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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

La 28 iunie 1977 s-a deschis, 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La ordinea de zi, adoptată în una
nimitate, sînt înscrise următoarele:

1. —Proiectul planului național unic 
de dezvoltare economico-socială ; pro
iectul bugetului de stat pe anul 1978.

2. — Programul privind creșterea re
tribuției și a altor venituri, a nivelului 
de trai al populației pe perioada 
1976-1980.

3. — Programul privind creșterea ve
niturilor lucrătorilor din agricultura de 
stat, ale țărănimii cooperatiste și ale 
țăranilor din zona necooperativizată.

4. — Măsuri privind perfecționarea 
învățămîntului liceal, profesional și su
perior.

5. — Cu privire la creșterea rolului 
unităților socialiste, al organizațiilor 
obștești, al maselor populare în res
pectarea legalității, sancționarea și 
reeducarea prin muncă a persoanelor 
care comit abateri și încălcări de la 
normele de conviețuire socială și legile 
țării.

6. — Proiectul de hotărîre cu privire 
la creșterea rolului și răspunderii or
ganizațiilor de partid și de stat, de 
masă și obștești, uniunilor de creație, 
conducerilor colective ale redacțiilor, 
radioteleviziunii, editurilor, caselor de 
filme, instituțiilor de spectacole în ac

tivitatea de informare și educare a oa
menilor muncii.

7. — Convocarea Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei participă, ca 
invitați, primi-secretari ai comitetelor 
județene de partid, șefi ai secțiilor 
Comitetului Central, unele cadre din 
ministere și instituții centrale, redactori 
șefi ai presei centrale care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

Dezbaterea problemelor economice 
va avea loc în ședință comună a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

Lucrările plenarei continuă.

Marti dimineața, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu. secretar general al Parti- 

i dului Comunist Român, s-a întîlnit 
; cu tovarășul Schazik Jorje Handal, 

secretar general al Partidului Comu
nist din Salvador, care face o vizită 
In tară noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de gratitudine pentru invitația de a 
vizita România și a dat o înaltă a- 
preciere realizărilor obținute de 
poporul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, în constru
irea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In cadrul întrevederii, s-a procedat 
la o informare reciprocă privind ac
tivitatea și preocupările celor două 
partide.

S-a exprimat, cu acest prilej, sa
tisfacția pentru bunele relații stator
nicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Salvador 
și a fost afirmată hotărîrea comună 
de a extinde raporturile de conlu
crare dintre cele două partide. in 
interesul dezvoltării legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două ‘ponoare, al cauzei socialismului, 
progresului social si păcii în lume.

Schimbul de vederi a evidențiat 
mutațiile profunde care au loc în 
lume în favoarea socialismului, de
mocrației și păcii, subliniindu-se. în 
acest cadru, necesitatea unei largi 
conlucrări și solidarități, atît pe plan 
național, cît și internațional. între

toate forțele revoluționare, democra
tice, progresiste, antiimperialiste în 
lupta pentru dezvoltarea indepen
dentă și suverană a tuturor statelor 
pe calea progresului economic, si so
cial, pentru asigurarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn pe bogă
țiile sale naționale, de a-si hotărî 
singur soarta, fără nici un amestec 
din afară.

în timpul Întrevederii a fost rele
vată Însemnătatea întăririi unității 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste. în lupta îm
potriva reacțiunii. a imperialismului, 
pentru promovarea intereselor vitale 
ale popoarelor, pentru triumful păcii 
si colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

I

Decretul privind majorarea retribuției personalului muncitor
evidențiază preocuparea consecventă a partidului pentru

CREȘTEREA VENITURILOR
DIRECTE ALE POPULA ȚIEI 

la temelia Bailor orari de ridicare a iMiilui de trai— 
foria si vitalitatea economiei noastre socialiste

Cu sentimente de vie satisfacție, 
oamenii muncii din întreaga țară au 
luat cunoștință de prevederile Decre
tului pentru aplicarea majorării retri
buției personalului muncitor — pu
blicat în presa de ieri — document 
de o deosebită Însemnătate pentru 
sporirea veniturilor și ridicarea ni
velului de trai al poporului. Primită 
cu profundă și legitimă bucurie de 
către toți cetățenii țării, adoptarea 
noilor măsuri prilejuiește, o dată 
mai mult, manifestarea recunoștinței 
sincere pentru grija permanentă pe 
care partidul o poartă îmbunătățirii 
neîncetate a condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc — recunoștință ce 
se împletește cu exprimarea atașa
mentului față de partid, a hotăriril 
de a asigura Înfăptuirea politicii 
sale, care rodește atit de bogat în 
folosul întregului popor.

Este încă proaspăt în conștiința 
noastră, a tuturor, ecoul puternic al 
Programului de creștere a retribuției 
și a altor venituri, a nivelului de trai 
al populației în acest cincinal, adop
tat de conducerea partidului la înce
putul lunii mai, program care pre
vede creșterea mai accentuată, față 
de prevederile inițiale, a veniturilor 
directe ale oamenilor muncii. Iată 
că, acum, prin noile măsuri cu pri
vire la majorarea retribuției elabo
rate în conformitate cu acest pro
gram, cu orientările stabilite de Con
gresul al XI-lea al P.C.R., întregul 
personal muncitor va beneficia, pînă
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S-a făcut mult, dar trebuie făcut totul
Din complexul de măsuri cuprinse 

în Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 24 mai a.c. 
cu privire la creșterea rolului unită
ților socialiste, al organizațiilor ob
ștești. al maselor populare în respec
tarea legalității, sancționarea și re
educarea prin muncă a persoanelor 
care comit abateri si încălcări de la 
normele de conviețuire socială si le
gile tării face parte si un larg trans
fer de atribuții din sarcina unor or
ganizați specializate în asigurarea le
galității in sarcina colectivelor de 
oameni ai muncii, a organizațiilor 
obștești. Este vorba de atribuții ne
mijlocit legate de lege și care poartă, 
deci, trăsăturile caracteristice ale a- 
plicării legii : termene ferme (iar 
cind legea nu le menționează se sub
înțelege că termenul este ..de înda
tă"), caracter obligatoriu, aplicare 
unitară. în virtutea acestor caracte
ristici inerente sistemului de drept, 
hotărîrea a fost urmată de promul
garea si aplicarea decretului de am
nistie. Cu aceeași punctualitate — sau, 
metaforic vorbind, potrivindu-și 
ceasul după lege — consiliile popu
lare. organizațiile de masă si obștești, 
colectivele de oameni ai muncii au 
preluat îndatoririle de răspundere ce 
le revin, cu conștiința că. dacă in 
general îndeplinirea sarcinilor nu 
comportă amînări. atitudini benevole, 
excepții, noile măsuri presupun cu 
atît mal mult stilul de muncă uni- 

la sfirșitul acestui cincinal, de o ma
jorare a retribuției tarifare in medie 
cu 30 la sută. Totodată, trebuie subli
niat că, in afara majorării, așa cum 
prevede decretul, creșterea retribu
ției se va realiza și prin trecerea per
sonalului la trepte și gradații supe
rioare, prin sporul de vechime și alte 
sporuri prevăzute de lege.

Pe lingă caracterul substanțial al 
majorărilor de retribuții, rețin aten
ția și alte trăsături și aspecte deose
bit de semnificative ale decretului, 
în acest sens, se cuvine remarcat 
caracterul său atotcuprinzător, în ca
drul prevederilor sale fiind incluse, 
practic, toate categoriile personalului 
angajat, de majorări beneficiind ast
fel toți cei ce muncesc în oricare din 
ramurile industriei, construcțiilor, 
cercetării științifice, proiectării, co
merțului, învățămîntului, sănătății, 
culturii, administrației de stat. Și 
dacă la acestea adăugăm și măsurile 
de creștere a veniturilor lucrătorilor 
din agricultura de stat, ale țărănimii 
cooperatiste și ale țăranilor din zona 
necooperativizată avem o imagine 
cuprinzătoare a importantelor pro
grese înregistrate pe calea creșterii 
susținute, efective, a bunăstării între
gului popor.

Decretul reprezintă o semnificativă 
ilustrare a preocupării partidului de 
a pune un accent mai mare pe creș
terea retribuției și venitOrilor directe 
ale oamenilor muncii. Este știut că 
în țara noastră la creșterea nivelului 

voc. ferm, operativ cu cît privesc 
sarcini legate nemijlocit de legalitate.

In aceeași ordine de idei, a promp
titudinii aplicării legii, promptitu
dine ce trebuie să caracterizeze și 
noile îndatoriri intrate în sfera mo
ralei si a educației, calendarul apli
cării hotărîrii din 24 mai situează, în 

Cum își îndeplinesc colectivele de muncă 
sarcinile privind educarea și reeducarea unor 
tineri, cum se realizează procesul de integrare 

a acestora în muncă și viață

timp, o primă îndatorire fără ami- 
nare : încadrarea în colective de 
muncă a tinerilor care au beneficiat 
de decretul de amnistie, integrarea 
lor efectivă în viata de producție si 
obștească, exercitarea cu continuita
te de către factorii obștești a muncii 
de reeducare ce a revenit Pînă acum 
organelor specializate ale statului.

Cum se desfășoară acest proces de 
mare răspundere. în practică ? Iată 
unele constatări făcute în două mu
nicipii reședință de județ, Piatra 
Neamț și Tîrgu Mureș.

Cu operativitate au fost constituite 
comisii care să se ocupe de preluarea 

de trai al poporului aduc o mare 
contribuție resursele considerabile 
alocate de stat pentru cheltuielile 
social-culturale, resurse care sporesc 
an de an. în același timp, și pe lîngă 
acestea, creșterea veniturilor directe 
are avantajul că leagă mai strîns 
retribuția de activitatea proprie 
a fiecăruia, de gradul de cali
ficare. importanta muncii etc.; în 
plus, aceasta permite fiecăruia să-și 
gospodărească mai bine, potrivit 
propriilor dorințe și necesități perso
nale, cîștigurile sporite de care dis
pune.

Trebuie, de asemenea, relevat, ca 
o idee conducătoare a decretului, 
spiritul de echitate socialistă care se 
manifestă pe parcursul întregului 
document, ca și în fiecare din preve
derile sale. în acest sens este semni
ficativă însăși eșalonarea care se face 
privind cronologia aplicării majoră
rilor : această eșalonare reflectă o 
judicioasă sinteză, în care s-au luat 
in considerare, cu deosebită atenție, 
atît importanța economico-socială a 
ramurii sau domeniului de activi
tate, cît și nivelurile de retribuții, 
asigurîndu-se menținerea raportului 
actual de 1 :5,53 intre retribuția mi
nimă și maximă pe economie.

Așadar, peste numai cîteva zile, 
de la 1 iulie, va incepe prima etapă 
a majorării generale a retribuției 
personalului muncitor, etapă ce se
(Continuare în pag. a IV-a) 

tinerilor liberați din scoli de reedu
care sau locuri de deținere si înca
drarea lor în unităti productive. 
După cum am aflat de la comisia 
constituită în județul Neamț, primele 
firești operațiuni au fost cunoaște
rea exactă a celor luati în grijă si a 
pregătirii lor profesionale, identifica

rea locurilor de muncă potrivite, e- 
miterea repartițiilor. Sînt. bineînțe
les. activități simple, minimale. Ne 
oprim asupra lor doar pentru a men
ționa că. in mod contrastant cu ca
racterul lor simplu și minimal, doar 
majoritatea acestor operațiuni de ru
tină a decurs fluent. De ce majori
tatea sl nu totalitatea, cum era im
perios necesar ? Pentru că mai exis
tă unități, ca întreprinderile „8 Mar
tie". „Avicola", combinatul de pre
lucrare a lemnului, ai căror factori 
de răspundere omit să comunice 
exact și la timp disponibilul locu
rilor de muncă. Si mal de neînțeles

—ROMII NEMIJLOCIT
AL MUNCII NOASTRE

ÎN PAGINA A ll-A

Aspect din secția cazangerie a 
întreprinderii de utilaj chimic din 

Ploiești

„Acționăm, 
decidem, 

controlăm, 
în numele muncitorilor 

care ne-au ales!"

ÎN PAGINA A III-A

este atitudinea unor persoane ce in
vocă o falsă intransigentă morală, 
ca șeful serviciului personal-învăță- 
rnînt de la C.P.L., Grigore Botez, 
care n-a acceptat decit după insis
tente încadrarea unor tineri reparti
zați de comisia județeană, exclamînd 
în mod cu totul deplasat : „Ia la- 
să-mă, tovarășe, în pace, n-am nevoie 
de pușcăriași !“. Munca de reeducare 
ce trebuie dusă nu e comodă si toc
mai de aceea ea nu poate debuta 
prin abordări de minimă rezistență, 
eschivări si cu atit mai puțin prin 
respingerea unor îndatoriri ferme.

Ca o replică a vieții dată celor 
ce-și închipuie că noile îndatoriri ale 
colectivelor de muncă si organizații
lor obștești privind educația si lega
litatea sînt prea dificile pentru a fi 
îndeplinite, notăm secvențe semnifi
cative observate în cîteva din nume
roasele unități socialiste care n-au 
pregetat să se înscrie în frontul celor 
care traduc prevederile hotărîrii în 
fapte.

La întreprinderea mecanică „Cea
hlăul" am găsit încadrați în muncă si 
in plin proces de integrare în colec
tiv patru tineri liberați în baza de
cretului de amnistie. Fiecare dintre

Sergiu ANDON 
Ion MANEA 
Comei POGACEANU

(Continuare tn pag, a II-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Ministrul comerțului al Republicii Irak
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste Rom a ni a „ a primit., in cursul 
zilei de marți, pe Hassan Aii. mem
bru al Conducerii regionale a Parti
dului Socialist Arab Baas. ministrul 
comerțului, care participă la lucră
rile celei de-a II-a sesiuni a Comisiei 
mixte comerciale și de cooperare eco
nomică și tehnică româno-irakiană. 
care se desfășoară la București.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului.

A fost prezent Abdullah Suleiman 
Al-Khidair, ambasadorul Irakului la 
București. '

Exprimînd sincere mulțumiri pen
tru întrevederea acordată, oaspetele 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea președintelui

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți diminea
ța, pe Jacques Graeffe, ambasadorul

Ședința de lucru a Camerei legislative 
a consiliilor populare

Marți « avut Ioc. în Capitală, șe
dința de lucru a Camerei legislative 
a consiliilor populare.

La lucrări au luat parte tovarășii 
Emil Bobu. Gheorghe Cioară. Gheor
ghe Pană. Iosif Uglar, Iosif Banc, Va- 
sile Patillneț, Constantin Dăscălescu 
și Angelo Miculascu. viceprim-minis
tru al guvernului, alți membri ai gu
vernului cadre din conducerea unor 
ministere, instituții centrale *1 orga
nizații de masă.

Lucrările ședinței au fost conduse 
de tovarășul Ion Dincă. președintele 
Camerei legislative a consiliilor popu
lare.

Camera legislativă a adoptat urmă
toarea ordine de zi:

Recolta cheamă tot satul la cimp I
Obiectiv imediat: realizarea și depășirea vitezelor zilnice stabilite 

la toate lucrările agricole de sezon
Lucrările agricole de vară au 

atins o perioadă de vîrf. Pe lîngă 
întreținerea culturilor prăsitoare, 
mari forțe mecanice și umane sînt 
concentrate Ia secerișul cerealelor 
păioase. Pentru strîngerea la timp și 
fără pierderi a recoltei de orz, griu 
și secară, Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a stabilit, în 
ședința din 27 iunie, o serie de mă
suri care trebuie aplicate neîntîr- 
zlat, cu toată strictețea și răspun
derea, de către organele și orga
nizațiile de partid, organele de spe
cialitate. De asemenea, o atenție 
deosebită trebuie acordată strînge- 
rii la timp și fără pierderi a legu
melor și fructelor, recoltării fura
jelor, altor lucrări de sezon.

Campania de recoltare a cereale
lor păioase, celelalte lucrări agri
cole de vară se desfășoară în con-. 

Republicii Irak, Ahmed Hassan Al- 
Bakr. și a vicepreședintelui Consiliu
lui Comandamentului Revoluției. 
Saddam Hussein, uu cald mesaj de 
prietenie, împreună cu urări de sănă
tate și fericire, iar poporului român 
succese tot mai mari pe calea edifi
cării unei economii moderne, a pro
gresului și bunăstării.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Ahmed Hassan Al-Bakr și vicepreșe
dintelui Saddam Hussein un salut 
prietenesc și cele mai bune urări, iar 
poporului irakian prosperitate si 
pace.

In timpul întrevederii s-a procedat 
la o trecere în revistă a stadiului și 
perspectivelor relațiilor româno-ira
kiene. subliniindu-se cu satisfacție e- 
voluția pozitivă, pe multiple planuri, 
a raporturilor de colaborare si coope
rare dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Ambasadorul Belgiei
Belgiei la București, în vizită de ră
mas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

1. Probleme organizatorice t alege
rea unui secretar al Camerei legis
lative.

2. Proiect de lege privind asigura
rea' durabilității, siguranței în ex
ploatare. funcționalității șl calității 
construcțiilor.

3. Proiect de lege privind calitatea 
produselor și serviciilor.

4. Proiect de lege privind impozitul 
agricol.

5. Proiect de lege privind pensiile 
și alte drepturi de asigurări sociale 
ale membrilor cooperativelor agricole 
de producție.

6. Proiect de lege privind pensiile 
și alte drepturi de asigurări sociale 

dlții climatice nefavorabile — ploi 
abundente care alternează cu căl
duri puternice și scăderi de tempe
ratură. Această situație Impune ca, 
mai mult decît în alți ani. munca 
să se desfășoare în mod temeinic 
organizat, să se asigure o largă 
participare la lucru a tuturor locu
itorilor de la sate. Avem o recoltă 
bună și aceasta impune ca, prin in
troducerea unul spirit de ordine și 
disciplină Ia seceriș, să fie strînsă 
la timp și în întregime, să nu se 
risipească nici un bob.

Așa cum s-a subliniat la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., trebuie con
tinuată și intensificată acțiunea de 
întrajutorare între județe și de 
grupare a combinelor șl a mecani
zatorilor pe zone, corespunzător 
termenelor de recoltare, pentru fo

în acest cadru, a fost exprimată 
hotărirea comună de a se acționa 
pentru intensificarea și diversificarea 
conlucrării dintre cele două țări in 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic și cultural, pentru extinderea re
lațiilor comerciale în folosul reciproc, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale. în acest context, a fost re
levată importanta lucrărilor actuale 
ale Comisiei mixte româno-irakiene 
in evidențierea largilor posibilități de 
colaborare pe care le oferă eoono- 
miile României si Irakului, în stabi
lirea de acțiuni concrete de cooperare 
in domenii de interes reciproc.

Au fost abordate, de asemenea, 
uncie probleme ale actualității inter
naționale. îndeosebi legate de situa
ția din Orientul Mijlociu si de efor
turile în vederea realizării unei păci 
drepte și durabile in această zonă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire, care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

aie țăranilor cu gospodărie indivi
duală din zonele necooperativizate.

7. Proiect de decret privipd trece
rea unităților cu activitate de produc
ție industrială din subordinea consi
liilor populare județene și al. muni
cipiului București în subordinea ur.or 
întreprinderi, centrale industriale. și 
unităti asimilate acestora, de sub în
drumarea și controlul unor ministere 
și altor organe centrale de stat.'

8. Proiect de decret privind condu
cerea unitară a activității de produc
ție a agregatelor minerale pentru 
construcții.
(Continuare în pag. a V-a) 

losirea la capacitate maximă a tu
turor mijloacelor de care dispun 
întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție, 
a fiecărei ore bune de lucru. Or
ganele și organizațiile de partid 
au datoria să sprijine conduce
rile unităților agricole în organi
zarea muncii. în mobilizarea tutu
ror forțelor umane de la sate, să 
exercite un control permanent 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor stabilite în cadrul recen
tei ședințe a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. Sînt 
zile hotărîtoare pentru recoltă, zile 
cind tot satul trebuie să iasă la 
cimp.

IN PAGINA A Ul-A — 
RELATĂRI DE LA RE- 

[ PORTER1I NOȘTRI.
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Bunăstarea noastră - rodul nemiiiocit al muncii noastre rFAPTULI I

Retribuții tare oglindest fidel 
rezultatele munții fiecăruia

Recentele măsuri privind majo
rarea retribuției personalului mun
citor constituie dovada concluden
tă a grijii partidului nostru pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al Întregului popor — orientare 
de bază în cadrul hotăririlor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. Decre
tul care a fost dat publicității în 
ziarele de ieri demonstrează oricui 
politica realistă, științifică, a parti
dului nostru de creștere sistemati
că, pe baza sporirii venitului na
țional, a nivelului de trai al celor 
ce muncesc, faptul că programele 
elaborate cu realism de conducerea 
partidului devin faptă.

Pentru că bucuria trecerii la 
aplicarea acestor măsuri este atît 
de mare, am și calculat ce în
seamnă această majorare în cazul 
meu. Practic, pînă în prezent, 
aveam o retribuție tarifară de 
3 085 lei, la care se adăugau 215 lei 
spor de vechime, deci, In total, 
3 300 lei, din care se scădea impo
zitul în sumă de 510 lei. Concret, 
In mînă îmi rămîneau 2 790 lei.

Prin aplicarea majorării retribu
ției cu 16 la sută, cît este prevăzut 
la ramura construcții-montaj din 
care fac parte, în prima etapă, voi 
primi suma de 3 030 lei, neimpoza- 

în spiritul eticii și
Sînt țesătoare, iar soțul este elec

trician la aceeași unitate, întreprin
derea textilă „România munci
toare" din Cluj-Napoca. Decretul 
pentru aplicarea majorării retri
buției personalului muncitor relevă, 
încă o dată, consecvența conducerii 
partidului și statului în înfăptuirea 
programului de creștere a bunăstă
rii oamenilor muncii, stăruința cu 
care urmărește traducerea în viață 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. privind ridicarea nivelului 
de trai al tuturor celor ce muncesc, 
în conformitate cu principiile eti
cii și echității socialiste, punînd 
UN ACCENT MAI MARF. PE 
SPORIREA VENITURILOR NOAS
TRE DIRECTE REALIZATE IN 
PRODUCȚIE.

bill, la care se adaugă 7 la sută 
spor de vechime, ceea ce înseamnă 
210 lei. în total, voi primi deci 
3 240 lei in mînă, cu 450 lei mai 
mult în fiecare lună, sumă care, 
să recunoaștem, constituie un spor 
important.

La fel ca mine gîndesc toți an- 
gajații trustului nostru, ce lucrează 
pe șantierele marilor obiective din 
județul Constanța, județ care are 
de executat în acest cincinal, de
osebit de importante investiții, din 
care o bună parte vor fi realizate de 
colectivul unității noastre. Tocmai 
de aceea, noile măsuri de majorare 
a retribuției constituie pentru toți 
un puternic stimulent în muncă, 
împreună cu colectivul șantierului 
nr. 3, care lucrează la extinderea 
portului, și din care fac parte, ne 
angajăm să adăugăm noi succese 
depășirilor de plan cu 25 la sută 
Înregistrate pînă în prezent și să 
nu precupețim nici un efort pen
tru a da în folosință la timp im
portantele obiective economice ce 
Ie avem de ridicat in acest cincinal.

Ionel BONȚESCU 
maistru-constructor 
la Trustul de construcții 
Industriale Constanța 

echității socialiste
In ramura în care lucrez, de la 

1 iulie, retribuția se va majora cu 
17,2 la sută într-o primă etapă și 
cu 12,9 la sută în cea de-a doua 
etapă, deci cu mai bine de 30 la 
sută, față de 18—22 la sută, cît se 
prevăzuse inițial în directivele cin
cinalului. De asemenea, din acest 
an vom beneficia și de creșterea 
alocației de stat pentru copii, cu 
cite 40 de lei pentru fiecare copil. 
După calculele pe care le-am făcut, 
ciștigul meu se va mări cu 
300 de lei, al soțului cu 400 lei, 
iar alocația pentru copii va crește 
cu 80 lei. în total, în casa noastră 
vor intra lunar cu aproape 800 lei 
mai mult. Desigur, acest calcul 
este aproximativ, raportat la pro

centul mediu de majorare pe ra
mură.

Acestea sînt fapte care vorbesc 
de la sine despre corelația dintre 
muncă și bunăstare, caracteristică 
societății noastre socialiste. Am în
țeles că sarcina noastră este de a 
produce mai mult șl mai bine, căci 
singura sursă de ridicare a retribu
ției. acum și în viitor, este munca 
noastră, a tuturor cetățenilor pa
triei, indiferent de naționalitate. în 
România socialistă, și drepturile 
sînt egale și obligațiile sînt egale. 
Acest lucru l-a înțeles întregul nos
tru colectiv. Dovadă. rezultatele 
muncii preliminate pe primul se
mestru. în această perioadă, colec
tivul nostru depășește sarcinile de 
producție, cu peste 9 la sută, 
realizînd 63 la sută din planul 
anual. Volumul producției supli
mentare se ridică la peste 6,5 mi
lioane lei, față de 10 milioane lei 
angajamentul anual. Ne-am înde
plinit sarcinile și la producția fi
zică, Ia toate sortimentele și ne-am 
încadrat în consumuri, obținînd e-

conotnii însemnate la cheltuielile 
de producție, îndeosebi la cele ma
teriale. Ceea ce-i mai important 
este faptul că aproape în totalita
tea lui sporul de producție iși are 
izvorul în creșterea productivității 
muncii.

Trebuie să spun că toate țesătoa
rele sînt harnice, dornice să se a- 
firme prin producții tot mai mari, 
de calitate superioară. Nu avem 
nici o absentă nemotivată de la lu
cru, se muncește pu multă seriozi
tate și răspundere; Noi sîntem ho- 
tărîte să răspundem de acum îna
inte cu rezultate și mai bune grijii 
pe care partidul o poartă oameni
lor muncii din patria noastră — 
români, maghiari, de alte națio
nalități — o familie unită, care se 
bucură de binefacerile civilizației 
socialiste.

RARI Ilona
țesătoare la întreprinderea 
textilâ „România muncitoare" 
din Cluj-Napoca

lei. cu clauză; numai la majorat, 
fetele pot scoate banii: depunînd 
lunar toată majorarea vor scoate 
aproape cîte o sută mii lei fiecare!

Firește, planurile fiecăruia sînt 
diferite. Colegul meu Negru Flo
rian este maistru morar în între
prinderea noastră. Și-a cumpărat 
covoare, mobilă pentru casă. Unele 
în rate si cu împrumut de la casa 
de ajutor reciproc. Acum, n-o să 
simtă că are datorii, căci sl în fa
milia lui creșterea veniturilor este 
aproximativ la fel ca si la mine,

ceea ce «ate egal cu rata la casa 
de ajutor reciproc.

Noua majorare a retribuției ne 
angajează la o activitate mai 
bună. mal spornică. De re
zultatele practice, de munca noas
tră. de roadele ei depind în
florirea patriei sl bunăstarea fie
căruia dintre noi.

Eugen TUREAC
maistru de brutârle
la fabrica „Titan" din București

I
I
I
I

I

...Iar piinea va fi mai bună, mai albă,

mai rumenă
Firește, știam că vine majorarea 

retribuției. Cuvîntul partidului e 
lege. Dar. parcă-i altceva cînd. ci
tind ziarul, vezi cu ochii tăi că 
și tu. împreună cu toți oamenii 
muncii, te bucuri de majorarea re
tribuției. în conformitate cu orien
tările Congresului al XI-lea al 
partidului. Sînt maistru de bru
tărie, iar în secția unde lucrez 
realizăm cincisprezece produse de 
panificație diferite și. nu încape 
îndoială, pentru foarte multi, piinea 
va fi de aci înainte mai bună, mai 
albă, mai rumenă... Tovarășul Au
rel Oprescu. economistul nostru, 
mi-a și calculat veniturile. Acum, 
ca maistru de brutărie, am o re
tribuție brută de 2 060 Iei. la care 
se adaugă un spor de vechime de 
62 lei și. scăzînd impozitul de 282 
lei. imi rămînea o retribuție netă 
de 1 840 lei. După aplicarea preve
derilor noului decret voi avea 2 070 
lei retribuție fără impozit, la care 
se adaugă 62 lei spor de vechime. 
Făcînd diferența dintre retribuția 
veche netă și cea nouă îmi rămine

pentru toți
în mînă un plus de 292 lei. Soția 
mea. Ana Tureac. este în aceeași u- 
nitate muncitoare cocătoare. Pînă 
în prezent avea 1 529 lei brut și 
lua în mînă. după adăugarea 
sporului de vechime și scăderea 
impozitului. 1 402 lei; începînd cu 
luna viitoare, urmează să pri
mească, cu oarecare aproximație, 
mi se spune. între 1 600 și 1 650 
lei. Spun aproximativ, deoarece 
pentru calculul precis trebuie să 
primim Buletinul Oficial cu toate 
anexele tarifare de- încadrare a 
muncitorilor de toate categoriile și 
profesiile. Nu încape însă îndoială 
că. împreună cu sporul pe care-1 
vom primi si Ia alocațiile pentru 
copil, ne vor intra în casă în plus 
circa 600 lei lunar. Ceea ce în
seamnă pentru noi chiria pe 
cinci luni si mai rămîne și 
ceva pentru cîte o mică sur
priză în casă. Dar am planuri 
de viitor. Am două fetițe. Valenti
na. de 2 ani. și Lucica, de două 
luni si jumătate. Le-am făcut după 
naștere cite un C.E.C. de 2 000 de

DIVERS I
I

Cum spunem noi, agricultorii: 
„Să pregătim terenul 

pentru o recoltă și mai mare!"

I
I
I

„Împreună 
cu gîndul 
nostru
bun...“

si- 
fie

I
I
I
!

Decretul publicat ieri constituie 
o nouă dovadă a grijii statornice a 
partidului sl statului nostru pentru 
munca si viata celor ce muncesc de 
la orașe si sate. Printre primii care 
vor beneficia de majorarea genera
lă a retribuției tarifare, adică de la
1 iulie a.c.. se numără si lucrătorii 
din unitățile agricole de stat. Potri
vit prevederilor, retribuția crește 
substantial — între 15,4 la sută și
18.3 la sută în sectorul vegetal. 15,4 
la sută și 17,9 la sută în sectorul 
zootehnic, iar personalul încadrat pe 
clase beneficiază de o sporire între
15.4 la sută și 16,4 la sută. Aceasta 
demonstrează încă o dată preocu
parea stăruitoare a conducerii par
tidului si statului pentru creșterea 
veniturilor muncitorilor de ne ogoa
re în strînsă legătură cu rezultate
le obținute.

Pentru lucrările pe care le-am 
executat în luna iunie am primit
2 910 lei. Pentru aceleași lucrări, 
după majorările stabilite, voi putea 
cistiga în luna iulie 500 de lei în 
plus, sumă la care se adaugă si 
sporul de vechime. Am trei copii. 
Băiatul cel mai mare e mecanic, 
cel mic elev, fata lucrează în co
merț. Cu ceea ce cistig eu după 
majorare, cu ceea ce vor aduce ei, 
vom avea în plus. în familie, lunar 
venituri de peste 1 000 lei.

Lucrez pe tractor de peste 20 de 
ani si pot să spun că. an cu an. ni

se aduc mașini tot mai multe șl de 
mare productivitate, care ne înles
nesc efectuarea unul volum sporit 
de activități și obținerea de cîsti- 
gurl superioare, în condiții de lucru 
mai bune.

Datorită acestor condiții. cît 
șl muncii colectivului nostru, 
ferma în care lucrez, de 10 ani, 
îsi încheie activitatea cu bene
ficii. Așa am înțeles noi să ne fa
cem datoria : pe măsură ce statul 
ne asigură condiții mai bune de 
lucru și, odată cu aceasta, ciștiguri 
mai mari, să obținem rezultate și 
mai bune în muncă. Am terminat 
recoltatul orzului pe cele 200 de 
hectare și am realizat 4 000 kg orz 
boabe stas la hectar, cu 50 de kilo
grame în plus la hectar. Am aplicat 
3 prasile mecanice la porumb și 
două la soia. Trebuie să muncim 
și mai bine, să contribuim la dez
voltarea și mai rapidă a bogăției 
țării, de care depind creșterea. re
tribuțiilor și, în viitor, a bunăstării 
tuturor celor ce muncesc la orașe 
și sate. Cum spunem. de obicei, 
noi, agricultorii : să pregătim te
renul pentru o recoltă si mai 
mare.

Tudor DANILA 
mecanizator, ferma 7 Bora 
a I.A.S. Slobozia
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ca în casele
4 martie să 
Pentru aceasta, 
laborator, alcă-

„Și noi dorim 
nistraților de Ia 
din nou lumină, 
colectivul de la 
tuit In majoritate din femei, a 
lucrat cu migală șl dragoste, în 
timpul liber, 15 garnituri de su
fragerie — cusături cu motive 
moțești, odihnitoare ca un clmp. 
Le-am trimis, drept dar munci
toresc, familiilor sinistrate ale 
tipografilor bucureșteni, împre
ună cu gtndul nostru bun"...

Scrisoarea din care am repro
dus acest pasaj este semnată, 
în numele colectivului de la 
Exploatarea minieră Zlatna, de 
tovarășul Virgil Ispas, secre
tarul comitetului de partid.

Recordmanii
Neculai Stoica, de la Valea lui 

Marcu : 70 tone pe zi. Vasile 
Bostan, de la Doniceasca : 60
tone pe zi. Sint recorduri (nu 
numai personale, dar si pe în
tregul județ 
tă) stabilite 
canizatori la 
primele zile 
campania 
carea era de 35—40 de tone în
cărcate in remorci si transpor
tate intr-o zi. dar Stoica si Bos
tan — cum ați văzut. Cine se 
mai inscrie 1

Vaslui, deocamda- 
de cei doi — me- 
I.A.S. Fălciu — in 
de după startul in 

secerișului. Planifi-

I
I
i
i
I
I
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Cînd exigența 
este confundată 
cu persecuția...
Trimisă în numele 

unor angajați ai Sta
ției de salvare a ju
dețului Ilfov, o scri
soare adresată redac
ției arăta că, in cadrul 
acestui colectiv, medi
cul Ioniță Corneliu, 
responsabilul stației, ar 
avea un comportament 
necorespunzător in re
lațiile cu oamenii, i-ar 
persecuta, i-ar schimba 
fără motiv din turele 
în care lucrează de 
multă vreme, săvirșind 
și alte abateri.

Din răspunsul Comi
tetului județean Ilfov 
al P.C.R. rezultă că 
autorii memoriului tri
mis redacției comit, 
nu fără intenții, o gra
vă eroare : ei confundă 
exigenta manifestată 
de responsabilul uni
tății pentru întărirea 
ordinii și disciplinei 
cu persecuția ; mai 
mult, atribuie lui I.C. 
felurite vini, cînd în 
realitate ei înșiși sînt 
vinovați de abateri de 
la disciplina muncii ; 
iar cînd se iau măsuri 
corespunzătoare se 
declară persecutați.

Adevărul este că to
varășul dr. Ioniță Cor
neliu a fost detașat 
special de către 
conducerea direcției 
sanitare, cu aprobarea 
comitetului județean 
de partid și a comite
tului executiv al con

siliului popular jude
țean. pentru a pune
capăt neregulilor și
indisciplinei mai de 
mult semnalate in
activitatea respecti
vei stații de salva
re. în această pe
rioadă, el și-a făcut 
pe deplin datoria și a 
rezolvat cu simț de 
răspundere sarcinile 
ce i-au fost încredin
țate, dovedind preocu
pare permanentă pen
tru bunul mers al 
unității. Pe această 
linie, s-au luat și une
le măsuri concrete 
privind supunerea 
conducătorilor auto 
din unitățile de trans
port speciale la exa
men psihotehnic. A- 
ceastă măsură, precum 
și altele privind întă
rirea disciplinei au 
nemulțumit pe unii 
din cei 10 conducători 
auto, respinși la acest 
examen, care au în
ceput să trimită scri
sori anonime organelor 
de partid și de stat.

în încheierea răs
punsului se sublinia
ză că dr. C. Ioniță a 
vorbit uneori pe un ton 
nepotrivit cu unii con
ducători auto, cînd a- 
ceștia refuzau îndepli
nirea unor dispoziții. 
Biroul organizației de

bază a analizat insă și 
această situație.

Organizația de partid 
și organizațiile de 
masă de la stația de 
salvare au datoria 
să facă totul pen
tru a crea un cli
mat sănătos de activi
tate, de respectare și 
întărire a ordinii și 
disciplinei în muncă, 
pentru formarea și 
educarea tuturor an- 
gajaților in spiritul 
normelor de etică și 
echitate socialistă.

în atenție - 
transportul 
navetiștilor

Mai multi locuitori 
din Bălțătești. județul 
Neamț, care fac nave
ta la Piatra Neamț, 
unde lucrează în dife
rite întreprinderi și 
instituții, sesizau, in
tr-o amplă scrisoare 
trimisă ' ziarului, și ce
reau sprijin pentru 
soluționarea a trei 
probleme : mai multă 
grijă pentru confortul 
și siguranța călători
lor pe acest traseu ; 
scurtarea timpului de 
deplasare (care, arătau 
ei, se ridică în general 
la circa 4 ore zil

(Urmare din pag. I)
ei a fost dat în grija unor muncitori 
de nădejde. De tinărul C.R. (18 ani) 
răspunde în mod direct șeful de e- 
chipă Vasile Bataragă. de PI. (17 
ani) — maistrul Alexandru Cojocaru, 
de S.A. (17 ani) — șeful de echipă 
loan Ștefan, de, Gh. A. (16 ani) — 
maistrul Ion Icnită. Acești muncitori 
fruntași, de bună reputație morală, 
cunoscuti ca intransigenți, cu expe
riență în formarea tinerelor cadre, 
au fost aleși din numărul celor ce 
întruneau asemenea calități și în 
funcție de o împrejurare sui-generis 
nu lipsită de importantă. Cei patru 
tineri au intrat în întreprindere 
Intr-o perioadă în care avea loc re
vizia generală si reorganizarea teh
nologică a liniei de fabricație nr. 2. 
S-a considerat că e bine ca noii ve- 
niti să lucreze la acest loc de muncă, 
unde au ocazia să se familiarizeze cu 
anatomia mașinilor, să le cunoască 
piesă cu piesă, să înțeleagă conside
rentele de eficientă a muncii care 
stau la baza reorganizării liniei și, 
apoi, să se înscrie cu avînt într-un 
proces de muncă cu înaltă producti
vitate.

Organizația U.T.C. participă în a- 
celasi mod. concret, cu răspunderi 
exacte, la integrarea celor patru ti
neri in climatul moral de muncă și 
viată sănătoasă. Uteciști fruntași răs
pund de comportarea celor patru ti
neri atit in unitate, cit și în orele 
libere. Cazul ce părea mai dificil, al 
lui Gh. A., lipsit de un mediu fa
milial de nădejde, a fost preluat de 
însusi secretarul organizației de ti
neret a secției, Vasile Gavriluță. 
împreună cu uteciștii Lazăr Gheor
ghe, Aglaia Drăgușan, Elena Tuțu, ei 
s-au deplasat în comuna de originea 
tinărului, au verificat posibilele lui 
condiții de viată, le-au găsit neco
respunzătoare si s-au ocupat de ime
diata lui repartizare în căminul în
treprinderii pentru tineri nefamiliști, 
ca să fie între ei. să trăiască împreu
nă cu ei. să se poarte ca ei.

Importanța acordată conlucrării cu 
familiile celor în cauză, condiție in- 
semnată pentru supravegherea și e- 
ducarea lor, pentru obținerea unor 
rezultate grabnice și decisive în rea

ducerea lor pe verticala moralei, am 
reținut-o șl din relatările tovarășei 
Panaghița Vasiliu, de la cooperativa 
„înfrățirea" din Piatra Neamț, in a 
cărei secție de confecții-serie lu
crează cinci tinere care în trecut au 
comis abateri grave. Colectivul a luat 
hotărîrea ca. pe lingă supravegherea 
lor permanentă și legătura continuă 
cu familiile, dacă vor interveni totuși 
acte de indisciplină sau delăsare ori 
alte comportări care să necesite dis
cutarea lor în colectiv, aceasta să se 
facă întotdeauna în prezenta părinți
lor. nu ca simpli invitat!, ci ca per
soane cărora să li se ceară să răs
pundă ei înșiși de ce reeducarea nu

nic, dus-întors. pen
tru o distanță de nu
mai 34 km) ; mai 
multă solicitudine din 
partea conducerii în
treprinderii de trans
port, la care au apelat 
și nu au găsit înțele
gere (ultima dată li 
s-a replicat, de către 
un angajat de la 
I.T.A. Neamț, al că
rui nume autorii nu-1 
cunosc, într-un mod 
necorespunzător : „Și 
ce, cum ieșiți din 
schimb, gata vreți 
mașină să mergeți a- 
casă ?“). în ceea ce 
privește această ulti
mă problemă. din 
răspunsul sosit la re
dacție zilele trecute, 
de la întreprinderea 
de transporturi auto 
Neamț, putem aprecia 
că sesizarea respecti
vă a fost tratată cu 
solicitudinea cuveni
tă. fiind verificate 
toate afirmațiile și 
luindu-se măsuri co
respunzătoare. în pri
mul rînd. se precizea
ză că în funcție de ne
cesități se suplimen
tează cursele sau se 
introduc autobuze de 
capacitate mai mare. 
De asemenea, atunci 
cînd autobuzele sînt 
aglomerate la orele 
de vîrf, se procedează

la redistribuirea abo- 
naților pe curse. 
Răspunsul precizează 
că, în urmă sondaje
lor efectuate, s-a tre
cut la reorganizarea 
programelor unor 
curse și suplimentarea 
cu încă o cursă, la oră 
6.50, pentru transpor
tul navetiștilor de la 
Piatra Neamț la Băl- 
țătești și retur. De 
asemenea, în urma 
discuțiilor purtate cu o 
parte din semnatarii 
scrisorii. începînd cu 
data de 6 iunie a.c. 
s-a modificat ora de 
plecare a autobuzului 
din Piatra Neamț spre 
Bălțătești. care acum 
pleacă cu o jumătate 
de oră mai devreme, 
în acest fel se asigură 
transportul navetiști
lor in condiții cores
punzătoare și la timp 
pentru toate schimbu
rile de lucru.

Pentru a înlătura 
poluarea 

și căderile 
de tensiune.,.
Cetățenii de pe stra

da Rusu Șirianu din 
Timisoara — se afirma 
intr-o scrisoare primi

tă recent la redacție — 
au mari necazuri din 
cauza poluării. Sur
sa : atelierele între
prinderii ..Universal- 
prod". Totodată, ei se
sizau că nu pot folosi 
în bune condiții apa
ratele electrice de uz 
casnic, întrucit se pro
duc dese căderi de 
tensiune datorate con
sumului mare de cu
rent de la această u- 
nitate.

Comitetul municipal 
Tinfișoara al' P.C.R. a 
trimis redacției un 
răspuns din care re
zultă că sesizarea a 
fost cercetată cu toa
tă atenția și. în con
secință. s-au luat mă
suri corespunzătoare. 
Constatîndu-se că în
treprinderea respectivă 
își desfășoară activita
tea în condiții nepriel
nice, consiliul popular 
municipal a repartizat 
un local, situat la pe
riferia orașului, unde 
se vor amenaja ate
lierele de galvanizare, 
lăcătușerie și mase 
plastice. Termenul de 
mutare este 15 au
gust a.c.. cînd atelie
rele de pe str. Rusu 
Șirianu (la care se 
refereau autorii sesiză
rii — n.n.) își vor în
ceta activitatea. în a- 
cest fel vor fi înlătu
rate și neajunsurile 
semnalate în legătură 
cu căderile de ten
siune.

Neculai ROȘCA

Popasuri în Țara de Sus
Fălticeni. Nu de 

mult s-a inaugurat 
aici complexul turis
tic, .al cărui hotel dis
pune de camere con
fortabile însumînd 75 
de locuri si mai multe 
unităti de alimentație 
publică. Astfel, în 
orașul Dumbrăvii mi
nunate și al Nadei 
Florilor, al muzeelor 
și galeriilor de artă, 
vilogiaturistii au asi
gurate. începind cu 
actualul sezon estival, 
condiții de găzduire 
dintre cele mai bune.

La Suceava cunos
cutelor unităti hote
liere si de alimentație 
publică — Arcașul. 
Bucovina. Suceava si 
Balada li s-a adău
gat de curînd campin
gul Ștrand. Amplasat 
în Lunca Sucevei, 
campingul dispune de 
30 de căsuțe cu cîte 
două paturi si 2 bun- 
galouri.

La Solea. înainte de 
intrarea în oraș, dru
mețul care vine din
spre -Rădăuți are la 
indemînă popasul „Trei 
Iazuri" unde poa
te rămine și peste 
noapte fie la cabana 
restaurant, fie la că
suțele din incintă. 
După cum am fost in
formați de tovarășul 
Mircea Zosin. directo
rul oficiului județean 
de turism Suceava, re
țeaua unităților O.J.T. 
s-a îmbogățit în acest

an si cu noul restau
rant terasă si pooică- 
ria de la cabană Deia. 
situată în mijlocul co
drilor din vecinătatea 
orașului Cîmpulung 
Moldovenesc, cu ultra
modernul hotel alpin 
„Rarăul" de ne masi

vul cu același nume, 
mult solicitat de ama
torii de excursii și 
drumeții. (Gheorghe 
Parascan).

In fotografie i hote
lul „Bucovina" din 
Suceava.
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dințat brigăzii lui Vasile Orminisan. 
E o brigadă fruntașă, cu oameni foar
te serioși, brigadă de dulgheri, a că
ror meserie voia și T. C. să o de
prindă. La o privire mai exigentă s-a 
observat însă că brigada e răspîndită 
prin multe șantiere ; dacă lucrările 
n-au de ce suferi din acest motiv, su
pravegherea îndeaproape a tînărului. 
integrarea lui propriu-zisă ar fi fost 
mai potrivită într-o brigadă restrînsă 
și mai puțin mobilă. In aceste con
diții a fost încredințat șefului de e- 
chipă Roman Denes, al cărui colectiv 
este mai restrîns, nediseminat la di
ferite puncte de lucru. T. C. lucrează 
în ritm de șantier, dovedește punctua-

Atltudini similare pot fi notate si 
la alte unităti mureșene, cum ar fi 
întreprinderea de producție și pres
tări de servicii, cooperativa „Textila" 
ș.a. Iată de ce considerăm ca avînd 
acoperire pînă la un punct afirmațiile 
tovarășei Cseh Paraschiva, secretară 
a comitetului municipal de partid :

— Măsurile organizatorice merg 
pînă la amănunt. în fiecare unitate 
socialistă consiliul oamenilor muncii, 
secretarii comitetelor de partid, de 
U.T.C.. activiștii sindicali, persoanele 
din conducerea profesională stau de 
vorbă cu tinerii, le prezintă unitatea. 
Calificarea la locul de muncă. înca
drarea în meseria pe care o au. con-

trariati. foștii „colegi" l-au întrebat 
cu dispreț : ;.Te pomenești că lu
crezi 1". Răspunsul lui afirmativ a 
fost privit ca o naivitate. „Dar pe voi 
cine vă întreține ?“, i-a întrebat T.C., 
nedumerit. „Părinții, neamurile... Nu 
ne-au convenit repartizările, asa că..."

Pe urmele acestei deplasate non
șalante fată de măsuri cu caracter 
obligatoriu am discutat cu părinții 
lui V.G. (19 ani), ce fusese pedepsit 
pentru furt. Tatăl se odihnea după 
munca de noapte, băiatul... era dis
părut în oraș.

— Știți că a refuzat mai multe 
repartiții ?

— El ne promisese că se anga-

S-a făcut mult, dar trebuie făcut totul
decurge în ritmul și cu rezultatele 
scontate.

La Tîrgu Mureș, secvențele cele 
mai concludente de încadrare a tine
rilor „cu probleme" au fost surprinse 
pe șantierele Trustului județean de 
construcții-montaj. Nota predominan
tă pentru abordarea cu convingere to
nică de către un colectiv muncitoresc 
a noilor sarcini ar putea fi definită 
prin impresia pe care însusi unul din 
tinerii în cauză ne-a împărtășit-d : 
„Aveam senzația că sînt așteptat. Din 
felul în care am fost primit. în care 
s-a discutat cu mine, ca și cu o per
soană bine cunoscută, mi-am dat 
seama că cei care m-au angajat s-au 
interesat dinainte de mine, că mă știu 
bine".

Da. tinărul în cauză nu se înșela. 
Conducerea șantierului, activiștii de 
răspundere din organizațiile de par
tid, de tineret și sindicat, nu numai 
că au încercat să-și formeze o ima
gine prealabilă asupra tinerilor ce le 
erau repartizați, dar au și chibzuit cu 
simt de răspundere toți parametrii de 
luat în seamă la repartizarea concre
tă a locului de muncă și a celor ce vor 
răspunde de integrarea noilor veniti. 
Un exemplu este cazul tînărului T. C. 
Inițial se hotărise ca el să fie încre-

litate la program — sosește în fie
care dimineață primul — lunea si joia 
urmează cursuri de calificare, in tim
pul liber din celelalte zile lucrătoare 
învață, ajutat de alti membri ai e- 
chipei ce au aceleași preocupări.

Criterii aplicate la persoană au fost 
avute în vedere și cu prilejul încre
dințării lui Sz. A., de 17 ani. zidarului 
fruntaș Ștefan Pop. Printre altele, s-a 
ținut seama de faptul că sînt amîndoi 
din comuna Sîncrai : fac naveta îm
preună, șeful de brigadă îl strigă la 
poartă în drumul lui către autobuz, 
iar pe drum discută cu el multe din 
lucrurile pe care Sz. A. le are de în
vățat ; și nu numai despre zidărie.

Cu asemenea premise este de în
țeles de ce secretarul comitetului de 
partid al șantierului, tovarășul Vasile 
Florea, se arată optimist privind evo
luția noilor angajați :

— Vom face oameni din ei. Am fă
cut noi oameni din alții, care au ve
nit pe șantier cu pete mari în biogra
fia lor morală, iar acum au devenit 
cadre de nădejde. Am acționat în vir
tutea conștiinței muncitorești, vom 
acționa cu atît mai mult acum, cînd 
e vorba de măsuri luate de'partid și 
de stat, limpezi și binevenite.

tinuarea pregătirii profesionale și șco
lare ne interesează în aceeași măsură 
în care vrem să le cunoaștem aptitu
dinile culturale și sportive.

Fără îndoială că alegerea metode
lor de educație celor mai potrivite tre
buie să tină seama de trăsăturile fie
cărui tînăr în parte, implicînd inclu
siv observații de subtilitate. De ce 
atunci privim cu rezervă măsurile 
luate, de ce le considerăm satisfăcă
toare doar pînă la un punct ? Pentru 
că orice intervenție educativă de fi
nețe trebuie să succeadă etapei mini
male a cuprinderii în muncă efectivă 
și in activitatea politică si obștească 
a tuturor tinerilor ale căror fante au 
format obiectul unor sentințe judecă
torești aflate în curs de executare la 
data adoptării noilor măsuri. Or (ca 
și la Piatra Neamț, de altfel), mai 
există tineri și familii care prelun
gesc în mod nejustificat „vacanța" 
post-penală a celor vizați, iar unii a- 
doptă chiar o atitudine de libertinaj 
condamnabilă. Un episod semnifica
tiv l-am aflat chiar de la T. C„ tî- 
nărul care se califică sîrguincios ca 
dulgher. S-a întîlnit duminică în oraș 
cu cițiva dintre cunoscuții din timpul 
ispășirii vechii pedepse. L-au invitat 
„să-i facă cinste", i-a refuzat si. con-

jează. Cred că pînă la urmă o să 
lucreze undeva.

— Credeți? Pînă la urmă? Nu de 
îndată ?

— Noi n-avem ce-i face.
— Dar ii dati de mîncare ?
— Dacă nu-i dăm. merge si fură. 

La trei zile după liberare a făcut 
scandal... A trebuit să plătim 300 de 
lei amendă.

— Bani de buzunar îi dați ?
— Ieri i-am dat un leu.
— Știți că ieri a fost văzut Ia 

ștrand ? Că bea. că fumează țigări 
străine ? De unde bani ?

— Nu știm. Nu-1 putem supra
veghea mereu.

Este ciudat cum survine această 
inversare a răspunderii. Nu contes
tăm că unii tineri constituie o pro
blemă pentru cei care-i educă. Dar 
dacă nici un părinte n-are dreptul să 
se predea în fata hachitelor odraslei, 
cu atît mai mari sînt datoriile fată 
de societate din partea acelor părinți 
ale căror deficiente în munca de edu
cație au condus la rebuturi umane. 
Cu cît eșecul lor ca părinți este mai 
mare, cu atit mai încrîncenate trebuie 
să le fie eforturile de a repara primii 
ceea ce au stricat pe plan uman. 
Cupa altfel decît iresponsabilă poate

fi calificată afirmația unora ca Ion el 
Margareta Mihai, părinții unui ado
lescent din Piatra Neamț vinovat de 
repetate furturi din automobile care, 
invitați ferm să^si trimită băiatul la 
muncă pe șantier, au răspuns: „Nu 
vrem să ne vedem copilul murdar 
de noroi" 1 Să fie limpede pentru 
toată lumea : datoria de a munci este 
o îndatorire legală pentru toti cetă
țenii tării, iar în cazurile in care 
munca urmează să fie practicată si ca 
principală cale de reeducare. îndato
rirea este dublă.

Fată de tinerii si familiile nerecep
tive. toti factorii educaționali, inclu
siv organele locale ale administrației 
de stat, trebuie să facă imposibilă 
atitudinea voluntaristă fată de obli
gații justificate, necesare si indiscu
tabile. Cum e posibili ca. existînd 
tineri vizați în mod direct de recen
tele măsuri, care ignoră repartițiile 
la întreprinderi, nimeni altcineva 
decît sectoristii de miliție să nu-i fi 
vizitat la domiciliu ? Unde să-și pri
mească riposta condamnabila lor ne
păsare. dacă nu în primul rind acolo 
unde sînt oploșiți ? Cum să fie anu
lată inertia lor. dacă nu nrintr-o re
petată și conjugată atitudine comba
tivă ? Cum e posibil ca. în limitele 
aceluiași oraș, o unitate socialistă să 
aștepte ca tinărul liberat să bine- 
voiască să poftească la muncă, iar 
altă unitate socialistă, restaurant sau 
bază de agrement, să-1 întîmoine cu 
masa întinsă ? Da. nu e nici o exa
gerare. la nevoie trebuie mers pînă 
Ia neprimirea lor în locuri de destin
dere. dacă nu merită cu nimic des
tinderea.

Organele locale ale puterii si ad
ministrației de stat nu trebuie să pri
vească îndatoririle ce le revin în baza 
hotărîrii doar ca pe un fel de vamă 
morală. între un sistem de reeducare 
și altul, prin care trece cine vrea si 
se strecoară cine dorește. Faptul că 
avem un tineret sănătos, educat, că 
numărul celor care trebuie reeducați 
este infim nu reprezintă, pentru ni
meni, o scuză de a privi răspunderile 
„în general", de a se mulțumi cu re
zultatele „generale", urmind ca aceia 
care au rămas în urmă să piardă de
finitiv pasul societății. Fiecare om 
este prețios, fiecare om trebuie să fie 
adus la nivelul moral al celorlalți.
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Fiul, 
ca sî tatăl

Pe Șantierul Dunăre-Marea 
Neagră, acolo unde se sapă al
bia viitorului mare canal, de la 
kilometrul 45 la 55 se află tron
sonul tineretului. Aci lucrează 
acum a doua „generație" a anu
lui — formată in mare parte 
din elevi și studenți. Printre ei, 
tinărul bucureștean Dan Gir- 
bașu. De ce ai ales șantierul, 
in locul unei vacanțe ? — a fost 
întrebat. Pentru că toți cei 50 
de la Automatică sintem inte- 
graliști, iar prin noi vrem 
facultatea noastră să se 
bine cunoscută. Mai ai și
motiv ? Tata a lucrat cițiva ani, 
tot voluntar, Ia Bumbești-Live- 
zeni și la Salva-Vișeu. Puteam 
să nu-i calc pe urme ?

...Chiar așa, putea ?

ca 
facă 

alt

Fără suflet, 
fără amintiri

Are 25 de ani și, deși n-a fost 
și nu este căsătorită, are cinci 
copii. Nici unul însă nu se află 
in îngrijirea ei. Ea nu mai știe 
bine nici cum îi cheamă, nici 
ce vîrstă au; nu știe precis nici 
ce meserie are, cu toate că a 
obținut cîndva calificarea de 
strungar în lemn. Dacă o tntîl- 
niți pe străzile din Tg. Mureș, 
îndemnați-o să se adune de pe 
drumuri, să-și vadă de copii, de 
meserie șl de propria-i viață. 
Se numește Ileana Antal I

Un sfat
Dialog cu un cunoscut,Dialog cu un cunoscut, In 

Gara de Nord: Blne-ai venit de 
pe litoral ! Cum ai călătorit ? 
Excelent ! Ca in fiecare vară; 
eu n-am niciodată . probleme cu 
biletele de tren. Ai vreo cunoș
tință la C.F.R. 7 Nu, am grijă 
și mă prezint la agenție cu zece 
zile înainte de data cind știu că 
plec — spre mare sau de la 
mare; atunci, locuri găsești be
rechet, iar apoi călătorești fără 
probleme, pe locul reținut. Nu 
înțeleg de ce alții se zbat in 
ultima zi, îngroșind cozile la ca
sele de bilete, deși știu limpede 
dinainte clnd trebuie să plece ? I

Intr-adevăr, ar fi numai in 
interesul nostru să procedăm la 
fel l

5 lei pentru 
„Bradul"

Ne scrie un grup de muncitori 
de la Fabrica de cherestea din 
Țazlău, județul Neamț: „De 
multă vreme, la flecare salariu 
ni se opresc automat cîte 5 lei 
— drept contribuție de susțină
tor pentru echipa de fotbal „Bra
dul", din Roznov, pe care noi. cei 
din Tazlău, n-o vedem niciodată 
la față. E drept 7“ Bineînțeles 
că nu e nici drept, nici legal. 
Ba. mai mult, însuși biletul de 
reținere, ce se trimite spre 
confirmare, este lipsit de parafa 
și numerotarea necesare — ceea 
ce poate însemna că nici nu 
există un control exact asupra 
banilor încasați. Poate,.intervine 
Consiliul popular Roznov pen
tru a curma acest abuz 1

Cutezătorii
laFoc în Socodorul Aradului, 

o locuință din preajma scolii ge
nerale. Primii care sar în ajutor 
sînt patru elevi aflati în recrea
ție. Sar și doi profesori, astfel 
că la sosirea pompierilor incen
diul fusese stins, iar multe 
bunuri din casă — salvate. 
Pentru că au cutezat să lupte 
curajos cu focul, cei patru au 
fost distinși cu diploma si insig
na „Cutezătorii". Numele lor ? 
Manuel Jelmărean și Dimitrie 
Ponta (dintr-a IV-a). Gheorghe 
Șimăndan și Dimilrie Berar 
(dintr-a VIII-a).
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IRubrică realizată de

G. MITROI,
cu sprijinul corespondenților . 
„Scinteii"



Excelenței Sale HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

DJIBOUTI
Cu prilejul proclamării Independentei de stat a Republicii Djibouti și 

a alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al țării, vă adresez, 
in numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin poporului din 
Djibouti în eforturile sale pentru asigurarea progresului economic și social 
al patriei, pentru construirea unei vieți libere și fericite.

Cucerirea independenței .de către Republica Djibouti, ca expresie a vo
inței de libertate a poporului țării dumneavoastră, deschide calea împli
nirii aspirațiilor sale de a fi stăpîn pe destinele proprii, de a asigura dez
voltarea și propășirea sa economică, socială și culturală. în condițiile unei 
depline suveranități, în conformitate cu interesele sale naționale. Acest eve
niment reflectă profundele schimbări naționale și sociale care au loc în 
lume ca rezultat al creșterii voinței popoarelor de a trăi libere și indepen
dente și de a promova relații noi între state, bazate pe egalitate, respect 
al independenței și suveranității naționale, de a făuri o nouă ordine econo
mică și politică internațională care să asigure fiecărei națiuni posibilitatea 
de a se dezvolta liber, corespunzător voinței sale.

Salutînd proclamarea independenței țării dumneavoastră, ne exprimăm 
încrederea că între țările noastre se vor statornici și dezvolta raporturi de 
prietenie și colaborare fructuoasă, în interesul celor două popoare, al cauzei 
generale a păci^i și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Primire la primei minisiru al guveraalm
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, marți la 
amiază, pe Jacquea Graeffe. amba

Ședința de lucru a Camerei legislative 
a consiliilor populare
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sadorul Belgiei la București. în vizi
tă de rămas bun. în legătură cu în
cheierea misiunii sale în tara 
noastră. (Agerpres) 

importanță deosebită nu numai din 
punct de vedere al valorilor foarte 
mari pe care statul le alocă, ci și 
pentru faptul că în aceste construcții 
trăiesc și muncesc oameni, spre a 
căror bunăstare este îndreptată în
treaga politică a partidului. Proiec
tul de lege, au arătat deputății, con
ține principiile de bază ale calității 
construcțiilor, precum și obligațiile și 
răspunderile ce revin in această pri
vință ministerelor și celorlalte or
gane centrale șl locale titulare de 
investiții, unităților de cercetare și 
proiectare de construcții, organiza
țiilor de constructli-montaj și orga
nelor de control al calității. Ei au 
subliniat, totodată, importanța legi
ferării principalelor obligații și răs
punderi ale organizațiilor socialiste 
pentru întreținerea și urmărirea com
portării în timp a construcțiilor pe 
care le administrează sau le au în 
proprietate.

în referirile la proiectul Legii pri
vind calitatea produselor si servicii
lor. deputății care au luat cuvîntul 
au menționat că acesta reglementea
ză în mod unitar întreg ansamblul 
de activități din domeniul calității 
produselor si serviciilor cu privire 
la definirea concepției tehnico-eco- 
nomiee asupra calității, stabilirea 
normelor tehnice, asigurarea condi
țiilor pentru realizarea nivelului ca
litativ al producției. Ei au relevat 
că toți oamenii muncii sint direct in
teresați si au îndatorirea să asigure 
ridicarea permanentă a calității pro
duselor. lucrărilor si serviciilor. în 
concordantă cu cerințele creșterii 
bunăstării materiale si spirituale a 
întregului popor. Au fost subliniate 
importanta prevederii proiectului de 
lege potrivit căreia controlul de ca
litate se realizează. în primul rînd. 
de producătorii înșiși, de muncitorii, 
maiștrii si ceilalți conducători ai 
procesului de producție care răspund 
nemijlocit de realizarea produselor 
sau lucrărilor executate, sarcinile ce 
revin în acest sens atît organizațiilor 
de construcții, cit si consiliilor popu
lare.

Dezbaterile care au avut loc pe 
marginea proiectelor de lege privind 
pensiile si alte drepturi de asigurări 
sociale ale membrilor cooperativelor 
agrioole de producție sl ale țăranilor 
cu gospodărie individuală din zonele 
necooperativi za te au scos în evidentă 
faptul că ele reflectă grija perma
nentă a partidului șl statului nos-

In broșură: „Rețeaua liceelor 
din Republica Socialistă România"
Minlsterul Educației si învătămîn- 

tulul a dat publicității „Rețeaua li
ceelor din Republica Socialistă 
România". Broșura, editată în tiraj 
de masă de revista „învătămîntul li
ceal si tehnic profesional", conține 
noile -denumiri ale tuturor liceelor 
industriale, agro-industriale sl silvi
ce. economice si de drept adminis
trativ, sanitare, de matematică-fizică, 

bil potential, cu creștere evidentă. în 
ansamblul mișcărilor sportive națio
nale ; pentru .că este cea mal mare 
confruntare sportivă a anului ; pen
tru că constituie un bun prilej de 
confirmare a unor valori apărute la 
Olimpiada de la Montreal și. mai 
ales, de lansare si verificare a „spe
ranțelor" pentru Olimpiada de la 
Moscova. Pentru toate acestea. Uni
versiada ’77 este considerată în lu
mea sportivă drept o adevărată semi- 

UNIVERSIADA 77
Un examen important și dificil care trebuie pregătit 

cu ambiție sportivă și elan studențesc
olimpiadă, la care fiecare tară doreș
te pe bună dreptate să fie cît mai 
fructuos si mai răsunător reprezen
tată. înseamnă, deci, că pe terenurile 
sportive ale Sofiei prietene disputele 
sportive pentru un loc pe podiumul 
de premiere, cit si pentru acumularea 
de puncte în clasamentul pe națiuni, 
vor fi cu siguranță aprige si strinse, 
în unele probe chiar peste nivelul 
atins la Montreal. Ne dau această 
convingere atît prezenta la start a 
unui buchet bogat de medaliati si re
cordmani olimpici, mondiali, conti
nentali si universitari, cit si crește
rea •performantelor înregistrate la o 
serie de ramuri în ultimă vreme.

în acest context, sarcina studen
ților sportivi din România este cu 
atit mai dificilă. Dar trebuie să fie 
și cu atît mai mobilizatoare! între
cerile Universiadei se desfășoară ia 
opt ramuri sportive: atletism, bas
chet. gimnastică, lupte (greco-romane

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu 
a primit pe directorul Institutului 

de chimie organică fină 
al Academiei R. S. S. Armene

Tovarășa academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu, directorul general 
al Institutului central de chimie, a 
primit, marți dimineața, la sediul 
institutului, pe prof. dr. Sarkis 
A. Vartanian, membru al Academiei 
de Științe a Republicii Sovietice So
cialiste Armene, directorul Institutu
lui de chimie organică fină al Aca
demiei R. S. S. Armene, care se află 
în vizită în tara noastră.

Au participat membri al consiliu
lui științific al Institutului central 
de chimie.

Cu acest prilej, oaspetele a mul
țumit călduros pentru invitația de a 
vizita România șl pentru posibilita
tea ce i-a fost oferită de a cunoaște 
realizările obținute de țara noastră 
în diferite domenii de activitate.

în timpul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a avut loc un schimb de păreri 
privind activitatea actuală și de 
perspectivă a Institutului central de 
chimie din București si a Institu

tru. personal • tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai, material si spi
ritual al țărănimii cooperatiste, al 
tuturor celor ce muncesc. El au ară
tat totodată, că diferențiere* pen
siilor membrilor ooooeratori după 
munca depusă si veniturile realizate, 
după volumul de produse predate la 
fondul de stat, după rolul oe l-au 
avut în cooperativă si sectorul în 
care si-au desfășurat activitatea va 
constitui un imbold pentru îmbună
tățirea muncii personale a fiecărui 
cooperator si perfecționarea muncii 
colective în unitatea cooperatistă, 
după cum introducerea sistemului de 
pensionare pentru țăranii cu gospo
dărie individuală din zonele necoo- 
perativizate urmărește să stimuleze 
producția în acest sector și să le asi
gure venituri certe si permanente 
sub formă de pensii, pentru perioada 
de bătrînete sau în caz de invalidi
tate.

Vorbitorii au arătat că prin tre
cerea unităților cu activitate de pro
ducție industrială de la consiliile 
populare județene și al municipiului 
București la ministere și alte organe 
centrale de stat se creează condiții 
pentru intensificarea dezvoltării șl 
diversificării producției bunurilor de 
consum și a altor produse indus
triale. îmbunătățirea calității si creș
terea eficientei economice, consiliile 
populare județene și al municipiu
lui București, prin unitățile econo
mice subordonate, urmînd să-și con- 

>. centreze activitatea pentru dezvol- 
1 tarea și diversificarea prestărilor de 
servicii.

în dezbateri s-a evidențiat că 
proiectul de decret privind condu
cerea unitară a activității de produc
ție a agregatelor minerale pentru 
construcții asigură dezvoltarea echi
librată pe teritoriul tării a acestei 
producții, în condițiile unei eficiente 
economice ridicate.

Numeroși vorbitori au arătat că 
dezbaterea publică a proiectelor de 
legi în rîndul colectivelor din uni
tăți, al specialiștilor s-a concretizat 
într-un număr mare de observații si 
propuneri, pe baza cărora proiectelor 
li s-au adus îmbunătățiri si com
pletări.

Deputății au adoptat hotărîrl prin 
care Camera legislativă a consiliilor 
populare a aprobat proiectele de lege 
și proiectele de decrete Înscrise pe 
ordinea de zi.

stilnte ale naturii, pedagogice si de 
artă, precum și adresele respective. 
De asemenea, pentru fiecare liceu in 
parte a fost menționat ministerul, alt 
organ central sau consiliul popular 
județean care îl organizează.

începînd din 29 iunie, broșura se 
poate procura de la unitățile de di
fuzare a presei din întreaga tară.

(Agerpres)

sl libere), natatle (înot. polo, sări
turi). scrimă, tenis de cîmp și volei. 
Reprezentanții noștri vor concura la 
majoritatea probelor din toate aceste 
opt ramuri. Vom absenta numai la 
baschet masculin (din pricina com
portării nesatisfăcătoare în întrece
rile internaționale); se fac eforturi 
și demersuri pentru a participa și la 
polo — cu toate că unii dintre ju
cătorii de bază sînt angrenați la 
C.E.. cu echipa națională, pînă în

preziua primei confruntări pe care 
ar . urma s-o susțină în cadrul Uni
versiadei.

Organele sportive, respectiv 
C.N.E.F.S. și federațiile, au între
prins din vreme măsurile cuvenite, 
împreună cu organismele specializate 
din M.E.I. si U.A.S.C.R., astfel îneît 
din punct de vedere organizatoric 

r totul este rezolvat ori în curs de re
zolvare. A fost alcătuit un lot de 
200 de sportivi, care se află în pre
gătire. reputați antrenori și profe
sori de specialitate ocupîndu-se ne
mijlocit si neîntrerupt de aducerea 
în formă maximă a selecționabililor 
— prin antrenamente științifice și 
metodice, prin participări la con
cursurile internaționale din această 
perioadă. O comisie de coordonare 
a pregătirii și participării studenți
lor sportivi români la Universiada 
’77 a analizat recent stadiul acțiuni
lor si a stabilit o seamă de măsuri 

tului de chimie organică fină din 
Erevan. A fost exprimată satisfacția 
față de buna conlucrare statornicită 
între oamenii de știință din Româ
nia și Uniunea Sovietică ce se în
scrie în ansamblul colaborării rodni
ce șl multilaterale dintre țările noas
tre. Totodată, s-a apreciat că există 
posibilități și dorința de promovare, 
în acest cadru, a unei cooperări tot 
mai strînse între cele două institute 
de chimie, în domenii de interes re
ciproc, de a extinde contactele între 
oameni de știință din România și 
R. S. S. Armeană.

S-a relevat, de oomun acord, că 
intensificarea acestei conlucrări con
tribuie la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare româno-sovietice, la în
tărirea prieteniei dintre poporul ro
mân șl popoarele Uniunii Sovietice.

După întrevedere, a fost vizitată o 
expoziție cu produse chimice reali
zate de Institutul central de chimie 
în cadrul activității sale de cerce
tare.

0 DELEGAȚIE A UNIM AFRICANE A POPORULUI 
ZIMBABWE (ZAPU) A SOSIT 1N CAPITALĂ

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală. lntr-o vizită de prietenie, o 
delegație a Uniunii Africane a Po
porului Zimbabwe (ZAPU), condusă 
de Joshua Nkomo, președintele or
ganizației. La sosire, delegația 
ZAPU a fost salutată de tovarășii

lucrările sesiunii Comisiei mixte comerciale și de cooperare 
economică si tehnică româno-irakiană

în zilele de 23—27 iunie a.c. au 
avut loc la București lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni a Comisiei mixte 
comerciale si de cooperare econo
mică si tehnică româno-irakiană.

în cadrul lucrărilor a fost anali
zată activitatea desfășurată de la 
precedenta sesiune. relevîndu-se 
realizările obținute în dezvoltarea 
continuă. în interesul reciproc, a re
lațiilor comercial-economice si teh
nice dintre cele două țâri. în spiritul 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel între Republica Socialistă 
România si Republica Irak.

Marti seara a avut loc festivita
tea semnării Protocolului celei de-a 
Il-a sesiuni a comisiei. Din partea 
română, documentul a fost semnat 
de Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. iar din partea irakiană, de 
Hassan Aii. membru al Conducerii

Sosirea în Capitală a unei delegații 
economice guvernamentale din Grecia

Marți seara a sosit în Capitală 
delegația economică guvernamentală 
din Grecia, condusă de Ioannis Var- 
vitsiotis. ministrul comerțului, pre
ședintele părții elene în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ele- 
nă, care va participa la lucrările ce
lei de-a V-a sesiuni a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de Ma
xim Berghlanu, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului

Simpozionul „Relațiile între invățămintul superior 
și planificarea forței de munca'

Marți au început în Capitală lucră
rile simpozionului „Relațiile între în
vătămîntul superior și planificarea 
forței de muncă". Desfășurată sub 
egida Centrului european pentru în- 
vățămintul superior al UNESCO și a 
Biroului internațional al muncii, a- 
ceastă manifestare reunește, timp de 
trei zile, numeroși oameni de știință 
— participant! și observatori — din 
14 țări ale lumii : Anglia, Elveția, 
Franța. R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Italia, Olanda, R.P. Polonă, Spa
nia, Suedia, S.U.A., R.P. Ungară, 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România, precum și reprezentanți ai 
unor organizații Internationale.

Organizat în concordanță cu reco
mandările celei de-a Il-a Conferințe 
a miniștrilor educației și învățămîn- 

pentru intensificarea eforturilor în 
această fază finală, mai cu seamă 
în condițiile In care numeroșit selec- 
tionabill sînt angrenați. în paralel, și 
în susținerea examenelor de studii 
la facultățile cărora aparțin.

în acest moment, foarte important, 
esențial este ca sportivii selecționați 
să nu precupețească nici un efort la 
antrenamente, să dovedească o dis
ciplină exemplară, încadrîndu-se în
tru totul în programele de pregă
tire. . Ținta lor pentru această mare 
competiție nu poate fi decît repre
zentarea prestigioasă a sportului 
românesc, la nivelul maxim al pre
cedentelor ediții. Loturile noastre 
universitare cuprind numeroase ' va
lori cunoscute și recunoscute în a- 
renele internaționale; ne gîndim la 
atletele Natalia Mărășescu. Maricica 
Puică si Alina Gheorghiu, la gim
naste și la gimnaști. la luptători, po- 
loiști și scrimeri. la baschetbaliste 
și la voleibaliste, ca si la jucătoa
rele și jucătorii de tenis. Ei și cei
lalți tricolori studenti sint capabili 
— și au datoria de a face totul spre 
a-si pune în valoare pe deplin a- 
ceastă capacitate — să cucerească 
la Sofia multe medalii de aur. de 
argint si de bronz, numeroase puncte 
prețioase în clasamentul general. 
Talent au dovedit de atîtea ori. pre
gătire au făcut și acumulează în 
continuare, rămîn, deci, hotăritoare 
seriozitatea si disciplina lor la an
trenamente. ambiția sportivă și 
elanul studențesc, responsabilitatea 
patriotică — în fond — cu care se 
vor angaja în dificilul examen 
sportiv de la Sofia. Opinia noastră 
sportivă are justificată încredere în
tr-un bilanț românesc superior la 
Universiada ’77. Pînă atunci, să urăm 
viitorilor purtători ai tricourilor tri
colore cu emblema „U“ SPOR, MULT 
SPOR în pregătiri!

M. GHEORGHE

Au îndeplinit 
planul semestrial

Oamenii muncii din județul Bis- 
trița-Năsăud au îndeplinit, la 23 iu
nie. planul producției globale in
dustriale și al productivității muncii 
pe primele șase luni ale acestui an. 
în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu, de 
comitetul județean de partid se a- 
rată că în zilele ce au mai rămas 
pînă la sfîrșitul lunii iunie se va 
realiza peste plan! o producție supli
mentară de peste 30 milioane lei. 
concretizată in 210 tone mașini și 
utilaje, peste 5 200 tone minereuri, 
aproape 500 mc prefabricate din be
ton, confecții textile în valoare de 
2,2 milioane lei. 839 mii mp țesături, 
importante cantități de produse agro- 
alimentare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

30 Iunie. 1 si 2 iulie. In tară : Vreme 
în Încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Pe alocuri se vor sem
nala averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. îndeosebi în zo
nele de deal sl de munte. Vlnt slab 
pînă la moderat. Minimele vor fl cu
prinse între 10 șl 18 grade. Iar ma
ximele între 22 șl 30 de grade.

Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Ceterchi, membru al C.C. 
al P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

regionale a Partidului Socialist Arab 
Baas. ministrul comerțului. Docu
mentul" cuprinde măsurile stabilite 
de cele două părți în vederea creș
terii volumului schimburilor comer
ciale. precum si pentru lărgirea coo
perării economice si tehnice între 
România si Irak. în domeniile in
dustriei. petrolului, agriculturii și 
irigațiilor, pentru dezvoltarea asis
tentei tehnice si schimburilor de 
specialiști.

La festivitate au participat Ion Pă- 
tan. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, și Mehdi Muh- 
sin Ouda. ministru adjunct la Minis
terul irakian al Comerțului.

A fost prezent Abdullah Suleiman 
Al-Khidair. ambasadorul Republicii 
Irak la București.

(Agerpres)

gospodăririi fondurilor fixe, președin
tele părții române in Comisia mixtă 
româno-elenă. Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, Ion Brad, ambasadorul 
tării noastre la Atena, de alte per
soane oficiale.

Erau prezent! Dimitri Papadakls, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tului din statele europene (București, 
1973), simpozionul prilejuiește un util 
schimb de experiență cu privire la 
relațiile complexe existente între 
funcționarea învățămintului superior 
și problemele planificării forței de 
muncă în diferite țări, constituind un 
ajutor eficient în elaborarea de că
tre Centrul european pentru învătă- 
mintul superior a unor programe și 
măsuri viitoare.

în ședința de deschidere au rostit 
alocuțiuni Thomas .Keller, repre
zentantul directorului general al 
UNESCO, Peter Melvyn, reprezen
tantul Biroului international al mun
cii, si Gheorghe Tache, adjunct al 
ministrului educației și învătămîntu- 
lui. (Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL I

Finala „Cupei României" 
se va juca pe stadionul 

Republicii
Duminică, de la ora 17,00. pe sta

dionul Republicii din Capitală se va 
desfășura finala „Cupei României" 
la fotbal. în care se vor întîlni echi
pele Steaua si Universitatea Craiova.

în sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați din cadrul tur
neului de tenis de la Wimbledon, 
Bjorn Borg l-a învins pe Ilie Năs- 
tase în trei seturi : 6—0, 8—6. 6—3.

La dublu femei. Virginia Wade și 
Franțoise Durr au învins cu 7—5, 
7—5 perechea Reid. Stevens.

BOX : Turnee pentru juniori
Campionatele balcanice de box 

pentru juniori vor începe la 15 iulie 
la Atena. La această ediție, boxul 
românesc va fi reprezentat de o e- 
chioă completă, alcătuită din 11 pu- 
gițjsti. Din rîndul selecționabililor se 
remarcă Petre Feraru. Radu Daniel, 
Fl. Butnaru, Viorel Oana, Al. Giur
giu. Lazăr Sava si alții. Antrena
mentele lotului sînt conduse de prof. 
Teodor Niculescu.

între 19 si 26 iulie se va desfășura 
la Balaton im turneu internațional 
de box pentru juniori, organizat de 
federația de specialitate din R.P. Un
gară. în vederea participării la acest 
turneu a fost selecționat un lot de 
pugiliști români. Din lot fac parte, 
printre alții, I. Motroc. Teofil Mărcuț, 
Alex. Dumitrascu. Titi Cercel. Sandu 
Leontin, Gh. Dlcu. M. Grigoras etc.

„Proiect de program pentru 
reînnoirea societății italiene* 1*

La primul punct al ordinii de al, 
deputății au ales ca secretar al Ca
merei legislative pe tovarășul Gheor- 
ghe Ibăneecu, prim-vicepresedinte al 
Consiliului popular al județului 
Neamț, în locul tovarășului Gheorghe 
Brehueecu, care a primit alte Însăr
cinări.

Proiectele de legi el proiectele de 
decrete tiu fost prezentate de tova
rășii Mircea Georgescu, inspectorul 
general de atat pentru lnvestitii-con- 
strucțlL, Gheorghe Costea, inspectorul 
general de stat pentru controlul ca
lității produselor, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Ion Stanciu. ad
junct al ministrului agriculturii șl In
dustriei alimentare, el Ion Gheorghe, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

Pe marginea problemelor înscrise 
la ordinea da zi au luat cuvlntul to
varășii : Petre Preoteasa, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj, Lucia Dobres- 
cu, director al întreprinderii județene 
de oonstructii-montaj Brăila. Vasile 
Jltar, vicepreședinte al Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular jude
țean Iași. Vichente Caraba, directorul 
Institutului județean de proiectare Il
fov, Gheorghe Cutitei, prim-vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Brasov, 
Ion Nistorică. director al Trustului 
județean de oonstructii-montaj Pra
hova. Ion Albuletu. prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Mehedinți. 
Marioara Varlan, secretar al comi
tetului de partid de la Fabrica de 
confecții din Arad, VarrO Dominic, 
directorul Direcției comerciale 
Harghita, Aurelia Dănilă, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Cluj, 
Gheorghe lonescu, secretar al Co
mitetului județean Gorj al P.C.R., 
Lucrețla Moldovan, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Bistrlta-Năsăud, 
Vilhelm Mtlller, membru al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean Satu Mare, Mihai Bîrliga, 
vicepreședinte al Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție 
Botoșani, președintele C.A.P. Roma, 

I Ferdinand Nagy, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Covasna, Nistor Palcu, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
"ibtu, Vasile Daju, prim-vicepre- 

i linte al Comitetului executiv al 
< 'Slliului popular județean Timiș,
1 ’or Roman, prim-vicepreședinte 

’ al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Teleorman, Nicolae 
Morariu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Suceava.

Lulnd în dezbatere proiectul Legii 
privind asigurarea durabilității, sigu
ranței în exploatare, funcționalității 
și calității construcțiilor, vorbitorii 
au subliniat faptul că noul act nor
mativ constituie un important instru
ment de lucru pentru introducerea 
și păstrarea ordinii și disciplinei în 
activitatea da construcții, sector de o

în tradiția Jocurilor Mondiale Uni
versitare — numite curent „Univer
siade" — «înt intarsiate la loc de 
prestigiu participările si performan
tele studenților sportivi din România. 
Prima dată în 1957, la Paris, delega
ția noastră a onorat această compe
tiție organizată de Federația Inter
națională a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.) cu evoluțiile de excepție 
ale Iolandel Balaș. Măriei Diți-Dia- 
conescu si reprezentativei masculine 
de volei, care au cucerit medalia de 
aur si titlul studențesc suprem. Apoi, 
la fiecare dintre cele șapte ediții 
ce-au urmat de-atunci. solii sportu
lui universitar românesc s-au aflat 
mereu pe primul plan al întrecerii, 
fiind distins! cu numeroase medalii 
de aur. argint sau bronz si ocupînd 
locuri fruntașe în clasamentele ne
oficiale pe națiuni : locul al doilea în 
1961, la Sofia, locul al treilea în 1973 , 
la Moscova...

De-a lungul anilor, ca rezultat di
rect al popularității si importantei 
crescînde a universiadelor (preci
zăm că ne referim în rindurile de 
față numai la Universiadele de 
vară, despre cele de iarnă nefiind 
încă timpul), de la o ediție la alta 
s-a înregistrat o participare tot mai 
numeroasă, studenții sportivi de pe 
toate meridianele simțindu-se tot 
mai atrași de confruntarea lor dea 
mai importantă.

Dintr-o mulțime de puncte de ve
dere. ediția a IX-a a Universiadei 
(Sofia. 17—28 august 1977) prezintă 
însemnătate si semnificații deosebi
te : pentru că. asa cum am mai men
ționat. de la o ediție la alta abeastă 
largă si tinerească întrecere este o 
tot mai mare sărbătoare a sportului 
universitar de pretutindeni. fiii 
„Almei mater" venind aici în număr 
mereu sporit si din nevoia de cu
noaștere. de întărire a tradiționale
lor lor legături de prietenie ; pentru 
că studenții constituie un considera

In ultimul timp, conducerea Partidului Comunist Italian a pregătit 
un „Proiect de program pe termen mediu pentru reînnoirea societății 
italiene". Liniile generale și semnificațiile noului program — care 
urmează a fi dezbătut in presa partidului și in organizațiile de bază 
ale acestuia — au fost prezentate pe larg de secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, cu prilejul unei intilniri cu intelectuali 
progresiști din Italia.

Scopul nostru — * relevat vorbi
torul In relatarea publicată de zia
rul „L’Unită" — este de a face ceea 
ce nu s-a mai făcut niciodată în 
Italia, atlt ca esență, cit șl ca meto
dă, și anume să ajungem la un pro
iect de transformare socială care să 
fie discutat intre oameni, de către 
oameni, in rindurile poporului. Pro
blema nu constă In aplicarea de 
doctrine sau scheme; nu se pune 
problema copierii unor modele ; se 
pune problema de a străbate căi ne
explorate, de a elabora metode noi, 
necesare și deci posibile, care să co
respundă cerințelor Istoriei.

Subliniind că necesitatea de a gîn- 
di și a acționa In vederea unui pro
iect de transformare a societății pe 
termen mediu, adică pentru următo
rii trei sau patru ani, este o conse
cință directă a cerinței de promova
re a unei politici a austerității. E. 
Berlinguer a spus : Pentru noi aus
teritatea este mijlocul de a lupta 
Împotriva rădăcinii răului sl de a 
pune bazele depășirii unul, sistem 
care a intrat intr-o criză structura
lă, nu numai intr-o criză de con
junctură. Austeritatea comportă un 
nou cadru de valori. Înseamnă ri
gurozitate. eficientă, seriozitate, 
dreptate. în actualele condiții este 
de neconceput o luptă reală sl efi
cientă pentru o societate superioară, 
fără a porni de la necesitatea pri
mordială, inevitabilă, a austerității.

P.C.I. a arătat demult cauzele is
torice care fac necesară, nu numai 
In Italia, politica de austeritate. A- 
ceastă realitate este determinată 
mai ales de intrarea pe scena mon
dială a unor popoare și țări care în 
trecut au fost colonii. Este voi ba de 
două treimi din omenire, adică de 
milioane și milioane de oameni care 
nu mai admit să trăiască în condiții 
de foamete, mizerie, izolare, in con
diții de inferioritate față de popoa
rele și țările care pînă acum au do
minat viata mondială.

Trăim unul din acele momente în 
care, așa cum afirmă „Manifestul 
comunist", unele țări (cu siguranță 
și Italia) sau inițiază o „transforma
re revoluționară" a întregii societăți, 
sau se îndreaptă către „prăbușirea 
comună a claselor aflate în luptă". 
Dar. în condițiile actuale, o-transfor
mare revoluționară poate fi inițiată 
numai dacă este capabilă să răspun
dă la problemele noi puse în fața 
Occidentului de mișcarea de elibe
rare a popoarelor lumii a treia. A- 
ceasta înseamnă. în ce privește Oc
cidentul, inclusiv tara noastră, in 
special două lucruri : 1) să fim ca
pabili să înțelegem pe deplin aceste 
țări, condițiile dezvoltării lor și să 
stabilim cu acestea o politică de 
cooperare pe baze de egalitate ; 2) 
să renunțăm la iluzia că este posi
bilă perpetuarea unui tip de dezvol
tare bazat pe creșterea artificială a 
consumului individual, sursă de ri
sipă și parazitism, de privilegii in
echitabile, de dispersare a resurse
lor si dezechilibre financiare — rea
lități al căror preț amar 11 plătește 
acum tara noastră.

O politică de austeritate nu este

BISTRIȚA NĂSAUD • Timp de 
două zile s-a desfășurat „Festiva
lul cintecului, jocului și portului 
popular" de pe Valea Zăgrii. Prefa
țat de o sesiune de comunicări, festi
valul a continuat cu un recital de 
poezie patriotică și revoluționară, 
deschiderea unei expoziții de artă 
populară, spectacole ale artiștilor 
amatori din Zagra, Perișor, Aluniș, 
Salva și Sîngeorz Băi. IALOMI
ȚA. • „Podul soarelui", aparținînd 
tînărului dramaturg iălomlțean 
Șerban Codrin, este ultima pre
mieră din actuala stagiune teatrală 
oferită publicului din Slobozia de 
teatrul popular din localitate în 
sala mare a Casei de cultură a 
sindicatelor. Acțiunea piesei este 
plasată în comuna ialomiteană 
Giurgeni, unde s-a desfășurat con
strucția marelui pod de peste Du
năre. (Lucian Ciubotarul. GORJ. 
• Teatrul de stat din Valea Jiului 
a prezentat recent, pe scena sălii 
de spectacole a Casei de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu, noua dra
mă istorică a scriitorului I.D. Sirbu 
„Rapsodia transilvăneană". (Dumi
tru Prună). ALBA. • în orașul 
Cîmpeni, în atmosfera de un deo
sebit pitoresc a Munților Apuseni, 
se desfășoară ediția din acest an 
a festivalului cultural-artistic „Tul
nicul moților", sărbătoarea cinte
cului, jocului și portului moțesc. 
(Ștefan Dinică). GALAȚI • Pînă 
la 2 iulie. Ia Galați se desfășoară 
o suită de manifestări intitulată 
„Cartea în educația socialistă". Cu 
această ocazie s-a deschis la bi
blioteca „V.A. Urechia" din loca
litate o expoziție cu același titlu. 
Pe parcursul acestui ciclu de acți
uni. în cadrul unor „Zile ale edi
turilor", au loc întilniri ale publi
cului cu scriitori și reprezentanți 
ai editurilor, lansări de cărți, con
sfătuiri, dezbateri pe marginea 
unor volume. (Dan Plăeșu). BA
CĂU • în comunele Agăș. Căiuți 
și Ungureni din județul Bacău au 
fost inaugurate duminicile cultu- 
ral-știintifice și sportive, manifes

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

DIN 28 IUNIE 1977 :
FAZA a Il-a :

Extragerea I î 27 45 49 53 78 75
19 28 89 43 12 9

Extragerea a ÎI-a : 10 47 69 61 68 
I 60 87 86 64 1 41

Extragerea
72 75 a III-a : 57 67 28 69

Extragerea a IV-a : 84 68 86 359 36
Extragerea a V-a : 10 51 63 5271 21

și nu trebuie să fie o politică tin- 
zînd spre nivelare in sensul sărăci
ei tuturor, ea nu trebuie înfăptuită 
numai pentru a se asigura supra
viețuirea unui sistem economico-so- 
cial care a intrat în criză. O politi
că de austeritate trebuie să aibă 
alte scopuri. în primul rind — mi
siune pe care și-a asumat-o direct 
mișcarea muncitorească — pentru a 
asigura dreptatea, eficiența, ordinea 
și a instaura o nouă moralitate.

Vedem în aceasta — a continuat 
secretarul general al P.C.I. — con
firmarea faptului că rolul conducă
tor trebuie să treacă In mod necesar 
— și începe de pe acum să treacă — 
în mîlnile mișcării muncitorești șl 
ale forțelor populare unite. Firește, 
pentru a avea loc această trecere is
torică a funcției conducătoare in so
cietate, clasa muncitoare, masele 
populare trebuie să dea dovadă de 
maturitatea necesară șl să arate în
tregii țări că sînt o forță In stare 
să conducă în mod democratic întrea
ga societate spre salvare și renaș
tere.

Etapa actuală prin care trece viața 
noastră națională este plină de 
riscuri, dar este și o etapă care oferă 
marele prilej al unei reînnoiri pro
funde. Este un prilej care nu poate 
fi In nici un caz lăsat să se piardă, 
deoarece este poate cel mai mare pe 
care l-a avut țara de cînd a devenit 
republică. Programul pe care ÎI pro
punem în acest sens nil urmărește 
să fie un program de tranziție spre 
o societate socialistă, ci mal curînd, 
schițarea unei dezvoltări a economiei 
și societății de natură să întruneas
că adeziunea și consensul acelor ita
lieni care, deși nu au concepții co
muniste sau socialiste, își dau seama 
în mod acut de necesitatea de a se 
elibera pe ei înșiși și națiunea de 
nedreptățile, distorsiunile, sfîșierile, 
absurditățile ce caracterizează actua
la așezare a societății. în acest sens 
propunem o dezvoltare care să aibă 
drept țel ridicarea omului, înțeles 
sub raportul esenței sale umane și 
sociale ; propunem depășirea unor 
modele de consum și de com
portament inspirate dintr-un indivi
dualism exagerat ; propunem să nu 
dăm curs satisfacerii unor pretenții 
materiale neesențiale sau chiar a 
unor nevoi esențiale, dar. în mod 
nerațional, costisitoare, alienante și 
mai ales discriminatorii ; propunem 
măsuri îndreptate spre deplina ega
litate între femei și bărbați, pe toate 
planurile, spre realizarea unei reale 
participări și a unui control real 
din partea oamenilor muncii și a ce
tățenilor în conducerea întreprinde
rilor, a economiei și a statului ; în 
sfîrșit, luptăm pentru solidaritatea 
internațională a popoarelor și pen
tru redistribuirea bogățiilor la scară 
mondială. Pronunțîndu-ne pentru toa
te acestea, nu propunem în esență 
altceva dectt forme de viată si rela
ții mai solide, mal sociale, mai u- 
mane intre oameni si Intre state, 
deci, de fapt, relații care ies din ca
drul și logica capitalismului, a înche
iat secretarul general al P.C.I.

tări complexe care antrenează în
treaga populație din satele compo
nente ale comunei. în program : 
simpozioane, întilniri ale sătenilor 
cu oameni de cultură și specialiști 
din diferite domenii, expoziții de 
artă plastică, acțiuni cu cartea, 
film documentar, întreceri sportive 
în cadrul „Daciadei". Asemenea 
manifestări se pregătesc In prezent 
la Podu Turcului, Livezi, Sascut și 
în alte comune din județ. (Gh. 
Baltă). DÎMBOVIȚA • Timp de o 
săptămină, orașul Tîrgoviste a fost 
gazda celei de-a doua ediții a Fes
tivalului filmului documentar de 
scurt-metraj „Contemporani* ’77“ 
ce a reunit prestigioși creatori de 
film : scenariști, regizori, operatori 
de la studiourile „Alexandru Sahia" 
din București și tineri cineaști din 
cinecluburile și Instituțiile județe
ne. Festivalul-concurs a prezentat 
o bogată recoltă de filme docu
mentare : 36 de pelicule. La întîl- 
nirile între creatori și spectatori, 
dezbateri și expuneri pe marginea 
filmelor prezentate, simpozioane 
au participat peste 20 000 de spec
tatori. Juriul concursului a acordat 
premiul I documentarului „Emi- 
nescu" realizat de Vasile Nicoles- 
cu, Jan Petrovici și Jan Michel. • în 
pitoreasca stațiune balneară . Pu
cioasa se desfășoară în prezent cea 
de-a 7-a ediție a săptămînii cultu
rale „Pătrana ’77". manifestare ce 
reunește numeroase formații artis
tice din orașul Pucioasa și din ju
dețul Dîmbovița : teatru, cor. bri
găzi artistice, montaje literar-mu- 
zicale. grupuri vocale și instrumen
tale, orchestre de muzică populară 
și ușoară, formații de dans. Vor fi 
deschise expoziții de pictură, sculp
tură. fotografii-grafică si cusă
turi populare românești, va avea 
loc o paradă a portului popular. 
Festivitatea se va încheia cu „O zi 
de odihnă și distracție în colectiv" 

,1a care-și vor da concursul forma
țiile artistice județene laureate ale 
Festivalului national „Cîntarea 
României". (Constantin Soci).
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In consiliul de securitate al o. n. u.
Examinarea problemei actelor de agresiune comise 
de regimul rasist din Rhodesia împotriva Mozambicului

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit marți într-o șe
dință extraordinară, la cererea pre
ședintelui Mozambicului, . Samora 
Machel. pentru dezbateri asupra a- 
gresiunii cornișe de forțele regimu
lui rasist rhodesian împotriva teri
toriului mozambican.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, Marcelino dos. Santos, repre
zentantul Mozambicului, a declarat 
Că guvernul rhodesian a procedat la 
escaladarea incursiunilor sale obiș
nuit? peste graniță, transîormindu-le 
în atacuri masive în cursul cărora 
au fost folosite tancuri, elicoptere, 
avioane, un echipament de luptă 
modern, ultima agresiune implicînd 
participarea a peste 1 000 militari 
rhodesieni.,.

Precizind că poporul mozambican 
este pregătit să-și apere țara. Mar
celino dos Santos a adăugat: „Este 
imperios necesar ca întreaga comu
nitate internațională să contribuie la 
sporirea capacițătii noastre de apăra
re. prin furnizarea de echipament 
necesar pentru a ne apăra frontiera 
cu Rhodesia, pe o lungime de 1200 
kilometri".

Totodată, reprezentantul Mozambi
cului a făcut .anei la întreaga comu
nitate internațională, solicitînd un 
important ajutor economic pentru 
reconstrucția zonelor devastate si 
pgntru continuarea programului de 
dezvoltare economică a Mozambi
cului.

Au luat cuvîntul. în continuare, 
delegații Zambiei. Tanzaniei și Ango-

lei. care au sprijinit poziția repre
zentantului Mozambicului.

★

înaintea reluării dezbaterilor Con
siliului de Securitate in legătură cu 
actele agresive comise împotriva 
Mozambicului de regimul minoritar 
rasist din Rhodesia, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
avut întrevederi cu reprezentanți ai 
statelor africane din așa-numita pri
mă linie — Mozambic. Zambia. An
gola. Botswana și Tanzania. Purtă
torul de cuvînt al O.N.U. a precizat 
că în cursul convorbirilor a 
examinată „situația creată de 
siunile forțelor lui Ian Smith 
rile ■vecine".

fost 
incur- 
în tă-

★

MAPUTO 28 (Agerpres). — 
de radio Maputo a anuntat la 
nie că unități militare ale regimului 
rasist rhodesian au pătruns Pe teri
toriul provinciei Manica din Mo- 
zambic, in apropiere de localitatea 
Goya-Goya. Sprijinite de bombar
diere, de avioane de vînătoare cu 
reacție și de elicoptere, ele au ata
cat unitățile forțelor armate mozam- 
bicane.

Ripostînd. forțele mozambicane au 
respins atacul trupelor rhodesiene. 
obligîndu-le să se 
postului de radio 
riei de provocări 
ultimul timp de 
împotriva Mozambicului. au avut de 
suferit și numeroase obiective civile.

Postul
23 iu-

retragă. Potrivit 
citat. în urma se- 
armate comise în 
forțele rhodesiene

Sesiunea Consiliului Ministerial al 0. U. A.

Vizita delegației Frontului Unității Socialiste 
in Marea Britanie

SPANIA

Precizări de poziții în legătură
LONDRA 28 (Agerpres). — Dele

gația Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. membru al 
Consiliului Național ni F.U.S., vice- 
prim-ministru al guvernului, care 
întreprinde o vizită în Marea Brita
nie. la invitația Partidului Conserva
tor. s-a întilnit cu lordul Thomey-

croft, președintele Partidului Conser
vator. cu baroneasa Young, vicepre
ședinte. și cu alte persoane din con
ducerea partidului.

Vizitînd
sediul 
membrii 
nire cu 
Camerei

cu viitorul cabinet

Palatul Westminster — 
Parlamentului britanic — 
delegației au avut o întîl- 
Georg Thomas, speakerul 
Comunelor.

Ca urmare a cutremurului de la 4 martie

GENEVA 28 (Agerpres). — Consi
liul de administrație al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). întrunit la Geneva în ca
drul celei, de-a XXIV-a sesiuni, a 
aprobat. în unanimitate, un program 
special de asistentă pentru România, 
în valoare de circa 1,6 milioane do
lari. ca urmare a cutremurului de la 
4 martie. Cea mai mare parte a a- 
sistentei este destinată procurării de

echipamente și aparatură în dome
niul seismologie. Proiectul progra
mului de asistentă a fost prezentat 
de directorul general al P.N.U.D., 
Bradford Morse, care a și luat cu- 
vîntul în sprijinul programului. 
Membrii consiliului au subliniat e- 
forturile depuse de poporul român 
pentru normalizarea rapidă a vieții 
economice după cutremur si reface- 

i rea de pe urma pagubelor suferite.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarația Departamentului de Stat al S.U.A. 0 Precizări ale 
ministrului francez de externe • Ședința conducerii Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei • Declarații cu prilejul vizitei în 

R. P. Chineză a unei delegații palestinene

LIBREVILLE 28 (Agerpres). — 
Comisia politică a Organizației Uni
tății Africane, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Libreville, a examinat 
marți instituirea unui embargo pe
trolier asupra R.S.A.. recunoașterea 
Frontului Patriotic Zimbabwe, pre
cum și a Mișcării pentru autodeter
minare si independentă a arhipela
gului Canare.

Sesiunea Consiliului Ministerial al 
Organizației Unității Africane a exa
minat si aprobat. în cadrul unuia din 
comitetele sale, punctele înscrise pe 
ordinea de zi asupra problemelor în- 
vătămîntului, științei și culturii. 
După cum a declarat Piter Onu. se
cretar genei-al adjunct al O.U.A., 
Consiliul Ministerial a recomandat, 
de asemenea, grupului de experți în 
problemele învățămintului să-și con
tinue activitatea în domeniul elabo
rării programelor de învățămint în 
perspectiva pregătirii unei conferin
țe speciale la nivel ministerial în a- 
ceastă problemă.

Sesiunea Consiliului Ministerial al 
O.U.A. a condamnat, pe de altă par
te. practica utilizării napalmului in

zonele în care își desfășoară activi
tatea mișcarea de eliberare națională, 
practică la care recurg regimurile 
minoritare de la Pretoria și Salis
bury, în scopul zădărnicirii avîntuluî 
luptej de eliberare națională.

Consiliul a aprobat, totodată, pro
punerea privind acordarea de ajutor 
Mozambicului, Madagascarului, sta
telor Burundi 
de suferit de 
tâți naturale.

Propunerea 
rare al O.U.A. 
noașterea Frontului 
babwe — a declarat Piter Onu — va 
fi examinată de șefii de state și gu-

■ verne în cadrul apropiatei reuniuni 
la nivel înalt a Organizației Unității 
Africane.

Consiliul Ministerial al Organiza
ției Unității Africane a aprobat 
marți un proiect de rezoluție referi
tor la problema palestineană pre
zentat de delegația egipteană — in
formează agenția M.E.N. Proiectul 
exprimă sprijinul total fată de 
O.E.P.. ca reprezentant legitim și 
unic al poporului palestinean.

și Ciad, care au avut 
pe urma unor calami-
Comitetului de Elibe- 

cu privire la recu- 
' Patriotic Zim- 

a declarat Piter Onu

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A., Hodding Carter, a prezentat, 
luni, conținutul unei declarații care 
exprimă punctul de vedere al State
lor. Unite în problemele Orientului 
Mijlociu. Potrivit agențiilor U.P.I. și 
A.P.. documentul afirmă că obiectul 
negocierilor între părți trebuie să-1 
constituie ansamblul teritoriilor ara
be ocupate de Israel. Aceasta, a spus 
el. înseamnă, potrivit rezoluțiilor 
O.N.U„ „retragerea de pe toate 
cele trei fronturi din Orientul Mijlo
ciu — respectiv Sinai. Golan, malul 
de vest și Gaza — cu stabilirea exac
tă a frontierei și a aranjamentelor de 
securitate în cadrul negocierilor". 
„Credem — a adăugat purtătorul de 
cuvînt — că singura securitate ade
vărată pentru orice tară din această 
zonă frămîntată este o pace adevă
rată. negociată între părți", iar nego
cierile „trebuie să fie necondiționa
te". ceea ce înseamnă că „nici un fel 
de teritorii — inclusiv malul occiden
tal al Iordanului — nu sînt 
excluse din problemele care 
a fi negociate".

Purtătorul de cuvînt a
totodată, că pentru realizarea păcii 
în Orientul Mijlociu este necesar să 
se aibă în vedere problema palesti- 
neană. „în acest context — a spus el 
— președintele S.U.A. a vorbit des
pre necesitatea unei patrii pentru pa- 
lestineni. a cărei natură exactă tre
buie să fie negociată între părți".

derare a necesității de a recunoaște 
dreptul poporului palestinean la o 
patrie, necesitate care-nu figurează 
în această rezoluție".

Ministrul de externe a arătat. în 
continuare, că poziția Franței în pro
blema Orientului Mijlociu este dic
tată de următoarele principii : retra
gerea forțelor israeliene din terito
riile ocupate în 1967, dobîndirea unei 
patrii de către poporul palestinean și 
dreptul tuturor statelor regiunii, in
clusiv al 
cunoscute

Israelului, la frontiere re- 
și garantate.

PEKIN, 
oferit în 
nene conduse de 
bru al conducerii 
rare Națională a 
tah). Huan Hua. ministrul de externe 
al R. P. Chineze, a reafirmat spriji
nul deplin al Chinei față de lupta 
justă a poporului palestinean.

— Cu prilejul unui dineu 
onoarea delegatiei palesti- 

Abou Jihad, mem- 
Mișcării de Elibe- 
Palestinei (Al Fa-

• Santiago Carrillo : „Partidul Comunist se va situa pe o poziție 
de cooperare și de opoziție constructivă" ® Schimbul de vederi 
între premierul Adolfo Suarez și liderul P.S.M.S., Felipe Gonzales

MADRID 28 (Agerpres). — San
tiago Carrillo, secretar general al 
P.C.S., a prezentat ziariștilor la 
Madrid concluziile lucrărilor recen
tei plenare a Comitetului Central al 
partidului. Referindu-se la proble
mele de politică internă a Spaniei 
după alegerile generale de la 15 
iunie, vorbitorul a spus că poziția 
partidului comunist, după plenara 
C.C.. va fi „de cooperare și de opozi
ție constructivă fată de viitorul ca
binet". „Guvernul ideal — a spus el 
— ar fi un guvern mergind de la 
centrul condus de Adolfo Suarez la 
comuniști. Dar. dat fiind că acest 
lucru nu este posibil, guvernul tre
buie să îi includă pe socialiști. Dacă 
aceștia participă, noi îi vom sprijini 
si vom coopera cu ei. P.S.M.S. va fi 
în guvern reprezentantul oamenilor 
muncii".

Carrillo a relevat, apoi, că plena
ra a apreciat pozitiv alegerile parla
mentare. ca semnificînd dorința po
porului spaniol pentru o schimbare 
democratică profundă — deși rezulta
tele obținute de P.C.S. nu corespund 
rolului pe care l-a avut partidul în 
lupta împotriva dictaturii franchiste. 
Secretarul general al P.C.S. a sub
liniat. în context, că. în timp ce 
celelalte partide și-au desfășurat 
campania încă de la începutul anului 
1976. partidul comunist nu a fost le
galizat decît în aprilie 1977. P.C.S., 
care are 19 deputati în Cameră, va 
propune în Cortes-uri. odată cu în
trunirea acestora, un proiect de am
nistie totală pentru civili și militari 
si va cere legalizarea tuturor parti
delor politice.

Parlamentarii comuniști, a arătat 
Carrillo, vor prezenta, de aseme
nea. un proiect de „lege municipa
lă" în vederea viitoarelor alegeri : un 
proiect de lege electorală acordînd 
dreptul la vot de la vîrsta de 18 ani, 
precum și alte proiecte.

★
MADRID 28 (Agerpres). — în ca

drul întîlnirii de luni dintre premie
rul Adolfo Suarez 
tar al Partidului 
toresc Spaniol 
Gonzales, au fost

portante pentru viitorul imediat 
al Spaniei : autonomia regională, re
lațiile dintre guvern si opoziție, noua 
Constituție, precum si controlul asu
pra radioteleviziunii și Agenției na
ționale de presă „Efe". S-a proce
dat. de asemenea, la un schimb de 
vederi asupra problemelor econo
mice si asupra reformei structurilor 
administrative și <îe stat.

La sfirșitul convorbirilor, Felipe 
Gonzales, mentionînd că nu a fost 
stabilit „nici un acord" între guvern 
si P.S.M.S. în ce privește noua Con
stituție. și-a exprimat încrederea că 
„aceasta va fi foarte ușor de redac
tat".

Referindu-se la problema autono
miei regionale, a apreciat că „toate 
regiunile trebuie să aibă posibilitatea 
de a-și exprima punctele de vedere 
cu privire la gradul de autonomie pe 
care îl doresc".

★
guvernului spaniol, 

a prezidat marți reu- 
a unui partid

TURCIA

AFRICA DE SUD

Noi acte de represiune împotriva 
manifestațiilor antiapartheid

PRETORIA. — Politia sud-africană 
a arestat marți dimineață nouă stu- 
denti africani care încercau. îm
preună cu alte citeva sute, să orga
nizeze în centrul Pretoriei o mani
festație de protest împotriva arestă
rii. joia trecută, a 178 dintre cole
gii lor.

Mai multe zeci de studenti de cu
loare nu au putut părăsi gara de 
cale ferată din Pretoria, fiind în- 
cercuiti de politie. Toți tinerii negri 
care nu au putut dovedi că lucrează 
în oraș au fost încărcati în trenuri 
cu destinația ghetourilor africane 
Mamelodi și Atteridgeville.

De altfel, după cum relatează a- 
ceeași agenție, politia a luat măsuri 
importante pentru a împiedica orice 
manifestații antiapartheid ale stu-

dentilor africani atit în centrul 
Pretoriei. cit și la Johannes
burg. Baraje de politie au fost 
instalate și la ieșirea din Soweto, 
suburbie a Johannesburgului unde 
locuiește populația de culoare, pentru 
a împiedica repetarea marșului care 
a avut loc joia trecută în centrul 
orașului. Tot la Soweto, numeroși 
elevi continuă să boicoteze cursurile 
școlilor în semn de protest împotriva 
represiunilor polițienești.

într-o declarație făcută în legătură 
cu acțiunile militante ale tineretu
lui împotriva practicilor rasiste dis
criminatorii. Consiliul sud-african al 
bisericilor si-a afirmat sprijinul fată 
de studenții de culoare, arătînd că 
aceștia și-au „exercitat dreptul lor 
democratic de a protesta".

automat 
urmează

declarat,

BEIRUT. — Comandamentul For
ței arabe de descurajare din Liban a 
anuntat. marți, că unităti din subor- 
dinea sa „au intervenit in mod de
cisiv" pentru a pune capăt inciden
telor violente izbucnite, luni noapte, 
între grupuri de comando rivale din- 
tr-o tabără de refugiati palestineni, 
situată în apropierea capitalei liba
neze. în urma acestei intervenții, o 
încetare a focului a intrat în vigoare 
marți dimineața la ora 5.00 (ora lo
cală). situația revenind la normal, 
informează agenția Reuter.

si primul secre- 
Socialist Munci- 

(P.S.M.S.). Felipe 
abordate teme im-

Presedintele 
Adolfo Suarez. .. . 
niunea constitutivă 
unic, grupînd cele 12 formațiuni ale 
Uniunii Centrului Democratic. Cei 
272 de deputati și senatori desem
nați în cadrul scrutinului de la 15 
iunie pe listele coaliției U.C.D. crea
te în vederea acestor alegeri, l-au 
desemnat. în cadrul reuniunii de 
marți, pe Adolfo 
al noului partid, 
torii U.C.D. au 
parlamentare ale 
cursul zilei de marți. Ei s-au pro
nunțat. cu acest prilej, în favoarea 
sistemului democrației parlamentare, 
pentru monarhia constituțională, 
pentru unitatea statului prin acor
darea statutelor de autonomie unor 
regiuni, precum si pentru un sistem 
de eoonomie liberă.

★
„Uniunea Militară Democratică" 

din Spania (U.M.D.) a anunțat auto
dizolvarea sa. Relevînd procesul de
mocratic pe care îl trăiește Spania 
de la alegerile din 15 iunie, U.M.D. 
consideră că și-a încheiat misiunea 
dificilă asumată în timpul vieții lui 
Franco „de a transforma în sens de
mocratic instituțiile militare".

Suarez președinte 
Deputății si sena- 
format grupurile 
partidului tot în

Programul noului guvern

TEL AVIV 28 (Agerpres). .— în- 
tr-un comunicat dat publicității, 
marți, de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Israelului, reluat de agen
țiile France Presse și Reuter, se 
subliniază că nu există nici o bază 
care să „justifice teza potrivit că
reia Israelul a eliminat din ordinea 
de zi a eventualelor negocieri vreo 
zonă din teritoriile arabe ocupate". 
„Totul este negociabil", iar interlo
cutorii trebuie să fie liberi să-și 
exprime punctul de vedere, se relevă 
In comunicat, „fără ca o terță parte 
să prezinte formule de reglementare".

BEIRUT. — Sub președinția lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, la Beirut a 
avut loc o ședință a conducerii O.E.P. 
Cu acest prilej, participanții au re
afirmat faptul că revoluția palesti- 
neană s-a pronunțat .întotdeauna pen
tru unitate și pace în Liban și va 
depune eforturi pentru realizarea 
acestor deziderate.

ANKARA 28 (Agerpres). — Pre
mierul turc, Biilent Ecevit. a pre
zentat, marți, în fața parlamentului 
programul guvernului său. Pe plan 
intern, prioritatea va fi acordată în
tăririi ordinii și stabilității, dezvol
tării economiei. El a menționat că, 
în domeniul economiei, o atentie 
deosebită va fi acordată sud-estului 
regiunii Anatolia, în vederea trans
formării acesteia într-un puternic 
centru industrial.

Pe plan extern, guvernul premie
rului Ecevit îsi propune să urmeze 
o politică care să apere interesele 
naționale ale Turciei, să promoveze 
destinderea și întărirea păcii în 
lume.

Premierul a subliniat că țara sa, 
care, din punct de vedere istoric și 
geografic, se situează în Orientul 
Mijlociu, zona Mediteranei și a Bal
canilor, va căuta, în mod deosebit, 
să stabilească relații strînse de coo
perare și solidaritate cu țările din

cu tarile în curs de dez-

reafirmat că guvernul său 
eforturi în vederea solu-

regiune și 
voltare.

Ecevit a 
va depune 
ționării politice a situației din Cipru.
El a declarat totodată că guvernul 
va urmări revizuirea acordurilor cu 
Piața comună, precizind că relațiile 
cu această grupare economică tre
buie să se bazeze pe salvgardarea 
intereselor economice ale Turciei.

în ce privește apărarea națională, 
Ecevit a arătat că guvernul va căuta 
să creeze „o nouă concepție defensi
vă". care nu va dăuna relațiilor 
Turciei cu N.A.T.O., echilibrului de 
forțe din regiune și din lume, des
tinderii internaționale. „Politica ex
ternă nu poate fi separată de poli
tica de apărare națională" — a spus 
Ecevit.

Dezbaterile asupra programului 
guvernamental vor avea loc la două 
zile după prezentarea sa parlamen
tului. Ele vor fi urmate de votul de 
încredere, solicitat de noul guvern.

LONDRA. — Intr-un interviu acor
dat revistei „Orientul Mijlociu", mi
nistrul de externe al Franței. Louis 
de Guiringaud. apreciază că rezoluția 
242 referitoare la Orientul Mijlociu, 
adoptată de Consiliul de Securitate 
al O.N.U. la 28 noiembrie 1967, ar tre
bui completată „prin luarea In consi-

agențiile de presă transmit

Piața comună confruntată în continuare
de „binomul șomaj-inflație"

Primul secretar al C.C. al
P.C Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria. Todor 
Jivkpv, l-a primit la Sofia pe Joshua 
Nkomo, președintele Uniunii Po
porului African Zimbabwe, care se 
află în vizită în Bulgaria, la invita
ția C.C. al P.C. Bulgar.

® Ultimele date statistice atestă : peste 5 milioane șomeri, concomitent cu o rată medie 
a inflației de peste 10 la sută. • „Economie et politique" : «Maladiile Pieței comune, 
consecința unei politici pe seama maselor muncitoare» • Perspective puțin îmbucurătoare 

aspirină"...sau „cancerul nu se poate vindeca cu
Spicuim din agenda de activități 

anunțate pentru această săptămînă 
în cadrul Pieței comune vest-euro
pene :

• Luni și marți. întîlnirea de la 
Luxemburg a miniștrilor pentru pro
blemele sociale din cele nouă târî 
membre ale C.E.E. cu reprezentanți 
ai sindicatelor și ai patronatului. în 
vederea examinării unor măsuri de 
combatere a șomajului si de frinare 
a inflației. Negocierile au debutat 
sub semnul dificultăților de a se găsi 
puncte de conciliere.

• Miercuri și joi, reuniunea la ni
vel înalt a C.E.E. de la Londra, care 
își propune ca subiecte centrale de 
dezbatere inflația, șomajul (îndeosebi 
în rîndul tineretului) și ritmul lent 
de creștere economică a „celor nouă".

• Vineri, sîmbătă... — adaugă. în 
termeni semnificativi, un comentator 
occidental — in obiectivul organelor

■ de conducere ale C.E.E. : din nou șo
majul și inflația, acești veritabili 
„gemeni siamezi" ai economiei capi
taliste 1

într-adevăr. dosarele actualei „săp- 
tămîni comunitare" sînt dominate de 
aceleași grave, interdependente și in
solubile probleme social-economice. 
Noi și noi statistici consemnează pro
liferarea fenomenelor de criză în ță
rile vest-europene — ca. de altfel, și 
in celelalte țări capitaliste — in po
fida strategiilor și programelor ela
borate și aplicate în scopul comba
terii lor.

Astfel, datele oficiale publicate de 
Comisia C.E.E. de la Bruxelles men
ționează că. în momentul de fată. în 
țările Pieței comune există 5,2 mi
lioane de șomeri (dintre care peste 
2 milioane de tineri sub 25 de ani). 
Iar potrivit previziunilor specia
liștilor. nivelul șomajului va con
tinua să se afle în creștere pînă 
la finele acestui an. cel puțin în sase 
țări membre : Franța (cu o cifră ac
tuală de 1 450 000 de șomeri). Marea 
Britanie (aproape 1 milion). Italia, 
Belgia. Danemarca și Luxemburg, 
urniînd să depășească 5,4 milioane.

O situație simptomatică, de fapt, 
pentru ansamblul lumii capitaliste. 
Conform datelor ultimului raport al 
Organizației pentru cooperare econo
mică și dezvoltare (O.E.C.D.). publi
cat zilele trecute la Paris. în princi
palele tari capitaliste industrializate 
se înregistrează peste 16 milioane de 
șomeri (dintre care 40 Ia sută sînt 
tineri între 16 și 25 de ani) — cifră 
ce reprezintă un tragic record al în
tregii perioade postbelice.

Nu mai puțin alarmante sînt „dia
gramele" inflației. Febra preturilor 
si a costului vieții continuă să se 
mențină ridicată. Pe terenul unei 
creșteri economice lente — la ora 
actuală ritmul mediu anual în peri
metrul țărilor comunitare se situează 
sub 3 la sută — inflația galopantă 
depășește cadența medie de 10 la 
sută pe an, atingînd niveluri foarte 
ridicate în Italia (21 la sută). Marea 
Britanie (17.5 la sută). Franța (9,1 la 
șută) ș.a.m.d.

își vor găsi oare rezolvarea dosare
le actualei situații social-economice 
din țările vest-europene pe masa de 
lucru a importantelor reuniuni^ ale 
Pieței comune din această săntămî- 
nă ? în presa țărilor respective se 
exprimă deschis scepticismul. „De
concertanta coexistentă a unui ritm 
relativ redus de dezvoltare economică 
cu un ritm înalt al șomajului, cu o 
inflație persistentă constituie marea 
sfidare pentru factorii de decizie po
litică din lumea occidentală indus
trializată" — nota, in acest sens, co
tidianul britanic al cercurilor de afa
ceri „FINANCIAL TIMES". Se pare 
că realitățile extrem de complexe din 
lumea capitalului răstoarnă în mo
mentul de față toate teoriile și op
țiunile în materie de politică , econo
mică și socială cunoscute. încercările 
de a accelera dezvoltarea economică 
în vederea absorbirii șomajului se 
lovesc de efectele simultane ale unor 
asemenea măsuri pe planul agravării 
inflației. La rîndul său, procesul in
flaționist — pînă nu de mult men ti-

nut între anumite limite și conside
rat ca un stimulent al dezvoltării — 
a scăpat de sub control, luînd pro
porții catastrofale si transformîn- 
du-se într-o serioasă frînă a econo
miei.

Explicind cauzele fundamentale ale 
unei asemenea evoluții, revista „E- 
CONOMIE ET POLITIQUE" scria : 
„Șomajul și inflația nu reprezintă o 
fatalitate, ci maladiile unui sistem 
economic aflat intr-o criză profundă 
și durabilă ; reprezintă nu rezultatul 
unui nefericit concurs de circum
stanțe, ci consecința unei politici care 
urmărește să impună austeritatea 
maselor muncitoare, să arunce pove
rile pe umerii acestora, pentru a oferi 
o garanție sigură profiturilor mari
lor societăți capitaliste".

Observatorii apreciază că nici In 
cursul actualelor dezbateri ale foru
mului suprem al Pieței comune nu 
vor fi luate măsuri radicale în afa
ra cadrului programelor „tradiționa
le". preconizate pînă acum, a căror 
eficacitate terapeutică se rezumă — 
așa cum în mod plastic se exprima 
recent șeful Departamentului de 
muncă din O.E.C.D., Jean Pierre 
Pilliard — la „a dori să vindeci can
cerul cu aspirină !“.

în aceste condiții, apare limpede că 
inflația și șomajul, cei doi „gemeni 
siamezi", vor continua să facă ravagii 
în cîmpul vieții economico-sociale oc
cidentale. realitățile atestînd că ac
tuala situație de criză nu va putea fi 
jugulată atît timp cît în țările res
pective nu vor fi puse în aplicare re
forme profunde, de structură, pe plan 
intern, concomitent cu acțiuni concre
te pe plan extern pentru lărgirea co
merțului si cooperării internaționale, 
fără restricții și discriminări, pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor, princi
pala sursă inflaționistă, pentru lichi
darea decalajelor și șubdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
mondiale.

Viorel POPESCU

La Maputo au avut loc con- 
vorbiri între Samora Machel. pre
ședintele Frontului de Eliberare din 
Mozambic. președintele Republicii 
Populare Mozambic. si Luis Carlos 
Prestes, secretar general al C.C. al 
P.C. Brazilian. Au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării și întăririi re
lațiilor dintre cele două partide, si
tuația din Africa și America Latină, 
precum _și alte probleme Internatio
nale actuale.

Comitetul pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei din 
R.P.D. Coreeană a dat publiei- 
tății un nou document în legătură cu 
recentele provocări ale autorităților 
de la Seul. Documentul cere să se 
pună capăt fără întîrziere acestor 
acte criminale care, contrar aspira
țiilor de unificare pașnică ale între
gii națiuni, creează tensiune, înă
bușă drepturile democratice ale 
populației și vizează perpetuarea di
vizării țării.

La Ulan Bator s au închelat 
lucrările Consfătuirii organelor gu
vernamentale de turism din țări so
cialiste, în cadrul căreia au fost dez
bătute probleme legate de colabora
rea în domeniul turismului. Delega
ția română a fost condusă de Stefan 
Enache. adjunct al ministrului turis
mului. Șefii delegațiilor au fost pri
miți de D. Maidar. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

Prima Conferință mon
dială în problema comerțului cu 
miere si alte produse apicole s-a 
deschis la Geneva. în cuvîntul șău 
de deschidere, prof. univ. V. Harnaj 
(România), președintele Apimondiei, 
a subliniat rolul tot mai important 
pe care il joacă produsele naturale 
și îndeosebi cele apicole în alimen
tația omului. Au fost evidențiate, 
totodată, acțiunile întreprinse de 
Apimondia pentru dezvoltarea api
culturii mondiale, îndeosebi în țările 
în curs de dezvoltare.

ColOCVÎU. k® Atena se desfă
șoară un colocviu international de
dicat protejării Mării Mediterane îm
potriva poluării, la care participă 
delegații din 18 țări.

Președintele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premlerul consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Chineze, Hua Kuo-fen, a primit, la 
28 iunie, delegația Zimbabwe, con
dusă de Robert Mugabe, secretar ge
neral al Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe, lider al Frontului Patrio
tic Zimbabwe, care întreprinde o vi
zită de prietenie la Pekin.

Convorbire. Aleksel Kosîghin; 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. l-a primit pe 
Le Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist 
din Vietnam, viceprim-ministru al 
guvernului R. S. Vietnam. In cursul 
convorbirii au fost abordate aspecte 
ale relațiilor dintre celle două țări.

Convorbire chinezo-ame- 
ricană. Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chineze. Li Cian, a 
avut la 27 iunie o convorbire cu pre
ședintele Consiliului national pentru 
comerțul S.U.A.—China. William 
Hewitt, și cu conducătorul consiliu
lui. Christopher Phillip, care se află 
într-o vizită la Pekin.

„Femeia și socialismul". 
La 28 iunie s-a deschis la Moscova 
întîlnirea internațională cu tema 
„Femeia si socialismul", dedicată ce
lei de-a 60-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Din 
tara noastră participă o delegație 
condusă de Maria Ciocan, membră 
a Biroului Consiliului National al 
Femeilor.

PARIS: Inaugurarea 
atelierului reconstituit 

al Iui Constantin Brăncuși
La Muzeul francez de artă 

modernă din cadrul Centrului 
national de artă si cultură 
„Georges Pompidou" din Paris 
a avut loc, in prezenta ministru
lui culturii si mediului înconju
rător, Michel d’Ornano, a soției 
fostului președinte Georges 
Pompidou st a numeroase perso
nalități ale culturii si artei fran
ceze, ceremonia inaugurării ate
lierului reconstituit al lui Con
stantin Brăncuși- La 
au asistat membri ai 
române din Paris.

Spatiul aerian al Laosu- 
lui a fost violat în ultimul timp de 
avioane tailandeze, în zonele Sompoi 
și Phoukong. din provincia Saya- 
boury — informează agenția laoțiană 
de presă. în aceeași zi, militari tai- 
landezi au deschis focul asupra sa
tului laoțian Muong Ngon. din dis
trictul Hong Sa. situat în aceeași 
provincie. Laosul — subliniază agen
ția de presă menționată — cere au
torităților tailandeze să pună capăt 
imediat unor asemenea acte.

ceremonie 
Ambasadei

Vizita directorului gene
ral al F.A.O., Edouard Saouma' 
la Varșovia s-a încheiat. în timpul 
vizitei sale. E. Saouma a fost primit 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone. Piotr Jarosze- 
wiez.

W. Brandt la
La invitația primului secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. Edward Gierek. la Var
șovia a sosit președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G.. Willy 
Brandt. Agenția P.A.P. amintește că 
Willy Brandt se află pentru a doua 
oară în vizită în Polonia în ultimii 
șapte ani. în anul 1970. Willy Brandt, 
care deținea în acea perioadă funcția 
de cancelar al R.F.G.. și-a pus sem
nătura pe Tratatul privind bazele 
normalizării relațiilor dintre R.P. Po
lonă și R.F.G.

Varșovia,

Etiopia și Republica Dji
bouti au hotărit să organizeze în- 
tîlniri la nivelul șefilor de stat pen
tru a întări cooperarea bilaterală, a 
anunțat, potrivit agenției France 
Presse, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri etiopian. Atnafu Abate.

Contacte pentru demar
carea frontierei kuweitia- 
no—irakiene. Ministrul kuwei- 
tian al apărării și al afacerilor in
terne. Saad Al Abdullah as Sabah, 
a sosit la Bagdad pentru o serie de 
convorbiri cu oficialitățile irakiene în 
legătură cu studierea perspectivelor 
privind realizarea unei înțelegeri fi
nale privind demarcarea frontierelor 
dintre cele două țări, informează a- 
gentia irakiană de presă (I.N.A.).

Inundații la Istanbul. ° 
ploaie torențială s-a abătut asupra 
Istanbulului. provocînd . o puternică 
inundație în unele cartiere ale ora
șului. Valurile de apă care au atins 
2 metri au răsturnat autocamioane 
de zece tone, au distrus mai multe 
case, au întrerupt circulația pe mai 
multe străzi. Cîteva mii de oameni 
au rămas fără adăpost.

DE PRETUTINDENI
• „PROTEZE" VII IN 

LOC DE PROTEZE ARTI
FICIALE ? în decurs de cîte
va decenii medicina va izbuti să 
regenereze membrele superioare 
sau pe cele inferioare, pierdute 
de om în timpul accidentelor, a 
declarat un profesor englez. Sa
lamandra își poate regenera o 
labă tăiată, dar broasca nu iz
butește să facă același lucru. 
Dacă însă este tratată cu anu- 
miți hormoni, la rîndul ei, 
broasca poate dobîndi această 
capacitate. Teoretic, o asemenea 
capacitate este posibilă și la om. 
In acest scop, va trebui elucidat 
însă modul de diviziune și de 
diferențiere a celulelor, precum 
și mecanismul unirii lor pentru 
a da naștere unei structuri de
terminate. probleme la care lu
crează în prezent numeroși sa- 
vanți.

• AISBERGURILE - 
SURSE DE APĂ POTA
BILĂ. Recent s-a încheiat în 
Franța un colocviu international 
pe tema folosirii ghețarilor ca 
sursă de apă potabilă. Se crede 
că primele tentative de remor- 
care a „munților de gheată", din 
Antarctica pînă la țărmurile re
giunilor aride sau semi-aride de 
pe glob, ar putea, din punct de 
vedere tehnic, să înceapă peste 
10—12 ani, după unele păreri 
chiar mai devreme. Miliardele 
de metri cubi de gheată care se 
formează anual ar reveni la 
costul de 24 de dolari pe metru 
cub. inferior celui la care se 
obține în prezent apa potabilă 
prin metodele moderne de desa
linizare a apei de mare.

• JUNGLA IN PRI
MEJDIE. Cu două decenii în 
urmă, mai mult de jumătate din 
teritoriul Tailandei era o junglă 
deasă, cu arbori falnici. 
In prezent, pădurile se men
țin numai în zonele declara
te parcuri naționale. Anual, su
prafața împădurită a acestei țări 
din sud-estul Asiei se diminuea
ză cu 400 000 de hectare. Potri
vit unor calcule, ritmul de de
frișare este de 30 de ori mai 
rapid decît cel de împădurire. 
Experții au ajuns Ia concluzia 
că pînă în 1990 bogata junglă 
tailandeză riscă să fie distrusă. 
Dar chiar unde există pază fo
restieră. „întreprinzătorii" avizi 
jefuiesc • pădurile. Angajați de 
aceștia, criminal; de profesie îi 
amenință pe paznici, pe care îi 
suprimă la cea mai mică împo
trivire. Zeci de patrule de poli
țiști au căzut pînă acum victime 
acestor ucigași plătiți.

• SCRISOARE NE
CUNOSCUTĂ A LUI 
BEETHOVEN. în Biblioteca 
științifică a Universității din 
Tartu (R.S.S. Estonă) a fost des
coperită, într-o carte, o scrisoare, 
necunoscută pînă în prezent, a 
marelui compozitor german, 
purtind data de 12 februarie 
1822. Ea este adresată compozi
torului Bernhard Romberg din 
Bonn, cu care Beethoven între
ținea legături de prietenie. Scri
soarea este expusă în cadrul 
unei expoziții organizate cu pri
lejul aniversării a 175 de ani 
de existentă a acestei biblioteci, 
cea mai veche din Estonia.

• UN NOU TIP DE 
CARBURATOR. Un inven
tator spaniol a construit un nou 
tip de carburator care ar reduce 
cu 40 la sută consumul de ben
zină. fără ca puterea motoru
lui să scadă. Datorită arderii a- 
proape complete a carburantului, 
poluarea atmosferei cu gaze de I 
eșapament se reduce foarte j, 
mult. în prezent se duc trata- 
tive în vederea fabricării,^'.' 
serie a noului tip de carțh5
tor.

• „INVAZIE" DE 
CRAPI. Cursurile de apă din 
sudul Australiei cunosc, în 
prezent, o adevărată „invazie" 
de crapi. în multe din rîuri 
crapii s-au înmulțit în așa mă
sură îneît aproape că nu se mai 
întîlnesc alte specij de pești, iar 
vegetația acvatică este distrusă. 
Acești crapi, considerați „dăună
tori", urmează să fie combătuți 
cu ajutorul unui virus. In pre
zent, se fac experiențe în ac
varii pentru a vedea dacă viru
sul ce urmează să fie folosit 
contra crapilor nu este dăună
tor și pentru alți pești.

• TELEVIZIUNEA IN 
CIRCUIT ÎNCHIS ÎN MA
GAZINELE CU AUTO
SERVIRE. Pagubele înregis
trate de firmele comerciale en
gleze ca urmare a furturilor mă
runte săvîrșite în special în ma
gazinele cu autoservire se ridică 
la 550 milioane lire sterline a- 
nual. Numai pe strada Oxford, 
principala arteră comercială a 
capitalei engleze, au fost furate 
într-un an din marile magazine 
mărfuri în valoare de 28 milioa
ne lire sterline. Aceste date au 
fost furnizate de ziarul „Daily 
Mail", care arată că pentru stă
vilirea valului de furturi din 
rafturile magazinelor se inten
ționează aplicarea pe scară lar
gă a tehnicii de supraveghere cu 
ajutorul televiziunii în circuit 
închis.

® PENTRU CURĂȚE
NIA PARISULUI. Noi'a 
nicfpalitate a Parisului și-a a- 
nunțat intenția de a lansa la 
toamnă o mare campanie a cu
rățeniei. între factorii „poluanți" 
sînt menționați : cei 250 000 de 
ciini parizieni, abuzul de afișe, 
neglijenta locuitorilor. în viitoa
rea campanie a curățeniei, un 
accent deosebit se va pune pe 
educația cetățenească.
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„Oamenii muncii trebuie să participe mai activ la 
dezbaterea tuturor problemelor planului de producție, ale 
activității tehnice, ale calității și eficienței economice. 
Forța colectivă a oamenilor muncii constituie factorul 
esențial de asigurare a mersului înainte al țării noastre! 
Democrația economică, democrația socialistă trebuie să fie 
nu o lozincă generală, ci o realitate zilnică a vieții eco
nomice".

NICOLAE CEAUȘESCU

Cum își îndeplinesc mandatul încredințat de adunările generale 
reprezentanții oamenilor muncii în consiliile de conducere

Reprezentant al oamenilor muncii in consiliul oame
nilor muncii — lată o realitate a democrației noastre 

• ■'dtoresti, oonsfințită prin lege. Potrivit Legii 11/1971 
'a conducerea și organizarea unităților so- 

imponența consiliului oamenilor muncii 
’are intră 3 ptnă la 11 reprezentanți al 

iii, aleși in adunări generale, la fiecare 
dul muncitorilor, maiștrilor și persona- 
>nomlc, de altă specialitate.
dtori, maiștri, alto cadre din Întreprin

deri participă efectiv, alături de ceilalți membri al 
consiliului oamenilor muncii — director, inginer-șef, 
șefi de secție, secretarul organizației de partid, pre
ședintele sindicatului, secretarul U.T.C. ș.a. — la con
ducerea treburilor întreprinderii. Cum lși exercită ei, 
reprezentanții oamenilor muncii, mandatul democratic 
încredințat de colectiv în exercitarea actului de con
ducere ? Locui investigațiilor noastre: întreprinderea 
de utilaj tehnologic din Buzău.

„A C TIONĂ M, 

DECIDEM, 
CONTROLĂM, 

în numele muncitorilor 
care ne-au ales!"

.-ute a venit la secre- 
aitetulul de partid al 
ieri! de utilaj teh- 
Buzău un munci- 
hipă. Numele său : 

I-a spus secre
te discutat o pro- 

care trebuie nea- 
Citesc în ziar 

?rul — despre crlti- 
: unor colective in 
oa de energie, apă, 
1 că nu ar fi ono- 
să ajungem să fim 
asemenea lipsuri.

1 simț nu ne lasă 6ă 
ri pe lingă cei care 
.oastră, a întreprin- 
:, tovarășe secretar, 
e partid și, în ace- 
siliului oamenilor 
tirziat măsuri pen- 
pa de aer comprl- 
jcerca căreia se 
antitate de energie 

■cutat cu mai mulți 
specialiști și vă ofe- 
: să se monteze co- 

■ibuție Ia fiecare loc 
ază aer comprimat", 
e problema „perso- 
ului Toma — îl In
varul comitetului de 

I. Lazăr,
“bare i-am pus-o șl 
a relatat despre ri

sipa de aer comprimat. „Cum care e 
problema personală" — s-a mirat el. 
„Asta e ! Problema risipei de aer 
comprimat și de energie. Păi ce fa
cem, aruncăm banii în vînt". Solu
ția propusă a fost acceptată. Pînă la 
15 iulie va fi aplicată, urmînd să 
economisim o importantă cantitate 
de energie.

Am aflat mai tîrziu că muncitorul 
Toma este reprezentant al oamenilor 
muncii în consiliul oamenilor muncii 
al întreprinderii.

— Ce v-a determinat să ridicați o asemenea - problema ’person3Ta” 7
— Nu numai eu vin cu ast

fel de probleme în fața comi
tetului de partid sau a consiliului 
oamenilor muncii. Și ceilalți tova
răși care sînt reprezentanți ai oameni
lor muncii în conducerea întreprin
derii procedează la fel. De fapt, de 
cele mai multe ori, propunerile nu 
se nasc numai din constatările noas
tre, a reprezentanților, ci din discu
ții cu oamenii în mijlocul cărora lu
crăm. Eu reprezint circa 150 de 
muncitori în consiliul oamenilor 
muncii. înaintea fiecărei ședințe a 
consiliului discut cu ei, le cer păre
rea în legătură cu problemele aflate 
la ordinea de zi. După ședință sînt 
întrebat în legătură cu ce s-a ad
mis din propunerile făcute. Șl nu 
este prea plăcut să nu poți da un 
răspuns clar, documentat, oamenilor 

care te-au trimis ca reprezentant al 
lor în forul de conducere al Între
prinderii. Cred că din acest punct de 
vedere propunerile făcute de oa
menii muncii pentru îmbunătățirea 
activității economice trebuie să le 
consider ca probleme personale, sau 
mai mult decît atît. Adică, trebuie 
să te simți direct răspunzător de 
soarta lor.

Am invitat în jurul unei „mese 
rotunde" pe cei șase repre- 
__ zeu tanti ai— —...—

’cil Tn organul de conducere co
lectivă al unității. lată-i : Ni- 
colae Toma, muncitor, set de e- 
chipă în secția cazangerie grea ; Du
mitru Nadoleanu, muncitor în sec
ția cazangerie ușoară ; Nicolae Cer- 
nat, maistru în secția mecano-ener- 
getică ; Marinică Surdean, munci
tor, șef de echipă ; Nicolae Vieru, 
muncitor ; Octavian Sandu, inginer, 
șef de secție.

Sînt oameni care își desfășoară zi 
de zi activitatea în mijlocul oame
nilor care produc, în „miezul" fier
binte al activității tehnice și econo
mice. Oameni, care, pe lingă sar
cinile obișnuite de plan, de rea
lizare a angajamentelor în între
cerea socialistă, mai au una : aceea 
mai puțin obișnuită, dar de înaltă 
răspundere, de conducător al între
prinderii.

• Nicolae Cernat : „Ce Înseamnă 
pentru mine să particip la conduce
rea întreprinderii ? întîi și Intîi să 
cunosc problemele majore cu care se 
confruntă colectivul, unitatea noas
tră. Apoi să fac tot ce este necesar 
într-un sector sau altul pentru ca 
sarcinile stabilite să fie cunoscute și 
aplicate. în sfîrșit. mai este necesar 
să controlezi. Iată, de pildă, s-a ajuns 
la concluzia, dovedită de fapte, că nu 
ne încadrăm în consumul de energie 
stabilit. Am început să fac o se
rie de investigații și să văd unde 
sint sursele de risipă. Am dis
cutat cu mai mulți muncitori șl spe
cialiști. Așa s-a născut ideea de a 
se realiza recuperatoare de căldură 
pe lîngă fiecare cuptor cu inducție. 
Acum ideea a prins viață. La 3 cup
toare s-au și montat recuperatoarele. 
Urmează și celelalte cuptoare. Măsuri 
asemănătoare s-au luat și în pri
vința îmbunătățirii factorului de pu
tere și sectorizării iluminatului. Re
zultatul : pe baza acestor măsuri 
se obține o economie de peste 700 000 
kWh energie electrică, unitatea pu- 
tîndu-se încadra în consumurile sta
bilite".

• Dumitru Nadoleanu : „In vara 
trecută am fost ales reprezentant în 
consiliul oamenilor muncii. La în
ceput nu prea știam eu exact ce am 
de făcut Pînă la urmă, oamenii în 
mijlocul cărora lucrez mi-au ară
tat exact cum să procedez. Din 
prima zi au venit la mine doi mun
citori și mi-au spus : -Te-am ales, 
fii atent la ce-ți cerem, că altfel nu 
te împaci cu noi». Văzînd că propu
nerile lor legate de producție sau 
aspecte sociale sînt rezolvate cu 
principialitate, oamenii vin și ml se 
adresează direct, cerindurml să 
aduc în discuția organului de con
ducere alte și alte probleme".

• Nicolae Vieru: „Dacă ați veni la 
ședințele noastre de producție sau 
cele de partid, de sindicat, ati ve
dea că nu este deloc ușor să fii re
prezentant al oamenilor muncii. Oa
menii vor să fie informați bine și la 
timp despre ce se întîmplă nu numai 
în sectorul lor. ci și în întreaga în
treprindere. Pentru a răspunde aces
tui interes firesc și a asigura cu
noașterea a cit mai multe sugestii 
și idei venite de la muncitori, 
pe lingă formele organizate de 
analiză a muncii sau de consultare 
a colectivului, la noi s-a introdus re
gula ca, în fiecare dimineață, fiecare 
șef de echipă sau maistru să se în- 
tîlnească cu formația sa de lucru. Să 
spună cum s-a muncit cu o zi îna
inte, ce neajunsuri s-au constatat și 
ce sarcini urgente sînt de rezolvat. 
Pentru fiecare situație în parte se 
stabilesc răspunderi precise. Fără 
răspundere precisă, pe om, măsurile 
se opresc Ia jumătatea drumului. 
Permanentizînd aceste analize scurte 
de 5—10 minute la începutul schim
bului, s-a înregistrat o simțitoare 
îmbunătățire a disciplinei. In mod 
firesc, aceasta a contribuit la creș
terea suplimentară a productivității 
muncii, în acest an, cu aproape 3 
la sută".

...Rînd pe rlnd, cei prezenți la 
discuție au relevat numeroase alte 
fapte, care de care mai interesante. 
Fapte care pun in evidență o conclu
zie fundamentală: ei, reprezentanții 
oamenilor muncii, au înțeles profund 
rolul lor in cadrul consiliului oa
menilor muncii. Nu administra
tori într-un compartiment sau al
tul. ci oameni politici cu autoritate-vttuitw i-arc Ș llci 
mobilizeze colectivul pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a unor 
sarcini de producție concrete, oameni 
capabili să mențină mereu vie pa
siunea pentru nou. pentru perfec
ționare.

Ce părere aveți despre acti
vitatea reprezentanților oame
nilor muncii în consiliul oame
nilor muncii — îl întrebăm pe ingi

nerul Aurel Vartic, directorul tehnic 
al întreprinderii buzoiene.

— Pot să vă spun că. îndeosebi în 
ultima vreme, sînt foarte activi 
în toate acțiunile consiliului oame
nilor muncii. Fie că este vorba de 
muncitor, maistru sau inginer, toți 
reprezentanții oamenilor muncii ac
ționează ca adevărate cadre de con
ducere. De pildă, la un moment dat 

s-a pus problema să mutăm unele 
utilaje dintr-un sector în altul. Po
trivit unor calcule, s-a stabilit ca 
această operațiune să dureze circa 
4 luni. Am analizat măsurile in con
siliul oamenilor muncii. Oamenii 
cei mai activi, cu cele mai multe su
gestii au fost tocmai ei, reprezentan-

Reprezentanții aleși de adunarea generalâ în consiliul oamenilor muncii:
Wyti^anu‘?lșe?ulNcfer'lechîpyn,K/Ia7inicâ Surdean, muncitorul Nicolae Vieru,

Tudor StereInginerul Octavian Sandu Foto :

ții oamenilor muncii, care sint zi de 
zi, ceas de ceas în contact cu pro
blemele concrete ale producției. Am 
ascultat părerile lor și ale unor 
specialiști, am stabilit planul de 
acțiune și am trecut la treabă. 
N-a mai fost nevoie de patru 
luni, ci numai de două luni pentru 
reamenajarea secțiilor respective. Vă 
dați seama ce valoare concretă a 
avut, în acest caz, participarea la 
actul deciziei a unor oameni aflați 
direct în miezul producției, buni 
cunoscători ai realităților de la lo
curile de muncă, pînă în cele mal 
mici amănunte. Astfel, hotărîrile 
luate pe baza unei asemenea parti
cipări active la dezbaterile din ca
drul organului do conducere colecti

vă exprimă nu numai opinia consi
liului, ci opinia generală a colecti
vului, oferind totodată garanția că 
ele vor fi îndeplinite.

Că directorul are perfectă dreptate 
nu se îndoiește nimeni. Cum se ajun
ge însă la situația ca el, reprezentan
ții oamenilor muncii — muncitori, 

maiștri, alte cadre — să devină par
ticipant activi Ia actul deciziei ?

— Prin constituirea organelor de 
conducere colectivă din întreprinderi 
— preciza secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Gh. I. Lazăr — s-a 
urmărit nu numai participarea celor 
mai competente cadre, cu inițiativă 
și spirit de răspundere, la conduce
rea unităților economice, dar și for
marea unui climat propice valorifi
cării înțelepciunii colectivului, care 
elimină subiectivismul și arbitrariul 
în luarea deciziilor. Pe bună dreptate 
subliniază conducerea partidului, 
oricît de capabil și de priceput ar fi 
un conducător, el poate să rezolve 
operativ și eficient problemele din 
sfera sa de activitate numai în mă

sura în care se bazează pe experien
ța colectivului în care lucrează. Iată 
de ce în ședințele consiliului oame
nilor muncii urmărim ca fiecare 
să-și exprime deschis, concret, argu
mentat punctul de vedere. Pentru 
aceasta însă esențial este ca atmos
fera de lucru în organul de condu
cere colectivă să fie favorabilă spiri
tului critic și autocritic, să permită 
o aprofundare a cauzelor reale ale 
unor neajunsuri și stabilirea celor 
mai eficiente măsuri.

Pornim de la ideea că nimeni nu 
deține în mod absolut soluții „mi
raculoase". Fiecare punct de vedere 
trebuie demonstrat, în confruntarea 
deschisă, tovărășească, animată de 
dorința de a găsi cea mai bună re
zolvare problemei aflate în discuție. 
Tocmai de aceea, discuțiile nu tre
buie să inhibe, să intimideze pe nici 
unul din participant!. De practica 
noastră ne-am convins că întotdeauna 
omul aflat direct în focul produc
ției manifestă mai mult realism pen
tru simplul motiv că este un bun cu
noscător al realității. In nici un caz 
cred că încurajarea schimbului de o- 
pinii nu trebuie considerată că ar 
duce la scăderea prestigiului directo
rului sau al altui specialist. Iată, de 
pildă, la o amplă analiză pe care am 
făcut-o in legătură cu reducerea 
consumului de energie electrică, di
rectorul. directorul tehnic, alți spe
cialiști din cadrul consiliului oame
nilor muncii au făcut o serie de pro
puneri de natură pur tehnică. După 
discuția care a avut loc. unele din 
aceste propuneri au fost îmbunătăți
te pe baza sugestiilor reprezentanți
lor oamenilor muncii, care, la rindul 
lor. au mai făcut alte propuneri noi. 
Cîștigul dintr-o asemenea dezbate
re este, as putea spune, dublu : la 
soluția inițială, judicioasă, bine gin- 
dită s-au adăugat altele, care i-au 
sporit eficiența și, în același timp, 
inițiativa colectivă, participarea de
mocratică efectivă a tuturor mem
brilor consiliului oamenilor muncii, 
au fost stimulate, ceea ce face să 
crească responsabilitatea fiecăruia 
pentru bunul mers al activității pro
ductive.

Am notat. în final, o serie de 
sugestii cu privire la îmbu
nătățirea activității consiliului 
oamenilor muncii, la perfecționarea 

stilului de muncă.
• „De multe ori discutăm în șe

dințele de consiliu o seamă de pro
bleme referitoare la relațiile noastre 
cu centrala industrială. Soluția este 
greu de găsiț pentru că mai rar se 
întimplă ca la asemenea discuții să 
participe și un reprezentant al cen
tralei. Cred că n-ar trebui să fie nici 
o ședință de consiliu fără să partici
pe un reprezentant al centralei sau 
ministerului". (Nicolae Toma).

• „Eu sînt reprezentant al oame
nilor muncii în organul de conduce
re colectivă din vara trecută. Consi
der că ar fi bine dacă, fie Ia nivelul 
întreprinderii sau al județului, s-ar 
organiza un curs do scurtă durată în 
care să ne fie prezentate citeva ele
mente, principii si metode ale oon- 
ducerii științifice, ale organizării ști
ințifice a producției și a muncii. Am! 
auzit că în alți ani au fost organi
zate asemenea cursuri". (Marin* 'ă 
Surdean). ader

o „Ar fi bine ca în *ntj-erprjvln^ 
să existe un r^gplamfeprezentanfl 
drepturile și în/ muncii în organul 
de 'lL.ft21nenil colectivă. După cum 
consider că este necesar să se asigu
re, periodic, un schimb de experiență 
între reprezentanții oamenilor mun
cii din aceeași centrală sau din a- 
celași județ, pentru a populariza șl 
generaliza metodele avansate de 
muncă, inițiativele valoroase". (N. 
Vieru).

...A fi reprezentant In consiliul oa
menilor muncii — iată o realitate a 
democrației noastre socialiste. O rea
litate definită prin exigență și răs
pundere, prin Inițiativă șl spirit crea
tor, prin tăria opiniei și curajul con
fruntării de opinii. O realitate a con
științei de stăpîn a omului muncii, 
chemat să producă pentru el. pentru 
bunăstarea poporului.

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SAEAGEAN 
Mihai BAZU /

Recolta cheamă tot satul pe cîmp!

în lanurile CAP. Furculeștl — .Teleorman griul se revareâ îmbelșugat din combin» Foto: s. Cristian

LA SECERIS------ 1------------------- --------
încă de la începerea campa

niei de recoltare, tn județul Dolj 
au fos" întreprinse acțiuni de în
trajutorare între unități. Metoda 
s-a dovedit a fi deosebit de efici
entă și continuă să se aplice cu bune 
rezultate. „în prezent, sint deplasate 
din unitățile unde recoltarea griu
lui începe mai tîrziu peste 100 de 
combine și 90 prese de balotat paie, 
ne-a spus tovarășul Mircea Fur- 
caru, directorul trustului județean 
S.M.A. Pe măsură ce unitățile din 
sud vor termina recoltarea griului, 
combinele vor fi mutate în nordul 
județului". La cooperativa agricolă 
Coșoveni.. de pildă, mașinile și uti
lajele ne au sosit de la S.M.A. Pre- 
dești rau însoțite de un atelier 
mobil, astfel incit eventualele de- 
fecțiur. lă poată fi înlăturate ope
rativ. Aici, ca și în alte părți, s-a 
lucrat repede și bine. Recoltatul or
zului s-a, încheiat.

Operativitate, bună organizare a 
muncii se cer și la transport. Uni
tățile agricole dispun de un mare 
număr de autocamioane și tractoa
re cu remorci, astfel înclt recol
ta poate ajunge imediat în magazii. 
Totuși, în unele cazuri transportul 
nu tine pasul cu recoltarea. La co
operativa agricolă Coșoveni erau

• Întrajutorarea 
mijloacele de

pe cîmp, în grămezi, peste 400 tone 
de orz. Pentru a putea continua re
coltatul, majoritatea combinelor des- 
cărcau orzul direct pe cîmp. ,,Nu 
facem față cu transportul — ne 
spune tovarășul Dumitru Mitrică, 
primarul comunei, sub privirile că
ruia grămezile de orz creșteau me
reu. Mașinile staționează mult la 

în unități agricole din județul Dolj

baza de recepție șl de aceea nu 
fac decît 2—3 drumuri pe zi. Dacă 
problema nu se rezolvă, la grîu vom 
întîmpina și mai multe greutăți". 
Desigur, vor fi greutăți și, poate, 
pierderi. Spunem aceasta deoarece 
seara a plouat abundent, apa udînd 
orzul în grămezi. De ce întîrzie insă 
camioanele la baza de recepție 7 Ia- 
tă-ne la baza unde livrează orzul 
și griul 30 de unități agricole, prin
tre care și cea din Coșoveni. Peste 
100 de mașini și tractoare cu remorci 
așteptau să le vină rindul la descăr
cat. Unele dintre ele staționau de 
două și chiar de trei ore. Prima con
statare : preluarea decurgea anevoios 
deoarece se pierdea mult timp cu

dă roade • Indisciplina imobilizează 
transport la baza de recepție

efectuarea analizelor de laborator. A 
doua : mașinile staționau și datorită 
neajunsurilor existente tn organi
zarea muncii la punctele de des
cărcare a mijloacelor de transport, 
neajunsuri create chiar de unitățile 
agricole. Mai exact, cooperativele a- 
gricole nu respectă graficele de li
vrare întocmite cu baza de recep

ție. Pînă la ora 9 sosesc la bază nu
mai citeva mașini pentru ca între 
orele 11 șl 16 să se formeze ade
vărate coloane. în felul acesta se 
depășește cu mult capacitatea de 
preluare a bazei. Apoi, unele din 
unitățile agricole nu asigură un nu
măr suficient de oameni pentru des
cărcarea mijloacelor de transport. 
Una din rampe era blocată chiar de 
o mașină a cooperativei agricole 
Coșoveni, pe care nu avea cine să 
o descarce. Conducerea cooperativei 
agricole trimisese aici două femei 
care, evident, nu puteau descărca 
imediat toate mașinile care soseau 
de pe cîmp. Tovarășul primar de la 
Coșoveni ar fi trebuit să cunoască 

această situație șl, potrivit atribu
țiilor care le are în această direc
ție ca președinte al consiliului popu
lar, să ia măsurile cuvenite. Văică
relile nu ajută la nimic.

„Cazuri asemănătoare există și la 
alte baze de recepție, ne-a spus 
tovarășul Mihai Băluță, directorul 
întreprinderii județene de valorifi
care a cerealelor. Iată de ce solici
tăm unităților agricole să respecte 
graficele întocmite la începutul cam
paniei. Toate bazele de recepție lu
crează în trei schimburi. Prin ur
mare, transportul producției se poa
te face și noaptea".

Tinînd seama de cantitățile mari 
de grîu care trebuie recoltate, trans
portate și puse la adăpost în timp 
scurt, se impune ca munca să fie 
temeinic organizată. Secerișul or
zului a dovedit că, în general, com
binele au fost bine reparate, iar 
mecanizatorii sînt hotărîți să-și facă 
pe deplin datoria. Au ieșit însă în 
evidență și unele neajunsuri în ce 
privește efectuarea transportului, ne
ajunsuri care trebuie eliminate fără 
întîrziere, astfel incit recolta să 
ajungă în cel mai scurt timp și fără 
pierderi in hambare.

Ion TEODOR

Semănatul culturilor succesive
„Imediat" nu înseamnă după o supt amină

în unitățile agricole din Județul 
Constanța, pe terenurile eliberate da 
cerealele păioase urmează să se insă- 
mînțeze culturi succesive însumînd 
95 000 hectare, din care 28 000 hectare 
porumb pentru boabe, 4 200 hectare 
legume, iar restul cu plante furajere 
pentru masă verde și siloz. Pînă 
la 26 iunie. în unitățile agricole 
din județ au fost însămînțate 14 200 
hectare. Se putea insămînța mai 
mult? Evident că da. Vom de
monstra această afirmație în primul 
rînd cu rezultatele unităților fruntașe. 
Datorită executării la timp a fiecărei 
operațiuni din fluxul tehnologic —re
coltat. eliberarea terenului și pregăti
rea lui imediată ,— în unitățile care 
fac parte din consiliul intercoopera- 
tist Valul Traian, semănatul culturilor 
succesive s-a făcut in timp record, 
întreaga activitate este organizată în 
flux continuu de la recoltat la se
mănat și în cooperativele din raza 
consiliilor intercooperatiste Băneasa, 
Cobadin. Hîrșova, Cernavoda și al
tele. La cooperativa agricolă Plo- 
penl s-a recoltat întreaga suprafață 
de 255 hectare de orz și. concomitent, 
s-a eliberat șl pregătit terenul pentru 
semănat. Acum mecanizatorii însă- 
mintează ultimei» suprafet» cu no-. 

rumb în cultură succesivă.
Important este să se aplice diferen

țiat lucrările in funcție de condițiile 
locale specifice. La întreprinderile a- 
gricole de stat Mihail Kogălniceanu, 
Amzacea, Tîrgușor, Cumpăna și altele 
se cîștigă timp prețios la pregătirea 
terenului prin folosirea discurilor la

în unități agricole 
din județul Constanța

afinarea solului. Pentru a crea un pat 
germinativ cit mai bun. pe fiecare 
disc se așază greutăți — saci um- 
pluți cu pămînt.

Trebuie arătat că atît în întreprin
derile agricole de stat, cit si în coope
rativele agricole din județul Constan
ta există deja un decalaj între supra
fețele de pe care s-a strîns recolta 
și cele însămînțate cu culturi succe
sive. în multe locuri, de la recoltarea 
orzului și pînă la semănatul culturi
lor succesive trec cite 3—4 și chiar 
mai multe zile, în loc de cel mult 
două zile cit s-a prevăzut. în coope
rativele agricole din cadrul consilii
lor intercooperatiste Chirnogenl, Co- 

gealac, Dorobanțu și Horia nu s-a în- 
sămințat nici măcar un 6fert din su
prafața de pe care s-a recoltat orzul, 
în unitățile din consiliul intercoope- 
ratist Chimogeni după ce s-au recol
tat 745 hectare de orz nu se însămîn- 
tase nimic. Cauza principală a aces
tei situații o constituie întîrzierea lu
crărilor la .eliberarea terenului de 
paie. Adesea, presele de balotat nu 
sînt folosite la întreaga capacitate. Do 
asemenea, conducerile cooperativelor 
agricole așteaptă ca paiele să fie 
strinse numai cu mijloace mecanice 
de pe toată suprafața, deși ar putea 
fi folosite in mai mare măsură forța 
de muncă și mijloacele de transport 
proprii.

Sint și cazuri cînd executarea ară
turilor întîrzie deoarece lipsesc me
canizatorii. La cooperativa agricolă 
din Izvoru, 6 tractoare n-au fost uti
lizate zile la rînd din cauza lipsei de 
mecanizatori. Iată o situație care im
pune să se ia măsuri urgente pentru 
ca toii cooperatorii care au învățat să 
conducă tractorul, cadrele de condu
cere să lucreze efectiv la executarea 
arăturilor sau la discuit.

C, BORDEIANU
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vocații autentice 
viguros afirmate 

la Festivalul național
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„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

£um s-a născut 
un spectacol premiat

FAȚA NEVĂZUTĂ 
A SUCCESULUI

Ecourile „Cîntărll 
României" continuă să 
se reverbereze asupra 
noastră ca semn că 
am fost martorii ne
mijlociți ai afirmării 
și reafirmării geniului 
popular al românilor.

Nu despre semnifi
cațiile acestui fără 
precedent festival îmi 
propun să aștern pe 
hirtie aceste puține 
rînduri (și gînduri), nu 
voi încerca să re
povestesc magnificul 
spectacol de Încheiere 
al lui, ci voi încerca să 
vorbesc despre „fața 
nevăzută a lunii", 
despre dăruire și efort. 
Fiindcă oricît ne-am 
fi bucurat ochii cu 
priveliștea veșmintelor 
„In floare" etalînd cu
lorile curcubeului, ori- 
cit ne-am fi umplut 
auzul cu vesele glasuri 
nu am putut avea tot
deauna cunoștință de
plină șl adevărată de 
uriașa, neprecupețita 
trudă a competitori
lor. A fost nevoie 
nu numai de har, ci 
și de sudoare. A fost 
nevoie de răbdare. De 
așteptare. Tot ceea ce 
avea pentru noi pre
cizia acelor de ceasor
nic a fost realizat cu 
prețul a mii de ore de 

. repetiție. Tot ce ne pă- 
a y imaginat spontan 
rat. 'A. îndelung elabo- 
fata unor*111 aflat în 

«*'• on-

etruind fără orgoliu 
..creator" tiparele unor 
cetăți fără seamăn. Zi
dăria inefabilă a aces
tor cetăți s-a ridicat 
pe umeri adesea tru
dit! de efort, lumina 
a prins să se Înalte de 
pe pleoape ostenite. 
Surîsul biruitorului a 
fost precedat de îngîn- 
durarea inspirată «

însemnări de
Gheorghe 
TOMOZEI

omului modest In toa
tă alcătuirea sa.

Cifre. Unele ne sînt 
cunoscute. Dar a adu
nat cineva zilele, orele 
de pregătire a etape
lor Cîntării ? N-am 
spus de ..repetiții" 
fiindcă unele numere 
din programe au pati
na odoarelor vechi, 
șlefuite de zeci de ge
nerații. Cunosc dan
suri pe care poporul le 
„repetă" de vreo două 
mii de ani pentru a le 
desăvîrși.

A socotit cineva și 
le-a pus cap la cap 
drumurile celor pe 
care i-am văzut tineri, 
proaspeți, parcă ne- 
marcati de efort ? Cite 
ecuatoruri terestre am 
Înconjura cu ele 7

Ce extraordinară con
centrare de voințe 
pentru ca atunci cînd 
se aprind reflectoarele 
scenei totul să fie pre
gătit pină la cele mai 
neînsemnate detalii !

Eu acest efort tainic 
vreau să-l laud !

Toată lauda, așadar, 
participanților la „Cîn- 
tarea României", tutu
ror, în mod egal, pen
tru exemplara lor dă
ruire 1 Se cuvine să 
răsplătim cu întreaga 
noastră recunoștință 
tot ceea ce ei au gîn- 
dit cu nobilă inspirare. 
Se cuvine să-i che
măm în inima noastră 
(deci la „rampă", ca 
intr-un spectacol încu
nunat de triumf) si pe 
cei ce n-au urcat trep
tele galei laureatilor, 
pe cel rămași necu
noscut (vremelnic ne
cunoscut fiindcă ar 
putea fi ciștigătorii 
laurilor de miine) și 
în fața cărora ne încli
năm cu admirație și 
respect.

Ne-am regăsit ca în- 
tr-o magică oglindă în 
bucuria acestui festi
val în care poporul 
nostru și-a probat (în 
chiar anul în care și-a 
serbat centenarul in
dependenței de stat), 
nemuritoarele-! vir
tuți. entuziasmul so
lar. conexiunea la mi
turile fundamentale...

Drumul Aradului trece prin Și- 
ria și merge pînă în inima 
Apusenilor. „Din Țara Moților 

— scrie loan Slavici — de pe la 
Abrud, drumul trece muntele pe la 
satul București și se coboară la Brad; 
de acolo la Baia-de-Criș și apoi prin 

• Hălmagiu la Buteni și pe Criș la vale 
la Pincota, unde cotește la stînga și 
o ia prin satele din podgorie pînă-n 
mijlocul Siriei, unde cotește iar 
drept spre Arad". Undeva pe sub 
dealuri, la marginea șesului sint înși
rate unul lingă altul zece sate înflo
ritoare iar deasupra satelor, pe coas
tele înclinate spre miazăzi, sînt vii ce 
dau vinuri bune. între acestea se vor 
fi aflînd Iercoșenii 
Emiliei lercoșan 
căci Butenii din 
amintirile lui Sla
vici este 
de peste 
unde a 
carte, pînă prin 
1933, autoarea ba
ladei despre Lică 
Sămădăul, cel ce 
alergase de mul- 

'te ori, înainte de 
a rămîne și muri 
în paginile Morii 
cu noroc, spre 
unul din hanurile 
pe drumul
calului / Un voinic cu părul plete / 
Și cu spate late, drepte..." spre Ana 
asupra căreia se revarsă în balada 
prea timpuriei văduve Emilia Ierco- 
șan mînia unui sot înșelat : „Ană, 
fosta mea soție, / Sint cuprins de 
grea minie ! / Fața ta cea rume- 
nioară / Azi îmi pare buruiană, / 
Buruiană cu miros / 
țos ! / Ochii tăi cei 
mi-i scirbă de ei / 
mlădios / Îmi pare
tr-o etimologie poate plină de pa
triotism local însă ilustrînd oricum, 
în linii generale, o realitate istorică 
incontestabilă, poeta-țărancă trage 
denumirea satului natal din numele 
haiducului ce s-ar fi așezat aici pri
ma dată : 
matMVW^Pu. ^.„și numele 

Satul aoesta, Iercoșeni, 
rează pe nici o hartă, 
cum că nici nu poate 
vreo hartă obișnuită : 
rat imperiu imaginar, 
cat al Iorgovanului, el umple nenu
măratele caiete ale Emiliei lercoșan 
cu mitologia, istoria, geografia și socio
logia lui poetică, o vastă biografie 
spirituală ce înflorește, nesfîrșită co
lină a liliacului alb, sub ochii uimiți ai 
celui ce are curiozitatea de a răsfoi 
umilele caiete școlare. Mai bine de
cât din orice localizare sau descriere, 
îl cunoaștem din poeziile șl baladele,

Șilindlei, satul

cînteoele și desclnteoele aoestel femei 
cu memorie fabuloasă și imaginație 
prodigioasă. Ea socotește scrisul, cu 
infinită modestie, un fel de poruncă 
a „dorului minios" mărturisită cu 
rară gingășie și mare frumusețe a 
limbii într-o „artă poetică" pe cit de 
simplă pe atît de adincă șl tulbură
toare : „Visul din copilărie / Si fac 
țării poezie / Dorul, dorul inimii / 
Cu flacăra dragostii / Ardea cum 
arde lumina / Si spunea că eu i-s 
vina / Am spus : dorule dă-mi pace / 
Zile negre nu-mi tot face / Cum să 
mă pun cu poeții / Dacă n-am lu
mina vieții / Cum să stau la masa- 
ntinsă / Cînd candela mea e stinsă ? / 
Insă dorul minios / Răspunse cu glas

și

„satul 
deal" 

învățat De ce scrie
Emilia lercoșan

de dmp deschis,
___ 1 dintre Arad și Șirla : 

„Sus pe Calea birtului, / Urcă-n voia

Usturător și gre- 
frumușei / Tare 
Trupul tău cel 
mucegăios..." în-

Iorgovan-Iecloșan-Ierco-

nu figu- 
Am spune a- 
fi încăput de 
ca un adevă- 
tărîm ferme-

decit ele". Această baladă 
de a scrie cu dragoste fier- 
dragoste vădită în flacăra 
țară aprinsă „intr-o clipa" 
fără umilință alături de

duios t I De al dragoste fierbinte 1 
Candela ta se aprinde / De ai dra
goste vădită / Candela ta aurită / 
Se va aprinde-ntr-o clipă / Intr-o 
seară, la lumină / Am luat condeiu-n 
mină / Și-ncepui să scriu cu drag / 
Să fac dorului pe plac / De-atunci 
serile la rind / Plaiul țării mele cint / 
Ziua muncesc in grădină / Iar seara 
scriu la lumină / Ziua sint cu sapa-n 
vie I Iar seara scriu poezie / Ziua 
muncesc pe ogoare / La căldură și la 
soare / Iar seara după ce viu / Mă 
apuc cu drag să scriu / Oboseala nu 
mă prinde / Nici somnul nu mă cu
prinde / Că dorul inimii mele / E 
mai tare 
a dorului 
binte, cu 
iubirii de 
poate sta
orioe autentică profesiune de credin
ță. Ce „document de viață" stă, to- VUȘ1, ia. dcitcl cvarrv-x ut.

poetice", fiindcă mărturisirea explică 
metaforic-alegoric dar încă nu justi
fică acea irepresibilă poruncă a „do
rului minios" ? Se pare că glasul 
înalt al unei mari iubiri răscumpără — 
dacă nu chiar este — rodul tăcerii unei 
mari dureri înăbușite și astfel in sin
gurătatea acestei femei dintr-un sat 
oe nu-și strigă numele pe nici o 
hartă obișnuită a răsunat, înflorin- 
du-i sufletul, vocea dorului și a iu
birii de patrie : „De ai dragoste fier
binte / Candela ta se aprinde..."

„Am început cu cîntece haiducești 
ascultate de la oel bătrîni — ml-a

Pictură și sculptură 
contemporană din Republica 

Socialistă Cehoslovacă
Picturi și sculpturi 

ale celor mai repre
zentativi artiști cehi șl 
slovaci sint prezentate 
publicului românesc 
prin intermediul expo
ziției deschise în sălile 
„Tudor Arghezi". Se
lecția pentru care or
ganizatorii manifestării 
au optat este menită 
să ofere o imagine cit 
mai complexă asupra 
dezvoltării artei ceho
slovace din ultimele 
trei decenii. După cum 
se precizează, de altfel, 
in nrofata catalogului 
ce insoteste expoziția, 
s-a dorit ilustrarea tră
săturilor dominante ale 
profilului dezvoltării 
creației din tara socia
listă prietenă nrin in
termediul lucrărilor u- 
nor cunoscuti si apre
ciat! artiști distinși cu 
cele mai înalte titluri 
ale tării lor.

De la lucrările unor 
adevărati fondatori ai 
artei moderne cehoslo
vace, precum Wilem 
Novak și Vaclav Rabas. 
la lucrările unor pres
tigioși artiști din gene
rațiile medii și tinere, 
publicul românesc are 
prilejul să descifreze 
de-a lungul simezelor 
expoziției existenta în 
pictura si în sculptu
ra cehoslovacă a unui 
climat propriu, ideatic 
si afectiv. Semnături
le unor maeștri pre
cum Jaroslav Grus 
(cunoscut publicului 
românesc dintr-o am
plă expoziție persona
lă anterioară). Jan 
Bauch. Milos A. Ba- 
zovslcy. Martin Benka, 
Karel Hladik, Jan Jiri- 
kovsky, Jozef Kostka, 
Dezider Mily. Jan Sla
vicele. Jan Zelibsky

®tc„ Înscriu actuala 
manifestare printre 
reușitele de prestigiu 
ale anului.

în marea lor majo
ritate lucrările de pic
tură se mențin în re
gistrul realității ime
diate. Sînt reunite în 
sinteza unor limbaje 
personale, elemente de 
ordin sentimental sau 
spiritual ca reflexul 
sufletesc pe o figură, 
puterea emotivă a

CARNET

PLASTIC
unui peisaj, viata su
biacentă a unei naturi 
statice. Am enumerat 
astfel principalele mo
tive de inspirație care 
polarizează în jurul 
lor interesul artiștilor. 
Dar indiferent de 
temă, fie că e vorba 
de peisaj, de natură 
statică sau portret, 
pictorii cehoslovaci au 
știut să dea relief con
cret lucrărilor pre
zentate. Predominantă 
ne apare preocuparea 
pentru abordarea pei
sajului. Preferințele 
artiștilor cehi s-au în
dreptat cel mai ades 
spre reflectarea unei 
lumi cunoscute, a unei 
lumi a cărei simplita
te sau frumusețe nu 
au pregetat să o stu
dieze. Indiferent de a- 
notimn. toamna (Fran- 
tișek Jiroudek — „Ploa
ie pe chei") si iarna 
(Jaroslav Grus — 
„Drum de iarnă", Jo

sef Broz — ..Dezgheț",. 
Vincenc Benes — 
„Răspintie pragheză 
iarna") sau primăvara 
cu abundenta crengi
lor înflorite, pulveri
zate in multiple 
puncte imaculate (Va
clav Rabas — „Măr 
in floare". Bohumir 
Dvorsky — „Peisaj de 
primăvară") peisajele 
expuse evocă cu sen
sibilitate aceleași stări 
sufletești de echilibru, 
de contemplare calmă 
a naturii.

Domeniile picturii si 
sculpturii cehoslovace 
poartă, in fiecare din 
exemplarele prezente 
in expoziție, reflexul 
unei perpetue deve-< 
niri. al unor transfor
mări care nu pot fi 
sesizate decit prin ton- 
•tactul fertilizant cu 
realitățile, cu natura 
însăși a omului ca fi
ință individuală si cu 
atit mai mult socială. 
Deși mai puține din 
punct de vedere nu
meric. sculpturile pre
zentate acum (ca si 
picturile, de altfel) se 
afirmă tot ca fenome
ne de continuare a 
tradiției. De la lucră
rile lui Josef Kostka 
la Karel Lidicky, de 
la Josef Malejovsky la 
Karel Pokorny, de la 
Rudolf Pribis si mn^ 
la ultimele generații de 
artiști există o traiec
torie comună conferi
tă de îmbinarea spiri
tualității artei tradi
ționale. a lecției de e- 
chilibru si armonie pe 
care aceasta o oferă cu 
abordarea unor teme 
inspirate de prezentul 
socialist al tării.

Marina PREUTU

spus Emilia lercoșan. Le-am scris 
le-am păstrat ca pe o comoară a su
fletului meu. Apoi a venit altă vre
me : eram tinără șl mi-a murit băr
batul, am rămas singură cu copiii. 
Dorul și jalea mă frămîntau : dacă 
nu era ea, poezia, aș fi murit. Am 
luat caietele de 
mei și, de dor, 
poezii. Le-am 
Acum văd că
nici o seară fără să scriu : vara cind 
sint zilele mari și nopțile scurte mai 
puțin, însă iarna, cînd sînt nopțile 
mari, scriu mai mult. Oboseală ? Un 
poet nu poate să se simtă obosit 
niciodată ; mă simt foarte mulțumită, 

mulțumesc tutu
ror cărora le port 
toată dragostea, 
cum trebuie s-o 
poarte un om cu 
sufletul curat".

Un suflet curat, 
ca un cer înseni
nat din care • in
tr-o miraculoasă, 
veșnică 
fierbinte 
patriei" 
auzit, mingîietor, 
in răsunetul mio
ritic al unui bo- 

cintec de leagăn :

școală ale copiilor 
am început să scriu 
scris pentru mine, 
se caută. Nu trece

amiază 
„glasul 

se face

cet prefăcut în __  _ . ...
„Drag erou necunoscut / Din veacul 
care-a trecut / Spune, ce moarte-ai 
avut / De spadă ori de cuțit / Ori de 
gloanțe ciuruit / Ori de tunuri despi
cat / Ori de țărină-ngropat ? / Spune 
cine te-a jelit / In ceasul care-ai mu
rit / Cine fața 'ți-a spălat / Cine gura 
ți-a udat / Cine ochii ți-a închis / Și 
lumină ți-a aprins / Cine mi te-a îm
brăcat / Cine doina ți-a cîntat (...) / 
Cine clopotele-a tras / Ca semnal de 
bun rămas / Spune, dragă, fiul meu / 
Unde e mormintul tău

Poezie patriotică în deplinul, 
tul sens al cuvîntulul. versurile 
liei lercoșan, scoase la iveală 
prețioasă comoară a inepuizabilului 
talent popular și încununate cu unul 
din numeroasele premii întîi ale Fes
tivalului national „Cîntarea Româ
niei", aduc omagiul lor limbii ro
mâne, graiului limpede și înțelept al 
poporului : „Limba noastră nu se
yaxa r h. lAxatH. I
Graiul nostru n-a pierit / Nici cind 
era asuprit / Străbunii ni l-au păs
trat / Și nouă ni l-au lăsat / Dulce, 
limpede, curat / Cum și ei l-au în
vățat / Și-au lăsat cu jurămint / Și 
noi să-l păstrăm la rind / Ca pe lu
crul cel mai sfint! / Să-l păstrăm și 
să-l iubim / Și cu drag să-l înflorim 
/ Cu ce-i mai frumos, cum știm / In 
vers dulce și curat / Românesc cu-a- 
devărat / Să-l aibă cu bucurie / Cu 
dragoste și mindrie / 
să vie / In frumoasa

înal- 
Emi- 
ca o

Cei ce or urma 
Românie".

c. STANESCU

Am văzut în zilele 
etapei finale a Festi
valului national ..Cîn
tarea României" spec
tatori aplaudind plin- 
gind. Spectacolul îl 
prezentau artiști ama
tori. Era intitulat 
„Fără lege și judeca
tă". Un montaj drama
tic realizat pe un text 
apartinind dramatur
gului Mihai Georges
cu. adaptat la cerin
țele genului. Nu în
tâmplător a fost dis
tins cu premiul întii. 
Probabil că in ar
gumentările celor ce 
au dat acest verdict 
au intrat calitatea in
terpretării. valoarea 
ideii regizorale, pune
rea în scenă, omoge
nitatea spectacolului. 
Nu credem că a lipsit 
intre criterii — sau. 
poate, acesta va fi 
fost primul criteriu — 
puterea de convinge
re a spectacolului, 
fiorul lui emoțional. 
Este lucru știut că un 
spectacol trebuie vă
zut. iar nu cunoscut 
din relatări, oricît de 
iscusite ar fi acestea. 
Pe scenă se trăiește, 
se-nfruntă caractere, 
se relevă virtuți, se 
moare, se nasc idei. 
Povestirea unui spec
tacol ca cel la care ne 
referim în aceste în
semnări. cu atit mai 
puțin ar putea fi rea
lizată; artiștii amatori 
din comuna Costești. 
de la poalele muntelui 
Amota. au făptuit pu
nerea în scenă nu a 
unei piese clasice, 
după o formulă cla
sică. cu un număr 
limitat de personaje 
integrîndu-se într-o 
acțiune centrată pe un 
conflict limitat. „Fără 
lege și judecată", spec
tacol din categoria 
teatrului-document. a 
adus în scenă mulțimi, 
tara întreagă a țărani
lor de la 1907. frămîn- 
tarea unui întreg po
por. a întregii nații.

Un număr de cinci
zeci și doi de oameni, 
înarmați cu furci, cu 
coase, sau cu sfînta u- 
nealtă ce se cheamă 
sapa, au reînviat pe 
scenă imaginea unei 
țări ridicate la luptă în 
numele dreptății, acei 
oomeni Taă.naxn.tu.l.ui
care au plătit cu riuri 
de singe îndrăzneala de 
a fi cerut elementarul 
drept de a trăi ca oa
meni pe pămîntul ne 
care-1 stropeau cu su
doarea frunții de 
veacuri si veacuri.

Cum s-a născut ideea 
acestui spectacol 7

Cu această întrebare 
In gînd i-am căutat ne 
animatorii vieții cultu
rale din Costești. Pro- 

I fesorul Nicolae Voi-

neag, directorul Școlii 
speciale din satul Bis
trița, implicindu-1. ca 
egal în merite, pe un 
alt cadru didactic. Du
mitru Martinescu. di
rectorul căminului cul
tural. a vorbit despre 
dorința de a participa, 
cu șanse de reușită 
pînă in finală, la Fes
tivalul național „Cinta- 
rea României" a colec
tivului de artiști ama
tori din comună. La 
Costești. teatru se joa
că de multă vreme, 
încă în perioada de 
dinaintea ultimului răz
boi ființa aici o echi
pă semipermanentă, a- 
nimată de profesorul 
Constantin Popian. for-

Printre 
artiștii amatori 

din Costeștii 
Vîlcei

matie care nu lăsa să 
treacă o vară ori o iar
nă fără să prezinte un 
spectacol în premieră. 
Venea. în aoelasi scop, 
la Costești. ca si în alte 
comune din zona Ho
rezu. cunoscutul actor 
de la Naționalul craio- 
vean. Remus Comănea- 
nu. La Costești se face, 
așadar, teatru de mul
tă vreme, și ca unul 
din partea locului îmi 
aduc aminte că primul 
spectacol cu „O scri
soare pierdută" l-am 
văzut acolo, după cum 
tot acolo am văzut alte 
bune reușite ale artei 
scenice. între care un 
montaj literar avîndu-1 
ca erou central pe 
Tudor din Vladimiri. 
Trupa de actori, dacă 
se poate vorbi astfel, 
era constituită nu în 
primul rind din putinii 
intelectuali de pe a- 
tunci ai satului, cit din 
săteni, oameni, cu mult 
talent si cu o insația
bilă sete de cultură. 
Iar firul preocupărilor 
pentru cultură 6-a per
petuat. si nu numai că 
s-a perpetuat, dar din
colo de teatru, de poe
zie. de cîntec au apă
rut direcții noi. la Cos- 
tești fiintînd in pre
zent un muzeu de artă 
ce însumează valoroase 
piese din creația sculp
torului Gheorghe An- 
ghel. precum și pînze 
ale unora dintre pic
torii noștri de frunte, 
toate acestea datorate 
eforturilor omului de 
cultură care este Ale
xandru Bălintescu. ac
tualul director al Ar
hivelor Statului din 
Rimnicu Vilcea.

„Fără lege si jude
cată". spectacolul la 
care s-a aplaudat fre
netic plînglnd. a fost 
mai întii o dorință, 
aceea de a participa la 
marea competiție na
țională a muncii si a 
creației cu ferma ho- 
tărira de a se ajunge 
pînă la capătul dru
mului. Voința s-a 
transfo-mat în căutări, 
căutării» au devenit 
idei realzabile. iar de 
aici a îmeput munca. 
Cu un zinbet fneresc 
în colturile guri, omul 
care si-a ssunat răs
punderea. realiării. la 
înalta cotă a Agen
telor festivaltui. a 
spectacolului -ărani- 
lor-actori de 1 Cos
tești. regizorul 'heor- 
ghe Marinescu, direc
torul Casei mucipa- 
le de cultură a mni- 
cului. ne-a răsnij ig 
întrebarea cum ș-a 
născut spectacol, jn 
modul cel mai siplu, 
că totul a const» în 
căutări de solutiipi- 
ginale si în munci •] V 
oamenii, multi din. ’ 
ei acceptînd cu greu 
alt firesc decît fires
cul dictat de bunul 
simt al comportării din 
viată, anume firescul 
convențional al sce
nei. A fost greu să se I 
realizeze, în condițiile 
unei scene de cămin j 
cultural, cerințele im
puse de jocul de lu
mini. problemele am
plificării sunetului. Și 
altele... Dar s-a reușit. 
Pentru interlocutorul 
nostru, festivalul a în
semnat o mare bf"u- 
rie. format'- <"• 
s-a preze '
resti în 
final, r 
„Cintăi 
în ace 
a însen 
gere. F 
tru a C. 
pe care 
junsă și 
publica 
mărat 
deși, d 
dea ' 
tării 
de as 
nea su

Peni
a fes
de la 1
dese
spectar
vom.i 
podiui 
Ar f 
ce m 
terile 
bligă 
1977.
numai 
reațli 
trul i
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ROMÂNIA — FILM prezintă :- -------------y,

„JAROSLAW DOMBROWSKI"

Regia: Bohdan Poreba. Cu: Zygmunt Malanowicz, Malțjor- 
zata Potocka, Aleksandr Kaliacjhîn, Vladimir Ivașov. Pre
miul de interpretare masculină actorului Zygmunt Mala

nowicz la Karlovy-Vary 1976.
Coproducție a studiourilor poloneze șl sovietice.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Spectacol de teatru ! ,,Despot 

Vodă" de Vaslle Alecsandrl
11.50 întrebări și răspunsuri. Emisiune 

în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor șl cursanților din învăță- 
mîntul politico-ideologic de partid.

12.20 Telex
15,00 Turneul internațional de tenis de 

la Wimbledon (transmisiune di
rectă)

18.50 Noi, femeile !
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei

20,00 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ci
neaști" — Martin Ritt. „Marea 
speranță albă" — Premieră TV. 
Producție a etudlourilor ameri
cane

21,40 Publicitate
21,45 Revista llterar-artlstlcfi. TV.
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL U

20,00 Agenda culturală a Capitalei
20,30 Pagini de umor : Noi aventuri în 

epoca de piatră
20,55 Documentarul românesc : « Fer

me din Banat. Regla : Erich 
Nussbaum • Inventatorii. Regia 
șl scenariul : Alexandru Drăgu- 
lescu

21,15 Telex
21.20 Bijuterii muzicale. Capodopere ale 

genului cameral : Beethoven — 
Sonata a 8-a pentru vioară șl pian

21,50 Mai aveți o întrebare ?

CREȘTEREA MRRRR DIRECTE
(Urmare din pag. I)
va încheia în toamna anului viitor, 
încă din acest an, majorările privesc 
numeroase categorii — muncitori, 
maiștri, ingineri, economiști ș.a. din
tr-un mare număr de subramuri și 
ramuri ale economiei — care vor be
neficia, chiar pînă la sfirșitul aces
tui an, de citeva miliarde de lei ve
nituri suplimentare. Este potrivit să 
amintim că, așa cum prevede Pro
gramul de creștere a nivelului de 
trai al populației, în vederea sporirii 
mai accentuate a veniturilor directe 
ale oamenilor muncii, fondul de re
tribuire, prevăzut in planul cincinal, se 
suplimentează cu circa 35 miliarde lei.

Care este sursa acestor fonduri ?
Concepția neabătută după care 

partidul se călăuzește permanent in 
promovarea politicii ferme de ridi
care a bunăstării celor ce muncesc
— și care își găsește o strălucită 
materializare și în măsurile cuprinse 
în decret — o constituie indisolubila 
legătură dintre dezvoltarea generală 
a economiei, creșterea venitului na
tional și ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Ne-am convins, de-a 
lungul celor 30 de ani ai construcției 
socialiste pe pămîntul României, că 
bunăstarea nu este un dar venit din 
cer, ci ne-o făurim singuri, prin 
munca noastră, prin strădania și pri
ceperea noastră. Reprezintă o carac
teristică fundamentală a întregului 
mecanism al vieții societății noastre 
socialiste — în care oamenii sînt, 
deopotrivă, proprietari și producători
— că rezultatele în dezvoltarea pro
ducției materiale, in creșterea veni
tului național se răsfrâng direct asu
pra condițiilor de viată. Nu putem 
dobîndi mai mult decit producem !
— iată un adevăr capital pe care 
partidul il respectă cu rigurozitate, 
pornind tocmai de la interesele oa
menilor muncii. Experiența construc
ției noastre socialiste a dovedit că 
numai și numai creșterea avuției na
ționale, a venitului national poate a- 
sigura temelia trainică și mijloacele 
necesare care să permită mărirea ve
niturilor și punerea la dispoziția 
populației a unor cantități din ce in 
ce mai mari de bunuri. Altă sursă a 
creșterii bunăstării poporului nu 
există și nici nu poate, exista in so
cietatea noastră socialistă.

Iată de ce decretul subliniază cu 
claritate că majorarea mai accentuată 
a retribuției personalului muncitor 
fată <le prevederile inițiale ale pla
nului cincinal a fost și este posibilă 
pe baza dezvoltării mai rapide a eco
nomiei, creșterii suplimentare a ve
nitului național. Cum bine se știe,

primul an al actualului cincinal a 
fost încheiat cu succese remarcabile 
în toate domeniile de activitate. Rit
mul de creștere a producției indus
triale a fost de 11,5 la sută, iar al 
producției agricole de 17 la sută — 
ritmuri superioare atît prevederilor 
din Directivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R., cit și planului cincinal. 
Bunele rezultate obținute pe tărîmul 
dezvoltării producției materiale, al 
gospodăririi mai chibzuite a resurse-, 
lor țării au făcut posibilă creșterea 
venitului national cu 10,5 la sută 
față de anul 1975. Rezultate de sea
mă in dezvoltarea economiei s-au 
obținut și în primele luni din acest 
an — în ciuda grelelor pierderi pro
vocate de cutremurul din 4 martie. 
Pină ieri, oamenii muncii din 22 de 
județe ale țării au raportat îndepli
nirea înainte de termen a prevede
rilor de plan pe primul semestru al 
anului.

Sînt realizări care confirmă, încă o 
dată, forța și vitalitatea economiei 
noastre socialiste, nivelul conștiin
ței muncitorești, spiritul patriotic ce 
însuflețește activitatea creatoare a 
tuturor oamenilor muncii. în înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea privind dezvoltarea ebono- 
mico-socială a țării, un rol de
cisiv revine . ansamblului de mă
suri îndreptate spre perfecționarea 
formelor și metodelor de conducere 
și organizare a activității economice 
adoptate de conducerea partidului 
la inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, orientărilor trasate de 
secretarul general al partidului spre 
direcțiile-cheie ale eficientei. în a- 
cest sens s-au înscris sarcinile de a 
acționa cu toată fermitatea pen
tru sporirea productivității mun
cii, în primul rind prin introducerea 
susținută a progresului tehnic, pen
tru desfășurarea unor largi acțiuni de 
reproiectare și modernizare a produ
selor, reducerea costului lucrărilor de 
investiții, îmbunătățirea calității pro
duselor. micșorarea continuă a chel
tuielilor de producție, realizarea de 
economii, rentabilizarea întregii ac
tivități economice.

în ansamblul lor, prevederile De
cretului pentru aplicarea majorării 
retribuției personalului muncitor, a- 
vînd la bază succesele obținute în dez
voltarea economiei, constituie un pu
ternic imbold pentru toate organiza
țiile de partid și conducerile de în
treprinderi, pentru milioanele de oa
meni ai muncii de a analiza riguros 
posibilitățile existente în fiecare uni
tate economică, la fiecare loc de mun
că, pentru a descoperi și valorifica 
cu maximă operativitate noi resurse 
de creștere suplimentară a producției
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și productivității muncii, de reducere 
peste plan a consumurilor de materii 
prime și materiale, astfel Incit, în fi
nal, creșterea beneficiilor unităților 
economice să permită acoperirea a- 
locațiilor suplimentare destinate ma
jorării veniturilor.

Este un adevăr incontestabil că, 
în fiecare întreprindere și în întrea
ga economie, texistă mari rezerve de 
creștere a eficienței încă nevalorifi
cate, după cum la fel de adevărat 
este că în unele unități tocmai la in
dicatorii calitativi se înregistrează 
rămîneri în urmă. Interesele gene
rale ale economiei, ale societății cer 
ca, pretutindeni, in fabrici și uzine, 
pe ogoare, in institute, pești A ‘ un
de se creează avuția național, oa
menii muncii să-și concentreze pu
ternic forțele pentru a obține maxi
mum de randament și eficiență în 
munca lor. Este o înaltă îndatorire 
patriotică și politică a tuturor orga
nizațiilor de partid, a consiliilor oa
menilor muncii — care, în curînd, 
ca urmare a apropiatului congres, 
vor beneficia de condiții superioare 
de activitate — să acționeze cu fer
mitate pentru întronarea ordinii și 
disciplinei, deopotrivă în desfășura
rea procesului de producție și în 
gospodărirea bunurilor materiale, să 
desfășoare acțiuni ample și susținute 
pentru perfectionarea organizării 
producției și a muncii, afirmarea ini
țiativei creatoare în valorificarea 
resurselor interne ale producției.

Totodată, potrivit, indicațiilor con
ducerii partidului. în concordantă cu 
creșterea însemnată a veniturilor în 
cele două etape prevăzute de recen
tul decret, este necesar ca ministere
le, consiliile populare să ia toate 
măsurile pentru înfăptuirea progra
melor adoptate privind dezvoltarea 
producției mărfurilor de consum și a 
prestărilor de servicii, precum și 
pentru perfecționarea activității co
merciale și de servire a populației, 
în vederea aprovizionării corespun
zătoare a pieței, satisfacerii în cit 
mai bune condiții a nevoilor maselor 
largi de oameni ai muncii.

Cu convingerea fermă că sporind 
neîntrerupt avuția tării și venitul na
țional asigurăm condițiile creșterii 
nivelului de trai, să facem totul, la 
locurile noastre de muncă, pentru 
noi și cit mai însemnate realizări in 
toate domeniile construcției socia
liste. cinstind astfel, prin noi înfăp
tuiri de seamă, anul centenarului In
dependenței de stat a României, a- 
nu'l aniversării a trei decenii de re
publică _ și asigurînd mersul hotărit 
mereu înainte al scumpei noastre 
patrii.


