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Brigada de cazangii condusă de Grigore Drughiescu, una din brigăzile fruntașe in muncă de la întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița roșie". Foto: S. Cristian6. REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE

„Să acționăm pe toate căile pentru reducerea 
cheltuielilor materiale și, pe această bază, pentru creș
terea mai substanțială a eficienței economice. Numai pe 
această cale putem asigura creșterea venitului național 
- singura sursă de dezvoltare economico-socială a țării 
și de ridicare a gradului general de civilizație, de bună 
stare materială și spirituală a întregului nostru popor

Reducerea hotărită a cheltuielilor materiale 
este o sarcină de prim ordin a activității eco
nomice din acest an, pe care secretarul general 
al partidului a definit-o cu deosebită claritate 
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. Ea trebuie 
pe deplin înțeleasă de toți oamenii muncii, în
făptuirea acesteia, în anul hotăritor al actualului 
cincinal, fiind în interesul lor și depinzînd ne
mijlocit de spiritul de bun gospodar, de iniția
tiva și răspunderea fiecăruia in activitatea prac
tică. la locul său de muncă.

CERINȚĂ FUNDAMENTALĂ A CREȘ
TERII EFICIENȚEI ECONOMICE. D« ce 
conducerea partidului pune cu atita fermitate 
în fața întregii națiuni, a întregului popor sar
cina reducerii accentuate a cheltuielilor mate
riale ? întii și intîi de toate pentru că reali
zind producția stabilită cu cheltuieli materiale 
mai scăzute se asigură un spor de beneficii, de 
venit național — sursa esențială de accelerare 
a creșterii economice, de ridicare a bunăstării 
generale. Proporțiile in care acțiunea de scă
dere a cheltuielilor materiale se reflectă in ve
nitul național sînt din ce în ce mai mari, pe 
măsura dezvoltării economiei. Astfel,

dacă la sfirșitul anului 1970 diminuarea 
cu 1 la sută a ponderii cheltuielilor 
materiale in produsul social echivala 
cu un spor de venit național de peste 
5 miliarde lei, iar in 1975 — cu aproape 
9 miliarde lei, la sfirșitul cincinalului 
actual același procent va fi echivalent 
cu un venit național suplimentar de 
circa 14 miliarde lei.

îată, dar. cit valorează acum spiritul de eco
nomisire, buna gospodărire a resurselor mate
riale 1 O altă rațiune economică a necesității 
reducerii cheltuielilor materiale o constituie 
faptul că tara noastră dispune, așa cum se cu
noaște. de resurse limitate de materii prime. 
Pentru a produce mai mult, pentru a dezvolta 
economia națională conform programelor rea
liste și pe deplin realizabile stabilite de partid, 
trebuie să ne gospodărim cu resursele materiale 
pe care le avem și să recurgem la import — 
care este, se știe, costisitor pentru națiune — 
numai atit cit este absolut necesar. Tocmai de 
aceea, dacă in planul cincinal a fost inscrisă 
sarcina reducerii cheltuielilor materiale cu 5,2 la 
sută, prin Programul suplimentar adoptat de 
Conferința Națională a partidului s-a prevăzut 
ca proporția de diminuare a cheltuielilor ma
teriale să fie de 6.1 la sută.

Pentru toți trebuie să fie limpede că reduce-

NICOLAE CEAUȘESCU
rea pe toate căile a cheltuielilor materiale și de 
producție, prin limitarea la strictul necesar a 
consumurilor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, eliminarea oricărei forme 
de risipă, valorificarea superioară a resurselor 
materiale, este o sarcină de plan Izvontă din 
profunde legități economice, din necesități obiec
tive și că de înfăptuirea ei depind, intr-o mă
sură covirșitoare, creșterea avuției tării, înfăp
tuirea programului partidului de ridicare a ni
velului de trai al poporului.

An de an, prin politica consecventă de inves
tiții a partidului s-au construit noi și noi obiec
tive industriale. întreprinderile au fost dotate cu 
tehnică modernă, de cel mai inalt nivel existent 
pe plan mondial ; s-au cheltuit sume importante 
pentru calificarea cadrelor de muncitori, tehni
cieni și specialiști menite să minuiască și să 
gospodărească tehnica modernă : prin plan au 
lost asigurate fiecărei întreprinderi resursele 
materiale necesare pentru a produce in mod 
normal, cu eficienta economică stabilită. Esen
țial este. insă, ca adțpste condiții tehnice și ma
teriale să fie deplin valorificate, să se realizeze 
in fapt o producție cit mai bună, cit mai com
petitivă, cheltuindu-se cit mai puține resurse 
materiale.

în acest sens, fiecare colectiv de întreprindere 
este investit cu largi competențe și răspunderi in 
folosirea bazei tehnice și materiale pe care o ad
ministrează. Autoconducerea muncitorească și 
autogeslioiiarea econoniico-finaiiciară înseamnă 
nu numai drepturi mai mari legate de partici
parea la beneficii, de autofinanțare, ci și răs
punderi sporite pe măsura incredcrii acordate, 
iar reducerea cheltuielilor materiale este un do
meniu in care colectivele din întreprinderi iși 
pot manifesta deplin capacitatea de muncă și 
creație, iși pot exercita cu rezultate dintre cele 
mai valoroase atribuțiile ele buni gospodari. în 
condițiile in care producția netă și producția 
fizică sini principalii indicatori de plan, dimi
nuarea cheltuielilor materiale este sursa prin
cipală de sporire a valorii nou create, a bene
ficiilor — deci de creștere atit a zestrei econo
mice a unității, cit și a ciștigurilor personale — 
aflată la indemîna fiecărui colectiv.

CE ARATĂ SITUAȚIA REALIZĂRII 
NORMELOR DE CONSUM PE PRIMUL 
SEMESTRU? Din sondajele întreprinse, clin

Corneliu CĂRLAN
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Zile de vară

Au îndeplinit planul 
luni

Cerințe majore ale calendarului agricol

muncă din ca
drul Centralei minereurilor De
va raportează cu 6 zile înain
te de termen realizarea pla
nului de producție pe 7 luni 
din acest an. în primele 6 luni 
ale acestui an s-a realizat o 
depășire a prevederilor la pro
ducția netă cu 48 milioane lei, 
iar productivitatea muncii a 
crescut cu 3,5 la sută față de 
plan. Printre unitățile miniere 
cu cele mai bune rezultate se 
numără întreprinderea minieră 
Hunedoara, întreprinderea mi
nieră Barza și Exploatarea mi
nieră Deva. (Sabin Cerbu).

Transformatorul 
electric nr. 100 000
I-a întreprinderea „Electropu- 

tere“ din Craiova a fost produs 
și livrat beneficiarilor transfor
matorul electric cu numărul de 
fabricație 100 000.

în prezent, cunoscuta uni
tate, împreună cu întreprinde
rea specializată din Filiași rea
lizează aproape . întreaga pro
ducție de transformatoare și 
autotransformatoare a țării. 
Nomenclatoarele de fabricație 
cuprind circa 500 de sorti
mente.

Zilnic, un strung 
peste prevederi

Constructorii de mașini-unelte 
de la întreprinderea de strun
guri din Arad au adoptat cu 
succes noi măsuri pentru orga
nizarea superioară a produc
ției și a muncii în toate sectoa
rele tehnico-productive. Pe a- 
ceastă bază, întreprinderea a a- 
tlns cea mai mare producție fi
zică. finalizată cu aceleași ca
pacități industriale, realizind de 
la începutul anului șl pină 
acum, in medie pe zi, cite un 
strung în plus față de sarcina 
planificată.

RECOLTAREA, TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA
GRABNICĂ A ÎNTREGII RECOLTE DE GRlU

în acest an. secerișul 
griului se desfășoară in 
condiții deosebite. întirzie- 
rea vegetației si vremea 
instabilă au determinat o 
situație aparte. Astfel, în 
timp ce in județele si
tuate in Cimpia Dună
rii și Dobrogea griul a 
fost strins de pe întreaga 
suprafață, in județele din 
zona a doua realizările re
prezintă sub 50 la sută din 
prevederi, iar in cele din 
zona a treia — unde sînt 
cultivate cu griu aproape 
400 000 ha — recoltarea a 
început numai pe supra
fețe restrinse.

Condițiile actuale — 
timpul este înaintat si se 
anunță în continuare insta
bil pe alocuri — impun in
tensificarea la maximum a 
recoltării griului. Importan
te forte

tele care au încheiat sece
rișul au fost trimise in ju
dețele unde această lucrare 
este întîrziată. Există deci 
posibilitatea obținerii si in 
aceste zone a unor ritmuri 
de lucru superioare celor 
stabilite initial. Pentru a- 
ceasta insă, problema esen
țială este ca, pretutindeni, 
să se lucreze cu întreaga 
capacitate a combinelor. în 
acest scop, specialiștii au 
datoria să urmărească in 
permanentă starea lanuri
lor. pentru a putea acționa 
operativ în vederea con
centrării tuturor mijloace
lor mecanice acolo unde se 
poate lucra, intrucit orice 
amînare a secerișului poate 
duce la pierderi de recoltă. 
Concomitent cu intensifica
rea secerișului, o atentie 
deosebită trebuie acordată

transportului si înmagazi- 
nării în cele mai bune con
diții a Întregii producții. 
Nici o clipă nu trebuie să 
se piardă din 
precipitațiile, 
scurtă durată.
la depozitarea griului, ca și 
la livrarea lui la parametrii 
calitativi ceruti pot provoca 
pierderi însemnate. Iată de 
ce. mai mult ca oricînd, 
acum cind timpul presează, 
membrii comandamentelor 
județene si locale, specia
liștii si conducerile unități
lor agricole trebuie să mo
bilizeze toate forțele uma
ne și mecanice, să organi
zeze temeinic întreaga ac
tivitate — de la seceriș la 
depozitarea producției — 
astfel ca în cel mai scurt 
timp griul să fie strins și 
pus la adăpost.

vedere că 
chiar de 
neglijentele

mecanice din jude-

Relatări despre mersul lucrărilor in |udețe

Zile-record la secerișul griului

ÎN PAGINA A Ill-As 
din zona a doua

Pină la data de 25 Iulie a.c., griul a
din suprafețele cultivate in întreprinderile agricole de stat și 57 la sutâ in cooperativele agricole, 

hartâ este prezentat stadiul recoltării griului, la data amintită, in cooperativele agricole, 
(în județele marcate cu o liniuțâ secerișul nu a început sau abia a demarat).

fost recoltat de pe 1 338 350 ha. ceea ce reprezintă 77 la suta

Un avanpost in bătălia 
cu ti

Zile de intensă întrecere în rin- 
dul constructorilor noilor capacități 
productive de la întreprinderea 
mașini grele din București. Ei 
încheiat primul semestru cu un 
lanț bun, realizind aproape 60 
sută din volumul de lucrări prevă
zut pentru Întregul an. Iată si un 
prim succes : extinderea halei de 
turboagregate — lucrare de ridica
tă complexitate tehnică — a fost 
predată beneficiarului înainte de 
termen.

O analiză sumară arată că. dacă 
ar menține în continuare ritmul de 
lucru din prima jumătate a anului, 
atunci la 1 octombrie a.c. construc
torii șantierului 2 al întreprinderii 
de construcții speciale industriale 
și montaj (I.C.S.I.M.) din Capitală 
vor da semnalul de începere a lu- 

' crărilor din... anul 1979. Ambițiile 
lor sint însă mai mari, vizind creș
terea mai intensă decit pină în 
prezent a ritmului de lucru, crearea 
condițiilor pentru punerea în func
țiune cit mai rapidă a tuturor, noi- 

dor capacități aflate în construcție. 
Iar rezultatele din primele două de
cade ale acestei luni, cînd s-au ob
ținut rezultate peste prevederi, mai 
ales la lucrările la halele de forjă 
grea nr. 2 și de mecano-sudură 
grea, confirmă pe deplin realismul 
acestor ambiții. Fără îndoială, a- 
ceastă mare platformă de investiții 
devine, de la o zi la alta, un veri
tabil avanpost în bătălia cu timpul. 
Care sînt direcțiile de acțiune a- 
bordate ?

— în primul rind. consolidarea 
stilului și metodelor de muncă, 
care, pe parcursul primului semes
tru. ne-au permis să înregistrăm 
rezultate superioare comparativ cu 
sarcinile stabilite, ne-a precizat to
varășul Gheorghe Dimitriu. ingi- 
ner-șef ăl șantierului. Este vorba 
de organizarea riguroasă a lucrului 
pe întreaga durată a „zilei-lumină" 
și in două schimburi la turnări de 
betoane și excavații. în egală mă
sură. acordăm un interes sporit 
creșterii gradului de mecanizare a 
lucrărilor, folosirii la întreaga ca
pacitate a zestrei tehnice de care 
dispunem.

în afara acestor măsuri obișnuite, 
constructorii bucureșteni au in ve
dere insă o „noutate" menită să 
contribuie hotăritor la sporirea ac
centuată a ritmului de execuție în 
întrecerea in cinstea zilei de 23 Au
gust. Ne referim la adoptarea u- 
nor tehnologii de lucru noi. moder
ne. de mare randament, rezultat al 
unor ample dezbateri care au avut 
loc pe șantier cu participarea u- 
nor specialiști și muncitori cu Înal
tă experiență. După îndelungi cău
tări. priceperea și pasiunea profe
sională și-au spus cuvîntul. Astfel, 
la hala de forjă grea nr. 2 s-a a- 
pelat la o tehnologie de execuție 
cu pereți mulați pentru fundația 
presei de 12 000 tone.

— Pe lingă faptul că înlăturăm 
neajunsurile create de prezența apei

Cu un tren scurt și 
destul de leneș 
am fost de cu- 

rind la Mircești. Era 
simbătă. Cald, cer al
bastru, soare preves
tind ploaie. Trenul 
plin, lume multă, în 
cea mai mare parte 
„navetiști", oameni 
care lucrează in in
dustrie, pe șantiere 
etc. și trăiesc încă la 
țară. Sînt tineri, mai 
puțin tineri, mai in 
virstă. Nu sint sfioși. 
Sint curioși să afle 
cine ești, de unde 
vii, dacă înțelegi sau 
nu ce se întimplă cu 
ei. Dacă ii iubești, 
dacă ii asculți sau nu
mai te prefaci, ei în
țeleg multe în timpul 
scurt cit trenul trece 
de la o stație la alta, 
te acceptă sau te ig
noră intr-un fel com
plicat de o politețe 
specială, ca și cuin 
le-ai fi oaspete in 
casă și nu te-ai pur
tat cum trebuie, nu 
te dau afară, dar tre
buie să pricepi singur 
că e timpul să pleci, 
și asta cit mai repe
de. Vorbesc despre 
muncile cimpului, 
despre examenele șco
lare, despre bomba cu 
neutroni și despre vi
țelul fătat peste noap
te de vaca Suraia. 
Doi dintre ei s-au și 
mutat „la bloc" (la Ba
cău sau la Roman) cu 
copii, nevastă. tot. 
Sint mulțumiți de 
apa caldă și balconul 
„îngropat în zid". îi 
nemulțumește 
„fierul" de la 
coase de curind 
părate. La ce 
mai fi trebuind 
sa ? 1 Comunicativi, 
ei nu pierd interesul 
pentru ce nu înțeleg 
imediat, amină fără 
grabă și incrincenare, 
cu un 
chiar : 
minică, 
timp să mă gindesc la 
ce-mi spui tu și dacă 
nu, altă dată, cînd o 
fi 1 Gestul mai păs
trează ceva ceremo
nios (dusul plinii la 
gură, chiar aprinsul

țigării, stringerea firi
miturilor de pe ziarul 
așezat pe genunchi), 
dar vorba, tonul nu 
mai au nimic 
șovăiala cu 
veacuri la rind, 
moșii lor s-au apărat. 
Tonul este dominat 
de un fel de voioșie 
plină de dîrzenie, de 
o încăpățînare ce ara
tă un om hotărit să 
nu scape din mină 
nici o șansă. Să se a- 
dapteze adică. Zîmbe- 
tul însă ii apropie de 
mine și de ceilalți in- 
tr-o măsură mai mare 
decit își dau ei sea
ma. Este reținut, cer
cetător. dar nu lipsit

din 
care, 
stră-

însemnări de
George BĂLĂIȚĂ

Este o „cursă 
merge de la 
la Pașcani, 
se arată a- 
idilic. Pădu-

însă 
niște 
cum- 

le-o 
coa-

fel de 
miine e 

poate

suris 
du- 
am

de încredere, oricum 
dispus să ti-o acorde.

Trenul ne duce fără 
grabă, 
locală". 
Bacău 
Cimpul 
proape
rea întunecată dă nă
vală din cînd in cind 
pină la marginea li
niei.

In amiaza fierbin
te, Mircești se 
arată curat și 

de tot bine gospodă
rit. O femeie 
apă din 
roată, 
buriu, 
se, o 
getală 
cu bucurie și curiozi
tate ochiul, cu neli
niște, ca și un pîntec 
matern 
sorocul 
vile cu etaj încă ne- 
tencuite. Citesc o fir- 
muliță de tablă în
dreptată spre o curte 
încăpătoare unde, pe 
sub copăcetul umbros, 
măcăie niște boboci 
de rață : „Frizerie, 
ceasornicărie, veselă 
pentru nunți". Văd 
cabinetul stomatolo
gic, magazinul uni
versal. Aud femeile 
vorbind, dincolo de un

scoate 
fîntîna cu 

Asfaltul plum- 
casele arătoa- 
abundentă ve- 
care înfiorează

aproape de 
lui, frumoase

gard dichisit de lemn, 
despre varză și roșii 
proaspete care s-au 
adus chiar acum la 
„chioșc". Mai tirziu, 
în drum spre minu
natele șesuri prelungi 
acoperite cu apă și 
pădure („Lunca-n ju- 
ru-mi clocotește ! o 
șopirlă de smarald / 
Cată țintă, lung la 
mine, părăsind năsi- 
pul cald") voi trece 
pe lingă serele coope
rativei, femei voinice 
și gureșe odihnindu-se 
de-a lungul nesfirși- 
telor rosturi de nai
lon, în amurgul auriu 
și neclintit parcă în
chis în smalț sau 
chihlimbar, și voi ve
dea verzele și pătlă
gelele verzi și roșiile 
și ardeii grăbindu-se 
să se coacă, animați 
de principiul viului, 
efluviu misterios ce 
mereu face ca viața 
să triumfe asupra 
morții și boala să fie 
în cele din urmă în
vinsă de sănătate.

Casa lui Alecsandri 
nu are nimic din tru
fia unui conac boie
resc. Geamlicul prote
jează de intemperii, 
cu lumina lui dulce, 
zidul bătrinesc. Odăi
le sint scunde, nu 
prea întinse, podite 
cu seînduri de brad. 
Coridorul din spate, 
„sala", este larg,, cu
fundat tot timpul zilei 

- intr-o semiobscuritate 
plăcută, un fel de cu
loar care te duce fără 
spaimă, într-o legăna
re confortabilă, poate, 
spre visare și somn a- 
dinc. Iată 
tul, fotoliul, 
diplomatic de 
poetul era 
plenipotențiar 
ris. Inima călătorului 
stă ferecată acolo. Un 
lădoi cu capac boltit 
amintindu-mi ceva 
dintr-o veche Ilustra
ție în peniță Ia Jules 
Verne. Totul pare tih
nă, seninătate. O casă 
bătrîneâscă. Ce llniș-

masa, pa- 
Cufărul 
pe cînd 
ministru 
la Pa-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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cu... mma 
dreaptă

După accidentul suferit la un 
circular, Florea Petre, din ora
șul Ocnele Mari — Vîlcea, iși 
pierduse orice nădejde că va 
mai putea rămîne cu mina 
dreaptă întreagă. Pinza circula
rului îi tăiase aproape în între
gime brațul. Și totuși, după ore 
de emoție și eforturi, medicii 
Alexandru Bălan și Mihai Pă- 
trașcu, de la spitalul județean 
Rîmnicu Vîlcea, au reușit să su- 
tureze fiecare tendon în parte, 
fiecare vas sanguin. Ieșit din 
spital, F.P. nu a omis să mulțu
mească medicilor și să le strîn- 
gă mina. Cu mina sa dreaptă...
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Colecții
9

prețioase
Filiala Arhivelor statului

Județul Buzău a primit, în
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I
I
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i
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I 
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i
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din 
,__ ___________ . . . ul
tima vreme, de la diferiți cetă
țeni, peste 300 documente vechi, 
referitoare la continuitatea po
porului român pe aceste melea
guri, la participarea populației 
din zonă in războiul de inde
pendență, la evoluția economică, 
socială, politică și culturală a 
județului. O contribuție preți
oasă la sporirea fondului docu
mentar al Arhivelor și-au adu
s-o profesorii pensionari C. Du
mitrescu și C. Trentea, care au 
predat manuscrise, o monografie 
de 10 000 file șl 250 fotografii 
vechi privind municipiul Buzău.
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Drumuri
Ne scrie un corespondent al 

ziarului din Piatra Neamț. „Do
resc, ne roagă autorul scrisorii, 
să adresez prin intermediul a- 
cestei rubrici o întrebare supli
mentului revistei „îndrumătorul 
cultural" intitulat „Drumuri și 
muzee". Iată întrebarea : de 
unde știu tovarășii de la supli
mentul „Drumuri..." că drumul 
Brad-Abrud este asfaltat ? Is
pitiți de această informație pe 
care ne-a oferit-o revista, am 
pornit, mai multe familii, cu 
autoturismele la drum. Și, ce să 
vezi ? în loc de șosea asfaltată 
am dat numai de gropi și hîr- 
toape.

Firește, n-am fl căzut In cap
cană dacă la capetele drumului 
acestuia neasfaltat ar fi fost 
plantate pentru turiști măcar 
cuvenitele semne de avertizare. 
Acum nu ne rămîne insă decit să 
avertizăm noi pe tovarășii de 
la suplimentul „Drumuri...", că 
deocamdată nu e bine 
nească la drum intre 
Abrud".

să por- 
Brad și
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| Confuzie 
fatală
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Este de neînțeles cum oameni 
bine instruiți, și bine calificați, 
puși, între altele, să instruiască 
și să califice pe alții pot cădea 
victimă neglijentei. Un exemplu 
tragic ne-a fost comunicat re
cent de Inspecția de stat pentru 
protecția muncii. La Combina
tul de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele-Teleorman, in
ginerul Szabo Ferentz, șeful sec
ției azotat, a vrut să bea apă. 
Pe o masă, la îndemînă, era o 
sticlă plină. Fără să verifice ce 
anume conține (deși sticla nu 
avea etichetă) S.F. a pus vasul 
la gură. A murit în scurt timp 
la Spitalul de urgență. Băuse 
tetraclorură de carbon !
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Cu paharul 
de acasa
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După nenumărate insistente, 
o ospătară plictisită de la Po
pasul Sinești a catadicsit să a- 
ducă mult-așteptata sticlă cu 
apă minerală. Caldă insă.

— Știfi, v-am adus numai un 
pahar — s-a scuzat — punindu-l 
pe masă.

— Bine, dar sîntem doi...
— Ce să-i faci — a replicat 

femeia — trece m/ultă lume pe 
aici... Pahare puține.

Văzind că nu se pricepe să 
îmbrobodească clienta, a inter
venit Ion Perdichi, responsabi
lul. $i au început să curgă ex
plicațiile in valuri. Poate po
topul de justificări ar fi trecut 
neobservat dacă responsabilul, 
limbut, nu ar fi apelat la un 
ultim argument considerat de el 
„Jorte" care pur și simplu ne-a 
șocat ; „Știți, sintem de catego
ria a IlI-a". Știm. Nu știm însă 
in ce măsură punctul de vedere 
al lui I.P. este împărtășit de con
ducerea U.J.C.C. Ilfov, care 
tutelează Popasul Sinești. pen
tru că in nici un caz la unită
țile de categoria a IlI-a apa 
se bea din pumni.

„Bomboane 
agricole"

în stațiunile Călimănești

După

nu

I
I
I
■

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I 
I

I

I

în stațiunile Călimănești șl 
Căciulata consumul de semințe 
de dovleac și floarea-soarelui a 
devenit un adevărat element de 
poluare a mediului înconjurător. 
Oriunde ai păși, se văd urmele 
acestui prost obicei (ronțăitul 
semințelor). Dar abaterea de la 
civilizația străzii prezintă și un 
alt aspect : multi dintre vinză- 
torii de „bomboane agricole", in 
loc să practice o meserie utilă 
societății, și-au făcut o ocupa
ție permanentă din această în
deletnicire. Poate că organele 
locale ale orașului Călimănești 
și chiar ale județului Vilcea se 
vor hotărî să ia măsuri pentru 
a pune capăt acestei „ocupații", 
iar pe de altă parte să aprovi
zioneze mai bine aceste stațiuni
cu

I
I
I
I

I

I
fructe.
Rubricd realizata de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

I
I

„Cartea da muncă" a interlocuto
rului nostru~ne prezintă un activist 
de partid ale cărui activități și func
ții încep cu aceea de muncitor ce
ferist. întrucit pe parcursul a peste 
două decenii a fost cunoscut ca ac
tivist de partid care a îndeplinit în 
organele locale de partid bihorene 
diferite munci de răspundere, îndeo
sebi în domeniul activității organi
zatorice, experiența dobindită îl re
comandă pentru subiectul convorbi
rii noastre. .

— Pentru început v-am ruga 
să ne spuneți la ce anume vă 
gîndiți cind reamintiți in atitea 
împrejurări cerința de perma
nentă actualitate : „Să ridicăm 
calitatea controlului de partid" ?

— Nu-mi amintesc un document 
important al partidului, o cuvîntare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind probleme ale construcției socia
liste in care să nu se fi insistat asu
pra necesității creșterii rolului de 
conducător politic al organelor și or
ganizațiilor de partid. Și pentru că 
nu poate fi concepută conducerea 
fără control, punem în relație direc
tă cerința ridicării rolului conducător 
al organelor și organizațiilor de par
tid eu exercitarea unui control me
reu mai eficient : adică, a contro
lului care să lase în urmă nu 
amprente, ci urme vizibile, durabile, 
în ceea ce privește expresia „să ri
dicăm calitatea controlului de par
tid" aș spune că ne străduim să nu 
mai fie — și în bună parte nu mai 
este — o afirmație stereotipă, ci un , 
cod prin care activiștii de partid iși 
spun mai multe gînduri în mai pu
ține cuvinte.

— Ar fi poate instructiv să ne 
descifrați acest cod...

— Vă voi detalia... pe scurt ce în
țelegem cind ne referim la exercita
rea controlului de partid eficient : el 
trebuie să fie judicios conceput și 
organizat, să aibă un caracter per
manent. să se remarce printr-un con
ținut exigent, constructiv-preventiv, 
să se exercite cu competentă spo
rită ; cu alte cuvinte, controlul tre
buie să însemne un sprijin real care 
să determine, asa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvântarea 
la Plenara C.C. al P.C.R.. din iu
lie a.c.. intensificarea activității or
ganizatorice si de conducere, urmă
rirea permanentă a îndeplinirii sar
cinilor, întărirea ații a răspunderii 
colective, cit si a celei personale, 
dezvăluirea lipsurilor si neajunsuri
lor. punerea in evidentă si valorifi
carea experienței bune.

După ce ne-a vorbit despre măsu
rile întreprinse pentru înlăturarea u-

nor manifestări ale formalismului șl 
improvizației în exercitarea contro
lului — situații cind controlul se 
limita la constatări și informări, 
cind apăreau manifestări de parale
lisme și suprapuneri, ceea ce deter
mina folosirea nerațlonală a forțelor 
și a timpului (atît ale celor care 
controlau,' cît și ale celor ce erau 
controlați), interlocutorul ne-a spus :

— Evidenta exactă a frecventei 
controlului are un rol deosebit de 
important in organizarea judicioasă 
a acestuia. Pornind de Ia cerințele 
și realitățile care se schimbă de la 
o zi la alta, unele imprevizibile, ne 
propunem să acționăm cu suplețe și 
mobilitate operînd — cînd este ca-, 
zul — modificări în calendarul con
trolului și in tematica acestuia, ast
fel încît el să nu ajungă la fața

lui. să determinăm soluționarea prac
tică a problemelor.

— într-o vreme — ne-a spus în 
continuare Interlocutorul — colecti
vele de control erau repartizate spre 
locurile unde se acumulau neajun
suri, greșeli, omițîndu-se. uneori, cu 
bună știință, acele unități economice 
sau localități care obțineau constant 
rezultate bune, adică unde nu se pu
neau. pentru moment, probleme. 
Pornind de la această constatare, bi
roul comitetului județean de partid 
insistă ea periodic, conform progra
mării. să fie supuse controlului de 
partid toate organizațiile subordonate, 
toate domeniile activității economi- 
co-sociale. Procedăm astfel întrucit, 
chiar și în locurile unde se obțin re
zultate remarcabile, se găsește loc 
pentru șl mai bine, pot fi scoase in

Convorbire cu tovarășul George VAIDA, 
secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.

locului de-abla după ce s-au con
semnat unele efecte negative, ci să 
fie prezent la timpul oportun pen
tru a determina măsuri de prevenire, 
de diminuare pe cît posibil a neajun
surilor și greșelilor.

Cînd vorbim de permanența con
trolului — a continuat interlocutorul 
— nu ne referim la acele situații, 
încă proaspete în memorie — și pe 
care din nefericire le mai reîntilnim 
din cînd în cînd — cînd oamenii nu 
mai puteau răsufla de avalanșa con
troalelor venite pe diferite linii pen
tru a cere relații și a încheia pro- 
cese-verbale de constatări. Perma
nența controlului s-ar putea exprima 
prin ceea ce înseamnă perseverență, 
consecvență, adică urmărirea pas cu 
pas a efectelor controlului pină la 
finalizarea măsurilor preconizate. Iată, 
colectivele care au analizat acti
vitatea la fabrica de zahăr și ex
ploatarea minieră Voievozi — ca să 
mă refer numai la două exemple — 
nu și-au considerat încheiată misiu
nea odată cu prezentarea concluziilor. 
Unii activiști au rămas, in conti
nuare. o perioadă mai îndelungată in 
unitățile controlate pentru a ajuta 
concret la organizarea muncii în ve
derea aplicării măsurilor stabilite cu 
prilejul controlului, la depășirea unor 
greutăți. Procedînd în' felul acesta 
sau urmărind ca. de regulă, după o 
perioadă unii din cei ce au efectuat 
controlul să revină pe urmele lui. re- 
luind punct cu punct planul de mă
suri stabilit anterior, ne propu
nem să conferim finalitate controlu

evidentă experiențe bune pe care să 
le generalizăm, după cum controlul 
exigent, perseverent, asigură preve
nirea apariției neajunsurilor.

— înțelegem, din ceea ce ne 
spuneți, că prin măsurile luate 
se pune accent pe conținutul 
constructiv al controlului. Ar fi 
binevenită exemplificarea aces
tui aspect...

— Cum este firesc, in momen
tul de față ne preocupă în cel mai 
înalt grad folosirea optimă a cadru
lui organizatoric creat pentru accen
tuarea democrației muncitorești, a 
autoconducerii și autogestiunii. între 
multele modalități de a da viață 
acestui program revoluționar este și 
cerința de a repartiza și folosi cit 
mai bine forțele de care dispunem. O 
experiență bună lntîlnită cu cîtva 
timp In urmă de un colectiv de con
trol în Orașul Dr. Petru Groza se cere 
grabnic generalizată. Astfel, un stu
diu ai comitetului orășenesc de par
tid privind modul de antrenare al 
comuniștilor la aplicarea hotărârilor 
organelor superioare și a celor proprii 
releva că unii membri de partid sint 
suprasolicitați cu sarcini, iar alții 
sint ținuți in... rezervă. Cind această 
constatare a fost popularizată prin 
intermediul colectivelor de control 
s-au găsit și oameni receptivi, dar 
și oameni cărora le era mai co
mod să considere că pot lucra 
mai bine cu cițiva tovarăși inimoși 
— gata să răspundă oricind, oricăror 
solicitări — decit să antreneze la În
deplinirea diverselor sarcini activul

organelor de partid. A fost oare nor
mală situația intîlnită în comuna Va
dul Crișulul, cind o ingineră agronom 
din cadrul cooperativei agricole înde
plinea funcția de secretar adjunct la 
comitetul comunal de partid, la comi
tetul de partid al cooperativei și in 
biroul organizației de bază din care 
făcea parte ? I Cu alte cuvinte un om 
— în loc de trei. Repartizarea mai 
echitabilă a sarcinilor care să deter
mine antrenarea cit mai multor co
muniști la îndeplinirea unor îndato
riri obștești sporește considerabil 
sfera și capacitatea de acțiune, forța 
de mobilizare a organizației respec
tive de partid.

— Probabil, s-au mai tntilnit 
situații cind cu toată stăruința 
de a acorda un ajutor concret, 
în urma controlului lucrurile nu 
și-au găsit rezolvarea dorită, au 
rămas in stadiul in care fuseseră 
constatate anterior...

— Revenind periodic pe urmele 
controalelor efectuate urmărim nu 
doar să stabilim ce s-a făcut și ce 
nu din măsurile preconizate ; cu 
acest prilej se văd cel mai bine 
responsabilitatea, spiritul de inițiati
vă, competența cadrelor cărora li 
s-au încredințat responsabilități pre
cise. Controalele exercitate au găsit, 
bunăoară, deficiențe serioase in 
stilul de muncă al secretarului 
comitetului comunal de partid din 
Hidișel — neaplicarea principiu
lui muncii și conducerii colecti
ve, slaba sprijinire a unor orga
nizații de partid din comună, necu
noașterea realităților, lipsă de con
lucrare cu colaboratorii apropiati ș.a. 
După Îndrumările șl ajutorul dat de 
repetate ori. neajunsurile s-au men
ținut, fapt pentru care a fost luată 
măsura de eliberare din funcție.

Desigur, pentru a spori eficiența 
controlului, trebuie să urmărim 
mai stăruitor îndeasebi prompti
tudinea cu care diferite foruri 
județene răspund la solicitările în
dreptățite ale organelor locale — ro- 
munale și orășenești ; se cere a- 
poi o mai mare atenție la con
stituirea colectivelor de control 
complex, în sensul ca la acestea să 
fie atrase în mai mare măsură ca
drele din conducerea unităților ju
dețene — de competenta celor care 
exercită controlul depinzind sub
stanța ajutorului acordat, scurtarea 
drumului de la constatare la măsuri 
practice, deci eficienta controlului. 
Spunînd acestea, nu înseamnă că răs
punsul la întrebare a fost epuizat...

Constantin MORARU 
Aurel POP

cititorilor,
CUVÎNTUL 
OAMENILOR

MUNCII

Poftiți cu încredere la Olănești!
Gheorghe Zaiț, inspector princi

pal’ la Consiliul popular municipal 
Iași :

Am fost, recent, la tratament în 
stațiunea balneară Olănești, jude
țul Vilcea, și am constatat cu 
bucurie preocuparea edililor de aici 
pentru a asigura condiții dintre cele 
mai bune celor veniți la odihnă și 
tratament, solicitudinea și grija cu 
care sint Înconjurați. Medicii și 
personalul mediu .sanitar nu precu
pețesc nici un efort pentru ca tra
tamentul celor sosiți în stațiune să 
fie cît mai eficient, șederea lor aici 
— cit mai plăcută.

De la primăria orașului am pri
mit cîteva date privind dezvoltarea 
edilitar-gospodărească a acestuia, 
realizări și obiective pe care le 
menționez în continuare.

In primul semestru al anului,

prin munca patriotică a cetățenilor, 
s-a executat întreținerea parcurilor 
și zonelor verzi pe o suprafață de 
24 ha, s-au construit și reparat cir
ca 33 000 mp străzi și trotuare, s-au 
plantat peste 5 000 arbori și arbuști 
ornamentali, sute de mii de flori 
etc. Valoric, asemenea lucrări în
seamnă o economie de 3 650 000 lei, 
față de 3 milioane, cit tusese pre
văzut pe intregul an 1978.

De asemenea, in curând vor în
cepe lucrările de construcții la noi 
obiective social-culturale : un com
plex U.G.S.R. cu 1 000 de locuri, 
extinderea pavilionului U.N.C.A.P. 
cu 100 de locuri și a cantinei, nr. 1 
cu 150 locuri, o sală de sport la 
școala generală de 10 ani. în pre
zent, se lucrează intens la construc
ția noii case de cultură. Astfel, zes
trea edilitară a acestui pitoresc 
oraș va spori simțitor.

Propunerea — bună; înfăptuirea 
anevoioasă

Iosif Goldiș, comuna Chișcău, ju
dețul Bihor :

Din satele Chișcău, Măgură, Bră- 
det. Stîncești și Dumbrăvani se de
plasează zilnic spre unitățile eco
nomice din orașul Beiuș, în care 
lucrează, zeci de muncitori nave
tiști. Cele două autobuze de pe ruta 
Chișcău-Orașul Dr. Petru Groza, ce 
le avem în prezent la dispoziție 
sint insuficiente, din care cauză 
sintem nevoiți să călătorim în con
diții necorespunzătoare ori să in- 
tirziem de la locurile de muncă.

Pentru înlăturarea acestor nea
junsuri, încă din luna decembrie

anul trecut am cerut autobazei din 
Orașul Dr. Petru Groza și condț, 
cerii I.T.A.-Bihor să înființeze inca 
un traseu de autobuze pe ruta Chiș- 
cău-Beiuș. Cei 
sesizarea noastră la 
constatat câ aceasta 
și ne-au comunicat 
1 martie, a.c. se va
solicitat. De atunci, au trecut cî
teva luni bune, noi continuăm să 
călătorim în condiții grele, dar au
tobuzul n-a fost pus încă în func
țiune. Cît va trebui oaie să mai 
așteptăm 7

care au verificat 
fața locului au 
este întemeiată 
că începînd cu 
Înființa traseul
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Și la rechizite se pot realiza economii
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Gheorghe Diaconescu, profesor, 
strada Valeriu Braniște, București :

Blocurile de desen, mari sau mici, 
după cum se știe, au coperte con
fecționate din carton gros, tare, cu 
legături de pînză și conțin vreo 20 
de coli de desen, detașabile, puțin 
lipite pe una dintre margini. Dese
ori se pot observa asemenea
.fierți aruncate la lăzile de gunoi.

Consider că această risipă. ar fi

ti r

T

zerve de coli pentru blocurile de 
desen, mari sau mici. Elevul și-ar 
procura, astfel, la începutul anului 
școlar un bloc de desen cu copertă, 
iar ulterior, ori de cîte ori are ne
voie, seturi de coli de desen, „re
zerve", folosind aceeași copertă, 
chiar mai mulți ani școlari. S-ar 
economisi, în acest fel, cel puțin ju
mătate din materialul și manopera 

___  ____  . . ...__ ; folosite la: confecționarea acestor 
evitată dacă in librării s-ar pune rechizite, atit de mult solicitate de 
in vinzare și seturi separate de re- elevi.

co-

Pe scurt, din scrisori

Case noi in Zimnicea întinerite

9 Întreprinderi din 9 județe și sute de cetățeni din partea locului lucrează cu spor

• 1000 apartamente sînt date în folo
sință • 3000 în construcție • 1100 încep 

a fi pregătite pentru anul viitor
iulie 1978. La capătulZimnicea. 

dinspre parc al Bulevardului Eroilor, 
in plin centrul orasului-șantier. se 
află panoul fruntașilor, cu chipurile 
celor mai buni dintre cei mai buni 
constructori : Tudor Deca — șef de 
echipă la I.J.C.M. Neamț. Nicolae 
Viță, șef de echipă la I.J.C.M. Caraș,- 
Severin. Atanase Belinaș — zidar la 
I.J.C.M. Dîmbovița, și Dan Radu — 
șef de echipă la I.J.C.M. Vîlcea. Ală
turi. un grafic cu rezultatele înregis
trate în întrecerea socialistă de către 
cele nouă întreprinderi din tot atîtea 
județe ale tării . care participă la 
reconstrucția orașului.

— în ultimele luni — ne spune to
varășul Dumitru Sandu, primarul 
orașului — ritmul de construcție s-a 
intensificat, aiungind la nivelul pre
văzut in graficele operative. Alături 
de cele aproape 1 000 de apartamente 
date în folosință, in momentul de 
fată se înaltă alte 3 000 de aparta
mente. din care peste 1 200 au ajuns 
la nivelul patru, iar restul se află în 
diferite stadii de execuție. în aceste 
zile. încep lucrările la 1100 de apar
tamente din planul pe anul viitor. 
Trebuie să vă spun că problema si- 
nistratilor a fost de mult rezolvată, 
încă din toamna anului trecut nu 
mai stă nimeni în barăci. De aseme
nea. ritmul echipării tehnico-edili- 
tare a noilor ansambluri de locuințe 
este ’ superior ritmului de construcție 
a acestora. Toate acestea au fost po
sibile datorită unor susținute măsuri 
organizatorice menite să ducă la creș
terea răspunderii directe a membri
lor biroului executiv al consiliului 
popular, a denutatilor. a tuturor ce
tățenilor, față de mersul lucrărilor 
pe șantierele de locuințe. Fiecare 
membru al biroului orășenesc de 
partid si al biroului executiv al con
siliului popular răspunde direct de 
cite unul din cele 8 șantiere ale în
treprinderilor județene de speciali
tate. împreună cu inginerii, maiștrii 
si șefii punctelor de lucru, reprezen
tanții primăriei rezolvă operativ 
aprovizionarea cu materiale de con
strucții. repartizarea si folosirea efi
cientă a utilajelor și a celorlalte pro
bleme curente ale vieții de șantier. 
Conducătorii unităților economice Și 
ai instituțiilor din oraș răspund la 
rîndul lor de organizarea muncii pa
triotice pe șantierele care le-au fost 
repartizate. Zilnic. împreună cu con
structorii. după orele de program, 
lucrează zeci si sute de zimniceni și 
locuitori din comunele învecinate.

L-am insotit pe tovarășul Ionel 
Benga, secretar adjunct al biroului 
orășenesc de partid. într-una din 
obișnuitele sale zile de lucru, oe șan
tierul din Zimnicea al întreprinderii

de constructii-montaj din 
care răspunde. împreună 

de șantier, inginerul loan
județene 
Sibiu, de 
cu șeful 
Faur, și cu maiștrii s-a stabilit „pla
nul de bătaie" pentru ziua următoare, 
între oameni care-si cunosc meseria 
nu se face risipă de vorbă. Dispozi
țiile sint scurte si clare...... Nea Co
roane. dumneata aduci betoane pen
tru cofrajele copertinei de la IX B. 
Pe urmă, demontezi schela de pe 
fronton și o montezi la IX A. pentru 
finisaje"...... Tovarășe Brana. la II B
montezi cofraie plane la tronsonul 
de colt, armezi si începi să torni be- 
toanele" ....Dumneata, maistru Popa,
începi montajul parapetilor Ia bal
coanele de la VIII B și să ai grijă 
să se transporte imediat la blocul 
VIII C prefabricatele care sosesc

• astă-seară la gară".
...Costică Sărdan. directorul su

cursalei Băncii pentru agricultură și 
industria alimentară Zimnicea. pe 
care l-am întilnit ne șantierul între
prinderii ludetene de constructii- 
montaj Neamț, este unul dintre nu
meroșii zimniceni posesori ai carne
tului de participant la reconstrucția 
orașului. Din 5 martie și pină în 
iulie anul trecut a lucrat la demo
lări, la construcția barăcilor 1. 2, 3 
și 4 de pe strada Pescarului. Apoi 
la eliberarea amplasamentelor pentru 
blocuri. casa de cultură si sediul 
politico-administrativ. A fost reparti
zat pe șantierul de locuințe I.J.C.M. 
Neamț.

— După cum vedeți — ne spune el 
— sint prezenti voluntar pe șantier 
aproape 40 de oameni. Cind este ne
voie. vin 100 și chiar mai multi. în 
fiecare seară. împreună cu condu
cerea șantierului, stabilim de comun 
acord ce este de făcut a doua zi și 
de citi oameni avem nevoie. La fel 
se procedează si pe celelalte șantiere.

Această metodă, pe care interlocu
torul nostru avea să o numească 
„planificare operativă", a fost adop
tată cu vreo trei luni in urmă și s-a 
dovedit a fi cea mai bună. în pri
mul rînd. pentru că previne risipa 
de timp si de energie. Nu de puține 
ori se întîmplase oînă atunci ca zeci 
de cetățeni să se prezinte pe un șan
tier si să nu aibă ce să facă. Tot de 
atunci, de comun acord cu conduce
rile șantierelor, primăria a hotărît ca 
activitățile patriotice să fie orientate 
cu prioritate spre lucrările prevăzute 
in deviz. Se estimează că pină la 
sfîrsitul anului se vor economisi 
peste un milion de lei din fondurile 
alocate pentru locuințe.

La rindul lor. deputății consiliului 
popular orășenesc contribuie substan
tial la îmbunătățirea activității de pe

șantierele de construcții ale Zimnicei. 
Prezenti pe șantierele de locuințe 
după orele lor de muncă, deputății 
participă activ la ';toate activitățile 
patriotice. Ceea ce'nu înseamnă că 
în îndeplinirea 
răspunderi ce-i 
popular nu se ___ ________
unele neajunsuri si grSutăti.

— Consiliul popular orășenesc Zim
nicea. impreună cu comisia perma
nentă de deputati de specialitate —

înaltelor sarcini si 
revin consiliul 

mai confruntă cu

— Dispensarul medical dispune de 
120 cadre medlco-sanitare, din care 
17 medici, și se proiectează ’ o poli
clinică nouă — ne spune tovarășul 
Neațu Gheorghe, prim-secretar al 
comitetului de partid al platformei 
industriale siderurgice de la Galați, 
în uzine, în toate sectoarele calde 
sint instalații cu apă carbogazoasă. 
S-au asigurat și se asigură in nu
măr corespunzător locuri la căminele 
de nefamiliști, se construiesc și se 
pun la dispoziția siderurgiștilor, in 
fiecare an, sute de apartamente ; 
pe platformă funcționează 10 micro- 
cantine și 18 chioșcuri alimentare de 
incintă, și se proiectează o mo
dernă „fabrică" de mincare, în stare 
să producă douăzeci de mii de me
niuri zilnic. Peste 1 000 de lei de 
fiecare siderurgist se cheltuiesc 
anual pentru măsurile de protecția 
muncii, dar în acest domeniu nu 
avem încă rezultate pe măsura efor
tului material care se face.

De ce nu se obțin încă rezultatele 
scontate ?

Răsfoim la cabinetul de protecția 
muncii un așa-numit „album al ne- 

Unele fotografii sint 
satirice.

niște 
mască, 

de protecție, 
localizeze un mic 
fotografia

glijențelor", 
nostime, 1 
înfățișează 
cască, fără 
sau haine 
grăbesc să 
cendiu. în 
cîțiva dintre ei, inclusiv 
mației, se află în paturile 
salvare. O altă imagine 
pe șeful unei formații de 
mind in iarbă, cu o cască de pro
tecție pe față, ca să nu-1 supere 
soarele, in timp ce un tinăr practi
cant, neprotejat de ochelari, vizor 
și mănuși, execută lucrări de sudură 
electrică. Alte fotografii aduc in 
atenție, rînd pe rînd, o stivă de 
semifabricate din oțel suprapuse, 
gata-gata să-și piardă echilibrul, re- 
prezentînd un real pericol pentru cei 
din preajmă, un grup de cofrete 
electrice la care nu poți ajunge in- 
trucît accesul e blocat de niște bu
toaie cu vaselină, rulouri de tablă 
de oțel stivuite neglijent, gata și 
ele să se dărime...

Sint grăitoare aceste Imagini ale 
neglijenței, dar să urmărim „pe viu" 
activitatea în secții.

Una dintre 
pompieri 

fără mănuși 
care se 

ln- 
următoare, 
șeful for- 

stației de... 
il prezintă 
lucru dor

ele 
fără

aprecia tovarășul Gh. Olteanu. vice
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Teleor
man — va trebui să elaboreze un 
program de măsuri 
antrenarea tuturor 
de forță de muncă 
comunele limitrofe 
reconstrucției.

concrete pentru 
disponibilităților 
din oraș si din 

pe șantierele

Florin CIOBANESCU 
Ion TOADER

Secția oțelărie 1. Un panou de 
avertizare luminoasă este de mult 
timp complet deteriorat. în dreptul 
acestuia o mașină de șarjare, con
dusă neatent, a accidentat un mun
citor. Intr-o cabină de comandă lip
sesc Instrucțiunile de lucru și cele 
de protecția muncii. La golul dis
pozitivului de basculare al melan- 
jorului nr. 1 lipsește balustrada. Altă 
balustradă este deteriorată la stan-

'sl
•'''Crește baza materială pentru 

tinerele vlăstare ale petrilenilor. 
Recent, cinstea de a Începe săpă
turile la fundația noii școli, cu 16 
săli de clasă din Petrila, i-a revenit 
unui colectiv de constructori (mulți 
dintre ei au copil sau viitori copii 
de școală) de la preparațla cărbu
nelui din localitate, condus de ing. 
Victor Ghiaburu. Noul edificiu se 
va adăuga celor 8 școli existente 
care totalizează 286 săli de clasă 
construite în ultimele trei decenii 
în orașul minerilor. Localul va per
mite ca. noi generații să se poată 
bucura de grija ce le-o poartă par
tidul și statul nostru. (Constantin 
Băduță, mașinist, Preparația cărbu
nelui Petrila, județul Hunedoara).

• Plăcerea nu poate fi hrănită cu 
promisiuni. De mai bine de un an, 
în magazinele de specialitate lip
sește cu desăvirșire mătasea albă 
de brodat „Universum", mătase fa
bricată în întreprinderea bucureș- 
teană „9 Mai". Pasionatele in ale 

^brodatului se întreabă, pe drept cu-

de cîțiva ani încoace acest combinat 
înregistrează un număr mare de 
accidente, printre care unele grave 
și foarte grave. Deține chiar un fel 
de „record" trist pe ramură. Cauza? 
Deficiențe de organizare, Indisci
plină. neinstruirea și nesupraveghe- 
rea personalului.

La sfirșitul anului trecut ș-a 
adoptat un plan de măsuri care nu 
se respectă însă decit parțial, la fel

PE TEME DE PROTECȚIE A MUNCII

AUTORUL ACCIDENTULUI?
ACTUL DE INDISCIPLINA

însemnări de pe platforma Combinatului siderurgic 
Galați

dul 5 de turnare. La converti zorul 8 
nu sint închise clapele de la coșul 
de praf...

Mai departe, la sectoarele de pre
lucrări mecanice, strungarul Alecu 
Virlan lucrează .la un strung fără 
ochelari, cu ecranul de protecție pus 
deoparte. în preajma lui se află 
maistrul Ghiuță Teodor, dar care nu 
vede nimic. La mai multe strunguri 
carusel lucrează muncitoare fără 
baticuri pe cap. La rîndul lor, le- 
gătorii Tînjală Petrache și Tranda
fir Ion de la macarale lucrează — 
contrar normelor de protecția mun
cii — fără cască.

Spre surprinderea noastră, Ingi
nerul Floria Luca, cel care răspunde 
de aplicarea normelor și măsurilor 
de protecția muncii in acest sector, 
ne asigură că in urmă cu o oră totul 
era în ordine...

în aceste condiții și cu o aseme
nea „exigență", nu e de mirare că

ea șl multe altele care l-au prece
dat. La începutul lui 1978 a fost 
reorganizat compartimentul de pro
tecția muncii al Centralei siderur
gice Galați, care ar trebui să de
vină mai exigent In aplicarea mă
surilor stabilite de conducerea co
lectivă a unității. Dar măsurile pe 
care acesta le propune în vederea 
respectării Legii 5/1965 pentru pro
tecția muncii nu sint luate întot
deauna în seamă.

în afară de compartimentul 
protecția muncii, la fiecare uzină 
secție din combinat există cîte 
tehnician sau inginer însărcinat
urmărirea aplicării normelor și mă
surilor de protecția muncii. Unii 
dintre acești tehnicieni și ingineri 
nu-și fac nici pe departe datoria, 
într-adevăr, se cheltuiește mult, se 
va cheltui și mai mult dacă va fi 
necesar, așa cum ni s-a spus, dar

de 
si 

un 
cu

vint, 
acul 
comuna Gătaia, județul

• Gospodărire chibzuită, 
mii substanțiale.
anul acesta economii de circa 1 000 
de tone de metal, față de 400 tone 
în anul 1977, colectivul de nava- 
liști de la Șantierul naval Drobeta- 
Tr. Severin a trecut la optimiza
rea tehnologiilor de executare a 
stavilelor, reprolectarea cabinelor 
de navigație și unele instalații de 
armare și modulizare in atelier a 
unor instalații etc. In vederea re
ducerii consumurilor de metale ne
feroase, același colectiv a trecut la 
extinderea pe scară largă a proce
deului de cuprare și cromare a de
bitării oxiacetilenice cu celulă foto- 
electrică a reperelor de dimensiuni 
mici și mijlocii. De unde deducem 
că. dacă există preocupare, se pot 
realiza economii 
metal. (I. 
Drobeta-Tr. 
hedinți).

cit va mai trebui 
înfipt in perniță ?

să-și țină 
(loan Bcu, 
Timiș).

econo-
Pentru a realiza

substanțiale de 
Marinescu, tehnician, 
Severin, județul Me-

întrebarea 
buie să se 
volumul cheltuielilor 
disciplina 
buna organizare și supraveghere a 
tuturor operațiunilor. Se impune, în 
primul rînd, mai multă preocupare 
pentru instruirea personalului, pen
tru intensificarea controlului și. mai 
ales, pentru tragerea la răspundere a 
celor ce nu-și fac datoria.

Din lipsa unui cadru de speciali- ‘ 
tate. nici Inspectoratul teritoria 
pentru protecția muncii nu exerciLă 
un control calificat, exigent pe plat
formă, nu sancționează încălcările 
legii. Există, de asemenea, și cîteva 
sute de inspectori obștești care se 
ocupă cu protecția muncii. Dar nu
mai pe hirtie. Nici comitetul sindi
catului. nici compartimentul de pro
tecția muncii nu se ocupă de for
marea acestora ca militanți intransi
genți pentru întărirea disciplinei, 
pentru mai buna organizare a locu
rilor de muncă, pentru combaterea 
cauzelor ce pot duce la accidente 
sau îmbolnăviri profesionale.

Nu de mult, comitetul județean de 
partid a organizat o analiză a pro
blemelor de protecția muncii în 
întreprinderile județului Galați, la 
care însă factorii de răspundere din 
conducerea Combinatului siderurgic 
și din unitățile sale au strălucit 
prin... absență. Desigur că ar fi 
avut multe de învățat din modul 
serios, principial, critic, constructiv 
de abordare a problemelor în cele
lalte unități. Ar fi aflat, de pildă, 
că pe aceeași platformă industrială, 
la construcția de obiective siderur
gice, datorită unei mai bune organi
zări a muncii șl supravegheri, de trei 
ani încoace, numărul accidentelor 
este în continuă scădere, nemai- 
înregistrîndu-se de multă vreme nici 
un accident grav.

Există, așadar, toate condițiile ca 
și la Combinatul siderurgic Galați 
să se asigure o reducere substan
țială a fenomenului accident de 
muncă. Pentru aceasta nu sint ne
cesare nici cheltuieli suplimentare, 
nici investiții, ci doar un plus de 
răspundere șl preocuparea pentru 
respectarea prevederilor legale.

e cu ce eficientă ? Tre- 
înțeleagă limpede că nu 

înlătură in- 
sau asigură de la sine

AI. PLAIEȘU
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La marea întreprindere zootehnică

din Beregsău - Timiș:

PROMOVAREA NOULUI 
a devenit o preocupare

colectivă
întreprinderea de stat pentru creș

terea și îngrășarea porcilor (I.S.C.I.P.) 
Beregsâu-Timiș este cunoscută as
tăzi ca o unitate etalon in ce pri
vește realizările în domeniul promo
vării progresului tehnic, al organi
zării producției și a muncii, al selec
ției, care au dus la obținerea unor 
producții mari, în condiții de efici
ență ridicată, de la un an la altul. 
Este suficient să amintesc că în u- 
nitatea noastră a fost pusă la punct, 
pentru prima dată, metoda de creș
tere și îngrășare a porcilor în bate
rii, metodei care, cu șapte ani in 
urmă, a revoluționat întreaga con
cepție și tehnologie în acest dome
niu. Efortul continuu spre moderni
tate, spre perfecționare, pe baze ști
ințifice, a organizării producției și a 
muncii a determinat o rapidă uzură 
morală a acestei tehnologii — soco
tită de excepție în momentul apari
ției- — și trecerea la sistemul de 
creștere în boxe etajate, cu procesul 
de producție complet mecanizat sau 
automatizat. Pentru a aprecia adevă

Vedere panoramică a marii întreprinderi zootehnice din Beregsău

Mai este de strîns griul de pe 900000 hectare
NICI UN EFORT NU TREBUIE PRECUPEȚIT 

PENTRU ÎNCHEIEREA SECERIȘULUI!
Pe scurt 

din județe
ZI-LUMINA LA SECERIȘ, 

în județul IAȘI, recoltarea 
griului a început in toate uni
tățile agricole. Pentru mărirea 
ritmului de recoltare, la indi
cația comandamentului jude
țean, în toate unitățile agrico
le s-a luat hotârirea de a se 
lucra după program prelungit, 
pe întreaga zi-lumină. Conco
mitent, se transportă intreaga 
recoltă la bazele de recepție, 
neinregistrindu-se pînă acum 
nici un decalaj intre recoltare 
și transport. Cele mai bune re
zultate s-au obținut in coope
rativele agricole Movileni. Po
pești, Plugari. Trifești, Victo
ria, Dumești, Holboca, Cotnari, 
Tg. Frumos și altele. (Manole 
Corcaci).

IN „FERESTRELE" DINTRE 
PLOI. După patru zile de ploi, 
in unitățile agricole de stat din 
sudul județului VASLUI a fost 
reluat ieri secerișul pe solele 
mai zvintate. S-a hotărit să fie 
recoltate cu prioritate soiurile 
„Dacia" și ,Julia", sensibile la 
scuturare. Specialiștii sînt pre- 
zențl pe cîmp tot timpul și iau 
decizii, în funcție de starea 
timpului, pentru ca cele 207 
combine existente in Întreprin
derile agricole de stat — din 
care 58 au venit in ajutor de la 
Trustul I.A.S. Brăila — să lu
creze la capacitate maximă. In 
aceste condiții. Trustul I.A.S. 
Vaslui și-a propus ca pină la 
sfirșitul acestei sâptămini, dacă 
timpul permite, să încheie se
cerișul griului pe intreaga su
prafață. (Crăciun Lăluci).

MASURI IN FUNCȚIE de 
CONDIȚIILE DE LUCRU. Orga
nele agricole din județul ARAD 
au luat măsuri organizatorice 
care vizează : dirijarea combine
lor din zonele unde nu se poate 
lucra către unitățile cooperatiste 
unde griul a ajuns mai repede la 
maturitate, folosirea combinelor 
la intreaga capacitate prin buna 
lor întreținere. înlăturarea ope
rativă a defecțiunilor, etc. Astfel, 
pină marți, in unitățile agricole 
cooperatiste griul a fost strins de 
pe 33 100 ha., reprezentind 48 la 
sută din plan. Pentru grăbirea 
secerișului se cere o preocupare 
mai mare în vederea organizării, 
muncii in funcție de mersul vre
mii. (Livia Popa).

PE PRIMELE SUPRAFEȚE, j 
în unitățile agricole din județul 
SATU-MARE. după timpul ne
favorabil — ploi, furtuni, grin
dină — din ultima perioadă, toți 
lucrătorii ogoarelor sint pregă
tiți să treacă cu toate forțele la 
recoltarea griului pe cele aproa
pe 57 000 hectare cultivate Se 
remarcă in aceste zile prezenta 
efectivă în lanuri a specialiști
lor direcției agricole si ai unită
ților de producție, care stabi
lesc la fata locului. în .funcție 
de gradul de umiditate, solele 
pe care se poate începe seceri
șul griului. Primele suprafețe 
au fost recoltate la întreprinde
rile agricole de stat Odoreu. Că
rei. Tăsnad si altele. (Octav 
Grumeza). 

rata valoare a acestei tehnologii, 
perspectivele pe care le deschide in 
domeniul creșterii eficienței muncii 
sociale, este suficient să ne imagi
năm un complex cu o capacitate de 
50 000 porci, servit și dirijat doar de 
doi muncitori și un șef de fermă, 
unde se produc intr-un an peste 5 
milioane kg carne.

Din anul 1971, colectivul nostru re
alizează în mod constant planul a- 
nual cu o lună sau chiar două mai 
devreme. Pentru rezultatele deose
bite obținute în întrecerea cu cele
lalte întreprinderi din țară, unitatea 
noastră a fost distinsă de cinci ori cu 
..Ordinul Muncii" clasa I, de două ori 
cu „Steagul de fruntaș pe țară în 
întrecerea socialistă** și o dată cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste", 
înalta distincție — „Ordinul Muncii*' 
clasa I — acordată recent din nou 
lucrătorilor de la Beregsău ne emo
ționează profund. în semn de recu
noștință față de conducerea partidu
lui. față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru prețuirea

prahova: Combinele recoltează 
ultimele suprafețe

în Prahova bătălia pentru stringe- 
rea recoltei de griu a intrat in faza 
finala. Pină ieri, peste 40 de coope
rative agricole au terminat secerișul, 
iar in altele se apropie de sfîrșit. 
Pentru a se grăbi ritmul secerișu
lui, în ultimele zile, citeva zeci de 
combine au fost mutate în unită
țile învecinate sau în cele situate in 
nordul județului. De altfel, după cum 
ne spunea ing. Aurel Furfurică, di
rectorul general al direcției agricole, 
acțiunile de întrajutorare se desfă
șoară pe baza unui program riguros, 
in așa fel incit oamenii și combinele 
să lucreze cu maximum de randa
ment. Un exemplu : întrucit aproape 
jumătate din suprafețele cu griu ale 
I.A.S.-urilor sint destinate pentru 
sâmință. iar recoltarea lor a început 
cu citeva zile mai tîrziu, s-a decis ca 
60 de combine ale S.M.A.-urilor care 
au încheiat secerișul să fie dirijate 
ir fermele de stat.

Am surprins secvențe interesante 
de muncă la aria-model a coopera
tivei agricole Blejoi. Această primă 
arie-nrodel din județ înseamnă un 
flux de lucru neîntrerupt — de la re
coltat, eliberarea terenului, arat, dis
cuit și pină la semănatul culturilor 
succesive. Cele 6 combine au fost 
permanent dirijate de către inginerul 
șef Maria Dogaru in funcție de sta
rea lanurilor. în urma lor. presele de 
balotat, prevăzute cu t.irișuri, au 
transportat imediat paiele la capătul 
tarlalelor, iar apoi 5 tractoare au lu
crat zi și noapte la arat și la discuit, 
în acest mod s-a reușit ca o bună 
parte a terenului să fie însămînțată 
cu culturi succesive în aceeași zi în 
care s-a recoltat griul. Combînerii 
Ion Voinea și Radu Dumitru au de
pășit propriile recorduri in ultima zi, 
cind au recoltat cite 42 toile de griu 
fiecare.

La ferma Loloiasca, aparținind 
I.A.S. Albești, inginerul mecanic La- 

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
ÎNTREPRINDERII DE AUTOTURISME DIN PITEȘTI, care in primul 
semestru a înregistrat importante restanțe in livrarea unor piese 

către întreprinderea de autocamioane din Brașov.

Cine trage mai tare... la cooperare ?
Desen de Viorel SANDU

acordată muncii noastre, colectivul 
întreprinderii își exprima hotârirea 
fermă de a nu-și precupeți efor
turile pentru a ridica unitatea la un 
nivel de organizare și eficiență care 
sâ-i imprime rolul de avanpost al 
zootehniei românești.

Desigur, rezultatele în producție și 
financiare sînt cele care plasează în
treprinderea noastră în rîndul ace
lor unități din țară a căror activi
tate se ridică la 
valoare de ex
periență, și, din 
acest punct de 
vedere, socotim 
ca un merit deo
sebit al nostru 
faptul că, în cei 
zece ani de acti
vitate, am reu
șit in mod siste
matic și constant să realizăm și să 
depășim toți indicatorii de plan. Fi
zic exprimat, în ultimii șapte ani a- 
ceasta corespunde cu o producție to
tală de carne de peste 128 000 tone, 
iar in acest an ne-am propus să rea
lizăm un record absolut de 29 000 
tone carne vie livrată la fondul pieței.

Ceea ce detașează Beregsăul de alte 
unități este însă, înainte de toate, în
drăzneala, curajul oamenilor de a 
transforma ideile în fapte. Tehnolo
giile de creștere în baterii, amena
jarea boxelor pe grătare, alimentarea 
mecanizată și, mai nou, automatiza
ta. teoretic erau cunoscute, dar. 
pentru prima dată, ele și-au gă
sit finalitate practică la noi. Și asta 
pentru că am înțeles mai mult decit 
alții că singura cale de a ajunge la 
ele este efortul propriu sau, mai e- 
xaot spus, ofensiva im,potriva necu
noscutului. Ideile noi pe care le-am 
transpus în viață, după o chibzuită 
analiză cu toți factorii de răspunde
re, le-am încercat pe efective și spa

zăr George, șeful uneia din cele 
5 formații complexe de mecanizatori, 
ne-a înfățișat modul in care sint fo
losite mașinile in așa fel incit griul 
de sămință să ajungă din lan in ma
gazii intr-un flux neîntrerupt. Pen
tru a nu se pierde nici un minut di
mineața. lanurile sint controlate și 
testate din sfert in sfert de oră, in
trarea combinelor in lan făcindu-se 
exact în momentul cînd in spice nu 
râmîne nici un bob. Alte minute, 
care adunate înseamnă ore prețioa
se, se ciștigă prin descărcarea bun- 
cărelor combinelor direct in cami
oane,’ iar cind acestea intîrzie, se fo
losesc citeva remorci-tampon. Aceas
ta a permis ca din 2 715 ha cu griu 
să fie recoltate peste 2 500 ha.

Chiar in unitățile în care ritmul 
secerișului este bun, acesta poate fi 
încă intensificat. în cooperativele 
agricole din cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste Măgurele și Băicoi nu 
s-a atins viteza zilnică prevăzută. 
Cauza : se pierd minute, uneori ore, 
dimineața sau la amiază. în timp ce 
mecanizatorii servesc masa de prinz, 
o serie de combine stau nefolosite. 
Or. in numai jumătate de oră. așa 
cum a demonstrat mecanizatorul 
Aurel Gheorghe. la cooperativa agri
colă Albești, cu o combină „Gloria" 
se pot recolta minimum 2 000 kg de 
griu. Și am constatat in multe locuri 
o atare situație ; de aceea, este nece
sar să se asigure cîțiva combined de 
schimb în cadrul fiecărei formații de 
mecanizatori.

Supunem atenției citeva probleme, 
de a căror rezolvare Imediată depin
de mult încheierea grabnică a sece
rișului : întrucît timpul este schimbă
tor. se impune controlarea stării lanu
rilor in tot cursul zilei, precum și re
glarea combinelor de mai multe ori 
pe zi. Odată cu înaintarea frontului 
secerișului spre nord, unde sint mai 
multe terenuri în pantă, se cer un 

ții mid. Am reușit astfel ca tot ce 
am creat să-și găsească o finalitate 
deplină in marea producție. Am ob
ținut o creștere rapidă a eficienței e- 
conomice pentru că știam ce este ne
economic și trebuie exclus din teh
nologie. Mecanizarea rapidă a unor 
lucrări cu consum mare de muncă, 
indispensabilă creșterii productivită
ții muncii, ne-a determinat să con
fecționăm direct în întreprindere u-

• Tehnologiile în premieră absolută acum șapte ani 
sînt astăzi depășite... și le iau locul altele noi

• Ferme model cu o capacitate de 50 000 animale 
unde lucrează doar doi muncitori și un specialist

nele subansamble și sisteme noi. 
Toate lucrările de modernizare, 
construcții-montaj, instalații și 
altele au fost realizate in în
tregime de către colectivul nos
tru de muncă, pe baza proiectelor 
concepute de către specialiștii între
prinderii și prin propria noastră uni
tate de construcții de care se leagă, 
in cea mai mare parte, întreaga me
tamorfoză a Beregsăului.

Realizările unității noastre se da- 
toresc și aplicării cu consecventă a 
programului de ameliorare și selec
ției. Este vorba de obținerea unor 
hibrizi de mare valoare biologică. 
Ultimul dintre aceștia, creat de că
tre specialiștii de la Beregsău, se 
caracterizează printr-o viteză de 
creștere foarte mare și un consum 
specific de furaje de 3,85 pînă la 3,95 
kg la run spor de un kg in greu
tate. De altfel, numai pe această cale 
se vor putea îngrășa suplimentar în 
acest cincinal 126 000 porci.

Preocuparea pentru perfecționarea 

plus de atenție pentru îndrumarea 
mecanizatorilor, un control perma
nent al muncii in cîmp.

Inițiativele numeroase referitoare 
la întrajutorarea cu combine și-au 
dovedit pe deplin eficacitatea. Acum 
trebuie intensificate eforturile pentru 
ca. odată cu măsurile pentru înche

La I.A.S. Albești, județul Prahova, secerișul griului a intrat în stadiul final
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veștile care ne sosesc la redacție în 
aceste zile se desprind o serie de 
realizări pozitive in acțiunea de 
reducere a consumurilor. în sute de 
unități economice in primul semes
tru al anului s-au economisit impor
tante cantități de metal, lemn, pro
duse chimice, energie electrică și 
combustibil, materiale de construcție.

Așa cum s-a subliniat însă la re
centa plenară, acțiunile de economi
sire a resurselor materiale și ener
getice trebuie intensificate. Ordinea 
și disciplina, prevederile de plan 
in acest domeniu nu au fost respec
tate intr-o serie de întreprinderi 
care au depășit unele consumuri pla
nificate de materii prime, materiale 
energie și combustibil. Pornind de 
la aceste neajunsuri — care s-au 
manifestat îndeosebi în unități din 
ramurile chimiei. construcțiilor de 
mașini, metalurgiei, minelor, petrolu
lui și geologiei — și ținind seama 
de marile rezerve existente în acest 
domeniu, colectivele din întreprinde
rile respective trebuie să treacă ne- 
întirziat și necondiționat, sub condu
cerea organizațiilor de partid. Ia în
tronarea unui regim strict de econo
misire a resurselor de materii prime 
și materiale, a energiei și combusti
bilului. Colectivele care nu s-au în
cadrat în consumurile planificate 
trebuie să știe că economia națională 
nu le poate pune la dispoziție decit 
resursele materiale corespunzătoare 
producției planificate ; iar dacă nu 
vor reuși să recupereze în scurtă 
vreme, printr-un strict regim de 
economii, ceea ce au consumat peste 
normele și cotele alocate se vor afla 
in situația de a nu avea cu ce să-și 
continue producția.

CARE SÎNT PRINCIPALE
LE CĂI DE ACȚIUNE pentru 
reducerea cheltuielilor materiale. în 
lumina sarcinilor trasate la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. ? 

organizării muncii «-« transformat la 
noi în<tr-o adevărată școală a pro
ducțiilor mari și a unei înalte pro
ductivități. Concentrarea, integrarea 
pe verticală, specializarea și profila
rea fermelor de producție, astfel 
incit într-o fermă să se crească cel 
mult una-două categorii de porcine, 
permit ca personalul muncitor să 
stăpinească cele mai complicate par
ticularități ale tehnologiei de pro

ducție, să cu
noască cerințele 
biologice ale ca
tegoriei de ani
male pentru care 
s-a specializat. în 
acest fel, toți 
oamenii muncii 
din întreprinde
rea noastră au 
posibilitatea să-și 

perfecționeze aptitudinile și cunoș
tințele, devenind specialiști com- 
pleți și competenți în sectorul în 
care își desfășoară activitatea.

Comitetul sindicatului din între
prinderea noastră colaborează strins 
cu consiliul oamenilor muncii în sco
pul asigurării celor mai bune con
diții de lucru : munca este organi
zată in acord global, ceea ce 
duce la retribuții substanțiale. Este 
suficient să amintesc. în acest 
sens, că în anul 1977 retribuția medie 
lunară pe un lucrător a fost de a- 
proape 2 750 lei. De asemenea, se 
desfășoară o muncă politică de
osebită in vederea întăririi res
ponsabilității tuturor lucrătorilor 
pentru respectarea riguroasă a dis
ciplinei in muncă și a disciplinei 
tehnologice, utilizarea integrală a 
timpului de lucru, organizarea supe
rioară a activității în toate dome
niile.

Nu am ajuns încă la capătul dru
mului. Sîntem în febra unor perma
nente căutări de nou. de mai bine, 
mai eficient, mai rentabil. Animați 
de dorința de autodepășire, de a fi 
mereu in frunte, de a valorifica pe 
deplin rezervele interne pe care le 
avem, sîntem hotăriți cu toții — ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi — să 
găsim noi căi și mijloace de îmbu
nătățire a întregii noastre activități, 
pentru ridicarea producției pe o nouă 
treaptă calitativă, pentru creșterea 
productivității și eficienței economi
ce. sporindu-ne contribuția la reali
zarea iătegrală a sarcinilor mari puse 
de conducerea partidului în fața 
agriculturii noastre socialiste.

Ing. Florentin C1RPANU
Erou al Muncii Socialiste, 
directorul întreprinderii de stat 
pentru creșterea și îngrășarea 
porcilor Beregsău, județul Timiș

ierea grabnică a secerișului, să fie 
intensificate lucrările pentru elibera
rea terenului de paie, transportul 
operativ al întregii recolte și insă- 
mințarea neintirziată a culturilor 
succesive.

C. BORDEIANU

1. Modernizarea și în
noirea fabricației, wiegînd 
prin aceasta asimilarea de produse 
noi, îmbunătățirea constructivă a ce
lor existente, promovarea largă a 
tehnologiilor noi, moderne. Sînt nu
meroase faptele, exemplele care a- 
testă că introducerea în fabricație a 
unor produse de înaltă tehnicitate, 
care înglobează o cantitate sporită 
de muncă complexă și care valorifică 
superior materiile prime și materia
lele, constituie o cale esențială de re

Reducerea cheltuielilor materiale
ducere a cheltuielilor de producție, a 
celor materiale îndeosebi. Totodată, 
prin reproiectări constructive ale pro
duselor se pot asigura importante e- 
conomii, datorită diminuării greutății 
specifice a unor repere. Un efect 
pozitiv asemănător se obține prin in
troducerea unor tehnologii avansate 
și modernizarea celor existente, asigu- 
rindu-se astfel diminuarea pierderi
lor tehnologice si scăderea rebutu
rilor. De pildă. în acest an este pre
văzut să fie introduse si extinse 293 
tehnologii noi. moderne, estimîndu-se 
să se obțină pe această cale o sub
stanțială reducere a costurilor de 
producție. Două calcule se cuvin re
ținute :

• reducerea cu numai 10 Ia 
sută a greutății specifice a pro
duselor industriei constructoare 
de mașini echivalează, la nivelul 
întregului cincinal, cu o econo
mie de 3,5—4 milioane tone de 
metal, adică aproximativ cit 
produc intr-un an combinatele 
metalurgice din Hunedoara, Re
șița și Cimpia Turzii ;

• dacă în toate unitățile care 
consumă metal, in acest cincinal, 
se va reduce greutatea produse
lor cu numai 1 la sută, din me
talul economisit se vor putea fa

In luna august, la București se desfășoară

Cel de al 9-lea Tîrg de mostre 
de bunuri de consum

Producătorii de bu
nuri de consum și co
merțul se pregătesc 
pentru confruntarea 
cu publicul, devenită 
tradițională, în cadrul 
tirgului de mostre. 
Deoarece mai sint doar 
cîteva zile pînă la des
chidere, iar organiza
torii nu au încheiat 
încă ultimele pregătiri, 
nu vom aminti, deo
camdată, despre nou
tățile pe care, nu ne 
îndoim, standurile, pa
vilioanele diferitelor 
ramuri ale industriei 
de profil ni le vor 
prezenta. Nu vom co
mite insă nici o indis
creție informînd citi
torii că ediția din a- 
cest an a tirgului va 
beneficia de o supra
față sporită,de expu
nere — mai mare cu 
9 000 mp față de anul 
trecut — că expona
tele vor fi grupate pe 
domenii și pe destina
ții. astfel incit să se 
poată urmări mai les
ne modul cum .st- în
făptuiesc prevederile 
Programului cu pri
vire la producția si 
desfacerea bunurilor 
de consum către popu
lație in perioada 
1976—1980, aprobat dc 
conducerea superioară 
de partid și de stat, 
indicațiile cuprinse in 
recenta cuvintare a 
secretarului general al 
partidului la Consfă
tuirea pe țară a lucră
torilor din comerț și 
turism.

După cum ne infor
mează directorul tir
gului, tovarășul Ion 
Mazilu, un accent de
osebit se va pune, în 
actuala ediție, pe stu
diul atent al cererii, 
pe cunoașterea cit mai 
exactă a preferințelor 
diferitelor categorii de 
cumpărători. „Princi
palele acțiuni pe care 
le vom organiza, ne 
spunea tovarășul Ma
zilu, sînt subordonate 
devizei „Pentru o nouă 
calitate, superioară, în 
activitatea de comerț 
interior**. Un rol foarte 
mare, în această pri
vință, îl vor avea con
siliile județene ale re
prezentanților cumpă
rătorilor. Firește, 
membrii acestor consi
lii vor vizita tirgul și. 
cu această ocazie, li se 
va solicita părerea eu 
privire la unele pro
bleme care ii preocupă 
deopotrivă pe producă
tori și pe comercianți ;

țesăturile chimice cu 
finisaje superioare, 
lenjeria de pat gata 
confecționată (culori, 
dimensiuni, dacă sint 
preferate piesele sepa
rate sau garniturile 
complete), genul de 
îmbrăcăminte de iarnă 
care poate înlocui pal
tonul la bărbați, din 
ce in ce mai puțin ce
rut, ce e util și ce nu 
în gama articolelor de 
uz casnic, ce ar mai 
fi necesar să se pro
ducă, cum pot fi mai 
bine valorificate cu
poanele etc.

Firește, o serie în
treagă de acțiuni vor 
fi consacrate cunoaș
terii nemijlocite a o- 
piniei vizitatorilor des
pre exponate. Au fost 
alese 60 de produse re
prezentative pentru 
categorii foarte largi 
de cumpărători — cum 
sint țesăturile de bum
bac și de mătase, con
fecțiile, încălțămintea, 
tricotajele, articolele 
de galanterie și maro- 
chinărie, perdelele din 
fire sintetice. Circa 
100 000 de chestionare 
vor consemna cuvîntul 
cumpărătorilor, păre
rea lor cu privire la 
orientarea mai judici
oasă a producției aces
tor importante grupe 
de mărfuri ; după pre
lucrarea, în cadrul 
Institutului de cerce
tări comerciale, rezul
tatele acestor sondaje 
de opinii vor fi -puse 
la dispoziția reprezen
tanților industriei și ai 
comerțului în vederea 
justei dimensionări a 
contractelor ce se vor 
încheia, cu ocazia .tir
gului, pentru livrările 
la fondul pieței. .

.Va suscita desigur 
interes faptul că, pen

Un avanpost în bătălia cu timpul
(Urmare din pag. I)
freatice la mică adincime în aceas
tă zonă și eliminăm efortul pe care 
l-ar fi cerut realizarea a 50-60 de 
puțuri pentru scoaterea apei, vom 
scurta termenul de realizare a a- 
cestei lucrări cu două luni, ne-a 
spus inginerul șef.

O noutate tehnică o constituie si 
soluția pentru montajul stilpilor 
supergrei — de 160 tone — de la 
hala de mecano-sudură. întrucit 
la un asemenea gabarit macaralele 
clasice nu sint de folos. Atunci, 
specialiștii I.C.S.I.M.-ului au con
ceput un dispozitiv original, cu a- 
jutorul căruia montajul se poate 
executa mult mai lesne șl mai ra
pid. Testarea lui, făcută practic la 
montarea primilor stîlpi. a repre
zentat. totodată, o dovadă elocven
tă a puterii de creație a acestui pu
ternic colectiv de constructori.

Perioada următoare, marcată prin

brica în plus 40 000 de tractoare, 
50 000 de autoturisme de oraș, 
30 000 de autocamioane. 400 000 
frigidere, 20 000 televizoare. 
500 000 aspiratoare și 600 000 de 
radiatoare electrice.

Incontestabil, pentru a se obține 
asemenea rezultate pozitive sint ne
cesare preocupări stăruitoare din 
partea specialiștilor din cercetare, in
ginerie tehnologică si din întrepriti- 
deri pentru modernizarea si înnoirea 
amplă a fabricației și promovarea 
largă a tehnologiilor înaintate în toa- 

te unitățile — reducerea consumuri
lor materiale fiind unul din criteriile 
de bază de la care trebuie pornit. 
După cum s-a subliniat la recenta 
plenară, se impune organizarea la ni
vel superior a activității de concep
ție, ancorarea mai puternică a aces
teia in realitățile și necesitățile pro
ducției, stimulindu-se puternic crea
tivitatea tehnică a muncitorilor și 
specialiștilor din producție pentru 
promovarea a tot ce este modern, 
eficient în tehnică și în tehnologie.

2. Utilizarea intensă a 
înlocuitorilor, a materiale
lor secundare și deșeuri
lor. Pe această cale se asigură, 
deopotrivă, lărgirea bazei de materii 
prime și materiale ale economiei și 
ițeducerea cheltuielilor de producție. 
Pentru a argumenta această idee este 
elocvent să arătăm, de pildă, că o 
tonă de fier vechi înlocuiește o tonă 
de fontă, care, la rindul ei. necesită 
pentru a fi elaborată circa două tone 
de minereu si o tonă de cărbuni. Sau, 
in industria textilă, prin micșorarea 
cu numai 1 la sută a ponderii fibre
lor naturale în favoarea celor chi
mice se poate realiza o reducere a 

tru prima dată, testa
rea gustului public se 
va face nu numai prin 
chestionare, ci și prin 
produsele înseși care 
vor fi oferite spre vîn- 
zare cumpărătorilor 
din Capitală și din 
citeva orașe din țară, 
la magazinele „Bucur*' 
și „Unirea" din Bucu
rești, „Moldova" din 
Iași, „Central" din 
Cluj, „Bega" din Timi
șoara și „Brașov" din 
orașul cu același nu
me. In cadrul acestei 
testări „pe viu", cum 
se spune, se urmărește 
cunoașterea părerii pu
blicului despre anumi
te grupe de produse : 
țesăturile din in și ci- 
nepă destinate înfru
musețării locuințelor, 
unele țesături tip bum
bac cu fibre chimice 
in compoziție, diferite 
sortimente de pleduri, 
imitații de blană. Va 
fi urmărită, de aseme
nea. reacția cumpără
torilor la modelele con
cepute în conformitate 
cu linia modei 1979, 
precum și satisfacerea 
preferințelor vesti
mentare specifice ti
neretului.

în programul de 
manifestări ce vor a- 
vea loc în perioada 
desfășurării t.îrgulul, 
adică intre 1 august — 
1 septembrie, sint cu
prinse numeroase alte 
acțiuni diverse și in
teresante : simpozioa
ne, mese rotunde, în- 
tîlniri cu vizitatorii, 
conferințe pe teme ca 
„Orientarea și educa
rea gustului cumpără
torilor", „Promovarea 
principiilor moderne de 
alimentație rațională", 
„Extinderea metodelor 
de servire, care eco
nomisesc timpul cetă
țeanului", „Moda și 
bunul gust", „Ambala
jul — ca mijloc de in
formare a cumpărăto
rului" etc.

Toate aceste acțiuni 
își propun ca, prin- 
ti’-un amplu dialog cu 
publicul, invitat și aș
teptat să viziteze pa
vilioanele tirgului, să 
determine o și mal 
pronunțată - diversifi
care a producției bu
nurilor de consum, în 
strînsă concordanță cu 
nevoile reale ale popu
lației, o sporire sub
stanțială a nivelului 
calitativ al acestora.

Rodica SERBAM

sarcini de amploare, este privită 
cu optimism de constructorii și 
montorii de pe acest mare șantier 
bucureștean. Optimism conferit 
în primul rînd de entuziasmul și 
hotârirea oamenilor de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin. Mărturie stă situația „la 
zi" in întrecerea dintre formații. 
Este greu de ales un ciștigător. Pe 
același loc. primul, se află deocam
dată echipele conduse de Gheorghe 
Moroșanu. betonist. Zamfir Dumi- 
trache. vopsitor. Mircea Murgan și 
Nicolae Mihalache. montori. Ni
colae Pintea. instalator, si Sigis
mund Gyiirfy. șamotor. Dar marea 
competiție cu timpul pentru scurta
rea termenelor de intrare în pro
ducție a noilor capacități de la 
I.M.G.B. se află în plină desfășu
rare.

Cristian ANTONESCU

cheltuielilor de producție cu circa 
109 milioane lei.

Iată un domeniu în care inițiativa 
gospodărească a colectivelor din în
treprinderi și din institutele de 
cercetare și inginerie tehnologică se 
poate manifesta din plin. Important 
este să se depisteze toate rezervele 
existente în acest domeniu in fiecare 
întreprindere, să se găsească și să se 
aplice cu operativitate soluțiile teh
nice și tehnologice pentru recupera
rea și utilizarea resurselor secundare, 
pentru folosirea înlocuitorilor.

3. întărirea disciplinei 
în muncă, cultivarea spiri
tului de bun gospodar. Ex* 
periența practică a numeroase între
prinderi atestă că. in „balanța" fac
torilor de care depinde economisirea 
resurselor materiale, un rol hotăritor 
îl are spiritul gospodăresc al colec
tivului. adică atitudinea fiecărui om 
în parte fată de risipă, gradul de in
teres fată de calitatea piesei, a pro
dusului pe care îl execută, modul în 
care sînt gestionate materiile prime 
și materialele. Pe scurt, reducerea 
cit mai accentuată a consumurilor 
materiale este. înainte de toate, o 
problemă de conștiință muncitorească, 
civică pentru fiecare lucrător — de 
la director, inginer pină la muncitor. 
Cu toții sîntem nu numai producători 
ai bunurilor materiale, ci, deopotrivă, 
și proprietari ai întreprinderii, deci ai 
dotării tehnice pe care o minuim, ai 
materiilor prime pe care le folosim, 
ai produselor pe care le realizăm. în 
virtutea acestui drept sintem direct 
interesați ca la locul de -muncă, in 
unitatea in care ne desfășurăm acti
vitatea. să muncim ordonat și disci
plinat. să ne intensificăm preocupă
rile pentru a produce cu cheltuieli 
materiale cit mai mici, să gospodă
rim cu pricepere și răspundere mij
loacele materiale încredințate de so
cietate spre administrare, avînd con
știința faptului că ceea ce economi
sim se răsfrînge pozitiv asupra creș
terii avuției naționale, asupra ciști- 
gurilor fiecăruia, asupra nivelului 
nostru de trai.



PAGINA 4 SCÂNTEIA — miercuri 26 iulie 1978

DRAMATURGIA r Maramureșul are o ve

ca fapt literar
che tradiție corală, co
rurile mari, cu o activi
tate permanentă șl care 
se preocupă pe parcurs șl
de o specializare reperto
rială definitorie, stîrnind 
un interes constant în rîn-

Ce este o piesă ? întrebarea pare 
a fi ușor nelalocul ei, plecind de la 
ideea că orice om știe ce-i o piesă de 
teatru. Dar chestiunea, cel puțin sub 
unele aspecte practice ale ei, nu este 
chiar atit de simplă și de facilă pe 
cum pare la prima vedere (și chiar 
la a doua și chiar la a treia), dimpo
trivă ea implică o anume gravitate, 
care gravitate vine de la bătrinul și 
încercatul nostru prieten Aristotel. 
Deci, ce zicea Aristotel ?

în ceea ce privește literatura și, 
mai ales, literatura dramatică Aris
totel, bazîndu-se pe o experiență li
terară națională mai mult decît de 
invidiat (care cuprindea printre alte
le epopeile lui Homer) a afirmat că 
există un gen literar suprem, deci un 
gen literar care le depășește pe ce
lelalte și intr-un fel chiar le și gu
vernează. Și că acest gen este tra
gedia. Deci, dramaturgia este cea 
care a generat, după părerea lui A- 
ristotel, genul literar suprem, gen 
care, după cum 
o va demonstra _______________
istoria ulterioară 
a literaturii, s-a 
constituit de-a 
lungul a aproape 
două milenii în 
teritoriul esențial 
al bătăliei dintre 
noile și vechile 
școli literare. 
Aristotel însă a 
e adevărat în 1 
țin expliciți, și anume faptul că dra
maturgia parcurge o dublă existență, 
cea de fapt literar și cea de fapt tea
tral. Cele două moduri de existență 
ale dramaturgiei nu sint complemen
tare, sint componente. Dramaturgia 
este și literatură și teatru în același 
timp. în mod normal, realitatea lite
rară a unei piese de teatru nu este 
disociabilă de realitatea ei teatrală, 
dar nici realitatea ei teatrală de cea 
literară. Cînd această disociere devi
ne posibilă, asistăm la un eșec artis
tic sau, ca să vorbim mai direct, la 
un caz de invaliditate estetică. Orice 
piesă de teatru generează, uneori 
chiar în pofida dorinței autorului ei, 
ideea unui spectacol. Dar ideea unui 
spectacol este generată in urma unei 
calități literare speciale a dramatur
giei, calitate 
(ea regulă) 
poezie. Deci, 
vechi dicton, 
teratură (dramatică) și 
teatralizăm.

De ce această lungă 
De ce e nevoie să apăsăm asupra pri
mordialității calității literare a dra
maturgiei ? De ce ?

Ca să răspundem la această între
bare este nevoie, cred, de o explica
ție suplimentară colocviului național 
de literatură dramatică 
Napoca. De vreo 10—12 
turgia noastră parcurge 
mea o evoluție unică 
toată răspunderea) în istoria litera
turii române. N-am avut niciodată 
o dramaturgie la nivelul înalt si la 
complexitatea celei pe care o avem 
astăzi. Asta e. după opinia mea. și 
nu numai a mea. situația si trebuie 
afirmată direct.

Acum să ne Imaginăm pentru un 
m'oment o variantă a ficțiunii străi
nului. Deci, un marțian pică prin 
părțile noastre și. pune mina pe pla
nurile editoriale (scăpîntlu-i însă pla
nurile editurii „Eminescu", singura 
editură care publică teatru). Ce va 
observa marțianul nostru ? Că la un 
moment dat dramaturgia a dis-

părut cu desăvtrșire. Situația este, 
evident, absurdă. Nu se poate ca dra
maturgia să fie mai întii atestată ca 
un moment dinamic al literaturii 
noastre, ca aceeași dramaturgie să 
dispară ca fenomen literar. Pen
tru că literatura există doar ca fapt 
public.

Din acest punct de vedere, din 
punctul de vedere al circulației dra
maturgiei ca literatură, și ca operă 
tipărită, dramaturgia noastră din 
ultimii ani, ca și o 
din dramaturgia de 
(cea care n-a apucat să fie editată) 
nu există ca literatură. Iar atunci 
cînd teatrele au neglijat reprezenta
rea unor piese (un caz mult mal pu
țin rar decît pare la prima vedere) 
dramaturgia încetează cu desăvîrșire 
să mai existe. Și intervine și o 
.................. - • Nici

bună parte 
mai Înainte

altă chestiune profesională.
un critic literar serios nu poate să 
scrie nici măcar trei rînduri despre o 
piesă pe care n-a

Puncte de vedere
de Leonida TEODORESCU

mai sugerat ceva, 
termeni mai pu-

citit-o. Prin urma
re, dacă drama
turgia nu se edi
tează, nici un 
critic literar nu 
se poate pronunța 
(decit prin grele
le eforturi de a-și 
procura texte de 
la teatre) asupra 
calității, stării și 
evoluției dra- 
urmare (iar —

dul publicului. Primele 
care »-au afirmat si în di
verse concursuri au fost 
tocmai aceste coruri de 
veche tradiție, iar compe
tițiile desfășurate de-a 
lungul anilor au constituit 
impulsul pentru afirmarea 
și a unor formații corale 
mai tinere.

Festivalul național „Cîn- 
tarea României" a des
chis căi largi de afir
mare si mișcării corale din 
această parte a tării. Este 
semnificativă din acest 
punct de vedere, crește
rea numerică a formațiilor 
din județ : înainte de fes
tival. Maramureșul avea 
în funcție 17 coruri, majo
ritatea mixte si țărănești, 
cite unul de femei, de băr
bați si de cameră, pentru 
ca. la sfîrșitul primei ediții 
a festivalului, numărul lor 
să crească la 32. iar in pre
zent să ajungă la ăl co
ruri mari, cu o componen
tă medie de 80 de persoa
ne. Cît despre grupurile 
vocale cu cele două forme

învătămîntului ■ si „Came- 
rata“, al casei de cultură 
— ambele din Sighetu Mar- 
matiei). Se înmulțesc, de 
asemenea, corurile munci
torești, în general cele din 
mediul urban (I.M.M.U.M. 
din Baia Mare, casele de 
cultură din Baia Sprie și 
Borsa). precum si cele să
tești (Moisei, Vișeu de

vitatea de îndrumare a 
mișcării corale din ju
deț 7 Din răspunsul de
taliat pe care ni l-a dat 
compozitorul Liviu Borlan, 
instructor de specialitate 
la centrul județean de în
drumare a creației populare, 
reținem : „Anual se edi
tează recomandări de re
pertorii, se pun in per-

Maria Mihalca — Vișeu de 
Sus. Ion Săcăleanu — Hi- 
deaga, Aurel Matei — Satu
lung, Ignațiu Boran — 
Mogoșești, Viorel Tarta — 
Seini. Ladlslau Bâradi — 
Sighetu Marmației si mulți 
alții. Cîteva păreri ale unor 
dirijori despre activitatea 
pe care o desfășoară :

Gyorgyi Topan. dirijorul

Mișcarea corală 
maramureșeană 

în plină ascensiune 
înfrățiți în muncă - români, maghiari, ucraineni 

se regăsesc înfrățiți și în cîntec

pe care n-o întîîhim 
nici în roman, nici in 
ca să parafrazăm un 
mai întii să facem li- 

pe urmă s-o

introducere ?

de la Cluj- 
ani drama- 
după opinia 
(o spun cu

maturgiel. Prin 
prin urmare), dramaturgia a dispărut 
nu numai ca fapt literar, dar și ca 
ecou literar, cu atit mai mult cu cit 
nimeni sau aproape nimeni, din pri
cina acestei deficiențe editoriale, nu 
poate emite, cu citeva fericite excep
ții, o reală judecată de valoare asu
pra operei unui actual dramaturg 
român.

Poate că unele din lucrurile pe care 
le-am spus par a fi prea de meserie. 
S-ar putea să fie așa. Un lucru insă 
mi se pare limpede și mai presus de 
orice discuție. Editura ca institute 
(deci, nu o editură luată anume, ci 
totalitatea editurilor) trebuie să re
flecte. prin natura, structura și sen
sul ei de a fi. o realitate literară e- 
xistentă, în întreaga ei complexitate 
(de gen, de sens, de evoluție) și in 
întregul ei registru valoric. Altfel 
spus, editura trebuie să facă, să pro
ducă. Cine oare poate să explice de ce 
o editură oarecare publică cu dragos
te, considerație și devotament volume 
despre dramaturgia românească ac
tuală și în același timp refuză să pu
blice dramaturgia românească actua
lă însăși, eu excepția, repet, cu totul 
și cu totul notabilă a editurii „Emi- 
nescu“ ? Și, mai recent, a Junimii 
de la Iași.

Mi-e greu să depistez cauzele care 
au dus la această situație. E posibil 
să fie vorba de cauze multiple și co
incidente. Oricare ar fi însă cauzele, 
situația a durat 
putem permite 
continuare. Este 
treg gen literar 
ocupările editoriale. în momentul de 
față nu cauzele ne interesează, 
lichidarea stării de lucruri. Nu 
interesează atit lupta pentru 
cut care oricum s-a dus. ne 
sează lupta pentru prezentul 
cel de, toate zilele.

Dramaturgia, bineînțeles — mai 
trebuie spus ? — dramaturgia valo
roasă, de un nivel estetic și politic 
superior — trebuie 
față nu numai pe 
volum.

prea mult ca să ne 
luxul să dureze in 

intolerant ca un in
să fie ocolit in pre-

ci 
ne 

un tre- 
intere- 
nostru

să se arate la 
scene, ci și in

de existentă — grupul co
ral — un fel de cor în mi
niatură si grupul vocal de 
horitoare — de fapt cele 
mai numeroase, constituind 
un specific al zonei — 
acestea au atins cifra 
de 88.

Diversificarea formații
lor din punct de vedere al 
genurilor este si ea remar
cabilă. Se constituie si se 
dezvoltă corurile camerale 
(„Musica", al «indicatului

Joa. Băseștl, Șișeștl, Dum- 
brăvita). în unele comune 
ca Satulung, Șomcuța Mare 
activînd mai multe for
mații corale. Ca o for
mație model, cu un Înalt 
grad de profesionalizare, 
s-a afirmat si funcționea
ză „Corala" asociației 
„Prietenii muzicii", condu
să de experimentatul diri
jor și profesor Gheorghe 
Velea, din Baia Mare, ac
tivînd pe lingă centrul ju
dețean de îndrumare și 
școala populară de artă. 
Ea dă lunar cite 3—4 con
certe în întreprinderi, in
stituții și căminele cul
turale.

Cum se desfășoară acti-

manență la dispoziția di
rijorilor partiturile nece
sare, centrul de îndru
mare organizează instruiri 
de scurtă durată cu diri
jorii, pe teme de speciali
tate. dar de mai mare folos 
se dovedesc a fi contactele 
directe și permanente, pe 
teren, cu formațiile corale".

Se poate afirma că miș
carea corală maramureșea
nă beneficiază de contri
buția decisivă a unor diri
jori de diferite specialități 
si virste. români, maghiari 
și ucraineni, care dau vi
goare si experiență crezului 
artistic al formațiilor pe 
care le conduc : Valentin 
Băințan — Fînteușu Mare.

corului din satul Dămăcu- 
șeni: Din tinerețe mi-a plă
cut să mă ocup de cor. Si 
fiindcă mă .bucur de spri
jin, nici acum, după ce m-ara 
pensionat, nu m-am despăr
țit de această activitate. De 
trei ori pe săptămină fac 
repetiții cu corul mixt pe 
patru voci, din care fac 
parte țărani cooperatori, 
muncitori, cadre didactice. 
Desfășurăm o activitate 
permanentă. Prezentăm 
spectacole și In afara lo
calității. C'intăm in limba 
maghiară șl în limba româ
nă. iar publicul ne ascultă 
cu interes si emoție pen
tru că dăm glas bucuriei 
de a munci și trăi înfrățiți.

învățătorul Nicolae Ar
delean. dirijorul corului 
mixt din Rona de Sus. 
formație corală ucrainea
nă. care are .o activitate 
permanentă de peste 30 de 
ani, ne-a mărturisit satis
facția pe care o are ca 
animator al mai multor 
formații din comună (co
rul mare, corul elevilor, 
grupul vocal si orchestra 
de mandoline) : „S-a sta
tornicit $i aici un bun 
obicei de a face schimb de 
spectacole cu corurile din 
localitățile cu populație 
ucraineană — Poienile de 
sub Munte, Ruscova si Re- 
meți. Acum se află in pli
nă desfășurare migăloasa 
muncă de șlefuire a inter
pretării fiecărui cintec, in 
dorința de a obține un loc 
cit mai inalt intre forma
țiile din județ. Participăm 
cu succes la toate marile 
manifestări locale, bucu- 
rindu-ne de sprijinul larg 
al comitetului comunal de 
partid si al locuitorilor".

Desigur, mai sint resur
se încă nefructificate. O 
seamă de localități fac 
încă puține eforturi de a 
înjgheba colective corale, 
altele abia le-au scos in 
public (Mireșu Mare, Cav- 
nic, Copainic-Mînăștur). 
dar participarea la cea de 
a doua ediție a Festivalului 
„Cîntarea României" pre
supune ridicarea perma
nentă a exigentelor, a ca
lității, a nivelului artistic, 
cerință la care cele mal 
multe formații răspund 
prin îmbogățirea si înnoi
rea repertoriului si prin- 
tr-o tot mai activă prezen
tă în fața publicului.

LA TEATRUL POPULAR DIN RÎMNICU VÎLCEA

A doua premieră a stagiunii:

„D ale carnavalului"
de I. L. Caragiale

După „Excursia" de The
odor Mănescu, pusă in sce
nă la sfîrșitul anului tre
cut, Teatrul popular din 
Rm. Vîleea a prezentat re
cent o nouă premieră : co
media „D’a-le carnavalu
lui" de I. L. Caragiale. Este 
cea de-a doua în această 
stagiune, în care actorii 
vîlceni au mai jucat, in re
luare, comedia muzicală 
„Cele două orfeline" de 
Eugen Mirea și H. Măli- 
neanu și drama „înainte 
de revărsatul zorilor" de 
Doru Motoc.

Spectacolul, realizat în 
viziunea regizorală a lui 
Mircea Cornlșteanu, de la 
Teatrul Național din Cra
iova. reușește să redea, cu 
destulă fidelitate, acea în
treagă țesătură conrjplicată 
a intrigii caragialiene, cu 
limbajul șl moravurile spe
cifice periferiei bucurește- 
ne de acum o sută de ani, 
fără însă a propune o in

terpretare nouă a piesei. 
Asistăm, astfel, la o mon
tare „clasică", în care ac
centul cade mai ales pe 
sublinierea automatismelor 
verbale ale personajelor, 
îngroșate pînă la vulgari
tate, ca și pe demascarea 
ipocriziei și meschinăriei 
acestora, satirizate subtil 
prin quiproquo-urile din 
actul doi, provocate de 
schimbarea costumelor. Ac
țiunea (concentrată intr-un 
decor unic, dar funcțional, 
semnat de scenograful cra- 
iovean Vasile Buz) cunoaș
te in desfășurarea ei o gra
dație lentă, in care acumu
lările succesive duc la o 
incisivă analiză pentru a 
izbucni exploziv în final, 
dezlegînd și împăcind 'toa
te încurcăturile.

Subordonîndu-șl jocul in
tențiilor tinărului regizor 
craiovean, care construieș
te o lume agitată, populată 
de oameni pasionali, cole

rici. violenți, meschini, ac
torii vîlceni creează citeva 
tipuri bine individualizate, 
cum ar fi Iancu Pampon, 
interpretat sigur și nuanțat 
de Dorel Popa, Iordache 
(Ioan Dițoiu), complice și 
insinuant, gata să-i calce 
pe urme stăpînului său. 
Nae Girimea (Valentin Sla- 
bu, ceva mai reținut ca de 
obicei), dar mai ales Cră- 
cănel, înșelat și bătut, și 
de aceea dornic de răzbu
nare, deși incapabil fizic și 
moral să o facă, personaj 
interpretat cu mult tempe
rament de Dan Mayer (ar
hitect de profesie), care 
trece cu ușurință de la o 
stare sufletească la alta, 
demonstrind o mare dispo
nibilitate mimică șl un simț 
scenic dezvoltat, destul de 
matur pentru condiția sa 
de artist amator. Zări Glă- 
van, în rolul Miței Baston, 
și Fivi Mintages, în cel al 
Didinei Mazu, ne oferă i-

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scinteil"

maginea a două rivale pă
timașe, dezlănțuite pină in 
momentul împăcării resem
nate. povestea sugerind a 
o lua de la capăt, pe a- 
ceeași canava a ipocriziei 
și promiscuității morale 
tacit acceptate. Paul Cre
tan (un Catindat cam prea 
șarjat, totuși). Tică Du
mitrescu, Mitică Ifrim, 
Măriuca Iagăru și Ion 
Manda întregesc o distribu
ție atent aleasă, . servind 
corect și cu pasiune indi
cațiile regizorale.

„D’ale carnavalului" este 
un spectacol reușit, care 
se adaugă celorlalte succe
se realizate de-a lungul a- 
nilor de inimosul colectiv

vilcean, laureat pe țară al 
mai multor ediții ale Fes
tivalului de teatru „I.L. Ca
ragiale" și ale concursului 
republican al formațiilor 
artistice de amatori. înfiin
țat în urmă cu 15 ani (deși 
începuturile mișcării tea
trale de amatori datează 
din 1921), Teatral popular 
din Rm. Vîleea (director 
Gheorghe Marinescu) se 
conturează, astfel, tot mai 
pregnant ca o prezență ar
tistică de prestigiu în viața 
municipiului și județului, 
suplinind meritoriu absen
ța unei instituții profesio
niste.

Constantin POENARU

B B B B B B B B B B B BBBBBBBBBBBBBBB

Adevărul romanului istoric*)
Una din cele mai agitate și mai 

dramatice epoci din istoria Moldo
vei hrănește substanțialul roman al 
lui Mihail Diaconescu. Adevărul re
torului Lucaci. Cartea lui Mihail 
Diaconescu se sfirseste acolo unde 
începe Neamul Șoim&reștilor de 
Mihail Sadoveanu. în romanul sado- 
venian Ștefan Vodă Tomsa dă fai
moasa bătălie de la Cornul lui Sas 
obținind o netă victorie. între com
batanții războiului de la Cornul lui 
Sas care înscăunează pe Ștefan Vodă 
Tomșa se află și Constantin Movilă, 
cu a cărui moarte se încheie romanul 
Adevărul retorului Lucaci. Tulbură
rile produse de Movilești în istoria 
Moldovei au oferit o. bogată materie 
romanescă, care a slujit atit lui Mi
hail Sadoveanu, cît și actualelor în
cercări de roman istoric.

Adevărul retorului Lucaci cunoaște 
ș adevărată profuziune de perso
naje, unele atestate de istorie, altele 
rod al ficțiunii autorului, care le 
ratează în chip egal in romanul său. 
tntimplările se petrec pe vremea 
voievodului Iancu Sasu, dar nu pu- 
:em spune că eroul principal al re
nanului este voievodul care alungă 
ie Petru Vodă Șchiopul cu ajutor 
urcesc. de vreme ce viitorul domn. 
Constantin Movilă, ocupă cel puțin 
ot atîta spațiu în carte, de vreme ce 
ilt viitor domn, Ieremia Movilă, este 
i prezentă importantă in roman, după 
•um prezent este și voievodul fugar 
’etru Vodă Șchiopul si la fel răscu- 
atul Ion Lungu. un fel de domnitor 
1 răzeșilor războinici din vremea 
omniei lui Vodă Sasu. Personajul 
entral al cărții este retorul Lucaci. 
n intelectual al timpului nurtînd 
ingura uniformă care distingea 
tunci pe intelectualii de profesie de 
imea de rînd : rasa călugărească, 
.etorul Lucaci este un bărbat la 30 
e ani. doct și vestit profesor la 
academia de la Putna. pe care îm- 
rejurările l-au aruncat in tabăra 
lovilestilor fată de care retorul are 

datorie de recunoștință. Romanul 
idevărului" său este romanul „ale
grii" lui. Constrîns de conflictele

*) Mihail Diaconescu : Adevărul 
itorului Lucaci. editura „Eminescu"

timpului să aleagă între datoria mo
rală fată de binefecători si datoria 
fată de țăranii si tara din care se 
trage — se repetă întrucitva situa
ția lui Tudor Șoimaru din Neamul 
Șoimăreștilor — retorul Lucaci op
tează pentru tabăra răsculatilor con
dusă de vărul său Ion Lunau. Ade
vărul retorului Lucaci este la fel ca 
și Rug și flacără de Eugen Uricaru — 
romanul clarificării si edificării unei 
conștiințe, clarificare care nu se în
făptuiește în lungi solilocvii, ci în iu
reșul turbat al unei istorii care nu 
iartă pe nimeni.

Moldova e un obiect de dis
pută nu numai intre partidele

cît rostogolirea continuă a celor trei 
oștiri pe trupul bietei țări : a turcilor 
care susțin pe domn, a boierilor care 
refuză pe Iancu Vodă Sasu. a răze
șilor care-i refuză pe aceștia la un 
loc și înscăunarea și descăunarea per
manentă de domni 7 Tăria romanu
lui Neamul Soimăreștilor ca roman 
istoric (din care reconstituirea in di
recția exterioarei culori locale este 
aproape în întregime absentă) vine 
tot din întemeierea pe un conflict 
specific de epocă : scoaterea răzeși
lor din moșia lor prin abuz de către 
unul din marii boieri ai vremii. Mi
hail Diaconescu nu ignoră nici con
flictul religios al timpului. Ochiul

boierești interne, dar si între turci 
și polonezi, ba chiar și pentru voie
vozii Transilvaniei. Tara e sfisiată 
de aceste lupte intestine si cu tot 
sprijinul turcesc Iancu Vodă Sasu nu 
este pe deplin stăpin în tara lui. 
Boierii fideli lui Petru Vodă Șchio
pul controlează o parte din ținuturi 
sub conducerea strategului Andrei 
Corcodel. răzeșii — răsculat! încă de 
sub domnia lui Petru Vodă Șchiopul 
— din pricina dărilor — sînt stăpîni 
pe o altă parte de tară. Iancu Vodă 
Sasu, dornic și el de impozite noi în 
vederea marilor lui proiecte, nu stin
ge conflictul stîrnit de Petra Șchio
pul. dar nici nu reușește să lichideze 
răscoala. O încercare de conciliere 
între tabăra boierească rebelă si ră
zeși nu ajunge la nici un rezultat.

Forțele social-politlce ale timpului 
sint precis și fericit desemnate de 
autor în acțiune, ceea ce este un 
ciștig însemnat pentru roman. Auto
rul a înțeles că mai importantă decît 
strălucitoarea, dar de multe ori exte
rioara culoare locală, este o secțiune 
adincă in viața conflictuală a țării, e- 
vidențierea celor mai specifice con
flicte de epocă, cele care își pun si
giliul de neșters pe istoria Moldovei 
din acele timpuri. Ce este mai expre
siv pentru „săraca țara Moldovei" de-

autorului merge dincolo de aparențe 
si distinge dincolo de conflictul re
ligios inevitabilul conflict social- 
politic pe care acesta îl ascunde în
totdeauna.

Scriind aceste lucruri, subliniem 
superioritatea de concepție a cărții 
lui Mihail Diaconescu, faptul că 
Adevărul retorului Lucaci este un 
roman istoric nu doar prin recuzită 
și tirade, ci printr-o documentație 
bine asimilată si la fel de bine trans
ferată construcției romanești. El re
fuză tipul de roman istoric, de sor
ginte semănătoristă. întemeiat pe fi
guri voievodale excepționale, conflic
te sîngeroase fără suficient suport de 
epocă, tip de roman care suferea 
■mai ales din pricina absentei inte
lectualității în mai toate planurile. 
Mai ales în această direcție, replica 
autorului e aproape ostentativă. 
„Cartea" ca obiect curent este pre
zentă mai peste tot în romanul său. 
Tipăriturile erau o realitate a vremii, 
și Mihail Diaconescu nu face decît să 
le dea o funcționalitate romanescă, de 
plan doi. dar extrem de semnificati
vă. Boierimea lui e mai puțin in
stinctivă si agresivă, decît în multe 
romane traditionale. accesul ei la 
carte fiind evident. Personajul prin

cipal al cărții este de altfel un inte
lectual și clarificarea prin care trece 
— tipică unui intelectual. Dacă amin
tim că intr-un alt roman anterior, 
Culorile singelui, personajul princi
pal era un zugravi cu alte cuvinte 
un pictor, un artist, putem de
duce o linie programatică in ma
terie de roman istoric. Georg Lu- 
cacs spunea că in romanul istoric 
nu e vorba de a repovesti evenimen
te, ci de a reînvia pe participanții la 
aceste evenimente. A reflecta, cu alte 
cuvinte, destinul colectiv al unei țări, 
al unei perioade in destinul indivi
dual al anonimului. Acest lucru ii 
reușește lui Mihail Diaconescu in 
Adevărul retorului Lucaci. Romanul 
e bine compus, bine condus și destul 
de alert. Personajele corect conturate, 
totdeauna credibile, lipsite de surpriză, 
sint însă fără adîncime psihologică. 
Ele servesc doar acțiunea, fără pu
tința de a se autonomiza in ochii lec
torului și a deveni memorabile. Cîte
va momente se impun însă atenției 
noastre : fuga tinărului Constantin 
Movilă din Polonia este de o remarca
bilă autenticitate psihologică, figura, 
interesantă, a voievodului Iancu 
Sasul. Autorul reușește să-și in
trige cititorii și cu ajutorul de
monicului trio din care face par
te frumoasa Despinisa. Ei tra
versează cartea ca un preludiu 
fatal ai viitoarei căderi domnești. 
Remarcabil este episodul decapită
rii lui Iancu Vodă Sasul pe eșafod 
polonez în prezenta, semnificativă, a 
fatalului trio de falsi negustori. 
Mihail Diaconescu a știut să stăpî- 
nească cu mină sigură o distribuție 
întinsă într-un roman amplu. Ad
versar al falsei culori locale, el nu 
face abuz de arhaisme pentru a de
fini epoca. Stilul e fluent, nu lipsit 
pe alocuri de întorsături sadoveniene, 
care insă nu covîrșesc cartea. Cu 
atit mai mult surprind unele ana
cronisme lexicale — „melanholie" e 
un neologism care apare o sută de 
ani mai tîrziu în limbajul cărturari
lor — într-un roman istoric supe
rior conceput si atent supravegheat.

M. UNGHEANU

Retrospectiva Nicu Enea
Retrospectiva Nicu 

Enea s-a deschis, sub 
egida Consiliului Cul
turii șj Educației So
cialiste și a Muzeului 
județean de istorie și 
artă Bacău, la Galerii
le de artă băcăuane. 
Expoziția însumează 
circa 65 de lucrări, ri
guros selectate, din 
colecțiile muzeelor de 
artă ale Republicii So
cialiste România, Pe- 
leș, Bacău, Iași, Plo
iești etc., cît și din- 
tr-o serie de colecții 
particulare bucurește- 
ne șl băcăuane, apte 
să justifice aprecierile 
de care s-a bucurat 
creația acestui artist 
moldovean în perioada 
interbelică, creație 
peste care, din păcate, 
s-a așternut colbul ui
tării.

Beneficiind de un 
mare număr de lucrări 
selectate abil din peri
oadele de început de 
căutare a unui drum 
propriu în artă (1921— 
1927), cît și din acelea 
de maturizare și ma

nifestare din plin a 
talentului (1928—1917) 
și doar de 4 din ulti
ma perioadă (1948— 
1959), grevată de une
le tribulații, pe care 
personalitatea viguroa
să și bogată a picto
rului băcăuan le-ar fi 
depășit, dacă moartea 
(16 septembrie 1960) 
n-ar fi pus capăt atit 
de timpuriu activității 
sale.

Comuniunea orga
nică a artistului cu 
mediul rural alimen
tează tot ce a creat 
mai autentic in cei 30 
de ani închinați artei 
— scene de muncă Și 
odihnă la cimp, de 
tirg șj iarmaroc, în al 
căror peisaj este re
prezentat omul, țăra
nul român. Si, amin
tind de „eroul princi
pal" al acestor pînze, 
trebuie să subliniem 
că în reprezentarea Iui 
pictorul a rezistat se
ducției exercitate de 
opera grigoresciană, 
generatoare de epigoni, 
ca, de altfel, și față

de idilismul de orice 
factură.

Nicu Enea și-a va
lorificat in lucrări pro
pria sensibilitate, care, 
încă din prima perioa
dă de creație s-a do
vedit capabilă de a 
crea o armonie și o 
expresie specifice.

Profilul moral al ță
ranilor creați de ar
tist in primele două 
perioade de activitate 
artistică se circum
scrie vechiului tip de 
ruralitate bazată pe 
mitul legăturii cu pă- 
mîntul.

Preocupat pînă că
tre sfîrșitul vieții mai 
mult de reprezentarea 
omului și a peisajului 
decît de aspectele for
male, Nicu Enea a 
manifestat o anume 
impermeabilitate la 
căutările febrile ale 
perioadei interbelice 
care l-au ferit de in
fluențe, menținînd in
tact accentul pur al 
creației.

Grlqore 
V. COBAN

Zile de vară în sate 
din Moldova

(Urmare din pag. I)
te 1 S-ar putea spune că fericele poet 
înfășurat într-un gros halat pină la 
călcîie s-a și așezat la masa de scris, 
in sobele albe duduie focul, se înțe
lege, cățelul picotește pe perna lui, 
penița lunecă, foșnește, scirțiie pe 
hirtia de mătase. Stăpinul scrie o 
scrisoare vechiului său prieten, Ion 
Ghica, fostul bei de Samos ; „Ami
ce...".

Cu adincă evlavie, cu pioșenie, un 
grup de scriitori din Iași, Cluj-Na- 
poca, București, Bacău au cinstit 
printr-un pelerinaj la Mircești me
moria marelui om de litere, el sin
gur o atit de importantă instituție 
culturală a vremii lui. S-au citit 
poezii și cu emoție s-a evocat chipul 
poetului.

A doua zi, duminică, sîntem cu
toții la Botoșani. Despre acest 
ținut neapărat trebuie să scriu 

un reportaj de minte și inimă, cum 
cu adincă și naivă pasiune se expri
mau înaintașii. Vremuri în care sim
plitatea era încă la mare preț. Astăzi 
ritmurile sînt altele, firește, nu pu
tem gindi problemele noastre în spi
rit pașoptist, de pildă, sigur că nu, 
dar meditind la acei oameni avem 
mereu de învățat. Iată ginduri de 
școlar pe care le transcriu fără pre
judecăți. Amintesc și celor care știu: 
Eminescu, Iorga, Enescu, Luchian. 
Este fără îndoială un ținut miracu
los. Enormă fecunditate. Descoperi- 
ți-vă, păstrați tăcere ! Așa cum în 
mitologii, dintr-un ochi, dintr-un 
creier, dintr-o inimă, dintr-o sămîn- 
ță, in sfîrșit, ieși un popor, o spiri
tualitate, o lume... Am iubit, așadar, 
ținutul înainte de a-I vedea. Dar la 
Botoșani, o altă emoție s-a adăugat 
evlaviei culturale, atunci cind prim? 
oară l-am văzut. Orașul, cu casele 
lui albe, ziduri groase și coloane de 
zid, grădinile adinei și arborii uriași 
tăcuți și cuprinși deopotrivă de în
tuneric și lumină mă tulbură atunci 
ca un leagăn al unei copilării desco
perite pe neașteptate. Ceva venea și 
din ușurateca mea nostalgie pentru 
case vechi, liniște, ziduri etc. Acum 
cincisprezece ani era și destulă ma
hala pe acolo, dughene sordide, bor
deie coșcovite, dar acum toate aces
tea dispar ca o plagă veche căreia 
i s-a găsit leacul. Noua urbanistică- 
izbucnește aici spectaculos. Aici se 
simte, se vede schimbarea. E mai 
mult de spus. De notat : oameni, ca
ractere, industrie, viața la țară. De 
revenit cit se poate de repede.

Casa in care se născu Iorga îmi 
amintește de casa din Humulești, unde 
Creangă își trăi fericita copilărie. 
Cele două case nu „seamănă". , dar 
au un aer comun. Cred că simplita
tea in formele cele mai puțin rigide 
cu putință. Sau mai degrabă „cumin
țenia". absenta oricărei trufii. Un 
singur lucru licăre acum în mintea 
mea : pe o măsuță, rezemată de pe
rete, placa cu numărul mașinii (6211 
— B) cu care gorilele ce trecuseră 
Si pe la universitate și prin ceva fi
lozofii și mai ales prin școala urii îl 
duseră pe Iorga la moarte. Si. ală
turi, extrasul din registrul „Stării ci
vile pentru morti in anul 1940. sec
torul albastru". Excursiile școlare, 
din anii cei mai tineri, ar trebui să 
înceapă cu casa lui Iorga. la Boto
șani.

La Ipotești este în proiect o lu
crare monumentală. Va tre
bui să i se dea impor

tanța pe care altădată voie
vozii o dădeau zidirii de ctitorii. 
Va trebui să fie o operă care să cu
prindă deopotrivă ceva din măreția 
tăcută a Columnei traiane și un licăr 
din strălucirea Clostii cu puii de aur. 
Să .putem spune : această tăcere pre
lungită este recompensată de ce ve
dem acum aici. Asa să fie.

Nesfîrșitele coline în blindă lune
care. pădurea, lacul, umbra îngindu- 
rată a poetului, gloria acestor locuri, 
totul să fie cuprins pe temelia casei 
unde Eminescu văzu lumina zilei.

Era o vreme cu soare. Deodată se 
întunecă. Un nor mare, negru veni 
Pină deasupra noastră. Eram cu toții 
sub teiul puternic și încă tînăr care 
sțrînge în umbra lui mormintele pă
rinților și ale fraților poetului, capela 
veche de lemn și cea nouă de zid ri- , 
dicată prin strădania lui Iorga. Veni 
o ploaie ce cu mare putere si furie 
ne bătu și ne adună la un loc sub 
streașină de șindrilă. Apa cădea din 
cer ca în vremea potopului. Nu ne 
puteam apăra. Si după ce ne udă de 
tot și cu toții ne resemnarăm, ploaia 
curse mai potolit, vîntul stătu, sim
țirăm că apa era caldă și priete
noasă. scoaserăm strigăte de bucurie 
și ne spălarăm mîini'e și fata în și
roaiele limpezi ce se scurgeau din 
streșini. Ieși soarele și ne uscă în- 
tr-o cl ipă. Astfel, bucuria noastră fu 
deplină, ca în copilărie, dincolo de 
bine si rău.

tv

• ALBA. Tradiționala sărbă
toare a Tîrgului de fete de pe 
Muntele Găina, in ciuda vremii 
deosebit de reci și umede, a 
reunit mii de locuitori ai satelor 
din jur. artiști amatori, turiști 
din întreaga țară. Pe Muntele 
Găina și in comuna Avram Ian
cu. localitate situată la poalele 
masivului, au evoluat formații 
artistice din județele Hunedoa
ra, Cluj. Bihor și altele. Și-a 
dat concursul și cenaclul „Fla
căra", condus de poetul Adrian 
Făunescu. Au fost prezentate

spre vinzare produse de artiza
nat lucrate îndeosebi din cera
mică Și lemn, specifice zonei 
Munților Apuseni. (Ștefan Di- 
r.ică). • IAȘI. în seria manifes
tărilor cultural-educative dedica
te aniversării a 2 050 de ani de 
la constituirea primului stat dac 
centralizat și independent au 
avut loc la Iași simpozioane și 
expuneri pe tema „Columna tra- 
iană — autentic act de naștere 
al poporului român" și „Bure- 
bista, cel dinții și cel mai mare 
dintre regii traci". La Iași s-a

deschis o tabără cu profil avia
tic de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, organi
zată de C.C. al U.T.C. Participă 
tineri și tinere din mai multe 
județe ale țării care, cu ajutorul 
unor instructori de specialitate, 
se inițiază in domeniul zborului 
cu motor, planorism și parașu
tism. Concomitent, în tabără se 
desfășoară largi activități poli
tico-educative și cultural-sporti
ve. Sub genericul „Itinerare eu
ropene", galeriile revistei „Cro
nica" găzduiesc o expoziție de

Mici artiștl-dansatorl din Miercurea Ciuc

grafică a pictoriței Iulia Hălău- 
cescu. (Manole Corcaci). • HAR
GHITA. La Miercurea-Ciuc sînt 
programate acțiuni politico-edu
cative și cultural-artistice gru
pate sub genericul : „Săptămî- 
na întreprinderii". Intre acestea: 
expuneri, dezbateri, simpozioa
ne, expoziții, montaje literare, 
seri de cîntece și poezie patrio
tică, de dansuri. La Galeriile de

artă din Miercurea-Ciuc este 
deschisă expoziția pictorului 
Elaș Leonid. (I. D. Kiss). • BA- 
CAU. în zilele de 28, 29 și 30 
iulie 1978, 4tib egida Festivalului 
național „Cintarea României" 
(ediția a II-a — etapa de masă), 
în municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej se va desfășura cea 
de-a Xl-a ediție a Festivalului- 
concurs de muzică populară și

ușoară românească „Retorta 
de cristal", organizat de con
siliul municipal al sindica
telor. Și-au anunțat participarea 
reprezentanți ai orașelor Piatra 
Neamț, Iași, Buzău. Craiova, 
Mediaș, Pitești. Ploiești, Sucea
va, Tg. Mureș, Tulcea, Vaslui, 
Focșani, Buhuși. Cîmpia Turzii, 
Constanța, Arad, Oradea, Tîrgo- 
viște, Bacău și, bineînțeles, ai 
orașului-gazdă, (Candiano Pri
ceputul. • MURES. Pe stadio
nul „Mureșul" din orașul Luduș

s-a desfășurat, în prezența a 
peste 3 000 de spectatori, o am
plă manifestare cultural-sporti- 
vă. La întrecerea organizată în 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" șl a com
petiției sportive „Daciada" au 
participat sportivi fruntași din 
județ și formații artistice ale 
clubului muncitoresc din locali
tate. soliști laureați ai primei 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". (Gh. Giur
giu). • ARGEȘ. în zilele de

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10.10 Idei contemporane. între realitate 

și apologie
10.30 Antena vă aparține, Selectluni din 

spectacolul prezentat de județul 
Sălaj

11,00 „Gorjule, plai strămoșesc" — (me
lodii populare)

11,25 Incursiune in cotidian. Forumul 
național al pionierilor

11.45 Telex
16,05 Cenaclul. Teleșcoală
16.35 Imagini din Liberia
17.00 Telecronica pentru pionieri
17.20 Tragerea Pronoexpres
17.35 Seara Televiziunii cubaneze
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
19,50 Noi, femeile 1
20.10 Seara Televiziunii cubaneze
20,40 Telecinemateca: „Căpitanul Blood". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor engleze. în distribuție : 
Errol Flyn, Olivia de Havillanri, 
Basil Rathborne. Robert Barrat. 
Regia : Michael Curtiz

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL î

19,50 Desene animate
20.15 Studio T ’78. Ediție dedicată va

canței de vară a elevilor și stu
denților

20,40 Seara Televiziunii cubaneze
21.45 Să discutăm serios despre comedie
22.15 Muzică populară românească

29—30 iulie, în sala căminului 
cultural din comuna Stroești se 
desfășoară a 7-a sesiune știin
țifică de vară a Societății cul- 
tural-științifice „Stroești-Argeș". 
dedicată împlinirii a 60 de ani 
de la formarea statului național 
român unitar. Cu această ocazie 
va avea loc și adunarea gene
rală ordinară a membrilor so
cietății, alegerea consiliului de 
conducere și premierea câștigă
torilor concursurilor instituite de 
societate. (Fi. Dinu).
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Excelenței Sale Domnului HENRI MAIDOU
Prim-ministru al Guvernului Imperiului Centrafrican

Numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului Cen
trafrican îmi oferă prilejul plăcut de a vă adresa calde felicitări și urări de 
succes în îndeplinirea acestei înalte însărcinări.

îmi exprim convingerea că raporturile româno-centrafricane se vor în
tări și mai mult în viitor, spre binele poporului român și al poporului cen
trafrican, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al Republicii 
Sri Lanka va face o vizită in România.

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Sri

Lanka, Abdul Cader Șahul Hameed. 
va efectua o vizită oficială în Româ
nia. în perioada 3-7 august 1978.

Un sfert de veac de la declanșarea 
insurecției naționale cubaneze

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Republicii Democratice Sao Tomă și 
Principe și al meu personal, vă mulțumesc cordial pentru urările adresate 
cu ocazia sărbătorii celei de-a 3-a aniversări a proclamării independentei 
tării mele.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelentei Voastre dorința mea de 
întărire a legăturilor de prietenie statornicite între țările și popoarele noastre 
Iubitoare de pace și de progres, printr-o cooperare activă pe baza acorduri
lor semnate intre guvernele noastre.

MIGUEL TROVOADA
Primul ministru al Republicii Democratice 

Sao Tome și Principe

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Adresez vii mulțumiri Excelentei Voastre pentru felicitările pe care ațî 
avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Portugaliei.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi urările mele sincere ca relațiile 
de prietenje și cooperare dintre cele două țări ale noastre să se întărească 
în continuare.

Primiți, domnule prim-ministru, expresia înaltei mele conslderatiuni.
MARIO SOARES

Primul ministru al Portugaliei

Vizita delegației parlamentare spaniole

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

ADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII PRIMULUI
TRATAT DE PRIETENIE ROMÂND-CEHOSLOVAC

Marți dimineață, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a avut o întrevedere cu dele
gația parlamentară spaniolă, condusă 
de Antonio Hernandez Gil, președin
tele Cortesurilor, care efectuează o 
vizită în țara noastră. Ia invitația Ma
rii Adunări Naționale.

în cursul convorbirii s-au analizat 
evoluția relațiilor de colaborare eco
nomică româno-spaniole, precum și 
posibilitățile de dezvoltare a acestora 
în viitor. Au fost examinate, totodată, 
noi căi și mijloace concrete de 
impulsionare a cooperării econo
mice bilaterale și pe terțe piețe in 
domenii de interes reciproc, de spo
rire și diversificare a schimburilor 
comerciale.

La convorbiri au participat Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale-, Ioan Pop 
D. Popa, președintele Comisiei pen
tru sănătate, muncă, asigurări sociale 
și protecția mediului a M.A.N.

A luat parte ambasadorul Spaniei 
la București. Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dai-Re.

★
Delegația parlamentară spaniolă, 

condusă de Antonio Hernandez Gil, 
președintele Cortesurilor, s-a întâlnit, 
în aceeași zi, cu Angelo Miculescu,

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare.

Cu acest prilej au fost discutate, 
pe baza analizei rezultatelor colabo
rării româno-spaniole în domeniul 
agriculturii și industriei alimentare, 
aspecte legate de lărgirea și intensi
ficarea conlucrării dintre cele două 
țări în sfera producției vegetale și 
animale, de creșterea volumului 
schimburilor de produse agroalimen- 
tare.

*
în cursul după-amiezii. delegația 

parlamentară spaniolă s-a întâlnit cu 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

In timpul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția fată de cursul ascendent 
al relațiilor statornicite între Româ
nia și Spania în diverse domenii, evi- 
dențiindu-se rolul important pe care 
îl deține dezvoltarea legăturilor bi
laterale în plan politic, diplomatic, 
economic, cultural-artistic în an
samblul eforturilor îndreptate spre 
crearea și consolidarea unui climat 
de pace, securitate și înțelegere în 
Europa și in întreaga lume,

★
Oaspeții spanioli au vizitat, în 

aceeași zi, noi cartiere, precum și 
obiective social-culturale din Bucu
rești.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a asaltului 
cazărmii Moncada — Ziua insurecției naționale cubaneze, 
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de.Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal. vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba. Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Cuba, poporului cu
banez prieten, felicitări cordiale și un călduros salut 
tovărășesc.

Istoricul asalt asupra cazărmii Moncada a marcat 
începutul ultimei etape a luptei poporului cubanez pen
tru eliberare națională și socială, pentru independență și 
progres social, care prin victoria revoluției cubaneze de 
la 1 ianuarie 1959 a inaugurat o nouă eră în viața și

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

destinele tării, a deschis calea unor profunde transfor
mări revoluționare pe pămîntul Cubei.

Poporul român se bucură sincer de realizările obținute 
de poporul cubanez, sub conducerea partidului său co
munist. în dezvoltarea economico-socială a țării și îi 
urează din inimă să obțină în continuare noi și noi succese 
în înfăptuirea hotărîrilor primului Congres al Partidului 
Comunist din Cuba, în edificarea societății socialiste.

Folosim acest plăcut prilej pentru a ne exprima con
vingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilate
rală dintre partidele și țările noastre vor cunoaște în 
continuare o evoluție ascendentă. în interesul reciproc al 
poporului român și poporului cubanez, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii in lume.

Cu sentimente de inaltă stimă și prietenie,

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Teatrul „Alexandru Davila" din 
Pitești a găzduit, marți după-amiază, 
o adunare festivă, organizată cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
semnării primului Tratat de priete
nie româno-cehoslovac și a 10 ani 
de la semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare șl asistentă 
mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor județene și municipale de 
ps ,d șl de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, un mare număr de 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

Vorbind despre semnificația celor 
două evenimente, Valeriu Nicolescu, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Pitești al P.C.R., primarul muni
cipiului, a subliniat relațiile strinse 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările șl popoarele noastre, 
relații care au căpătat noi valențe, 
s-au dezvoltat și aprofundat în ca
drul favorabil creat de tratatul în
cheiat cu trei decenii în urmă și de 
noul tratat, de la a cărui semnare 
se împlinesc 10 ani. Vorbitorul a evi

dențiat contribuția hotăritoare a în
tâlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak la extinderea și întărirea 
continuă a raporturilor prietenești 
rom â no-cehoslovace.

în continuare a luat cuvîntul ge- 
neral-locotenent Ștefan Romocusky, 
atașat militar și aero al R.S. Ceho
slovace la București, care a relevat 
faptul că tradiționalele relații de prie
tenie româno-cehoslovace au cunos
cut în anii socialismului un curs me
reu ascendent, evocînd în acest ca
dru importanța semnării celor două 
tratate. In dezvoltarea colaborării 
rodnice dintre Partidul Comunist din
Cehoslovacia și Partidul 
Român, dintre Republica 
Cehoslovacă și Republica

Comunist 
Socialistă 
Socialistă

România — a subliniat vorbitorul —
un rol determinant l-a avut dialogul 
la nivel înalt dintre tovarășii Gustav 
Husak și Nicolae Ceaușescu, care a 
marcat momente de referință în cro
nica raporturilor bilaterale, în adîn-
cirea prieteniei și amplificarea con
lucrării dintre p'artidele, țările și 
popoarele noastre. (Agerpres)

Vizita unei delegații a Partidului Conservator din Anglia
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului Con
servator din Anglia, condusă de lor
dul Bessborough. care face 6 vizită 
în țara noastră, la invitația Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Din delegație fac parte 
Alan Howarth și Scott Hamilton, 
membri ai Partidului Conservator.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Mihai Dalea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S.. Radu Voi- 
nea și Dezideriu Szilagyi. membri 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Au fost prezenti Colin Mays. în
sărcinat cu afaceri a.i. al Marii Bri
tanii la București, alti membri ai 
ambasadei.

★
In aceeași zi. tovarășul Mihai Da

lea. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S.. a avut o întrevedere 
cu delegația Partidului Conservator 
Britanic, condusă de lordul Bessbo
rough. In cadrul întrevederii au 
fost abordate unele aspecte privind 
preocupările actuale ale celor două 
organisme politice.

Poporul cubanez aniversează as
tăzi un moment de răscruce 
al Istoriei sale. La 26 iu
lie 1953, un grup de tineri 
revoluționari, în frunte cu Fidel 
Castro, a atacat garnizoana Mon
cada din Santiago de Cuba, puter
nic bastion în care se aflau con
centrate importante forțe armate 
ale regimului reacționar al genera
lului Batista. Asaltul asupra aces
tei cazărmi a marcat actul de naș
tere al insurecției armate, care a- 
vea să triumfe în ianuarie 1959.

Victoria revoluției, profundele 
prefaceri înnoitoare petrecute în 
viața politică, economică și so
cială a . țării au descătușat for
țele creatoare ale poporului cuba
nez care, sub conducerea partidu
lui său comunist, a obținut impor
tante realizări în opera de făuri

re a noii orînduiri. Făcînd bilanțul 
acestor realizări, primul Congres al 
Partidului Comunist din Cuba a 
trasat direcțiile de perspectivă ale 
dezvoltării multilaterale a tării, a- 
doptînd. în același timp, hotărîri 
importante privind desăvîrșirea 
procesului de instituționalizare a 
puterii populare în Cuba.

Poporul român urmărește cu sen
timente de caldă simpatie eforturile 
creatoare ale oamenilor muncii din 
Cuba, se bucură de izbînzile re
purtate de primul stat socialist din 
emisfera occidentală în edificarea 
noii orînduiri sociale. Intre Româ
nia și Cuba. între popoarele noas
tre s-au statornicit și se dezvoltă 
raporturi de colaborare prieteneas
că în diferite domenii de activitate 
— politic, economic, științific, cul
tural.

Factorul hotărî tor al adîncirii pri

eteniei și conlucrării româno-cu- 
baneze îl constituie dezvoltarea re
lațiilor dintre forțele politice care 
conduc cele două țări — Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cuba. în acest cadru, sint 
cunoscute întâlnirile și convorbirile, 
de la București și Havana, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro ; este, desigur, evident că 
adincirea relațiilor dintre partidele 
noastre comuniste constituie premi
sa unor noi perspective pentru lăr
girea și diversificarea colaborării 
româno-cubaneze, pe multiple pla
nuri.

Cu prilejul acestui moment săr
bătoresc, poporul român adresează 
poporului cubanez un cordial salut 
și ii urează să obțină noi victorii 
în construcția socialismului. în ac
tivitatea pusă în slujba progresu
lui și prosperității patriei sale.

Șantierul minier de la Moa

Cronica
În cadrul „Lunii de 

poporului
Marți, la întreprinderea mecanică 

navală din Galați, a avut loc o a- 
duriare organizată în cadrul „Lunii 
de Solidaritate cu lupta poporului co
reean", la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii din întreprindere.

Au luat parte Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene în țara 
noastră. Riu Biang Riang, președinte 
al Consiliului popular al municipiu
lui Nampho, conducătorul unei dele
gații ce se află într-o vizită de 
prietenie la Galați.

în cuvîntul său, Constantin Iacob, 
directorul întreprinderii, a reliefat 
succesele de seamă obținute în ope
ra de făurire a socialismului în R.P.D. 
Coreeană, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen. Partidul și sta
tul nostru — a spus în contiriuare 
vorbitorul — au sprijinit întotdeauna 
și sprijină cu hotărîre inițiativele și 
propunerile constructive ale Partidu
lui Muncii din Coreea consacrate 
realizării idealului național de reu- 
nificare pașnică și independentă a 
țării. Această poziție consecventă a 
României socialiste a fost puternic a- 
firmată în documentele comune ro- 
mâno-coreene, semnate cu prilejul

solidaritate cu lupta 
coreean1*
întâlnirilor și convorbirilor, de la 
București și Phenian, dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, precum și în cadrul O.N.U. șl 
al altor foruri internaționale.

La rîndul său, Riu Biang Riang a 
subliniat realizările dobîndite de 
R.P.D. Coreeană în construirea noii 
orînduiri, precum și hotărîrea po
porului său de a înfăptui unificarea 
pașnică și independentă a pa
triei conform principiilor și orien
tărilor elaborate de tovarășul Kim 
Ir Sen. „Poporul frate român — a 
spus vorbitorul — a manifestat nu 
numai în trecut sprijinul și solida
ritatea sa față de cauza justă a po
porului nostru, dar continuă și astăzi 
să sprijine și să încurajeze activ 
lupta noastră". Vorbitorul a eviden
țiat faptul că dezvoltarea raporturi
lor bilaterale a fost puternic stimu
lată de convorbirile dintre tovarășii 
Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu, 
dialogul româno-coreean la nivel 
înalt, documentele convenite cu a- 
cest prilej înscriind o nouă și stră
lucită pagină în cronica legăturilor 
de prietenie, solidaritate și conlu
crare, pe planuri multiple, dintre 
partidele, popoarele și statele noas
tre.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXV-a ani
versări a asaltului cazărmii Moncada 
— Ziua insurecției naționale cuba
neze, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist. 
Consiliul National al Femeilor. Co
mitetul National pentru Apărarea 
Păcii, alte instituții centrale si orga
nizații de masă din tara noastră au 
trimis telegrame de felicitare institu
țiilor și organizațiilor similare din 
Republica Cuba.

★
în cadrul schimburilor culturale 

româno-canadiene, marți seară, la

zilei
cinematograful „Studio" din Capitală, 
a avut loc spectacolul de gală cu fil
mul canadian „J. A. Martin — foto
graf". Spectacolul de gală a fost în
tregit de două scurtmetraje : docu
mentarul „Metropola" și filmul de 
animație „Mierloiul" de Norman 
McLaren. Au participat reprezentant! 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, cineaști, alti oameni de cul
tură și artă. A fost de față Joseph 
Elmo Thibault, ambasadorul Canadei 
la București. Au fost prezenți șefi de 
misiuni acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Nicaro șl Moa. localități 
așezate la cîteva zeci de 
kilometri depărtare una de 
alta. între contraforturile 
muntoase- ale Sierrei Ma- 
estra, cuprind așa-numita 
„inimă de nichel" a Cubei. 
Geologii care i-au sondat 
adincurile apreciază că re
zervele aflate aici sînt prin
tre cele mai importante de 
pe continentul american.

Descoperite in zorii aces
tui secol, zăcămintele de 
nichel au fost luate în stă- 
pînire. ca mai toate bogă
țiile Cubei, de o socie
tate străină. încă de 
la început, la Nicaro au fost 
construite o exploatare mi
nieră si o întreprindere de 
semifabricate din otel dar 
furnalele sale au încetat 
să fumege după pri
mul război mondial. în 
timpul celei de-a doua con
flagrații mondiale, nichelul 
cubanez îsl reia precipitat 
expansiunea. In 1958 
este dată în exploatare o 
nouă întreprindere, la Moa.

Pe lîngă semifabricate, ea 
trebuia să extragă un me
tal la fel de prețios — co
baltul. Cu aceeași destina
ție — străinătatea.

Patriotii. poporul cuba
nez au hotărît însă altfel 
atunci cînd au Început lup
ta împotriva exploatării și 
asupririi. In cadrul mișcă
rii revoluționare „26 iulie", 
născută după temerarul 
asalt asupra Moncadel. s-a 
creat o celulă clandestină 
și la Nicaro. condusă de 
minerul Rene Ramos Latu- 
ro. Același miner avea să 
participe la organizarea, in 
Sierra Maestra. a armatei 
insurecționale a Cubei de 
a cărei victorie n-a apucat 
să se bucure, fiind răpus 
în luptă. în amintirea sa 
si a tovarășilor săi de lup
tă. pe care muncitorii din 
Holguin, i-au sprijinit din 
toate puterile — trimițîn- 
du-le întăriri, alimente și 
îmbrăcăminte — uzina me
talurgică din Nicaro poartă 
numele de Rene Ramos 
Laturo.

Cei ce au cunoscut Ni
caro si Moa cu două dece
nii în urmă le-ar recunoaș
te cu greu astăzi, după me
tamorfozele prin care au 
trecut Aproape întregul e- 
chipament al uzinelor a 
fost înlocuit cu utilaj mo
dern. ceea ce a dus la creș
terea considerabilă a pro
ducției de nichel, cobalt și 
alte metale valoroase. S-au 
transformat si locurile de 
odinioară. Au dispărut ba
răcile insalubre, colibele 
mizere din jurul întreprin
derilor. In locul lor s-au 
construit si se construiesc 
în continuare locuințe să
nătoase. scoli si alte unităti 
de interes social-cultural.

Zona minieră Moa este 
un întins șantier. în peri
metrul căruia se întreprind 
în prezent lucrări de extin
deri si modernizări, de a- 
menajare a întregii infra
structuri. Paralel, se exe
cută lucrările de terasare 
pentru implantarea de noi 
unităti productive. La Pun
ta Garda se înaltă o

uzină de tratare a niche
lului. care va fi urmată de 
încă o întreprindere ase
mănătoare. Piesele de 
schimb necesare întreține
rii utilajelor acestor com
plexe metalurgice vor fi 
furnizate de un nou combi
nat. ce se construiește în 
apropiere, iar uzina anexă 
a acestuia va fabrica ele
mentele si structurile me
talice miniere. Barajul 
Nuevo Mundo, a cărui con
strucție se află în stadiu fi
nal. va acumula o cantitate 
de 140 milioane mc de apă, 
destinată aprovizionării în
tregii zone industriale.

Extracția și prelucrarea 
nichelului aduc o mare con
tribuție la dezvoltarea în
tregii economii cubaneze. 
Minerii și metalurgiștii da 
la Nicaro și Moa sînt ho- 
tărîți să facă din această 
platformă industrială una 
din principalele coloane de 
susținere ale edificiului e- 
conomic al patriei lor.

Gabriela BONDOC
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„DACIADA“ - o competiție pentru toți
„Cupa sportului sătesc" pentru județele nordice

Adunarea festivă din

Întîlnire cu ocazia aniversării 
Zilei renașterii Poloniei

Cu prilejul celei de-a 34-a aniver
sări a Zilei renașterii Poloniei, 
marți, la Casa de cultură a sindica
telor din orașul Bistrița, a avut loc 
o întîlnire a membrilor Ambasadei 
Republicii Populare Polone în tara 
noastră cu activiști ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, cu oa
meni ai muncii din localitate.

La întîlnire au luat cuvîntul Flo- 
rica Iordan, secretar al Comitetului 
orășenesc Bistrița al P.C.R.. si Kornel 
Henschke, consilier al Ambasadei Po- 
/ttâei.
Vorbitorii au evocat lupta popoa

relor român și polonez de-a lun
gul istoriei pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru libertate și 
independentă, au relevat succesele

dobîndite de oamenii muncii din 
cele două țări în construcția socia
listă.

Totodată, s-au evidențiat relațiile 
strinse de prietenie si colaborare sta
tornicite între partidele, țările si po
poarele noastre, subliniindu-se im
portanta hotăritoare a întîlnirilor si 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek pentru 
ridicarea pe un plan superior a con
lucrării româno-poloneze atît pe plan 
bilateral, cit si în sfera vieții inter
naționale.

In încheiere au fost prezentate fil
me documentare înfătisînd aspecte 
ale vieții Poloniei de azi.

Tot la Bistrița a fost deschisă o 
expoziție de fotografii.

(Agerpres)

Timp de două zile, bazele sportive 
din 6 comune ale județului Bistrița- 
Năsăud (Șieuț. Teaca. Prundu Bir- 
găuiui. Șieu. Livezile si Josenii Bir- 
găului) au cunoscut animația marilor 
întreceri în cadrul triunghiularului 
dotat cu „Cupa sportului sătesc", la 
care au luat parte reprezentativele de 
oină, fotbal, volei, handbal, tenis de 
cîmp. trintă. tenis de masă, atletism. 
POPice. orientare sportivă, tir. sah din 
mediul rural apartinînd județelor 
nordice Suceava, Maramureș și, evi
dent. Bis’trița-Năsăud. Au participat 
la întreceri mai bine de 600 de con
curent!. bărbați și femei, adică cei 
mai buni dintre cei 50 000 de locuitori 
ai satelor din cele trei județe, iubi
tori ai sportului si disciplinelor men
ționate. evidențiat! ai fazelor de pre- 
selectie. Scopurile acestei largi com
petiții de masă interjudețene. orga
nizată în cadrul „Daciadei". au fost : 
stimularea activității sportive sătești, 
întărirea capacității tehnico-organi- 
zatorice a unor consilii comunale 
pentru educație fizică si sport și. nu 
în ultimul rînd. prileiuirea unui

schimb de experiență, stabilirea și 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare între unită
țile sportive din mediul rural, in
tre competitori. Este îmbucurător 
de constatat că toate aceste generoase 
obiective au- fost realizate în între
gime, iar spectacolele sportive în sine, 
chiar dacă nu au beneficiat de con
diții climaterice deosebit de favora
bile. au făcut o bună propagandă 
mișcării în aer liber, sănătății fizice 
și psihice, fortificată prin sport. La 
actuala ediție (a patra de pînă acum) 
nouă locuri I au revenit reprezenta
tivelor județului Suceava, șapte celor 
din Bistrita-Năsăud. cinci sportivilor 
maramureșeni, iar trofeul pus în ioc 
a fost atribuit (prin adiționarea 
punctelor acumulate) sucevenilor — 
care vor fi și gazdele viitoarei ediții, 
de la anul, a acestei deja traditionale 
manifestări a sportului sătesc din 
cele trei județe nordice.

Gh. CRIȘAN
corespondentul „Scînteii"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27# 

88 și 29 iulie. în (ară : Vremea continuă 
să se încălzească șl vă fi frumoasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin noap

tea șl dimineața. Izolat, în nordul țării, 
va ploua. Vînt în general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 22 și 
32 de grade. în București : Vremea va 
continua să se încălzească și va fi 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura în creștere.

• Incepînd de astăzi și pină du
minică, la Sala sporturilor din Con
stanta se va desfășura competiția in
ternațională feminină de volei pen
tru „Trofeul Tomis". La actuala e- 
diție a acestui tradițional turneu 
participă selecționatele Bulgariei. Ca
nadei. Cubei. Poloniei, României și 
formația Penicilina Iași.

• In penultima zi a turneului in
ternațional masculin de handbal de 
Ia Cracovia, selecționata României a 
intilnit formația Italiei, in fața că
reia a ciștigat cu scorul de 43—29 
(18—12).

• în orașul filipinez Baguio s-a 
disputat a patra partidă a meciului 
pentru campionatul mondial de șah 
dintre deținătorul titlului. Anatoli 
Karpov, și șalangerul său. Viktor 
Korcinoi. Partida s-a încheiat re
miză la mutarea a 19-a. Pînă în pre
zent toate cele patru partide s-au 
terminat remiză.
• La Barcelona au continuat cam

pionatele europene de tenis de masă 
pentru juniori. în turneul masculin, 
echipa României a învins cu 5—3 pe 
cea a R.F. Germania.

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a asaltului cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale cu
baneze. marți după-amiază a avut 
loc în Capitală o adunare festivă, or
ganizată de Consiliul National al 
Frontului Unității Socialiste si Comi
tetul municipal București al P.C.R.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Cioară, membra al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului. Vasile Mușat. 
secretar al C.C. al P.C.R.. Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
National al F.U.S.. Aurel Duca, secre
tar al Consiliului Central al U.G.S.R.. 
Dumitra Turcuș, adjunct de șef de 
sectie la C.C. al P.C.R.. general
colonel Marin Nicolescu. adjunct al 
ministrului apărării naționale, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, activiști de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii. 
Erau prezenti membri ai Ambasadei 
Republicii Cuba la București.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Nicolae Nicolaescu, ministrul 
sănătății. Republica Cuba, primul 
stat socialist de pe pămintul latino- 
american — a spus vorbitorul — săr
bătorește cu entuziasm și bucurie cea 
de-a XXV-a aniversare a Insurecției 
naționale cubaneze, eveniment de 
mare importantă istorică în lupta 
revoluționară îndelungată purtată de 
poporul cubanez pentru eliberarea sa 
socială și națională. La 26 iulie 1953, 
în condiții deosebit de grele de 
prigoană și teroare, un grup de 
patrioti revoluționari. în frunte cu 
tovarășul Fidel Castro, a pornit asal
tul. cu arma în mînă. asupra unuia 
din principalele bastioane ale regimu
lui dictatorial al lui Batista, fortăreața 
militară Moncada, marcînd începutul 
insurecției armate naționale împo
triva regimului antipopular de dic
tatură, împotriva dominației mono
polurilor străine.

Victoria revoluției cubaneze a des
chis calea pentru înfăptuirea unor 
profunde transformări in viata poli
tică si socială a tării, pentru trecerea 
la edificarea noii orînduiri socialiste, 
în pofida uneltirilor și acțiunilor de

sabotai ale contrarevoluționarilor, a 
blocadei economice Si politice inițiate 
de cercurile imperialiste, ponorul 
cubanez, sub conducerea partidului 
său comunist, bucurîndu-se de soli
daritatea și sprijinul țărilor socia
liste. al tuturor forțelor progresiste si 
antiimperialiste din întreaga lume, 
si-a apărat cu eroism cuceririle re
voluționare. independenta si suvera
nitatea națională, pornind totodată la 
înfăptuirea operei complexe de edifi
care a socialismului.

După ce a relevat pe larg succesele 
pe care oamenii muncii din tara 
noastră le obțin în înfăptuirea Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, vor
bitorul s-a referit la activitatea des
fășurată de partidul si statul nostru 
pe plan internațional.

în acest cadra, vorbitorul a spus : 
Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba. între 
Republica Socialistă România si Re
publica Cuba s-au dezvoltat relații 
strinse de prietenie, solidaritate și 
colaborare. bazate pe principiile 
marxist-leniniste. ale independentei 
și suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești, solidarității 
internaționale.

Factorul determinant în evoluția 
pozitivă a raporturilor româno-cuba
neze l-au constituit întâlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro. în spiri
tul înțelegerilor stabilite cu acest 
prilej, relațiile româno-cubaneze s-au 
amplificat, diversificat, atât pe linie 
de partid cit și de stat, în interesul 
popoarelor noastre și al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

In numele participanților la aduna
re. al întregului popor român, vor
bitorul a adresat poporului cubanez 
calde felicitări cu prilejul aniversă
rii insurecției naționale, precum șl 
urări de noi succese în construcția 
socialismului.

A luat apoi cuvîntul Humberto 
Castello, ambasadorul Republicii Cuba 
la București. Poporul nostru. Parti
dul Comunist din Cuba și guvernul

Capitală
revoluționar — a spus vorbitorul — 
sărbătoresc a XXV-a aniversare a a- 
saltului asupra cazărmii Moncada, ac
țiune inițiată de tovarășul Fidel 
Castro. în fruntea unui grup de ti
neri revoluționari cubanezi. Scopul a- 
cestei acțiuni era de a continua lupta 
de eliberare națională incepută la 
jumătatea secolului al XIX-lea de 
patriotii cubanezi împotriva regimu
lui colonial. La primul Congres al 
Partidului Comunist din Cuba, to
varășul Fidel Castro a arătat că 
asaltul asupra cazărmii Moncada n-a 
reprezentat triumful revoluției in a- 
cel moment, dar a indicat drumul 
și a marcat începutul procesului de 
eliberare națională, care a deschis 
patriei noastre perspectivele sprp 
socialism. Astăzi. Cuba construiește 
cu succes socialismul, este prima 
țară socialistă din America La
tină. După victoria revoluției, eco
nomia națională s-a dezvoltat consi
derabil. Cuba socialistă va înregistra 
anul acesta o creștere a produsului 
social global de 7,4 la sută. Produc
ția industrială a crescut și ea. în 
perioada 1970—1976, cu 55 la sută.

Subliniind, in continuare, bunele 
relații româno-cubaneze,. precum și 
evoluția lor ascendentă și rodnică, 
vorbitorul a spus : De ziua marii 
noastre sărbători, ne exprimăm do
rința ca relațiile dintre Partidul Co
munist Roman și Partidul Comunist 
din Cuba să se întărească continuu, 
ca raporturile de colaborare dintre 
țările și popoarele noastre să se am
plifice mereu, în spiritul înțelegeri
lor stabilite cu prilejul vizitei to
varășului Fidel Castro în România 
și al vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Cuba. Pe această bază 
trainică, relațiile româno-cubaneze se 
extind și se adincesc necontenit.

In încheiere, ambasadorul a trans
mis poporului român călduroase fe
licitări pentru realizările obținute în 
toate domeniile de activitate și i-a 
urat noi succese în opera de edifi
care socialistă a patriei.

La sfîrșitul adunării a avut loc un 
spectacol artistic.

• PENTRU CÎȚIVA 
PESETAS MAI PUȚIN. 
Presa occidentală aduce noi a- 
mănunte asupra tragediei pe
trecute recent în apropierea 
campingului de la Los Alfaques, 
in Spania. împrejurările sint 
cunoscute : o autocisternă în
cărcată cu propilenă. gaz ex
trem de inflamabil, a explodat 
brusc, provocînd moartea in 
chinuri atroce a aproape 200 de 
vilegiaturiști. Revista „L’Ex- 
press" arată că accidentul ar fi 
putut fi evitat dacă șoferul, om 
sărac, tată a cinci copii, ar fi 
folosit autostrada. în apropierea 
căreia nu se afla nici o așezare 
locuită. Numai că. pentru drep
tul de a rula pe autostradă tre
buie plătită o taxă anume. 
Vrînd să economisească suma 
respectivă, șoferul, care avea 
mare nevoie de bani, a luat-o 
pe un drum ocolit, ce trecea

chiar prin dreptul campingului. 
Or, se pare că explozia s-a pro
dus tocmai ca urmare a unei 
denivelări a acestui drum. Și 
iată cum, printr-un concurs ne
fericit de împrejurări, și-au 
pierdut viața sute de oameni. 
Pentru citeva pesetas...

• DOPAJUL Șl SPOR
TUL PROFESIONIST.
lovitură grea nu numai pentru 
Turul Franței, dar pentru spor
tul ciclismului în general" — 
așa comentează presa occiden
tală o întâmplare petrecută în 
timpul marii competiții cicliste 
recent încheiate. Cotidianul bel
gian „Le Peuple" nu se sfiește 
chiar să folosească denumirea 
de „Turul rușinii". Care este 
motivul unor aprecieri atît de 
dure ? Este vorba de faptul că, 
pentru prima oară în istoria a- 
cestei prestigioase probe sporti
ve. a fost descalificat pentru

tentativa de eschivare de la 
controlul antidoping nu un con
curent oarecare, ci însuși pur
tătorul tricoului galben in mo
mentul respectiv, belgianul Mi
chel Pollentier. Comentând acest 
eveniment fără precedent, săp- 
tăminalul francez „Paris Match" 
arată că practic toți concurentii 
acestei dificile probe se dro
ghează. Cauza rezidă în însăși 
structura sportului profesionist, 
clădită pe „imperativul victo
riei cu orice preț, chiar cu pre
țul sănătății sportivului respec
tiv". Cu alte cuvinte, o adevă
rată etică a junglei, asupra că
reia episodul din cadrai ediției 
din acest an a Turului Franței 
aruncă o lumină din cele mai 
acuzatoare.

• POD DIN HÎRTIE. 
O firmă producătoare de hîrtie 
din Statele Unite a tinut să de
monstreze, desigur în scopul re

clamei. că acest material, con
siderat foarte puțin rezistent, 
poate căpăta o deosebită soli
ditate. Astfel, firma respectivă 
a confecționat un pod rutier din 
hîrtie. care a rezistat cu succes 
sub greutatea unui automobil 
de 2,5 tone. „Pilonii" de susți
nere sînt consolidați cu ajuto
rul mai multor straturi de hîr
tie gofrată lipite etanș.

• „CALITATE" GA
RANTATA. Și insuccesul se 
poate bucura de... succes, și 
deci poate constitui o sursă de 
cîștig, in condițiile unei publi
cități adecvate. Aceasta este cel 
puțin convingerea unei case de 
discuri londoneze, care a scos 
recent pe piață un disc cuprin- 
zind cele mai proaste șlagăre. O 
anchetă amplă a permis selec
ționarea unui număr de 20 pie
se muzicale dintre cele mai ne
reușite. anoste și neinspirate, 
grupate apoi sub titlul de „Cea 
mai nereușită paradă muzicală". 
Calitatea este „garantată" de 
un mic text înscris pe mapa- 
plic, care avertizează că respec
tiva muzică „poate dăuna să

nătății spirituale" a auditori
lor... Comentariile sînt inutile.

• ACCIDENTE MON
TANE. Clubul alpin din Ge
neva a dat publicității datele 
statistice privind accidentele 
care s-au produs în Alpii elve
țieni. Victimele accidentelor 
montane sînt de cele mai multe 
ori persoane nepregătite pentru 
ascensiuni sau pentru schi. în 
anul 1977 și-au pierdut viata în 
Alpl 46 de persoane care făceau 
singure ascensiuni sau plimbări 
cu schiurile. Un număr de 35 
de schiori și-au pierdut viata 
din cauza stopului cardiac. To
talul victimelor a ajuns, anul 
trecut, la 171.

• TURIȘTI AGRICUL
TORI. în acest an, mai bine 
de 40 000 de turiști din țările

socialiste, ca și din țări oc
cidentale vor vizita Polonia, 
grație serviciilor cooperativei 
de turism „Gromada", care. în 
ultimul timp, a dezvoltat tot 
mai mult ideea călătoriilor tu
ristice specializate. In ce pri
vește turiștii amintiți, majori
tatea membri ai unor organiza
ții agricole străine, în timpul 
sejurului lor în Polonia, aceștia 
vor lua cunoștință de realiză
rile agriculturii poloneze, vor 
vizita exploatările cooperative 
și individuale-pilot, ca și cen
trele de cercetări din acest do
meniu.

• MASAJ CARDIAC.
O nouă metodă de masaj car
diac a fost prezentată de me
dici americani : în locul apăsă
rii ritmice șl puternice cu mîi- 
nile asupra coșului pieptului, se

recomandă presarea sternului 
cu piciorul. Experiențele efec
tuate, comparativ, cu cele două 
metode au relevat superiorita
tea celei noi. Pe de o parte, e- 
fortul fizic necesar este mai 
mic. ceea ce garantează o con
stanță a intensității presiunii ; 
de asemenea, apăsarea este mai 
precis plasată și, contrar aștep
tărilor, pericolul fracturilor și 
lezării organelor interne este 
mai mic decît în cazul masaju
lui manual.

• 190 CUVINTE PE 
MINUT. Tinăra Nicole Broch- 
ler a obținut titlul de campioa
nă absolută la recentul concurs 
de stenografie pe întreaga Fran
ță. Ea a reușit să noteze 190 de 
cuvinte pe minut, pulverizind 
pur și simplu recordurile ante
rioare.
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Deschiderea Conferinței miniștrilor 
de externe ai țărilor nealiniate

Mesajul președintelui Nicolae Ceausescu
adresat reuniunii europene pregătitoare de la București

a Conferinței 0. N. U. pentru știință și tehnologie

Excelenței Sale Dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.
Președintele Republicii Liberia

MONROVIA.

BELGRAD 25 — (De la trimisul special Agerpres, I. Ionescu). Marți 
fi-a început lucrările la Belgrad Conferința miniștrilor de externe ai ță
rilor nealiniate. La acest important for internațional, reunind două treimi 
din statele lumii, sint reprezentate 85 de țări membre ale mișcării de 
nealiniere. Un număr de 20 de reprezentanți ai unor state, mișcări de 
eliberare și organizații internaționale participă în calitate de observatori, 
iar 7 in calitate de invitați. România, care are statutul de invitat per
manent la mișcarea de nealiniere, este reprezentată de tovarășul Ilie Ra
dulescu. ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, mem
bru al guvernului, și Cornel Pacoste, adjunct al ministrului de externe.

în alocuțiunea inaugurală. A.C.S. 
Hameed, ministrul afacerilor exter
ne al Sri Lankăi, reprezentantul țării 
care a găzduit ultima reuniune la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, a 
evocat linia ascendentă a mișcării de 
nealiniere, ilustrată, intre altele, de 
creșterea numărului de membri de 
la 25. acum 17 ani. la 85. în prezent, 
în aceeași ordine de idei, el a evi
dențiat rolul important al mișcării 
de nealiniere pe arena mondială, in 
lupta pentru pace, securitate, pentru 
progres economic si social, pentru o 
nouă ordine internațională. „Mișcarea 
de nealiniere, a spus ministrul de 
externe al Sri Lankăi, reprezintă 
astăzi un factor eficient, dinamic și 
independent in politica internațio
nală. Noi salutăm toate țările care 
doresc să ni se ralieze, considerind 
aceasta un omagiu adus tăriei mo
rale și influenței noastre în lume“. 
Referindu-se la actuala Conferință 
ministerială de la Belgrad, vorbito
rul a apreciat că aceasta reprezintă 
„un for care reunește țări de ideo
logii diferite, de orientări politice, 
economice, sociale și culturale va
riate, care își găsesc o identitate co
mună în principiile nealinierii". în 
încheiere, el și-a exprimat convin
gerea că „mișcarea de nealiniere va 
ieși din această conferință mai pu
ternică și mai atașată principiilor 
nealinierii".

în discursul rostit la încheierea șe
dinței inaugurale, președintele Iosip 
Broz Tito a evidențiat rolul mișcă
rii de nealiniere pe arena mondia
lă, eforturile depuse de țările ne
aliniate pentru instaurarea unor re
lații interstatale mai bune și mai e- 
chitabile. In context, președintele iu
goslav a subliniat îndeosebi faptul 
că mișcarea de nealiniere a contri
buit la accelerarea procesului de e- 
liberare a multor țări și popoare de 
sub dominația străină, pentru eman
ciparea și salvgardarea independen
ței lor, pentru includerea lor, ca 
membri cu drepturi egale, în comu
nitatea internațională. „Prin natura 
sa — a spus Iosip Broz Tito — po
litica de nealiniere este îndreptată 
direct împotriva imperialismului, 
neocolonialismului, rasismului, îm
potriva altor forme de dominație 
străină și de exploatare, este îndrep
tată direct împotriva politicii de for
ță, a hegemoniei politice și milita
re. împotriva tuturor formelor de in
terferență din exterior și de depen
dență". Arătînd că statele nealinia
te aspiră spre edificarea unei lumi 
care să nu fie împărțită in blocuri, 
să contribuie la instaurarea, în re
lațiile internaționale, a acelor ele
mente susceptibile să conducă la e- 
dificarea păcii, securității, la pro
gresul social general, el a subliniat, 
totodată, că mișcarea de nealiniere 
a luptat și luptă pentru coexistența 
pașnică activă, pentru o acțiune con
stantă in favoarea păcii și egalită
ții în lume, împotriva tendințelor u- 
nor state de a impune altor țări sis
temele lor social-politice sau ideo
logiile lor. Prin întreaga sa activi
tate — a apreciat președintele iu
goslav — mișcarea de nealiniere a 
devenit, astăzi, o forță politică reală 
în lupta pentru înlăturarea vechiului, 
pentru edificarea unor relații noi, 
democratice. în lume. Abordind pro
blema obiectivelor concrete ale miș
cării de nealiniere, el s-a referit, pe 
larg, la necesitatea instaurării unei 
noi ordini internaționale, avind in 
vedere faptul că actualele raporturi 
inechitabile reprezintă o permanen
tă sursă de adîncire a contradicții
lor existente și de conflicte pericu
loase. Iosip Broz Tito a reafirmat ho- 
tărîrea statelor nealiniate de a mi
lita neabătut pentru înfăptuirea a- 
cestui deziderat vital.

Vorbitorul a subliniat că un o- 
biectiv de seamă al mișcării de ne
aliniere îl reprezintă sprijinirea 
luptei statelor africane pentru eli
minarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului și rasismului de pe con
tinent. apreciate ca un anacronism 
căruia trebuie să i se pună capăt , 
totodată, el a relevat necesitatea so
luționării juste și durabile a situa
ției din Orientul Mijlociu, care pune 
in pericol nu numai pacea regiu
nii respective, ci a întregii lumi. O 
asemenea soluționare, a menționat 
Iosip Broz Tito, presupune retragerea 
forțelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate și respectarea dreptu
rilor poporului palestinian, inclusiv a

dreptului său la autodeterminare, la 
crearea unui stat independent.

Abordind alte probleme majore 
ale contemporaneității, președintele 
R.S.F.I. a evidențiat contribuția sta
telor nealiniate la oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării 
generale, apreciind că recenta sesiu
ne specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată acestei probleme 
a demonstrat necesitatea continuării 
eforturilor pentru realizarea unui 
real proces de dezarmare generală.

Arătînd că premisele fundamenta
le ale politicii de nealiniere rămin 
valabile și în prezent, președintele 
Tito a spus : „Ducem o politică de 
deschidere către întreaga lume și în
tindem mîinile tuturor celor care 
sint gata să se alăture eforturilor 
de edificare a unor raporturi inter
naționale mai juste și mai echita
bile".

O atenție specială In cuvlntarea 
președintelui Iugoslaviei a fost acor
dată necesității de a se asigura si 
întări unitatea mișcării de nealinie
re. Țările nealiniate, a subliniat pre
ședintele Tito. nu trebuie să per
mită ca cineva să amenințe solida
ritatea mișcării, să reducă gradul de 
solidaritate cu popoarele care luptă 
pentru independență, libertate și 
dreptul de a-și alege singure pro
priile căi de dezvoltare. Nealinierii 
îi este străină orice manifestare de 
sectarism. Nealinierii îi sînt inaccep
tabile divizările pe bază de criterii 
ideologice, de convingeri si alte cri
terii și motive, indiferent de lozin
cile pe care se bazează. După ce a 
menționat că în etapa actuală se 
constată o intensificare a presiuni
lor orientate împotriva unității miș
cării de nealiniere, președintele iu
goslav a spus : „Sîntem martori la 
încercările de a se crea în regiuni 
de importantă vitală ale lumii neali
niate. în primul rind în Africa, forme 
noi de prezentă colonială sau de 
dependentă de bloc, de dominație și 
influentă străină. Trebuie să fim 
uniți în rezistenta fată de asemenea 
eforturi. Aceasta ne-o cer chiar 
esența nealinierii, interesele tuturor 
țărilor nealiniate ca tot unitar si ale 
fiecărei țări în parte".

Șeful statului iugoslav a accen
tuat că este necesar ca din rindul 
nealiniatilor să se înlăture cu mai 
multă fermitate atitudinile si neîn
țelegerile care aduc un prejudiciu 
imens acestor țări, precum si miș
cării în ansamblu. El a subliniat că 
este necesar ca statele nealiniate să 
găsească în propriul lor interes mo
dalitățile efective pentru soluționa
rea pașnică si democratică a dispu
telor care se ivesc între ele. „Sint 
profund convins, a arătat el. că 
există posibilități reale în acest 
sens".

Președintele Tito și-a exprimat 
preocuparea față de evoluția situa
ției internaționale actuale, cind pacea 
este din nou amenințată de politica 
de forță și de continuarea, la pa
rametri înspăimîntători, a cursei 
înarmărilor, ceea ce determină agra
varea tensiunilor existente, crearea 
unor noi momente de criză și chiar 
intervenții militare deschise. Toate 
aceste elemente — a apreciat pre
ședintele R.S.F.I. — demonstrează că 
ne aflăm din nou la o răscruce pe
riculoasă a evenimentelor, care ne
cesită, mai mult decît oricînd, o ac
țiune susținută pe plan internațio
nal a statelor nealiniate. Esențial în 
acest moment — a precizat el — este 
revitalizarea procesului de ameliora
re a tensiunilor, pentru instaurarea 
unei atmosfere de destindere, ceea 
ce necesită participarea activă a tu
turor statelor, astfel incit să se a- 
jungă la soluționări pozitive ale cri
zelor existente, pentru continuarea e- 
forturilor în vederea decolonizării e- 
conomice, culturale și tehnologice a 
lumii, pentru edificarea unei noi or
dini internaționale. El a subliniat că, 
în concepția sa, destinderea repre
zintă un proces cu caracter univer
sal, care trebuie că cuprindă întrea
ga lume și care să conducă la de
mocratizarea raporturilor interstatale, 
pentru crearea condițiilor favorabile 
afirmării și consolidării independen
tei popoarelor și națiunilor, și care, 
totodată, să contribuie la depășirea 
divizării lumii în blocuri.

în încheiere, președintele R.S.F.I. 
a apreciat că mișcarea de nealinie
re este capabilă să-și asume respon
sabilitățile istorice care-i revin, în

lupta pentru edificarea unor relații 
internaționale democratice, care să a- 
sigure afirmarea independenței na
ționale a tuturor statelor, a eman
cipării lor politice, stabilitatea și 
pacea mondială. Președintele Iosip 
Broz Tito și-a exprimat încrederea 
că, prin dezbaterile și rezultatele 
sale, conferința va marca un pas im
portant în direcția întăririi unității 
de acțiune și a mobilizării efortu
rilor țărilor nealiniate pentru mate
rializarea aspirațiilor de pace, secu
ritate, progres și prosperitate ale tu
turor popoarelor.

Cuvîntarea președintelui I. B. Tito 
a fost adoptată ca document de 
lucru al Conferinței.

în continuare au luat cuvîntul 
șefii delegațiilor Angolei, R.P.D. Co
reene, Argentinei și Maltei, care, in 
numele țărilor nealiniate și mișcărilor 
de eliberare din Africa, Asia. America 
Latină și, respectiv, Europa, au adus 
un omagiu președintelui Iosip Broz 
Tito, rolului său în cadrul mișcării 
statelor nealiniate, referindu-se. tot
odată. la obiectivele concrete ale 
mișcării de nealiniere în lumea con
temporană.

Paulo Jorge, ministrul afacerilor 
externe al Angolei, a apreciat că în 
lumea contemporană politica de ne
aliniere apare ca „o politică în slujba 
păcii mondiale și a independentei po
poarelor". Ministrul de externe ango
lez a apreciat că actuala conferință 
ministerială are menirea ..de a marca 
un pas important în lupta țărilor 
nealiniate, a tuturor popoarelor. îm
potriva colonialismului rasismului, 
apartheidului și neocolonialismului".

Ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene. Hă Dam, a subliniat 
necesitatea ca țările nealiniate să-și 
salvgardeze unitatea si să pună ba
zele întăririi în continuare a mișcă
rii lor. prin crearea unui front larg 
împotriva intervenției și apărarea 
tradițiilor șl integrității sale. în locul 
divizării in state progresiste si nepro- 
gresiste. a subliniat ministrul de ex
terne al R.P.D. Coreene, țările neali
niate trebuie să stabilească legături 
mai strînse între ele. prin programe 
constructive.

Reprezentantul Argentinei, Julio 
Barboza, a apreciat în discursul său 
că reuniunea ministerială de la Bel
grad a statelor nealiniate trebuie „să 
identifice căile pentru soluționarea 
problemelor foarte serioase care con
fruntă în prezent comunitatea inter
națională și mișcarea de nealiniere". 
Referindu-se la necesitatea întăririi 
unității de acțiune a țărilor nealiniate, 
reprezentantul Argentinei a subliniat 
că reuniunea trebuie să constituie 
pentru participant! „un prilej de a-și 
reafirma atașamentul la principiile 
fundamentale ale mișcării de neali
niere".

Reprezentantul Maltei, Joseph Cas- 
sar. a apreciat că organizarea la Bel
grad a actualei conferințe ministe
riale a țărilor nealiniate capătă o 
semnificație deosebită, dat fiind fap
tul că în urmă cu 17 ani aici a avut 
loc prima reuniune, constitutivă, a 
mișcării de nealiniere. El și-a expri
mat speranța că această conferință 
va reafirma fidelitatea țărilor parti
cipante fată de principiile care au 
inspirat și au dat viață mișcării de 
nealiniere.

Marți după-amiază a avut Ioc o' 
ședință cu ușile închise a reprezen
tanților țărilor nealiniate la care s-au 
adoptat ordinea de zi, propusă de 
Comitetul pregătitor, și programul 
conferinței.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost difuzat 
ca document oficial al organizației 
mesajul președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresat reuniunii euro
pene pregătitoare de la București a 
Conferinței O.N.U. pentru știință și 
tehnologie în slujba dezvoltării.

Mesajul șefului statului român a 
fost distribuit tuturor statelor mem
bre ca parte a documentelor oficiale 
la punctul respectiv de pe ordinea 
de zi a sesiunii a 33-a a Adunării 
Generale a O.N.U. din toamna aces
tui an. Sesiunea urmează să adopte 
măsuri pentru buna desfășurare a 
conferinței, programată să aibă loc 
în anul 1979.

Cu prilejul celei de-a 131-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Liberia, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de fericire și sănătate, iar poporului prieten liberian noi succese pe calea 
progresului și prosperității.

Exprim convingerea că, acționînd în conformitate cu acordurile pe care 
le-am convenit, relațiile prietenești și de cooperare existente între Repu
blica Socialistă România1 și Republica Liberia, precum și colaborarea pe arena 
internațională se vor dezvolta în continuare, in interesul reciproc al po
poarelor noastre, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale, 
pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

agențiile de presă transmit:
Trupe ale infanteriei bo

liviano au atacat ^un* studiou
rile postului de radio catolic „Pius al 
XII-lea" din districtul minier Siglo 
XX. situat la aproximativ 350 kilo
metri de La Paz. Unul din conducă
torii postului de radio a fost grav 
rănit. Agenția France Presse amin
tește că, vinerea trecută, la 
Siglo XX și Catavi, aproximativ 
5 000 mineri au declanșat o grevă de 
48 de ore, pentru a protesta împo
triva acțiunii militarilor, care l-au 
instaurat pe Juan Pereda Asbun la 
președinția republicii.

Delegația de partid și gu
vernamentală coreeană, 
condusă de Pak Sen Cer. membru 
al Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, și-a în
cheiat vizita întreprinsă în Siria. în 
ultima zi a vizitei. Pak Sen Cer a 
fost primit de președintele Republi
cii Arabe Siriene. Hafez Al-Assad, 
în cursul întrevederii fiind abordate 
probleme ce privesc raporturile intre 
cele, două țări.

Partea cipriotă greacă 3 
propus oficial, luni, secretarului ge
neral al O.N.U.: Kurt Waldheim, re
tragerea trupelor turcești din orașul 
Famagusta, ca o condiție pentru re
luarea negocierilor intercomunitare 
cipriote. Totodată, s-a propus întoar
cerea tuturor ciprioților greci care au 
părăsit Famagusta si plasarea orașu
lui sub controlul forțelor O.N.U.

Economia bulgară în pri
mul semestru. Sofia 3 fost 
dat publicității comunicatul privind 
îndeplinirea planului economiei na
ționale bulgare ne primul semestru 
al anului curent. în această perioadă 
volumul producției industriale a cres
cut cu 5,9 la sută în comparație cu 
primul semestru al anului trecut. Rit
mul cel mai înalt de dezvoltare l-au 
înregistrat industriile metalurgică și 
constructoare de mașini, unde sporul 
producției a fost de 12,7 la sută. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 6,6 
la sută.

Regele Hussein al Iorda
niei l-a primit pe Alfred Ather
ton, ambasadorul itinerant al 
S.U.A. pentru Orientul Mijlo
ciu, care se află în vizită la Amman, 
în cadrul convorbirii, ambasadorul 
american a prezentat suveranului 
hașemit un raport detaliat asupra 
reuniunii de la Leeds, care a fost con
sacrată problemelor reglementării 
politice a situației din Orientul Mijlo
ciu. Prezentînd interlocutorului său 
punctul de vedere al Iordaniei asu
pra modalităților si căilor de regle
mentare a conflictului din Orientul 
Mijlociu, regele Hussein a subliniat 
necesitatea retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967. re
cunoașterii drepturilor poporului pa
lestinian. Inclusiv a dreptului la 
autodeterminare.

PEKIN

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-CHINEZE
PEKIN 25 (Agerpres). — Delegația 

guvernamentală română condusă de 
tovarășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, care întreprinde o 
vizită în R. P. Chineză, a purtat con
vorbiri cu o delegație guvernamen
tală chineză condusă de tovarășul Ci 
Den-kuei, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, precum și cu 
Tan Ke, ministrul industriei meta
lurgice, Giou Țu-cien, ministrul titu
lar la Ministerul Construcțiilor de 
Mașini nr. 1. Sun Cin-uen. ministrul 
industriei chimice, și Cien Cen-in, 
ministrul energiei șl gospodăririi 
apelor.

în cadrul convorbirilor s-au anali
zat posibilitățile de dezvoltare a co
laborării economice și tehnico-știln- 
țifice, în spiritul hotărîrilor și înțe
legerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze. La 
convorbiri a participat tovarășul Flo- 
rea Dumitrescu, ambasadorul Româ
niei la Pekin.

Delegația a efectuat vizite la între
prinderi din industriile metalurgică, 
constructoare de mașini-unelte, elec
tronică și de mijloace de transport.

Plenara C. C. al P. C. Italian
Tovarășul Enrico Berlinguer despre necesitatea participării directe 

a comuniștilor în guvern
ROMA 25 (Agerpres). — Luni 

după-amiază au început, la Roma, 
lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Italian, 
în cadrul căreia secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer, a pre
zentat un raport asupra situației po
litice din țară. Subliniind necesi
tatea consolidării majorității par
lamentare (formate din partidele 
democrat-creștin, comunist, socia
list, socialist-democratic șl republi
can), secretarul general al P.C.L 
a arătat că partidul comunist in
tenționează să participe activ șl 
responsabil Ia transpunerea în viață

a obiectivelor cuprinse în planul gu
vernamental adoptat la 16 martie de 
reprezentanții celor cinci forțe poli
tice. De la această dată, P.C.I. face 
parte oficial din gruparea majoritară, 
dar nu din guvern — a precizat vor
bitorul, relevînd că o asemenea par
ticipare este acum insuficientă. 
„Participarea directă a comuniștilor 
italieni la guvernul central a fost 
împiedicată, pînă în prezent, de nu
meroși factori, dar această contra
dicție trebuie depășită și soluționată 
mai curînd sau mai tîrziu" — a ară
tat Enrico Berlinguer, după cum in
formează agenția ANSA.

Cu 131 de ani în 
urmă, la 26 iulie 1847, 
un grup de africani, ai 
căror strămoși fusese
ră transportați cu for
ța, ca sclavi, în „Lu
mea nouă", debarcau 
pe coastele occidentale 
ale Africii, procla- 
mînd crearea unui stat 
nou, Liberia, cea mai 
veche republică de pe 
continent. Această dată 
este sărbătorită în fie
care an ca zi naționa
lă a acestei țări.

în eforturile poporu
lui liberian pe calea 
dezvoltării economi
ce, un moment im
portant l-a constituit 
introducerea arborelui 
de cauciuc, în 1927. 
Diamantele descoperi
te in 1957, dar mai ales 
zăcămintele de mine
reu de fier, identifica
te patru ani mai tîrziu, 
au produs o deplasare 
a centrului de greuta
te in economia libe- 
riană. Astăzi Liberia 
asigură 40 la sută din 
producția de minereu 
de fier de pe conti
nentul african și ex
portă anual 25 mili
oane tone, ceea ce re

prezintă 65 la sută din 
valoarea totală a ex
porturilor sale.

Planul cvadrienal de 
dezvoltare (1976—1980) 
își propune extinde
rea industriei prelu
crătoare ; se urmă
rește, de asemenea, 
impulsionarea și mo
dernizarea agricultu
rii — punîndu-se ac
cent în primul rind pe 
mărirea productivității 
culturilor de bază, ca, 
de pildă, orezul ; se 
prevede, totodată, dez
voltarea sectorului fo
restier (40 la sută din 
teritoriul țării fiind a- 
ooperit de păduri), a 
telecomunicațiilor, a 
rețelei rutiere.

Aceste eforturi sint 
urmărite cu simpatie 
de poporul nostru. Re
lațiile de prietenie 
și colaborare dintre 
România și Liberia au 
cunoscut o continuă 
dezvoltare. Vizita în
treprinsă de președin
tele Nicolae Ceaușescu 
în Liberia, în 1974, 
precum și vizita de 
răspuns efectuată de 
președintele William 
Tolbert jr. în țara

noastră au marcat 
momente de o decisi
vă importantă în cro
nica acestor relații. 
Convorbirile la nivel 
inalt. numeroasele do
cumente și acorduri 
încheiate au evidențiat 
dorința comună de ac
celerare și dezvoltare 
a acestor raporturi, pe 
multiple planuri. Sem
nificative în acest sens 
sînt acțiunile de coo
perare inițiate în do
meniul economic, teh- 
nico-științific. comer
cial. Este încă o do
vadă concretă a soli
darității efective, în 
fapte, a României so
cialiste cu cauza sta
telor africane, cu nă
zuințele lor de conso
lidare a independenței, 
de dezvoltare de sine 
stătătoare, conform in
tereselor proprii. Evo
luția ascendentă a ra
porturilor multilatera
le româno-liberiene 
corespunde pe deplin 
intereselor ambelor 
țări și popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii în 
lume.

M. SASARMAN 
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Întîlnire Leonid Brejnev—Erich Honecker
MOSCOVA 25 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., 
marți a avut loc în Crimeea o în
tîlnire între Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. si Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.,

președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, aflat la odihnă în 
U.R.S.S.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind relațiile 
bilaterale si s-a procedat la un 
schimb de păreri intr-o serie de pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

După reuniunea 
la nivel inalt 

a 0. U. A.
Lucrările recent încheiatei Confe

rințe la nivel inalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) s-au în
scris. fără îndoială, ca un eveniment 
important în viața Africii, avind. in 
același timp, certe rezonante pe 
scena politică internațională. înre- 
gistrînd un nivel record de partici
pare (la lucrările conferinței au luat 
parte 30 de șefi de state și patru șefi 
de guverne), reuniunea de la Khar
tum s-a făcut ecoul multiplelor pro
bleme cu care continentul african este 
confruntat în prezent. Agenda con
ferinței a inclus un număr apreciabil 
de probleme legate de necesitatea 
întăririi unității și solidarității țărilor 
africane, sprijinirii luptei de eliberare 
din teritoriile aflate incă sub domina
ția străină, pentru eliminarea de
plină a colonialismului de pe conti
nent, a politicii imperialiste, neocolo- 
nialiste, de intervenție și amestec in 
treburile interne ale statelor africane, 
pentru continua extindere a relațiilor 
de cooperare dintre țările membre 
ale O.U.A., în vederea dezvoltării lor 
economice și sociale, afirmării lor 
independente in viata internațională.

Este bine cunoscut faptul că inten
sificarea contradicțiilor internaționa
le, a luptei pentru zone de influență 
și dominație între state sau grupări 
de state s-a manifestat cu deosebită 
tărie, in ultima vreme, pe continen
tul african. Probleme nerezolvate, 
inclusiv de ordin etnic-teritorial, crea
te de îndelungata perioadă de domina
ție colonială, care a lăsat moștenire 
tinerelor state africane concomitent 
cu subdezvoltarea economică, situații 
potențial conflictuale. au fost folosite 
pentru a opune unele țări altora, 
pentru a agrava stările de tensiune 
pînă la izbucnirea unor confruntări 
militare. Ciocnirile militare înregis
trate în ultimul timp în diferite 
puncte ale continentului au contribuit 
la sporirea tensiunii din zonă, toate 
aceste fenomene negative fiind folo
site pentru intervenții din afară — în 
contradicție cu interesele dezvoltării 
independente și de sine stătătoare a 
statelor africane, cu interesele păcii 
pe continent și, în general, în lume.

O trecere în revistă a dezbaterilor 
conferinței, ca si a celor 250 de rezo
luții. moțiuni și recomandări adoptate 
de către participanti. este de natură 
să ilustreze o creștere a conștientiză
rii statelor continentului atît în le
gătură cu primeidiile pe care le 
implică actualele stări de lucruri din 
Africa, cit și în ce privește căile 
concrete ce se impun a fi adoptate

Divergențe politice In cadrul juntei militare chiliene
Generalul Gustavo Leiqh Guzman a lost demis din toate 

funcțiile
SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager

pres). — Generalul Gustavo Leigh 
Guzman, membru al juntei militare 
chiliene, a fost demis, luni, din toa
te funcțiile pe care le deținea în 
cadrul echipei guvernamentale și al 
armatei — au anunțat surse oficiale 
din Santiago de Chile, citate de a- 
gențiile de presă. Se precizează, tot
odată, că generalul Fernando Matthei 
a fost numit în locul lui Guzman.

Hotărîrea privind destituirea gene
ralului Guzman și înlocuirea sa cu 
generalul Matthei a fost adoptată in 
unanimitate de ceilalți trei membri 
ai juntei chiliefie de guvemămînt.

(Junta militară care a preluat pute
rea în septembrie 1973 a fost forma
tă din cite un reprezentant al celor 
patru corpuri de armată : generalul 
Augusto Pinochet — armata teres
tră, generalul Guzman — aviația, vi
ceamiralul Jose Torribio Merino — 
marină, și generalul Cesar Mendoza 
— șeful carabinierilor).

Președinția republicii a confirmat 
că destituirea din funcții a genera
lului Guzman a fost motivată de 
„divergentele politice ivite între a- 
cesta și ceilalți trei membri ai jun
tei, divergențe care au provocat cea 
mai gravă criză politică din cei a- 
proape finei ani de regim militar".

Insula Dominica va deveni 
independentă

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Ministerul de Externe Britanic 
a anunțat marți că Insula Do
minica, din Antile. avind statut 
de „stat asociat" la Marea Bri- 
tanie, va dobindi independenta 
la data de 3 noiembrie 1978. Ea 
va deveni republică și va fi cu
noscută sub numele de „Com
monwealth of Dominica". •

Situată in arhipelagul Anti- 
lelor, intre Martinica și Guade
lupa, Insula . Dominica are o

populație de 80 000 de locuitori 
și o suprafață de 751 kilometri 
pătrați.

De asemenea, la Londra te 
desfășoară negocieri privind a- 
cordarea independenței Insulei 
Santa Lucia, din arhipeleagul 
Antilelor, care, in prezent, are 
Statut de „stat asociat cu Ma
rea Britanie". în eventualitatea 
încheierii la timp a acestor tra
tative, data independentei insu
lei ar putea fi fixată pentru 
ziua de 13 decembrie.

Concluzia fundamentală a unor ample dezbateri:

PROBLEMELE AFRICII TREBUIE SĂ FIE SOLUȚIONATE 
DE AFRICANII ÎNȘIȘI

pentru depășirea lor. pentru întărirea 
unității africane în lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. pentru apărarea inde
pendentei și suveranității, recent do- 
bîndite.

„Africa nu mai ezită să vorbească 
despre adevăratele sale probleme" au 
sintetizat, pe bună dreptate, multi 
participanti. elementul nou pe care 
l-a adus această reuniune la nivel 
înalt.

în cadrul conferinței a fost relie
fat cu deosebită tărie imperati
vul rezolvării problemelor africane

nent. multi șefi de state și de gu
verne africani au ținut să pună în 
evidentă gravele pericole pe care le 
reprezintă pentru țările continentului 
menținerea stărilor de încordare și 
conflict. Așa cum s-a subliniat in 
dezbateri, linia înfruntărilor militare 
este de natură să determine sporirea 
continuă a pierderilor umane si ma
teriale. să deschidă calea interven
țiilor străine, cu implicații imprevi
zibile pentru pacea generală, să 
atragă statele africane in vîrteiul 
cursei înarmărilor — în pofida fap
tului că acestea au de rezolvat mul-

în documentele conferinței, ca și în 
diferite luări de poziție, au fost 
condamnate cu putere manevrele neo
colonialismului. într-o serie de state 
africane, reafirmîndu-se drepiui im
prescriptibil al fiecărei țări de a-și 
alege propria cale de dezvoltare 
economico-socială. de a-si defini in
dependent propriile opțiuni ideolo
gice. Totodată, mai multe din rezo
luțiile conferinței evidențiază atașa
mentul statelor africane la principiile 
politicii de nealiniere, hotărîrea lor 
de a acționa pentru a-si salvgarda 
independenta, pentru asigurarea păcii

• „Este necesară întărirea unității și solidarității tuturor statelor 
africane în lupta lor comună pentru independență și suveranitate"
• „Destinele popoarelor africane nu pot fi decise în afara con
tinentului" • „Trebuie să se renunțe la practicile folosirii forței - 
contrare intereselor păcii și recuperării decalajelor economice"
• „Conflictele, problemele litigioase pot fi soluționate rațional numai 
pe cale pașnică, prin tratative politice între statele africane interesate"

de către africanii tnșiși, fără nici 
un amestec și ingerințe din afara, 
în conformitate cu propriile lor in
terese si necesități. Aprecierile pre
ședintelui Tanzaniei. Julius Nyerere, 
care arăta că „destinele popoarelor 
africane nu vor putea fi decise in 
afara continentului" s-au regăsit 
practic ca un adevărat laitmotiv în 
majoritatea intervențiilor din confe
rință. ca si in rezoluțiile finale. 
„Apărarea și asigurarea securității 
Africii — se subliniază in una din 
aceste rezoluții — reprezintă o ches
tiune de competenta exclusivă a sta
telor africane si, în nici un caz, nici 
o altă tară sau un grup de țări nu 
au dreptul să se amestece în proble
mele interne ale statelor continen
tului".

Dezbaterile conferinței au eviden
țiat. totodată. înțelegerea crescîndă de 
către țările africane a necesității de 
a se stinge focarele de încordare e- 
xistente pe continent prin mijloace 
politice, pe calea tratativelor, ca 
unică modalitate rațională si viabilă 
de soluționare a problemelor liti
gioase. a diferendelor și conflictelor 
dintre statele africane.

Exprimindu-și serioasa îngrijorare 
fată de situația existentă pe conti-

tiple și spinoase probleme legate de 
propria condiție de țări in curs de 
dezvoltare. „Statele africane — 
arată președintele Sudanului. Gaafar 
Mohammed El Nimeiri — trebuie să 
renunțe la ideea folosirii forței, unele 
împotriva altora. Forța generează 
forță, iar utilizarea forței ca o soluție 
la astfel de probleme poate perpetua 
instabilitatea pe continent și. în plus, 
ne sustrage atenția si resursele de la 
sarcina urgentă a dezvoltării". „Con
damnăm fără rezervă orice interven
ție străină în treburile națiunilor su
verane — a evidențiat la rindul său 
șeful guvernului militar federal ni
gerian, general-locotenent Olusegun 
Obasanjo — precizînd că Africa are 
nevoie de asistentă economică pentru 
a depăși grava moștenire colonială a 
subdezvoltării, și nu de prezente mi
litare sau lupte sterile, care nu au 
nici un rezultat pozitiv asupra socie
tății africane". Pornind de aici, un 
șir de rezoluții adoptate de conferință 
exprimă convingerea că statele Africii 
au capacitatea si posibilitatea de a-și 
soluționa ele însele situațiile de con
flict exclusiv prin mijloace pașnice, 
respectîndu-se independenta si suve
ranitatea fiecărei țări.

si securității pe continent sl în 
întreaga lume.

Așa cum era si firesc, o atenție 
aparte a fost acordată în dezbaterile 
conferinței problemelor unității afri
cane. ale întăririi solidarității statelor 
continentului, care reprezintă însăsi 
rațiunea de a fi a organizației, obiec
tivul său primordial. însăsi multitu
dinea și caracterul complex al pro
blemelor cărora tarile africane tre
buie să le facă față determină în 
mod obiectiv, după cum s-a eviden
țiat în dezbateri. întărirea si consoli
darea unității lor. transformarea aces
tui deziderat în realitate. Numai în 
acest fel. țările continentului vor 
putea să-și întărească independența 
lor politică și economică, vor reuși 
să înfăptuiască proiectele de dezvol
tare viitoare. Documentele conferinței 
relevă, în acest sens — ca o condiție 
pentru depășirea subdezvoltării •— ne
cesitatea întăririi solidarității și coope
rării. extinderii și diversificării rela
țiilor de colaborare reciproc avanta
joase între statele africane. între sta
tele africane si statele arabe. între 
țările în curs de dezvoltare. în gene
ral. edificarea unor raporturi de 
cooperare echitabile cu țările indus
trializate. cu toate statele, pentru

edificarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Reafirmindu-și deplina solidaritate 
cu lupta de eliberare a popoarelor 
din Africa australă. împotriva politi
cii de discriminare rasială și apar
theid. pentru eliminarea definitivă a 
colonialismului de pe continent, parti - 
cipanții la conferință s-au pronunțat 
pentru acordarea unui sprijin mai 
susținut acestei lupte, in așa fel incit 
pe întreg teritoriul Africii să poată 
flutura cit mai curînd steagurile 
libertății.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
documentele adoptate, conferința de 
la Khartum reprezintă, fără îndoială, 
un pas înainte pe calea consolidări; 
unității și voinței de acțiune comune 
a statelor africane, a creșterii rol- lui 
O.U.A. în rezolvarea probtek .lor 
conflictuale de pe continent. în eiiîfi- 
carea unui climat de pace. bunȘ; ve
cinătate. înțelegere, conlucrare si 
prietenie, spre binele popoarelor afri
cane. al securității și colaborării in
ternaționale.

Așa cum este bine știut. România, 
ca prieten sincer al popoarelor afri
cane. a sprijinit și sprijină întărirea 
solidarității statelor africane, efortu
rile lor îndreptate spre consolidarea 
independentei naționale si dezvoltării 
economice și sociale, menită să 
asigure popoarelor africane o viață 
liberă si demnă, la adăpost de imix
tiuni si presiuni din afară. în deplină 
conformitate cu năzuințele lor legi
time. Tara noastră a acordat și 
acordă sprijin statornic, pe multiple 
planuri, luptei juste a popoarelor 
africane și mișcărilor de eliberare 
națională împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului. 
a politicii de apartheid si discrimi
nare rasială, pentru dreptul im
prescriptibil al fiecărui popor de a 
decide nestingherit asupra propriului 
destin. Promotoare ferventă a cauzei 
libertății și independentei popoare
lor. a afirmării si respectării dreptu
rilor lor. România își exprimă spe
ranța că. în lumina concluziilor con
structive ale Conferinței de la Khar
tum. popoarele africane vor găsi noi 
căi pentru creșterea Si întărirea soli
darității în lupta comună avind drept 
scop dezvoltarea economico-socială 
liberă și independentă, afirmarea lor 
ca factori activi de pace pe arena 
mondială, creșterea contribuției lor 
la eforturile tuturor forțelor demo
cratice si progresiste îndreptate spre 
făurirea unei lumi mai drepte si mai 
bune.

Radu BOGDAN
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