul român a vizitat 
expoziția internațională „Inprodtorg- 
maș—1978“.

România, care se află la

LONDRA

Manifestare culturală 
dedicată României

V. OROS

PEKIN TOVARĂȘII LI SIEN-NIEN L-A PRIMIT
PE AMBASADORUL ROMÂNIEI

19
Li

în cadrul manifestărilor desfășu
rate în țara noastră cu prilejul săr
bătorii naționale a Cubei — cea de-a 
XXV-a aniversare a asaltului cazăr
mii Moncada — Ziua insurecției na
ționale cubaneze — Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat miercuri 
după-amiază o manifestare cultu
rală. Ziarista Anca Voican a pre
zentat impresii de călătorie din 
această țară.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, alți oameni de 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Humberto Cos-

tello, ambasadorul Cubei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cu același prilej, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. a fost deschisă o 
expoziție de afișe sub genericul 
„Cuba în festival". Expoziția reu
nește afișe și piese filatelice cu te
matică dedicată celui de-al 11-lea 
Festival mondial al tineretului șl 
studenților de la Havana, materiale 
puse la dispoziție de Institutul cu
banez de prietenie cu popoarele.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni scriitorul loan Gri- 
gorescu și ambasadorul Cubei la 
București.

(Agerpres)

Manifestare dedicată aniversării a 30 de ani

de la înființarea primelor șantiere de muncă

patriotică ale tineretului
Pe platforma industrială a Com

binatului de utilaj greu din Iași a 
avut loc miercuri o adunare consa
crată aniversării a 30 de ani de la 
constituirea primelor șantiere de 
muncă patriotică ale tineretului. Au 
participat peste 5 000 de tineri bri
gadieri, muncitori, elevi, studenți, 
foști și actuali brigadieri pe dife-

sau

re
de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
HAMBURG 19 (Agerpres). — Pro

ba feminină de floretă pe echipe din 
cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă de la Hamburg a fost câști
gată de selecționata U.R.S.S. care în 
finală a învins cu 9—2 echipa Polo
niei. Victoriile echipei sovietice au 
fost realizate de Sidorova — 3, Knia
zeva — 2. Belova — 3 și Giliazova — 
1. După cum s-a mai anunțat, echipa 
României a ocupat locul trei cu
cerind medaliile de bronz. Au urmat

în clasament R.D. Germană, 
și R.F. Germania.

Ieri, în proba de sabie pe 
selecționata României (Cornel 
Dan Irimiciuc, Alexandru

Franța

echipe. 
Marin.
Nilcă, 

Marin Mustață, Ionel Pop) a avut un 
start bun, reușind să se califice în 
semifinale, după ce a învins cu 15—1 
Canada, cu 14—2 Iranul și a cîștigat 
in „sferturi" cu 9—4 Întâlnirea cu 
reprezentativa Franței.

ATLETISM : La sfîrșitul săptămînii, 
pe stadionul Republicii, campionatele naționale

Vineri, sîmbătă șl duminică se vor 
desfășura pe stadionul Republicii din 
Capitală campionatele naționale de 
atletism. Pe lista participanților fi
gurează, printre alți numeroși con- 
curenți și concurente. Ileana Silai, 
Natalia Mărășescu, Argentina Menis, 
Gina Panait, Fița Lovin, Ilie Floroiu, 
Carol Corbu etc. întrecerile din acest 
an constituie un criteriu important de 
selecție in vederea campionatelor eu
ropene de la 
septembrie).

Praga (28 august-3

★
se desfășoară un con-La Belgrad 

curs internațional de atletism la care 
participă sportivi și sportive din 10 
țări. în proba de 110 m garduri vic
toria a revenit americanului Foster 
cu 13” 4/10. Proba de 100 m plat a 
fost ciștigată de Williams (S.U.A.) cu

10” 45/100. Alte rezultate : masculin : 
disc : Velev (Bulgaria) — 61,98 m ; 
înălțime : Tranhardt (R.F. Germania) 
— 2,21 m ; 5 000 m : Centrowitz
(S.U.A.) — 13’ 38” ; greutate : Feuer
bach (S.U.A.) — 19,74 m ; feminin : 
100 m garduri : Cei Djen Nua (R.P. 
Chineză) — 14” 20/100 ; ........
Hrepevnik (Iugoslavia) —

★
Pe stadionul din orașul 

început întrecerile tradiționalei com
petiții internaționale atletice „Memo
rialul Znamenski". In prima 'zi au 
fost programate finalele la două pro
be. Cursa feminină de 3 000 m a fost 
ciștigată de sportiva sovietică Roma
nova, cronometrată cu timpul de 
8’ 43”. Enn Selik s-a clasat pe pri
mul loc la 10 000 m plat cu rezulta
tul de 28’ 01”.

înălțime :
1,84 m.

Vilnius au

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
La Plovdiv au început ieri întrece

rile celei de-a 19-a ediții a Balcania
dei de tenis, la care participă anul 
acesta selecționatele Greciei, Iugos- 

iei, României, Turciei și Bulgariei, 
i competiția feminină, echipa Româ- 
ruei a întrecut cu scorul de 3-0 for
mația Turciei, iar la masculin jucă
torii români au cîștigat cu scorul de 
2-1 întîlnirea cu selecționata Iugos
laviei. La dublu, în partida decisivă, 
cuplul Hărădău, Segărceanu a învins 
cu 6-3, 6-3. 6-3 perechea Jilin, To- 
movici.

Partidele din prima zi a Balcania
dei de baschet pentru juniori, ce se 
desfășoară in Sala sporturilor din Tg. 
Mureș, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Grecia—Iugoslavia 84-77 , 
România A—România B 111-79.

Pe stadionul Republicii din Capi
tală s-a desfășurat miercuri după- 
amiază întilnirea amicală internațio
nală de fotbal dintre formațiile Au
tobuzul București și Nistrul Chișinău. 
Partida s-a terminat la egalitate 1—1 
(1-1).

La Varna a început un turneu In
ternațional feminin de volei la care 
participă 10 echipe împărțite în două 
grupe, după cum urmează : grupa A : 
R.S.F.S. Rusă. R D. Germană, Japo
nia, Iugoslavia, Bulgaria ; grupa B : 
Polonia, România (B), Cuba, Canada 
și Ungaria. Iată primele rezultate în
registrate : Polonia-Canada 3—0 ; 
Cuba-România (B) 3—1 (15—17,
15—10, 17—15, 15—12) ; Bulgaria-
Iugoslavia 3—0 ; Japonia-R.D. Ger
mană 3—0.

„DACIADA" — 
o competiție pentru toți 

Elevii 
și-au desemnat 

cei mai buni atleți
La Timișoara s-au desfășurat fina

lele pe tară — din cadrul „Daciadei" 
— ale „Cupei Uniunii Tineretului 
Comunist la atletism" (aflată la 
prima ediție), „Concursului de ștafete 
al elevilor" (ediția a doua) și „Penta
tlonului atletic școlar" (ediția a X-a), 
organizate de C.C.
C.N.E.F.S., cu sprijinul forurilor locale 
de tineret și sportive. Beneficiind de 
condiții foarte bune de întrecere — la 
dispoziția celor peste 900 de concu- 
renți (elevi între 14—19 ani), cîștigă- 
tori ai fazelor județene, fiind puse 
instalațiile moderne ale marelui sta
dion „1 Mai" — tinerii sportivi veniți 
din toate zonele tării au făcut dovada 
unor calități atletice deosebite. O 
mențiune specială se cuvine partici- 
panților din județele Alba, Arad, 
Argeș, Dolj, Iași, Ilfov, Maramureș, 
Prahova. Timiș șl din municipiul 
București, care s-au remarcat printr-o 
pregătire fizică omogenă, prin nive
lul ridicat al rezultatelor. Se cuvin, 
de asemenea, și cîteva remarci indi
viduale. atît pentru valoarea perfor
manțelor. cit și pentru modul exem
plar în care concurenții și-au dispu
tat șansele : elevii Dumitru Petrescu 
(Liceul industrial nr. 3 București), 
Silviu Stafiuc (Liceul de fllologie-is- 
torie Cîmpulung), Mihai Turcu (Li
ceul de filologie-istorie Timișoara) șl 
Marioara Mizdrescu (Liceul energetic 
Buftea) care au realizat în ordine 
10.7 sec. la 100 m plat. 2,01 m la să
ritura în înălțime, 6,79 m șl, respec
tiv. 5,72 m la săritura în lungime ; 
echipele liceului ..Mihai Eminescu" 
din Iași la fete și Liceului industrial 
nr. 3 București la băieți, care au cîș
tigat concursul 
Luncan (județul 
Florea (județul Alba). învingători 
pentatlon.

Concursurile de la Timișoara 
demonstrat încă o dată marele rol . 
care-1 are competiția națională „Da- 
ciada" în atragerea maselor largi de 
tineri la practicarea atletismului, a 
sportului în general. (I. Cezar).

rite șantiere naționale, județene 
locale.

Au luat parte, de asemenea, 
prezentanți ai organelor locale 
partid și de stat.

Cu acest prilej, tovarășul Ion Ilies
cu, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., a felicitat 
pe tinerii brigadieri pentru succe
sele obținute infățișind, totodată, bo
gatele tradiții de luptă și muncă ale 
tineretului, participarea sa activă pe 
frontul construcției socialiste,

în încheierea manifestării au fost 
tnmînate unor foști și actuali bri
gadieri diplome de onoare și insigne 
jubiliare ale C.C. al U.T.C. și Comi
tetului județean U.T.C. Iași.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol omagial.

★
O adunare consacrată aceluiași 

eveniment a avut loc în aceeași zi 
șl la Vaslui, pe șantierul Combinatu
lui de fibre sintetice, cea mai mare 
investiție a județului.

(Agerpres)

al U.T.C. șl

de ștafete : Ileana 
Brașov) și Petru 

la

au 
pe

vremea
Timpul probahll pentru zilele de 31, 

12 și 23 Iulie. In țară : Vreme în gene
ral Instabilă și răcoroasă, mai ales In 
primele zile. Cerul va fi temporar no- 
ros tn nordul și estul țării, unde vor 
cădea ploi locale și cu caracter de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
In rest, plot izolate. Vint moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele între 
17 și 27 grade, local mai ridicate. Izolat, 
condiții de grindină, tn București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

PEKIN 
tovarășul 
te al C.C. al 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, l-a primit în 
vizită de prezentare pe tovarășul 
Florea Dumitrescu, . ambasadorul 
României la Pekin.

Cu acest prilej, s-a efectuat un căl
duros schimb de mesaje de salut 
între tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului

(Agerpres). — Miercuri, 
Sien-nien, vicepreședin- 

Partidului Comunist
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, tovărășeas
că. au fost evocate dezvoltarea per
manentă a raporturilor româno-chi- 
neze, perspectivele largi ce au fost 
deschise pentru colaborarea, pe mul
tiple planuri, între cele două parti
de, țări și popoare, de recenta vizi
tă întreprinsă de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
în R.P. Chineză.

Dezbaterile Conferinței la nivel înalt a O.U.A. 
subliniază

africane, a excluderii ingerințelor în treburile continentului
KHARTUM 19 — Trimisul special 

Agerpres transmite : Primele dezba
teri din cadrul Conferinței la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.) au fost marcate de pro
bleme privind necesitatea sprijinirii 
luptei de eliberare din teritoriile a- 
fricane aflate încă sub dominație 
străină, pentru eliminarea deplină a 
colonialismului de pe continent, a po
liticii de amestec si intervenție în 
treburile interne ale statelor africane, 
precum si de subliniere a semnifica
ției promovării relațiilor de coope
rare. în interes reciproc. între țările 
membre. în vederea dezvoltării lor 
economice si sociale, a afirmării lor 
independente pe arena internațională.

în discursul inaugural, șeful statu
lui sudanez, Gaafar El Nimeiri, a pus 
un accent deosebit pe sprijinirea 
luptei de eliberare din Africa austra
lă. împotriva politicii de discriminare 
rasială si apartheid, subliniind soli
daritatea popoarelor africane fată de 
eforturile tuturor forțelor angajate 
în acțiunea de eliminare a colonia
lismului de pe continent. Șeful sta
tului sudanez a preconizat crearea 
unui fond african de solidaritate pen
tru ajutorarea statelor care sprijină 
mișcările de eliberare din zona aus
trală a Africii și care sint situate în 
apropierea țărilor cu regimuri mino
ritare rasiste.

Abordind problema situației din 
Orientul Mijlociu, Gaafar El Nimeiri 
a insistat asupra necesității asigurării 
respectării drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, precum și 
a retragerii trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate. El a acor
dat o atenție deosebită politicii de in-

gerință în treburile interne ale sta
telor africane și consecințelor nefas
te ale acesteia. Statele Africii, a spus 
el, trebuie să se concentreze intr-o 
manieră sporită asupra problemelor 

. creșterii „lor .economice. A sosit mo
mentul să șe realizeze un dialog con
structiv asupra Instaurării unei noi 
ordini economice internaționale. Vor
bitorul a lansat un apel statelor in
dustrializate, cerindu-le să ia în con
siderare revendicările juste ale țări
lor în curs de dezvoltare.

în încheiere, el a subliniat necesi
tatea unității și solidarității Intre sta
tele Africii, a soluționării diferende
lor interafricane pe calea negocieri
lor. de către țările africane însele. El 
a reafirmat hotărîrea statelor africa
ne de a juca un rol de prim ordin 
in cadrul mișcării de nealiniere, pen
tru a contribui la înfăptuirea dez
armării și menținerea păcii, la edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
ordinii de zi au luat cuvintu! pre
ședintele Gabonului. Omar Bongo, 
președintele Liberiei, William Tol
bert jr„ președintele Nigerului, 
Seyni Kountche, Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, președintele Guineei, Se- 
kou Toure, și președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat.

Adresîndu-se partlcipantilor la lu
crări. secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a cerut ca diferen
dele dintre unele state africane să 
fie rezolvate pe cale pașnică, pe baza 
principiilor enunțate în Carta O.N.U. 
și Carta O.U.A., pe calea negocie
rilor.

agențiile de presă transmit

„Lozul vacanței"
Cu prilejul emisiunii speciale 

limitate a „Lozului vacanței" se 
atribuie autoturisme 
1300“ și „Skoda 105 L“. 
și cîștiguri în bani de 
10 000, 5 000 lei etc. Se 
șanse sporite de cîștig 
se acordă — din fond special — 
ciștiguri suplimentare în valoa
re de 1 700 000 lei. „Lozul vacan
tei" se poate procura la agen
țiile Loto-Pronosport si la vîn- 
zătorii volanti din mediul ur
ban.

ADAS vă recomandă

„Dacia 
precum 

50 000, 
asigură 
intrucit

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 IULIE 1978

Extragerea I : 7 4 45 31 44 8 
Extragerea a Il-a : 3 30 39 29 21 42

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
746 943 lei din care 45 125 lei report 
categoria I.

La Administrația Asigurărilor 
de Stat se pot contracta la ale
gere una din cele 4 variante ale 
asigurării de accidente. • Asi
gurarea de accidente cu sume 
asigurate fixe, totale, de 15 000 
de lei. la care primele de plată 
pe o durată de 3 luni sau de 6 
luni sînt. de regulă., de 12 lei 
sau de 15 lei. în funcție de pro
fesia persoanei care se asigură 
si de felul întreprinderii în care 
lucrează. • Asigurarea de acci
dente cu sume asigurate conve
nite. la care primele de plată 
sint. în funcție de aceleași crite
rii. de regulă. între 1.60 lei și 4 
lei pe an. pentru 
de lei sumă 
achita si in 
familială de 
prinde soții, 
diferent de 
vîrstă de la . ...
sume asigurate totale de 15 000 
de lei pentru fiecare persoană.

fiecare 1 000 
asigurată si se pot 
rate. • Asigurarea 
accidente, care cu- 
precum și copiii, in- 
numărul lor. in 

5 ani la 16 ani, la

Prima de plată, pe o durată de 
3 luni, este de 25 lei. pentru toa
te persoanele cuprinse în asigu
rare. Toate aceste asigurări de 
accidente oferă și avantajul cu
prinderii in asigurare si a bunu
rilor casnice si gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 5 000 
de lei de fiecare poliță, fără 
vreo plată de primă suplimen
tară. • Asigurarea de accidente 
„Turist", la care prima de plată 
este de 15 lei pe o perioadă de 
1 lună, acoperă, pentru sume 
asigurate totale de pînă la 40 000 
de lei, cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă 
de 20 000 de lei. pagubele la bu
nurile casnice si gospodărești 
ale acestuia.

La toate felurile de asigurări 
de accidente. în cazurile de in
validitate permanentă parțială, 
suma cuvenită în raport cu gra
dul de invaliditate stabilit se 
clătește majorată cu 25 la sută.

Realizări ale economiei 
R. P. Polone. Biroul PoUtic al 
C.C. al P.M.U.P. și Prezidiul Gu
vernului R. P. Polone au examinat, 
în cadrul unei ședințe comune, mo
dul in care au fost îndeplinite pre
vederile planului de dezvoltare so- 
cial-economică în primul semestru al 
acestui an. S-a relevat că in eco
nomia națională s-a înregistrat un 
progres continuu, materializat in 
creșterea cu 6,2 la sută a producției 
industriale^ în primele șase luni ale 
acestui an în comparație cu pe
rioada respectivă a anului 1977.

Noul președinte al R. fl. 
Yemen locotenent-colonelul Aii 
Abdallah Saleh, a depus jurămintul. 
în alocuțiunea rostită, el a declarat 
că va promova o politică menită să 
ducă la înlăturarea dificultăților cu 
care este confruntată țara pe calea 
spre o dezvoltare constantă. Pe plan 
extern — a subliniat președintele — 
R. A Yemen va dezvolta relații cu 
țările arabe, cu toate statele prie
tene pe baza principiilor Cartei 
O.N.U. și ale Ligii Arabe și va sus
ține lupta și cauza dreaptă ale po
porului palestinian.

Grevă împotriva repre
siunilor în Nicaragua. 
Miercuri, în Nicaragua a fost decla
rată o grevă de protest împotriva 
campaniei de represiuni dezlănțuite 
de regimul Iui Anastasio Somoza. 
Greva a avut loc la apelul frontu
lui de opoziție recent creat, din care 
fac parte cele mai importante parti
de politice, sindicatele, mișcarea stu
dențească și alte forțe democratice.

Economisirea resurselor 
energetice în S.U.A. Senatul 
american a aprobat una din compo-

'hentele planului de economisire a re
surselor energetice preconizat de 
președintele Jimmy Carter. Este 
vorba de măsuri tinzînd să favorizeze 
folosirea drept combustibil în noile 
termocentrale a cărbunelui în locu’ 
petrolului sau al gazelor naturale.

Pentru eliberarea 
Iui Nelson Mandela

In cadrul Tirgului internatio
nal din capitala Columbiei, Bo
gota, a avut loc ziua României. 
Cu această ocazie, pavilionul 
țării noastre a fost vizitat de 
conducători ți reprezentanți ai 
unor ministere ți organisme eco
nomice de stat columbiene, de 
numeroși oameni de afaceri, care 
au apreciat calitatea ți perfor
manțele tehnice ale exponatelor 
românești.

Organizația de solidaritate cu po
poarele din Africa, Asia și America 
Latină (O.S.P.A.A.A.L.) cere punerea 
în libertate a lui Nelson Mandela, 
lider al populației de culoare din 
R.S.A., care a împlinit zilele acestea 
60 de ani. 16 petrecindu-i în închi
soare, O.S.P.A.A.A.L. adresează opi
niei publice din întreaga lume che
marea de a se solidariza cu detinutii 
politici din R.S.A. și de a condamna 
cu hotărîre politica de apartheid 
promovată de guvernul Vorster.

La Viana ® avut 1°° u!tima 
ședință plenară din cea de-a 15-a 
rundă a negocierilor privind redu
cerea forțelor 
lor și măsuri 
Centrală. In 
luat cuvîntul 
și S.U.A.

Atentat
de teroriști au lansat marți bombe 
artizanale și material inflamabil în 
incinta imobilului în care își are 
sediul cotidianul „La Gazzetta del 
Popolo" din Aosta — unul dintre 
cele mai vechi ziare italiene. Imo
bilul a fost distrus aproape în în
tregime.

La Geneva au fost re,uate 
convorbirile dintre delegații ale 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema in
terzicerii unor noi tipuri și sisteme 
de arme de exterminare în masă și, 
în acest context, privind interzicerea 
armei radiologice.

★
Primul ministru al Marii Britanii, 

James Callaghan, intr-un gest con
siderat fără precedent, a adresat un 
mesaj lui Nelson Mandela, aflat în- 
tr-una din temnițele regimului rasist 
de la Pretoria. Premierul își exprimă 
speranța că Mandela își va putea 
desfășura din nou activitatea în con
diții de libertate.

armate, armamente- 
adiacente în Europa 

cadrul ședinței au 
reprezentanții U.R.S.S,

terorist. Un grup

LONDRA 19 (Agerpres). — Insti
tutul de studii sociale din Marea 
Britanie a 
manifestare 
lui național unitar român și zilei de 
23 August.

Cu prilejul festivității a fost inau
gurată o expoziție de carte si tipări
turi românești. în cadrul căreia la 
loc de frunte sînt expuse operele 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu. pre
ședintele României, precum si cărți 
apărute în Anglia sub semnătura 
unor autori britanici privind perso
nalitatea si activitatea șefului statu
lui nostru.

La vernisaj au participat persona
lități britanice de prestigiu.

In alocuțiunea rostită cu acest prilej, 
Philip Noel Baker, laureat al premiu
lui Nobel pentru pace, a subliniat 
semnificația istorică a unirii Transil
vaniei cu patria-mamă. România, la 
1 decembrie 1918. în continuare, el 
a evocat succesele deosebite obținute 
de România 
rea de sub 
lațiilor tării 
lumii.

Reputatul ____ ______
relevat eforturile continue depuse de 
președintele Nicoiae Ceausescu — 
personalitate proeminentă a vieții 
politice mondiale — pentru întărirea 
colaborării și cooperării dintre state 
cu sisteme sociale diferite, contribu
ția originală adusă la elaborarea 
unor principii noi. la găsirea căilor 
care să ducă la o destindere reală, la 
consolidarea păcii în lume. Lordul 
Philip Noel Baker și-a exprimat 
admirația pentru influenta si contri
buția pe care președintele Nicoiae 
Ceausescu le are în abordarea con
structivă a problemelor ce confruntă 
omenirea contemporană.

sociale din 
organizat la Londra o 

dedicată formării statu-

în anii de după elibera- 
fascism. dezvoltarea re- 
noastre cu toate statele

on> de stiintă englez a

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea reuniunii tripartite 
de la castelul Leeds • Ședința 
Consiliului Central al O.E.P.

LONDRA 19 (Agerpres). — La cas
telul Leeds din comitatul Kent au 
luat sfîrșit. miercuri, lucrările re
uniunii tripartite consacrate exami
nării căilor de reglementare a situa
ției din Orientul Mijlociu, la care au 
participat miniștrii afacerilor externe 
ai Egiptului și Israelului. Mohamed 
Ibrahim Kamel, și, respectiv, Moshe 
Dayan, precum si secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance.

La încheierea reuniunii, în confor
mitate cu procedura anunțată anteri
or, secretarul de stat al S.U.A., Cy
rus Vance, a dat citire unei declara
ții privind rezultatul convorbirilor ca 
au avut loc timp de două zile la cas
telul Leeds, reluată de agenția 
M.E.N. „Rămîn încă divergențe ma
jore între pozițiile celor două părți, 
egipteană și israeliană — a declarat 
Cyrus Vance. Va trebui depusă o 
muncă dificilă în perioada următoa
re". „Cele două părți, a spus șeful 
diplomației americane, au explorat in 
profunzime principalele probleme și 
și-au clarificat una alteia propuneri
le lor privind malul vestic al Iorda
nului și regiunea Gaza". Cyrus Van
ce a adăugat : „Acestea au fost cele 
mai deschise și serioase discuții la 
care am participat, între cele două 
părți". C. Vance a anunțat că se va 
deplasa în Orientul Mijlociu peste 
aproximativ două săptămini. De ase
menea, el a făcut cunoscut că amba
sadorul itinerant american pentru O- 
rientul Mijlociu, Alfred Atherton, va 
pleca în curind în regiune „pentru a 
menține contactul cu cele două părți 
și pentru a participa, dacă cele două 
părți vor considera util, la pregătirea 
altor eventuale reuniuni".

DAMASC 19 (Agerpres). — Con
siliul Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) s-a 
reunit, la Damasc, în prezența lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., a altor con
ducători ai rezistenței palestiniene.

Consiliul Central a ascultat un ra
port prezentat de Yasser Arafat, în
tocmit pe baza examinării situației 
din Orientul Mijlociu, a raporturi
lor interarabe și a relațiilor în ca
drul rezistentei palestiniene.

BEIRUT 19 (Agerpres). — O pu
ternică explozie s-a produs miercuri 
dimineață la Beirut, in fața loca
lului ziarului „Al Nahar", provocînd 

informează 
atentatului 

„Al Nahar" 
cotidian li-

pagube materiale — 
agenția M.E.N. Autorii 
nu au fost identificați, 
este cel mai important 
banez.

Apel al „Clubului de la Roma"
ROMA 19 (Agerpres). — Membrii 

„Clubului de la Roma" adresează 
tuturor guvernelor lumii apelul de 
a contribui la depășirea unui sistem 
„care alunecă spre haos și este ge
nerator de conflicte" — se arată in 
comunicatul final dat publicității în 
capitala italiană, la încheierea reu
niunii de o săptămină a celor apro
ximativ 100 de membri ai clubului.

Președintele clubului. Aurelio Pec- 
cei. a atras atenția. într-o declarație 
făcută cu acest prilej, că „din cei 
4,4 miliarde locuitori a| Terrei. 309 
milioane sint șomeri" și că. „înainte 
de sfîrșitul secolului, va fi necesară 
crearea a peste un miliard noi locuri 
de muncă". Nu există. însă. în acest 
domeniu, nici proiecte valabile și 
nici idei — a adăugat el.

Președintele „Clubului de la 
Roma" s-a referit apoi la necesita
tea protejării mediului înconjurător, 
menționînd. între altele, că in fie
care minut, pe planetă sînt distruse 
20 hectare de pădure ; 69 specii de 
mamifere au dispărut complet de la 
începutul secolului, iar alte 200 sint 
amenințate cu dispariția.

Pe de altă parte, el a relevat că 
in 1976 s-a cheltuit de 60 de ori mai 
mult pentru echiparea unui soldat 
decît pentru educarea unui copil.

„Clubul de la Roma", creat la în
ceputul anilor ’60. reunește oameni 
politici și de știință din unele țări 
occidentale care si-au propus să 
sprijine și să impulsioneze studierea 
unor probleme globale ale lumii 
contemporane.
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lată ce inseamnă
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S:::$ Adîncirea decalajelor
Prăpastia economică dintre statele 

industrializate și cele slab dezvoltate, 
departe de a se micșora, a continuat 
să se adincească in mod dramatic.

• DECALAJUL ECONOMIC dintre ță
rile bogate șl cele sărace, oglindit prin 
raportul dintre nivelurile medii ale veni
tului național în cele două grupe de țări, 
a fost de 2:1 în 1770, în procesul de 
constituire a imperiilor coloniale, de 4:1 
spre sfîrșitul secolului XIX, pentru ca in 
zilele noastre, ca urmare a dominației 
colonialiste, a politicii imperialiste și 
neocolonialiste, să ajungă la 12 :1 în 
1970. Specialiștii O.N.U. apreciază că, 
dacă ritmurile actuale ale evoluției eco
nomice se vor menține neschimbate, pră
pastia dintre bogați șl săraci va fi, la 
sfîrșitul acestui secol, de 20ti

Dominația îndelungată a politicii Imperialiste, colonialiste și neocolonialiste a 
Impus lumii o ordine profund nedreaptă, bazată pe inegalitate, asuprire și spoliere, 
purtînd pecetea unor flagrante anomalii cu consecințe din cele mai grele asupra 
condițiilor de viață ale popoarelor. Cortegiul de fenomene și tendințe negative ge
nerate de vechea ordine — pe care ne propunem să le înfățișăm sintetic în 
această pagină — nu reprezintă numai moșteniri ale istoriei, ci continuă să-și 
sporească anvergura tragică și în zilele noastre, în contradicție cu cerințele 
obiective ale progresului general al umanității.

lată de ce partidul nostru consideră că înțelegerea clară a caracterului 
nedrept, a racilelor și consecințelor acestor stări de lucruri asupra progresului 
șl păcii în lume este esențială pentru creșterea puterii de mobilizare în acțiunile 
și lupta pentru înlocuirea vechii ordini cu o nouă ordine economică și politică, 
răspunzînd aspirațiilor vitale ale tuturor națiunilor.

Tn acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a «ubllnlcit: „Făurirea 
unei noi ordini economice constituie una din cele mai importante pro
bleme ale vieții internaționale. Existența a zeci de state subdezvoltate, 
de fapt împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, este rezultatul 
unei îndelungate dezvoltări istorice, îndeosebi al politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, al relațiilor de inechitate pe plan inter
național. Atunci cînd se vorbește de noua ordine economică interna
țională se presupun desființarea acestor relații de inechitate și 
crearea unor relații noi, de egalitate și echitate în toate domeniile

• în ultimele două decenii, VENITUL
MEDIU PE LOCUITOR a sporit de la 
2 000 la 4 000 de dolari în țările dezvol-

tate și de la 175 la numai 300 de dolari 
in cele în curs de dezvoltare, ceea ce 
inseamnă că valoarea absolută a sporu
lui în prima categorie de țări este de 16 
ori mal mare decît sporul corespunzător 
în cea de-a doua.
• în ultimul sfert de secol, acest venit 

a crescut în țările dezvoltate cu 100 de 
dolari pe an, iar în țările în curs de dez
voltare cu numai 10 dolari. „Cei mai să
raci dintre săraci" (ciroa 40 la sută din 
populația >,lumii a treia") înregistrează o 
creștere a venitului mediu pe locuitor de 
numai 1——2 dolari pe an ! — ceea ce, 
în condițiile inflației generalizate, în
seamnă, de fapt, o reducere continuă.
• DATORIILE EXTERNE ale țărilor în 

curs de dezvoltare — evaluate, în pre
zent, la peste 250 de miliarde dolari 
— cresc cu 20 de miliarde pe an; nu
mai suma reprezentînd dobînzile la 
aceste datorii depășește valoarea între
gului ajutor pentru dezvoltare.

împărțirea lumii in săraci și bogați
Tabloul lumii contemporane se caracte

rizează prin persistenta unor grave și fla
grante discrepante in privința gradului de 
dezvoltare economică și socială a diferi
telor țări și regiuni ale globului. La un 
pol — un grup restrins de tărl bogate, 
iar la celălalt pol — o covirșitoare majo
ritate de țări sărace sau foarte sărace.

nire, realizează numai 20 la sută din 
venitul mondial.

100:1 — acesta este decala|ul exis
tent în ce privește venitul național pe 
locuitor intre Suedia șl Mali.

• VENITUL MONDIAL este produs în 
proporție de 80 1° sută în țările avan
sate din punct de vedere industrial — 
care cuprind mai puțin de o treime din 
populația globului; țările slab dezvoltate, 
unde se află peste două treimi din ome-

• O treime din populația lumii trăiește 
în țări cu un venit mediu anual pe locuitor 
sub 120 
sută din

de dolari, însumind doar 3 la 
venitul mondial I

• IN 
MONDIALA, țările

PRODUCȚIA
„lumii a

INDUSTRIALA
treia" dețin

o pondere de numai 7 la sută, lar țâ- 
rile dezvoltate — 93 la sută.

• Producția Industrială pe locuitor 
este de 24 de Ori mai mare în țările 
dezvoltate față de țările în curs de 
dezvoltare și respectiv de 96 de ori 
mai mare în sectoarele cu un grad înalt 
de tehnicitate.
• Dintre cele peste 25 de state cali

ficate ca „cele mai sărace din lume" în 
Atlasul Băncii Mondiale, multe au un 
venit național pe locuitor sub 100 de 
dolari: Mali — 70 dolari, Somalia — 80, 
Ruanda — 80, Volta Superioară — 80,

Burundi — 80, Birmanla — 90, Ciad — 
90, Etiopia — 90 dolari ș.a.

• Numai cheltuielile pentru băuturi 
alcoolice în statele industrializate echiva
lează cu dublul venitului 
turor țârilor în curs de 
Africa și Asia.

• 900 milioane de 
țările subdezvoltate trăiesc dintr-un 
nit zilnic echivalent cu valoarea 
pachet de țigări (70 de cenți),

Antipozi ai lumii de azi
național al 
dezvoltare

oameni

tu- 
din

din
ve- 

unul 
. ... iar

peste 125 de milioane cu un *eni* 
zilnic egal cu costul a două bilete de 
autobuz.

înarmări—in locul dezvoltării

îngustarea pieței mondiale
Menținerea subdezvoltării reprezintă 

un factor de îngustare a pieței mon
diale, restringind în mod obiectiv ca
pacitățile de export și de import ale 
țărilor slab dezvoltate — ceea ce, în 
ultimă instanță, afectează și posibili
tățile de creștere a țărilor avansate.

• Ponderea țărilor în curs de dezvol
tare în exporturile mondiale a scăzut de 
la 31 la sută in 1950 la 21 la sută în 
1965 și la 11 |a sută <n 1979 (exclusiv 
țările exportatoare de petrol).
• Datorită scăderii veniturilor în devize 

ale țărilor subdezvoltate, chiar și ponde
rea echipamentului industrial în volumul 
total al importurilor acestor state — 
echipament care le este atît de necesar — 
a scăzut de la 40 la sută în 1956 la 25 
la sută in 1966 și la numai 16 la sută în 
1974!

In același timp, asupra procesului de 
restrîngere a pieței mondiale acționea
ză măsurile arbitrare, discriminatorii,

de politica 
comerțului

sistemele barierelor impuse 
monopolurilor în domeniul 
internațional, în scopul menținerii unei 
rate înalte a profitului.

• Circa jumătate din volumul produ
selor industriale și semifabricate, al că
ror export prezintă un deosebit interes 
pentru țările în curs de dezvoltare, se află 
sub incidența unor severe restricții impuse 
de țările capitaliste.

• Calculele experțllor U.N.C.T.A.D. 
arată că taxele vamale care grevează 
asupra 
volta re 
medie, 
acelea 
țări industrializate.
• în condițiile unul comerț liber, neîn

grădit, pe baze echitabile cu statele in
dustrializate avansate, țările în curs de 
dezvoltare ar putea încasa o sumă (în 
devize convertibile) de 10 ori mai mare 
decit valoarea întregului ajutor primit.

exporturilor țărilor în curs de dez- 
pe piața țărilor capitaliste sînt, în 
cu 50 la sută mai ridicate decit 
aplicate mărfurilor provenind din

Decalajele dintre țările bogate și 
țările slab dezvoltate, între Nord 
și Sud, în viziunea grafică a re

vistei „Newsweek"

Perpetuarea

spolierii
Procesul de spoliere a țărilor 

sărace nu este un „fenomen al 
trecutului" ; acest proces continuă 
să se desfășoare, se mențin ra
porturile de inegalitate, se perpe
tuează sistemul de jefuire a bogă
țiilor naționale prin schimburi ne
echivalente și acorduri care tind 
să frineze mai departe dezvoltarea 
țărilor rămase în urmă.

• Intr-un singur deceniu (1965— 
1975), monopolurile multinațio
nale au scos din țările în curs de 
dezvoltare, sub formă de profituri, 
47 miliarde dolari, la un capital in
vestit de 11 miliarde dolari.

In timp ce se invocă „lipsa de fon
duri" pentru sprijinirea eforturilor ță
rilor angajate in direcția lichidării sub
dezvoltării, in lume — așa cum a pus 
în mod deosebit în evidență recenta 
sesiune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării— se 
irosesc sume uriașe pentru făurirea de 
arme cu putere tot mai mare de dis
trugere.

• Suma anuală a cheltuielilor morr 
diale pentru înarmări se ridică in 
prezent la 400 de miliarde dolari, 
în timp ce asistența financiară acordată 
țărilor în curs de dezvoltare se cifrează 
la sub 20 miliarde dolari.
• Totalul CHELTUIELILOR MILITARE 

ANUALE întrece de două ori cheltuielile 
pentru sănătate pe plan mondial, fiind 
totodată echivalent cu produsul național 
brut anual al tuturor țărilor din America 
Latină, Africa și Orientul Mijlociu.
• Dacă |umătate din suma cheltuită 

pentru înarmări în lume în perioada 
1970—1975 ar fi fost investită în scopuri 
productive, de pildă, în țări din zone ale 
sărăciei acute și de creștere economică

lentă — Asia de sud șl Africa centrală, 
cu o populație de peste un miliard de oa
meni — producția anuală s-ar fi dublat.
• A suta parte din cheltuielile pen

tru înarmare din lume ar putea asigura 
hrana celor 200 de milioane de copii sub- 
nutriți din „lumea a treia". Iar a 50-a 
parte din cheltuielile militare ar fi sufi
cientă pentru inlăturarea analfabetismului 
pe glob.

Ca urmare a politicii imperialiste de 
extindere a sferelor de influență, de 
întreținere a unor focare de tensiune 
și conflicte — tot mai multe 
dezvoltate au fost atrase in 
cursei înarmărilor.
• în ultimele două decenii, _____

REA ȚARILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE 
în totalul cheltuielilor militare a crescut de 
la 6 la 17 la sută.
• în concordanță cu interesele politi

cii imperialiste șl neocolonialiste, sint 
menținute cu forța armelor în unele țări 
slab dezvoltate regimuri interne de opre
siune și dominație, cum ar fi Rhodesia, 
Paraguay, Haiti, Nicaragua ș.a.

țări slab 
viitoarea

PONDE-

Antitezele condiției umane
• Peste două treimi din numărul total 

al locuitorilor planetei, care formează 
populația țărilor în curs de dezvoltare, 
nu dispun decît de o treime din pro
ducția mondială de alimente.
• Numai 10 la sută din populația 

Terrei este formată din oameni rațional 
hrăniți... în schimb, peste jumătate din 
populația Terrei este subnutrită, iar 10 
la sută suferă efectiv de foamete. în fie
care an, 25 de milioane de oameni mor 
pur și simplu de foame, adică populația 
corespunzătoare unei țări mijlocii piere 
de pe fața pămintulul pentru că nu are 
ce mînca... în acest timp, în ultimul dece
niu, companiile agroindustriale au distrus 
în țările Pieței comune în scopul menți-

îl revine misiunea de a

neril prețurilor ridicate peste 5 milioane 
tone de fructe.
• în țările Africii, datorită subnutriției 

și bolilor, mortalitatea este, în medie, de 
peste țrei ori mai mare decît in unele sta
te dezvoltate. Din o mie de nou-născuți, 
150 mor înainte de a împlini un an.
• Unui medic

acorda asistență medicală la circa 600 
de locuitori 'n S.U.A., Suedia sau Nor
vegia, în timp ce humărul corespunzător 
de locuitori ha un medic se ridică la peste 
73 000 în Etiopia, peste 43 000 în Niger 
sau 29 000 în Zair.
• Numărul locuitorilor ce revin la un 

pat de spital este de 66 în Suedia sau 
78 în Japonia; în schimb, numărul co-

respunzător de locuitori atinge 7 000 în 
Afganistan și Bangladesh.
• Un miliard de oameni din țările 

sărace, adică un sfert din populația glo
bului, nu beneficiază practic de nici un 
fel de servicii medicale.
• Din cel 80 milioane de copii care 

se nasc anual în țările în curs de dezvol
tare. cinci milioane cad victimă unor 
maladii (rujeola, difteria, tetanosul, tu
berculoza, poliomielita), maladii care, in 
multe țări dezvoltate, aproape că nu mai 
provoacă probleme.

• în lume sint 400 de milioane de 
bolnavi 
giunilor 
bire.

• „Foarfecele prețurilor" în 
acțiune: o țară în 
exportînd aceeași 
terie primă — de 
cauciuc natural 
pere dintr-o țară capitalistă avansată 
6 tractoare în 196°; 3,5 tractoare 
în 1965 și numai 2 în 1975, procesul 
degradării raportului de schimb des- 
fășurîndu-se în continuare.

curs de dezvoltare 
cantitate de ma- 

pildâ, 25 tone de 
— putea sâ cum-

• Pierderile țârilor „lumii a treia", 
datorită deteriorării raportului de 
schimb între prețurile materiilor pri
me exportate și cele ale produselor 
prelucrate importate, s-au ridicat, în 
decursul deceniilor al șaselea și al 
șaptelea, la 70—80 miliarde dolari, 
adică, în medie, la 4 miliarde dolari 
pe an.

de trahomâ — boalâ tipică re- 
subdezvoltate, care duce la or-

Frinarea progresului Agravarea

tehnico-științific general discrepanțelor

Pericole pentru perspectivele păcii
Perpetuarea 51 accentuarea continuă 

a decalajelor in general favorizează 
ascuțirea paroxistică a contradicțiilor 
dintre state sau grupări de state, ceea 
ce se poate solda cu amenințări dintre 
cele mai grave pentru soarta si per
spectivele păcii. Asupra acestui aspect 
atrag atenția numeroși oameni politici.
• „Este cazul ca țările dezvoltate să 

înțeleagă că liniștea și progresul lor de
pind tot mai mult de dezvoltarea națiuni
lor rămase în urmă. Problemele pe care 
le ridică relațiile de dominație, nejusta 
diviziune a muncii, manipularea capitalu
lui și a transferului de tehnologie ne pri
vesc pe toți. Viitorul ne obligă să obți
nem ca omenirea întreagă să beneficieze

de o structură a relațiilor Internaționale 
din care să fie eliminate mecanismele de 
forță, dominație și dependență". (Willy 
Brandt, președintele Partidului Social-De
mocrat din R.F. Germania).

• „Perpetuarea în țările în curs de dez
voltare a stătu quo-ului unei economii lo
cale a contribuit la crearea unor zone 
vaste de nemulțumire și mizerie, repre- 
zentind un pericol pentru menținerea 
păcii în lume, niște „bombe” în permanență 
amorsate, gata să explodeze...". (Prof. 
Franco Grosoll — Italia).

• Războiul nuclear și sărăcia sint 
cele două mari pericole care apasă asu
pra viitorului umanității". („Le Monde").

In virtutea vechii ordini economice, 
între țările avansate și țările in curs 
de dezvoltare persistă uriașe decalaje 
in ce privește progresele științei și teh
nicii.

• Volumul cheltuielilor pentru cer
cetare și dezvoltare in țările „lumii a 
treia" este aproximativ de 100 de ori 
mai scăzut decît in statele capitaliste 
avansate.
• Numărul de cadre cu calificare su

perioară (la 10 000 de locuitori): H2 în 
țările industrializate — șl doar 5,8 'n 
Africa, 22 în Asia, 69 >n America Latină ; 
numărul oamenilor de știință: 10,4 în 
țările industrializate și 0,35 în Africa, 1,6 
in Asia, 1,15 în America Latină.

• Numai 7 state industriale avansate 
dețin 92 la sută din acceleratorii de pro
toni existenți, 85 la sută din totalul cal
culatoarelor electronice și 83 la sută din 
numărul centralelor atomice de pe glob.
• în țările dezvoltate se înregistrează 

in fiecare an circa 1 000 de Invenții la 
1 milion de locuitori, față de maximum 30 
in statele in curs de dezvoltare.

Înfăptuirea planurilor de industria
lizare în țările in curs de dezvoltare 
este obstrucționată, in multe cazuri, de 
costul foarte ridicat al tehnologiilor 
moderne, a căror piață este controlată, 
în mare măsură, de companiile trans
naționale, de barierele tot mai nume
roase ridicate de țările capitaliste in 
calea transferului de tehnologie.
• Țările „lumii a treia" trebuie să plă

tească, în medie, 3—5 miliarde dolari 
pe an pentru Importul de mijloace tehni
ce din țările industrializate. Dacă actuala 
dependență tehnologică se va menține, la 
sfirșitul secolului, această sumă va ajun
ge de 35 de ori mai mare.

• După datele U.N.C.T.A.D., plățile 
efectuate de țările în curs de dezvoltare 
pentru brevete, licențe, mărci de fabrică 
și servicii ale consultanților s-au ridicat, 
la sfîrșitul deceniului trecut, la nivelul de 
1,5 miliarde de dolari anual șl ar urma 
să atingă 9 miliarde dolari anual spre 
anul 1980.

culturale

• în Mali, oamenii continuă să folo
sească drept unice „mijloace tehnice" în 
agricultură săpăliga și plugul de lemn; 
în timp ce în Columbia, de pildă, unii 
locuitori mai recurg la frecarea lemnelor 
pentru aprinderea focului...

O frînă puternică tn afirmarea pro
gresului tehnic și științific in „lumea 
a treia" o constituie politica RACO- 
LAJULUl DE CADRE practicată de 
marile monopoluri.
• în ultimii 12 ani, peste 300 000 de 

oameni de știință, ingineri șl specialiști 
au fost racolați din țările în curs de dez
voltare în țările industrializate, 80 la sută 
din aceștia stabilindu-se în S.U.A., Cana
da și Marea Britanle.

• Pe glob, în condițiile avîntului fără 
precedent al științei și tehnicii, în epoca 
celor mai strălucite cuceriri ale geniului 
uman, 800 de milioane de oameni con
tinuă să fie analfabeți. în 25 de state 
subdezvoltate economic, procentul ne
știutorilor de carte atinge în medie 80 la 
sută din populație.
• în timp ce într-o țară capitalistă 

dezvoltată se alocă în medie 100 de do
lari pe an pentru un elev, sînt țări în 
curs de dezvoltare în care suma cores
punzătoare nu depășește 5 dolari.
• La un an de la proclamarea Inde

pendenței Kenyei, s-a constatat că doar 
4 la sută din populație urmase o școală 
timp de 9 sau mai mulți ani.
• în Zair, Ia data independenței, exis

tau doar 10 cadre cu diplomă univer
sitară.

• Statele dezvoltate au aproximativ 
același număr de învățători și profesori 
cu țările în curs de dezvoltare, deși 
mul grup de state au cu 70 milioane 
puțini elevi.

• Previziuni UNESCO: în 1985 
exista în țările „lumii a treia" 134 mili
oane de copii,între 7 Și 11 ani care nu 
vor beneficia de instrucție școlară — 
din care 90 milioane în Asia, 35 milioane 
în Africa și 9 milioane în America Latină.
• în țările industrializate urmează stu

diile universitare de 2,5 ori mal mulți ti
neri decît în țările „lumii a treia".

pri
mai

vor

La elucidarea și cristalizarea conceptului noii ordini 
economice, la elaborarea strategiei vizînd înfăptuirea 
acestui obiectiv istoric al lumii în care trăim; partidul 
nostru, președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au adus o contribuție substanțială, crea
toare, care se bucură de o înaltă și unanimă apreciere 
pe plan internațional.

Congresul al Xl-lea al P.C.R. a elaborat un -larg și 
cuprinzător program de acțiune în vederea instaurării 
unei noi ordini economice, care preconizează :
• Respectarea dreptului tuturor țărilor de a fl deplin stăpîne 

pe bogățiile naționale, de a le folosi în interesul propriu, asi- 
gurîndu-se exercitarea de către fiecare popor a controlului na
țional asupra propriilor bogății, asupra tuturor acțiunilor de 
cercetare, prospectare și valorificare a acestora.

• Prioritatea eforturilor proprii ale fiecărei țări, paralel cu o 
largă cooperare internațională, egală în drepturi.
• Statornicirea unul raport |ust între prețurile materiilor 

prime și prețurile produselor industriale.
• Soluționarea crizei alimentare mondiale, crearea unul fond 

de produse agroalimentare.
• Accesul larg al tuturor statelor la cuceririle științei șl teh

nicii contemporane.
• Sprijin concret țărilor în curs de dezvoltare în formarea 

de cadre naționale.
• înlăturarea barierelor și discriminărilor în comerțul șl coo

perarea economică internațională.
• Asigurarea stabilității monetare șl crearea unul sistem 

valutar-financiar echitabil.

Programul preconizat de congres și-a găsit materiali
zarea in documentul prezentat de țara noastră, in sep
tembrie 1975, la cea de-a Vll-a sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. și intitulat „POZIȚIA ROMÂ
NIEI CU PRIVIRE LA INSTAURAREA UNEI NOI OR
DINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE".

INITIATIVE, PROPUNERI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE » *
• La inițiativa României, împreuna cu alte state ale 

„Grupului celor 77", a fost^idoptată Rezoluția O.N.U. 
cu privire la convocarea în 1980 a unei SESIUNI SPE
CIALE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U ., care să 
dezbată progresele realizate în instaurarea noii ordini 
economice.
• Constituirea Comitetului plenar al O.N.U. pentru 

noua ordine economică internațională, pe baza unei 
hotărîri a ultimei sesiuni a Adunării Generale, din ini
țiativa unui grup de țări în curs de dezvoltare, între 
care și România.
• Țara noastră preconizează ca procesul pregătirii 

sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. să 
culmineze cu o reuniune la nivel înalt a țârilor în curs 
de dezvoltare.
• Propunerea României de a se întocmi un cod 

care să cuprindă principiile și normele menite să gu
verneze relațiile economice între state.
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