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EXEMPLUL FRUNTAȘILOR 
antrenează puternic energiile tuturor oamenilor 

muncii în accelerarea dezvoltării economice 

si sociale a țării, în înfăptuirea minunatului

A apărut broșura ;

NICOLAE 

CEAUSESCU
Cuvîntare 

la Plenara
Program elaborat de Congresul al Xl-lea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in- 
minat vineri, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, înalte distincții și diplome 
de onoare unor organizații județene 
de partid, consilii populare județene, 
unități economice și institute de cer
cetare și proiectare pentru rezulta
tele deosebite obținute în primul an 
al actualului cincinal, în realizarea 
și depășirea planului, a angajamen
telor asumate in întrecerea socialis
tă dintre organizațiile județene d» 
partid în industrie, construcții, agri
cultură și silvicultură, transporturi și 
circulația mărfurilor, pentru contri
buția adusă la dezvoltarea economiei 
naționale.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, președintele repu
blicii, cei care au fost distinși cu 
ordine ale Republicii Socialiste 
România, cu diplome de onoare au 
obținut, intr-adevăr, realizări remar
cabile în muncă, ocupînd locuri 
fruntașe in întrecerea din anul 1976. 
Rezultatele înregistrate în competiția 
hărniciei pentru mai mult, mai re
pede. mai bine, mai eficient oglin-*  
dese pregnant activitatea rodnică a 
organelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care au 
acționat cu încredere și fermitate 
pentru înfăptuirea minunatului Pro
gram elaborat, de Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii, conștienți 
fiind că pe baza dezvoltării și mo
dernizării industriei și agriculturii, 
a economiei, creșterii substanțiale a 
venitului național se asigură noi și 
noi resurse de ridicare a nivelului 
de trai, a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Sint cunoscute succesele deosebite

obținute de țara noastră, de toți oa
menii muncii. în anul trecut și în 
primul semestru din al doilea an al 
cincinalului. în toate sectoarele vieții 
economice si sociale. în industrie re
zultatele sint bune. în agricultură se 
estimează că recolta de năioase va fi 
mai .mare decît aceea din anul tre
cut si există perspective ca si la po
rumb, precum și la celelalte culturi, 
să avem realizări superioare. Ca 
atare, nimic nu trebuie precupețit 
pentru ca toate colectivele de oa
meni ai muncii, toate județele să 
acționeze astfel incit in 1977 să în
registrăm rezultate și mai bune în 
toate domeniile, cu atît mai mult eu 
cit încă din acest an trebuie să lichi
dăm urmările cutremurului catastro
fal și să asigurăm dezvoltarea în 
continuare, în ritm inalt, a întregii 
economii naționale.

Direcțiile de acțiune practică, con
cretă au fost puternic reliefate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vintarea rostită la încheierea lucră
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28—29 iunie a.c. Creșterea mult mai 
rapidă a productivității muncii în 
industrie, în toate ramurile produc
ției materiale, reducerea cheltuieli
lor materiale și a consumurilor în 
producție trebuie să stea în centrul 
activității economice. Numai pe a- 
ceastă bază vom obține o sporire' 
mai accelerată a venitului național, 
în investiții se impune concentrarea 
tuturor energiilor și forțelor pentru 
punerea in funcțiune a noilor obiec
tive și capacități productive, pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor. 
Economia națională contează pe pro
ducția. și acumulările ce urmează să 
fie obținute de noile obiective și

ACTIVITATEA DE AȘEZARE A ȘCOLII NOASTRE

PE O BAZĂ NOUĂ S-A ÎNCHEIAT

Hotântoare este acum îmbunătățirea
calității invătămintului, legarea 
tot mai strînsă de producție, de viată

Noile măsuri adoptate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. pentru or
ganizarea și funcționarea învătămin- 
iului liceal, a invătămintului profesio
nal, precum și pentru perfecționarea 
nomenclatorului de specializări in în- 
vățămintul superior reflectă o dată 
mai mult preocuparea conducerii 
partidului, personal a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. fată de continua moderni
zare a școlii românești de toate gra
dele. învestită în documentele funda
mentale ale partidului cu calitatea de 
factor principal de cultură si civili
zație socialistă, luată sistematic ca 
punct esențial de referință în elabo
rarea direcțiilor de dezvoltare a pa
triei noastre, școala românească, prin 
locul și rolul ce i se atribuie în so
cietate. evidențiază politica riguros 
științifică a partidului nostru, capa
citatea ei de a aborda în mod creator, 
revoluționar problemele dezvoltării e- 
eonomico-sociale din prezent si în 
perspectivă.

Elaborate în această perspectivă, 
noile măsuri sintetizează hotărîrile 
Congresului al Xl-lea al partidului și 
ale Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, indicațiile secreta
rului general al partidului si. pe a- 
ceastă bază, reglementează in mod 
unitar, sistematic si într-o concepție 
revoluționară organizarea si conținu
tul invătămintului. ..Se poate, spune 
că prin măsurile adoptate acum — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— încheiem de fapt activitatea de 
așezare pe o bază nouă, in concor
dantă eu prevederile Programului 
partidului, a întregului invătămînt. 
Acum, esențialul va consta in efortul 
de îmbunătățire a conținutului invă
tămintului, de ridicare a nivelului său 
științific și legare tot mai strînsă de 
producție și viață".

Aplicarea acestor măsuri in etapa 
actuală a cincinalului, in nlin proces 
de modernizare a economiei, de des
fășurare a revoluției tehnico-stiinti- 
fice. marchează și mai pregnant le
gătura indisolubilă dintre cursul me

reu ascendent al dezvoltării social - 
economice si perfecționarea învăță
mântului. corelațiile calitative dintre 
progresul tehnico-economic si pre
gătirea cadrelor la nivelul . acestor 
mari exigente.

Pornind de la necesitatea ca dto- 
cesul de formare a cadrelor să răs
pundă tuturor obiectivelor societății 
noastre socialiste, definite de către 
Congresul al Xl-lea al partidului, 
noile liotăriri adoptate asigură ca 
pregătirea viitoarelor promoții de 
muncitori si specialiști cu inaltă ca
lificare să se desfășoare pe măsura 
complexității acestor obiective, a ce
rințelor unui progres continuu si ge
neralizat. în acest scop, rețeaua u- 
nitătilor liceale are acum o reparti
zare teritorială echilibrată ce oferă, 
in mod profund democratic, posibi
litate tuturor tinerilor, din toate ju
dețele tării, fără deosebire de națio
nalitate. să studieze în domeniul în 
care doresc si in care se resimt ne
cesități tot mai mari de cadre. Tot
odată. se ^procedează la o mai rigu
roasă definire a tipurilor de licee, 
fapt ce se va repercuta pozitiv asu
pra calității pregătirii tinerilor pe un 
profil larg, a capacității lor de a se 
adapta rapid mutațiilor survenite in 
structura si conținutul profesiunilor, 
așadar, asupra utilizării superioare a 
potențialului de muncă, de creație 
specific noilor generații.

De altfel, acestea sint și rațiunile 
pentru care întregul invătămint li
ceal. cu excepția celui pedagogic si 
de coregrafie, va fi organizat in 
trepte : la terminarea primei trepte, 
absolvenții pot continua studiile, fie 
în școala profesională, fie in treapta 
a doua, sau se pot încadra în pro
ducție după un stagiu de practi- 
canți. iar absolvenții treptei a 
doua se pot. încadra în producție 
direct sau după efectuarea stagiului 
de practicanți, ori pot continua stu-
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acute în lumea capitalului

capacități și, prin urmare, nimic' nu 
trebuie să impieteze asupra îndepli
nirii riguroase a sarcinilor în dome
niul investițiilor. După cum, în agri
cultură, eforturile se cer concentrate 
asupra stringerii recoltelor, pentru » 
nu se pierde nimic din roadele bo
gate ale pămîntuluî, pentru obține
rea celei de-a doua culturi. în esen
ță, în toate sferele activității econo
mice trebuie să înregistrăm succese 
tot mai importante, să acționăm cu 
chibzuință, pe baze superioare, pen
tru a răspunde exemplar exigențelor 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice, sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului.

Oamenii muncii sint profund inte
resați în dezvoltarea puternică și 
modernizarea economiei naționale. în 
propășirea economică și socială a țării. 
Măsurile adoptate în aceste zile de 
plenara Comitetului Central, de 
Marea Adunare Națională privind 
ridicarea nivelului de trai constituie 
o expresie elocventă a preocupării 
stăruitoare a partidului nostru de a 
traduce neabătut în viață programul 
elaborat de Congresul al XI-leaî de 
creștere a bunăstării poporului — țe
lul suprem al politicii P.C.R., esența 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm. Aceste 
măsuri trebuie să reprezinte pentru 
oamenii muncii un puternic imbold 
de a face totul in scopul dezvoltării 
mai rapide a economiei naționale, 
de a pune in valoare uriașele resur
se ale activității productive,^inițiati
vele maselor, in cadrul întrecerii so
cialiste. energia creatoare si forța de 
gjțidire si acțiune ale oamenilor mun
cii — în dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari ai avuției 
societății. Numai in aceșt fel ...vom 
reuși să lichidăm mai repede rămi- 
nerea în urmă de la care am pornit, 
să ridicăm patria noastră pe culmi 
tot mai înalte de progres, să asigu
răm un nivel de viață tot mai bun. 
o dezvoltare tot mai pregnantă a 
conștiinței socialiste a poporului, a 
gradului său de civilizație, potrivit 
hotăririlor Congresului al Xl-lea al 
partidului.

Comitetului 
Central 

al Partidului 
Comunist 
Român

29 iunie 1977

EDITURA POLITICA

20 000 TONE LIGNIT 
PESTE PREVEDERI

Minerii din Valea Motrului. 
autori ai chemării la întrecere 

[ adresate la începutul anului 
; unităților de profil ale țării, au 
i extras in plus fațade prevederi. I 
I de la 1 ianuarie. 20 000 tone | 
i lignit. Succesul, la înregistrarea 

căruia și-au adus o contribuție 
| deosebită colectivele exploatări

lor Leurda și Lupoaia, unde 
; sarcinile de plan au fost simți

tor depășite, arc la bază in ex
clusivitate creșterea suplimen- j 

; i tară a productivității muncii. I 
: ■ Este astfel semnificativ faptul

că, in luna iunie, prevederile ' 
: ' de plan la acest indicator au 

fost depășite', cu 8.6 la sută, iar
: in Primă iumâțate. at anului; 

! cu 6.4" 18*  sută, "niveluri aproape" 
I duble comparativ cu cele in-
j scrise in angajament," rod al |

materializării numeroaselor mă
suri elaborate de către consi
liul oamenilor'muncii și înmă
nuncheate in programul special 
de sporire a productivității 
muncii. în acest fel. întreprin- I 
derea minieră Motru a intrat 
in cea de-a doua jumătate a 
anului cu o productie-marfă 
suplimentară in valoare de 

i I 20 000 000 lei.
I I____  ____ 1
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Am deosebita plăcere ca.- în numele poporului român 
si al meu personal, să adresez un cald mesaj de priete
nie și solidaritate participanților la cea de-a XIV-a se
siune la nivel înalt a Organizației Unității Africane, șefi
lor de stat și de guvern ai țărilor independente din Africa, 
reprezentanților mișcărilor de eliberare, tuturor militan- 
tilor pentru libertatea popoarelor africane.

Sesiunea dumneavoastră are loc într-o perioadă în care 
tarile și popoarele africane, afirmindu-se ca o forță di
namică a progresului contemporan. îsi intensifică lupta 
pentru împlinirea dreptului de a-și hotărî singure soarta, 
de a fi stăpîne pe bogățiile și resursele naționale si de a 
le folosi în scopul propriei dezvoltări economice si soci
ale. pentru triumful deplin al ideilor de libertate și inde
pendentă pe pămîntul Africii. în general, pe tot globul 

I au loc astăzi adinei prefaceri naționale și sociale cu ca- 
! racter revoluționar, ca rezultat al manifestării tot mal 
j puternice a voinței șl hotărârii popoarelor de pretutin

deni de a pune capăt vechii politici de dominație si asu
prire și de a promova o politică de egalitate si respect 
reciproc intre națiuni.

România socialistă, poporul român au acordat si acordă 
i un sprijin activ luptei țărilor si popoarelor africane pen- 
| tru abolirea oricărei politici imperialiste, colonialiste si 

neocolonialiste, de discriminare rasială si apartheid, efor- 
j turilor lor îndreptate spre consolidarea independentei si 

suveranității naționale, pentru lichidarea consecințelor in- 
j delungatei asupriri coloniale, pentru asigurarea unei dez

voltări armonioase în ritm rapid. în conformitate cu ce- 
ș rin.țele progresului economic și social contemporan.

Legăturile trainice de solidaritate si colaborare care 
î unesc poporul român si popoarele africane capătă astăzi 

o expresie superioară in conținutul tot mai bogat al ra- 
I porturilor dintre Republica Socialistă România si statele 
I independente din Africa. Sintem bucuroși să constatăm că 
| aceste raporturi cunosc o dezvoltare mereu ascendentă. 
I se amplifică și se adincesc continuu pe baza principiilor 

independentei și suveranității naționale, deplinei egalități 
1 în drepturi, neamestecului în treburile interne, avanta

jului și respectului reciproc. Țările noastre colaborează, 
de asemenea, in mod fructuos pe planul politicii externe, 

i la O.N.U. și In alte organisme si reuniuni internaționale, 
precum și in cadrul grupului țărilor în curs de dezvoltare, 
in vederea rezolvării juste si democratice. în interesul 
tuturor popoarelor, a marilor probleme care confruntă 
omenirea.

România îsi manifestă solidaritatea militantă, acordind

LIBREVILLE

Întregul sprijin politic, diplomatic, moral și material luptei 
popoarelor din Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud pen
tru libertate și neatirnare. precum și statelor africane 
independente care au avut de suferit de pe urma acțiu
nilor agresive ale regimurilor rasiste. Și în viitor vom 
acționa cu toată hotărirea pentru întărirea și dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare cu statele independente ale Africii, cu miș
cările de eliberare națională, cu popoarele africane, avind 
convingerea fermă că aceasta corespunde năzuințelor ge
nerale spre pace și înțelegere internațională, servește 
cauza libertății, independenței și progresului social in 
întreaga lume.

Considerăm. că in condițiile actuale se impune să se 
acționeze cu mai multă energie pe plan internațional in 
sprijinul dobîndirii cit mai grabnice a eliberării popoare
lor din Africa australă, pentru a se pune capăt cu desă- 
vîrșire oricărei încălcări a libertății și drepturilor națio
nale legitime ale popoarelor africane, oricărei forme de 
dominație sau amestec străin în afacerile lor interne. în 
acest sens apreciem că Organizației Unității Africane ii 
revine un rol de însemnătate deosebită in întărirea soli
darității și unității țărilor continentului, la depășirea unor 
probleme complexe rămase din perioada oprimării colo
niale. la promovarea cauzei eliberării totale a Africii. în
făptuirea acestor' obiective reclamă, după convingerea 
noastră.'1 promovarea perseverentă a soluționării pașnice, 
pe cale politică, a tuturor problemelor ce pot exista intre 
statele africane ca rezultat al politicii imperialiste de dez
binare și asuprire, sprijinirea eforturilor Constructive în
treprinse în această direcție.

Totodată, sintem de părere că este necesar un efort 
sporit din partea întregii comunități internaționale pen
tru lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii in țări 
bogate și țări sărace, pentru realizarea unor pași efectivi 
pe calea dezarmării. în primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru edificarea unei noi ordini economice și politice 
mondiale — condiție fundamentală a asigurării stabilității 
și păcii în lume.

Ca și pînă acum. România socialistă si poporul român 
se vor afla mereu alături de țările și popoarele africane 
în lupta pentru înfăptuirea idealurilor comune de liber
tate. independentă și progres social.

Cu aceste gînduri și sentimente, vă urez succes deplin 
in desfășurarea lucrărilor sesiunii dumneavoastră și in 
transpunerea in viată a hotăririlor pe care le veți adopta.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

loannis Varvitsiotis, ministrul comerțului al Republicii Elene
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu. a primit, in cursul zilei 
de simbătă, pe loannis Varvitsiotis, 
Tnin^trul comerțului. președintele, 
părții elene in Comisia mixtă guver- 

| namentală româno-elenă. care a par- 
i ticipat. la București, la lucrările celei 
J de-a V-a sesiuni a comisiei.

La întrevedere a participat tova
rășul Maxim Berghianu. ministrul a- 

j provizionării tehnico-materiale si 
I controlului gospodăririi fondurilor 
j fixe, președintele părții române in 

comisia mixtă.
Au fost prezenți Ion Brad, amba

sadorul României la Atena, si Dimi
tri Papadakis. ambasadorul Repu- 

' blicii Elene la București.
Oaspetele a transmis tovarășului 

' Nicolae Ceaușescu, din partea primu
lui/ministru al Republicii Elene,

Constantin Karamanlis. un salut 
prietenesc, multă sănătate și fericire.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
pionului ministru Copslaj^un Kara
manlis un salut cordial și cele mai 
bune urări.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Republica Elenă cu
nosc o evoluție rodnică, avind la 
bază înțelegerile și măsurile impor
tante stabilite cu prilejul dialogului 
la nivel inalt de la București și 
Atena.

S-a relevat dorința reciprocă de a 
se pune în valoare cit mai deplin 
condițiile favorabile existente pentru 
intensificarea și diversificarea schim
burilor comerciale, pentru lărgirea 
cooperării in industrie, pe tărim teh- 
nico-științifie, cultural și în alte do

menii de interes reciproc. S-a men
ționat că lucrările actualei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâna-eleiie. documentele încheiate 
eu ac< < prilej vtr duce ia amplifi
carea raporturilor economice din’re 
cele două țări, vor deschide noi per
spective dezvoltării relațiilor bilatera
le. Extinderea și aprofundarea aces
tor raporturi de conlucrare influen
țează pozitiv dezvoltarea bunelor re
lații româno-elene, slujesc progre
sului ambelor țări, cauzei păcii și în
țelegerii în Balcani, in Europa și in 

C" lume.
Au fost abordate. de asemenea, 

unele aspecte ale actualității interna
ționale, îndeosebi, privind întărirea 
colaborării, înțelegerii și securității 
in .Balcani și pe continent.

întrevederea a decurs intr-o am
bianță cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Ecuador, cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă dimi

neața, pe Alfredo Donoso Donoso, 
care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare in calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar el 
Republicii Ecuador in țara noastră.

(Continuare în pag. a V-a)

GRINELE Șl FURAJELE 
recoltate și depozitate 

LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI 
îndeplinirea acestor sarcini de mare importanță economică cere comuniștilor, 

tuturor locuitorilor satelor muncă fără preget din zori pină în noapte
Răspunzind chemării adresate de Comitetul Po

litic Executiv al C.C. al P.C.R. privind desfășu
rarea in cele mai bune condiții a campaniei ue 
recoltare a orzului, griului și secarei, executarea celor
lalte lucrări agricole de sezon, sute tie mii de oameni — 
mecanizatori din I.A.S. și S.M.A., cooperatori. al(i lo
cuitori ai satelor — participă din zori si pină seara la 
muncile cimpului. Peste tot. in unitățile agricole, in 
ferme și brigăzi se evidențiază buna organizare a 
muncii, o activitate intensă pe toate planurile, grija 
deosebită ca nimic să nu se piardă din noua recoltă. 
Rezultatele sint evidente. Pină ieri, 2 iulie, orzul a fost 
strins de pe 360 000 hectare, ceea ce reprezintă 82 la 
sută din suprafața cultivată. în întreprinderile agricole 
de stat din 20 județe și în cooperativele agricole din 
19 județe recoltatul orzului s-a încheiat. Prin elibera
rea terenurilor — folosind condițiile prielnice din 
acest an — fost insămințate 265 000 hectare cu 
culturi succesive: porumb pentru boabe, legume, plante

furajere pentru masă verde și altele. Continuă, de ase
menea. recoltarea furajelor. Trebuie arătat insă că 
atit cositul tinetelor naturale, rit și depozitarea fura
jelor au intirziat. Față de programul la zi. întocmit 
de organele de specialitate, au fost cosite numai 40 la 
sută din suprafețe. Condițiile climatice din această 
vară sint deosebit de favorabile pentru obținerea unor 
recolte mari la culturile prăsitoare. Pentru aceasta 
este necesar să se acorde cea mai marc atenție execu
tării lucrărilor de întreținere. Or. prașila a treia la 
porumb a fost făcută doar pe 53 la sută din suprafețe 
mecanic și 32 la sută manual.

Organizațiile de partid, comandamentele locale, con
ducerile dc unități, acționind ferm pentru aplicarea in 
viată a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., aii datoria să asigure mobiliza
rea generală a tuturor locuitorilor satelor, astfel incit 
recolta să fie strinsâ si depozitată la timp si fără 
pierderi. (ÎN PAG. A III-A RELATĂRI DIN JUDE
ȚELE IALOMIȚA ȘI BACĂU).

' PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-ARTISTICE

ESEE NECESARĂ 0 CRIEICĂ 
A CRIEICII UEERARE

Chestiuni cărora bunul simț le dic
tează îndată răspunsuri fără echivoc 
sint adeseori complicate de prea 
multă sofistică, pînă acolo incit ajung 
să pară insolubile. Așa e și cu „obiec
tivitatea" in critica literară.

Oricine își dă seama că aceasta 
constituie o cerință absolut necesa
ră. Primul lucru, care i se pretinde 
cuiva pornit să emită aprecieri asu
pra cărților, e să nu fie părtinitor, 
să cintărească drept meritele și scă
derile scrierilor analizate, arătind 
fără ocolișuri cit 
prețuiesc real - 
mente volumele 
luate în discuție.

Aici intervin in
să mințile sofisti
cate si incep să 
strige: ..Cum pot să ies din subiec
tivitatea mea ? Eu pun sensibili
tate. imaginație, temperament per
sonal in ceea ce scriu despre cărți. 
Fără exprimarea gustului pro
priu e imposibilă o critică vie. au
tentică. interesantă. Nici omul de 
știință nu reușește să fie perfect 
obiectiv !“ Și urmează citarea unor 
nume răsunătoare de filozofi care au 
demonstrat, aceasta.

Toate sint bune, dar — cum spu
neam — complicăm niște lucruri 
simple, la mintea cocosului. Pină să 
intervină cine știe ce distincție spe
culativă este vorba de o obiectivi
tate elementară.

Oricărui judecător, nu numai in 
domeniul literelor, ii cerem să fie 
corect. Aceasta Înseamnă să rămină 
neinfluențat de poz.iția socială, pro
tecțiile înalte, amicițiile numeroase, 
agresivitatea nativă său stăruințele 
insului referitor la actele cui trebuie 
să rostească o sentință. în vedere să 
fie avută, așadar, fapta si nu per
soana.

Altfel zis. înainte de forme mai 
greu detectabile, pe noi ne deranjea
ză in critică lipsa unei atari obiec

Opinii de
Ovid S. CROHMĂLNICEANU

tivităti. ușor de observat. Despre 
destule cărți se vorbește cu fereală, 
chiar atunci cind au slăbiciuni vizi
bile. dar poartă semnături importan
te. Neîmplinirilc sjnt trecute sub tă
cere sau criticul iși bate capul să le 
descopere justificări estetice subtile. 
Să recunoaștem că si omul se vede 
nevoit să-și păzească pielea, altfel, 
cum cutează să calce consemnul, se 
trezește supus la represalii drastice. 
Cazurile criticilor admonestați de au
tori foarte irascibili, de cite ori au adus 

reproșuri vreunei 
cărți a lor. chiar 
după copibase e- 
logii anterioare, 
sint frecvente și 
cunoscute, și chiar 
printre scriitori, 

am uitat oare ce a pătit acum 
citâva vreme poetul Ion Caraion 
cind a cutezat să schițeze niște 
rezerve ideologice la adresa ver
surilor unui confrate ? Nu o dată, 
părerile obiective, in ințelesul cu
rent al cuvintului. i.și. croiesc, ast
fel. dificil drum către cititor, sub pre
siunea rivalităților și intereselor de 
grup. Cu puțin exercițiu, poți ghici 
dinainte cum va fi primită cartea 
unui 'anume autor intr-o gazetă sau 
alta. Calea cea mai ușoară care se 
găsește pentru împăcarea tuturor ar
țagurilor este evitarea rezervelor cri
tice. Dintr-o asemenea practică iese 
păgubit in primul ritul publicul și 
pină la urmă literatura. Cititorul, fi
indcă are dreptul să audă o opinie 
judicioasă, cinstită, se intimplă să nu 
o afle si se miră cum. citind o car
te. carențe ale ei indiscutabile lipsesc 
din comentariile critice. Literatura 
lipsită de o conștiință exactă a reali
zărilor elective pierde gustul emula
ției și stagnează.

Există și situația inversă. Cărți va- 

(Continuare in pag. a IV-a)
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Mai întii. s-a 
gul : au răspuns 
deși nu toți erau 
trebuind să bată mulți kilome
tri ca să ajungă pină aici din 
Slobozia. București. Slatina sau 
chiar Satu Mare. Ca la orice ju
bileu de acest fel. foștii elevi ai 
școlii normale de învățători 
„Costaehe Negri", odată cu răs
punsul ..prezent", au dat si alte 
răspunsuri privind activitatea lor 
in cele trei decenii scurse de la 
absolvire. Așa s-a aflat că multi 
sint învățători respectați, ca
dre universitare reputate sau 
inspectori școlari, plus un diri
jor la Radioteleviziune. Și-au 
promis solemn să se revadă, in 
continuare, din zece in zece ani. 
Le urăm sănătate, spor la mun
că și cit mai multe asemenea 
aniversări 1

I
I
I
I
I
I
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I Amintire I
I de la Cezar I
I
I
I

Cooperatorul loan Cotirlea, 
din comuna Șpring — Alba, pră
șea la porumb pe dealul Carpe
nului. Deodată, a dat cu sapa 
intr-o grămăjoară de bani vechi. 
Specialiștii au constatat că toate 
cele 37 monede găsite sint de 
argint și poartă efigia împăra
tului roman Iulius Cezar. Minu- 
nindu-se și el. descoperitorul a 
zis atunci — mai in glumă, mai 
in serios : dacă la prasilă am 
adunat argint, la seceriș o să 
string... aur curat !

I
I
I
I

I Cînd întîrzii
I

I

I

I
I
I

la „Tic-tac“...
Lupu Constantin. casier la 

S.M.A. Sascut. a ridicat de la 
Bacău suma de 143 696 lei pen
tru plata mecanizatorilor. Apoi, 
impreună cu contabilul său șef 
au intrat să se mai răcorească 
la... restaurantul „Carpati". Dă-i 
cu bere, dă-i cu vin. s-au afu
mat zdravăn, iar la plecare 
Lupu a început, să ..semene" 
trotuarul cu bancnote albastre. 
Unui trecător i s-a făcut milă, 
a strins „sutele" și i le-a bur
dușit la loc in geantă. Dar Lupu 
a intrat și la „Tic-tac", după 
care a adormit la umbra unui 
copac, cu banii vraiște lingă el. 
S-a trezit la miliție ; alti oameni 
de inimă il aduseseră aici tu 
suma neatinsă. Lupu din Sascut 
a scăpat doar cu rușinea și cu 
o amendă, dar un alt Constantin 
— Ciocirlie. de la întreprinderea 
de construcții cariere și mine 
„Oltenia" — a avut ghinion, la 
Tg. Jiu. in împrejurări parcă 
trase la indigou : acum e bun 
de plată pentru 60 000 lei. Mo
rala e la indemina oricui are 
ochi să citească 1
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„Ghidul cetă
I
I

I
I
I
I
I

teanului“»
Primăria municipiului 

editat in tiraj de masă 
„Ghid al cetățeanului", 
l-a difuzat in unități economice 
și l-a afișat la locuri vizibile in 
cartiere ; populației i se oferă 
pe această cale actualitățile 
din domeniul public (programe 
de lucru, necesar de acte in di
ferite situații, informații u- 
tile etc).

O sugestie utilă și pentru alte 
municipalități.

Iași a 
un nou 
pe care

I
I
I
I
I

I De la public |
| pentru I
I
I

I

I

I
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(datată : 
sticlă, din 
picturi in 
; covoare 
două-trei
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Rezultatele muncii - retribuția - bunăstarea
Oglindă a eforturilor 

și strădaniilor fiecăruia
Lucrez impreună cu soțul meu la 

întreprinderea de cflrtfecții București. 
Eu sînt muncitoare, iar el mais
tru. Ne-am făcut calculul ciști- 
gului pe care ÎL vom avea de la 
1 iulie, conform prevederilor Decre
tului pentru aplicarea majorării re
tribuției personalului muncitor. 
Calculul evident că ne-a bucurat. El 
oglindește concret cum se traduce in 
bugetul fiecărei familii programul 
partidului pentru ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

în prezent, eu am o retribuție tari
fară de 2 295 lei. pentru care plăteam 
un impozit de 360 lei. Deci rămineam 
în mînă cu 1 935 lei. Acum, presupu- 
nind că mi se va majora retribuția 
doar cu 16 la sută — cu toate că de
cretul prevede o majorare de la 15.5 
la 22.7 la sută — voi ajunge numai 
în prima etapă a. majorării să cîștig. 
practic, pe lună peste 2 300 lei. Tot 
așa — și soțului meu retribuția lunară 
îi va crește cu trei sute de lei. La 
care, bineînțeles, fiind maistru, i se 
va adăuga și ciștigul realizat direct 
prin depășirea planului. Pentru că, 
așa cum se știe, si maiștrii vor lucra 
de acum înainte in acord global. în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
producție avind să se reflecte direct 
in veniturile obținute.

într-adevăr. așa cum s-a stabilit la 
Congresul al XI-lea al partidului, in 
etapa pe care o parcurgem accentul 
se pune, după cum este si normal. ne 
creșterea retribuției si veniturilor di
recte ale oamenilor muncii, care să

reflecte cu fidelitate eforturile și 
strădania depusă de fiecare la locul 
său de muncă. Așa este cinstit, așa 
este echitabil, așa se realizează in
tr-adevăr. pe planul cel mai concret, 
principiile noastre socialiste de retri
buire. în acest mod. fiecare este sti
mulat și mobilizat să muncească mai 
mult și mai bine.

Lună de lună, colectivul de munci
tori din care fac parte și-a realizat 
și depășit sarcinile de plan, iar la ni
vel de întreprindere, pe primele 5 
luni ale anului, rezultatele s-au con
cretizat într-o producție-marfă supli
mentară în valoare de 16 milioane 
lei. realizarea peste plan a 135 000 mp 
stofă tricotată din fire de poliester si 
depășirea planului la export cu 5.8 
milioane lei valută, ca să mă refer 
numai la cîteva cifre, la care se 
adaugă realizările bune din luna 
iunie.

Noi toți — beneficiari ai măsurilor 
adoptate — ne vom spori eforturile 
pentru realizarea obiectivelor sta
bilite de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. pentru înflorirea economică a 
patriei, astfel incit prin rezultatele 
muncii noastre să se obțină acel plus 
de bunuri, de produse datorită căro
ra să fie posibile, in continuare, ma
jorarea retribuțiilor, creșterea bună
stării noastre materiale și spirituale.

Maria M1TU
muncitoare la întreprinderea 
de confecții și tricotaje București

vom beneficia începind din au
gust a.c.

Pe baza prevederilor din decret, 
mi-am făcut calculul retribuției ma
jorate. Pină acum ciștigam net pe 
lună în jur de 4 600 lei —' în această 
sumă fiind, cuprinsă si alocația ne 
care mi-o acordă statul pentru cei 
doi copii. In urma aplicării măsuri
lor stabilite, prin majorarea retri
buției. precum și. a alocației pentru 
copii, voi ajunge să ciștig pe Jună 
circa 5 400 lei. Si aceasta nu este 
decit suma pe care o voi primi după 
prima etapă a majorării.

Noi. minerii, știm să răspundem 
întotdeauna prin fapte de muncă 
rodnică grijii statornice a partidului 
și statului nostru față de toti oame
nii muncii, relevată si de hotărîrile

recentei plenare a C.C. al P.C.R. Bri
gada pe care o conduc, lucrind în 
acord global, și-a depășit în fiecare 
lună sarcinile de plațt cu peste 30 la 
sută, iar întregul colectiv de mineri 
din Poiana Ruscă și-a îndeplinit in
tegral angajamentul anual. Și de 
acum înainte sintem hotăriti să ob
ținem realizări, chiar mai mari. în 
aceste zile, in toate sectoarele între
prinderii se analizează in amănunt 
posibilitățile de creștere suplimenta
ră a producției, temelia certă a creș
terii bunăstării noastre materiale și 
'spirituale.

Ioan MAICAN
șef de brigadă la abatajul

. 164 A al minei Teliuc

Un buget de familie mărit, 
pe măsura contribuției sporite 

la realizarea planului

Nivelul de trai crește odată 
cu avuția țării

Decretul pentru aplicarea majoră
rii retribuției personalului muncitor 
reflectă cu pregnantă orientările sta
bilite de .Congresul al XI-lea ai 
P.C.R. potrivit cărora, in nas cu 
dezvoltarea puternică, economică și 
socială a țării: se asigură creșterea 
retribuției și veniturilor directe ale 
oamenilor muncii. Muncind mai bind, 
noi. toți, contribuim la înflorirea 
economiei naționale, la sporirea co-

respunzătoare a venitului national și. 
pe această bază, beneficiem de majo
rarea suplimentară a retribuției. 
Este un adevăr pe deplin confirmat 
de programul de creștere a retribu
ției și a altor venituri, a nivelului 
de trai al populației in cincinalul 
1976—1980, program de ale cărui pre
vederi, potrivit decretului dat publi
cității. și noi. minerii din bazinul 
carbonifer al munților Poiana Rusca,

Am primit cu deosebită satisfacție 
recentul decret al Consiliului de 
Stat pentru aplicarea majorării re
tribuției personalului muncitor, parte 
integrantă a programului de creștere 
a nivelului de trai al poporului in 
actualul cincinal. 'El exprimă con
cret. in graiul cifrelor, consecvența 
neabătută a conducerii partidului și 
statului pentru aplicarea hotăririlor 
Congresului al. XI-lea al P.C.R. vi- 
zind continua ridicare a bunăstării 
celor ce muncesc, pe măsura creș
terii venitului național, a cărui mă
rime depinde, firesc, de munca fie
cărui cetățean al României socia
liste.

Pentru noi, constructorii, care 
beneficiem de prevederile decretului 
începind cu data de 1 iulie, a- 
ceasta reprezintă un puternic stimu
lent in mai buna organizare a acti
vității pe șantiere, pentru industria
lizarea și mecanizarea lucrărilor, cu 
alte cuvinte pentru realizarea la ter
men a sarcinilor ce ne revin in acest 
an și din proiectul planului național 
unic pentru dezvoltarea economico- 
socială. pe anul 1978, dezbătut la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. Con
sider că acesta este răspunsul cu a- 
devărat muncitoresc pentru grija 
deosebită care se acordă majorării

retribuțiilor, creșterii veniturilor pro
venite direct din munca productivă.

Un calcul sumar arată că, în între
prinderea noastră, fondul lunar de 
retribuire va crește cu aproximativ 
1.1 milioane lei. Personal, ca maistru 
principal, beneficiez de o majorare 
netă a retribuției de 454 lei. avind o 
retribuție tarifară, neimpozabilă, de 
3 030 lei. la care se adaugă 300 lei 
spor de vechime pentru cei 24 de ani 
de muncă și 110 lei' indemnizație 
pentru un copil. Si soția, care lu
crează in cadrul aceleiași întreprin
deri. va beneficia de retribuție ma
jorată. Astfel, incepînd din această 
lună, bugetul familiei noastre crește 
cu 714 lei.

Toți lucrătorii de la șantierul de 
instalații, atelierul de prefabricate, 
locul meu de muncă, isi exprimă ho- 
tărîrea de a depune eforturi sporite 
pentru realizarea sarcinilor mari care 
ne revin in realizarea noilor obiecti
ve prevăzute a se construi in județul 
Alba în actualul cincinal, investiții 
ai căror beneficiari, alături de lo
cuitorii județului, sintem și noi.

Cornel SICOE 
maistru principal 
la întreprinderea județeană 
de construcții-montaj Alba

INVITAȚIE PE LITORAL

Celor ce doresc să-și petreacă concediul pe litoralul Mării Negre, în stațiunile Neptun, Mamaia, Eforie Nord, Jupiter, Aurora. Venus, Saturn, oficiile 
județene de turism le pun la dispoziție in această perioadă bilete pentru odihna, asigurindu-le cazarea in hoteluri; 50 la sută reducere la transportul pe C.F.R.

public
O pictură pe lemn. 

1653) : alte picturi, pe 
secolele XVI—XV11 ; 
ulei din secolul XIX 
orientale (vechi de
sute de ani) : o colecție de cea
suri vechi provenite din cele 
mai renumite ateliere ale Eu
ropei centrale : prețioase obiec
te de epocă din sticlă și cera
mică orientală ; sculpturi in 
bronz și mobilier stil — sint nu
mai Jciteva piese de o autenti
că valoare artistică și documen
tară dintre cele predate in ulti
ma vreme la Muzeul Brașovului 
de către cetățeni ai județului. 
Evident, toate acestea urmează 
să fie expuse pentru a fi vizio
nate de public.

Replică 
promptă

La întoarcerea din Vințu de 
Jos (unde transportase piine), 
șoferul Ion Lăscan de la coope
rativa de consum din Pianu de 
Sus (Alba) și-a încărcat auto
duba specială cu... oi și miei. 
La un moment dat a apă
rut miliția — care, pe lin
gă alte măsuri ce.se impuneau, 
a cerut și ajutorul organelor sa
nitare pentru dezinfectarea ma
șinii destinate exclusiv transpor
tului 
șeful 
pelat
— a 
față,

a

piinii. Ce-o să spună acum 
dumitale ? — a fost inter- 

întrebați-1 direct 
e

șoferul.
răspuns acesta — că 
in cabina mașinii !

iii

Rubrică realizată de
M. GHEORGHE
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Cooperația de consum oferă plăcute locuri de popas celor ce vizitează sau 
iși petrec concediul In județul lași. Printre cele mai frumoase unități turistice 
se numără cabana „Codrii Pașcanilor", hanul „Răreșoaia", hanul „Trei iazuri", 

popasurile turistice „Strunga" și „Stina Poienii",

LA ORICE VÎRSTĂ'

Mergeți pe jos
6-3 kilometri zilnic!

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

(Urmare din pag. I)

diile in invățămintul superior. Prac
tic, fiecărui tinăr i se oferă astfel, 
in cuprinsul oricărui tip de liceu 
frecventat. posibilitatea obținerii 
unei pregătiri de cultură generală și 
de specialitate și calificarea înțr-o 
meserie, așadar capacitatea de a lu
cra nemijlocit intr-un domeniu al 
activității sociale sau de a continua 
studiile in acord deplin cu cerințele 
de cadre ale societății. în acest con
text se asigură predarea temeinică 
a limbii române, a istoriei și a altor 
cunoștințe generale. Față de această 
realitate apare pe deplin îndreptăți
tă renunțarea, pe viitor, la unele 
forme de învâțămint (liceal fără 
frecvență și de. specializare post-li- 
ceală, bunăoară), devenite anacronice 
in perspectiva aplicării noilor acte 
normative.

Prin întreaga lor orientare, ca și 
prin măsurile concrete pe care le in
clud, noile reglementări imprimă o 
puternică dezvoltare liceului de tip 
nou, eu un accentuat conținut teh- 
nico-aplicativ, ’capabil să asigure, 
intr-un sistem unitar, suplu și ar
monios de învâțămint, cu o largă 
deschidere spre cerințele practicii, 
ca pregătirea generală, științifică și 
de cultură a tinărului să se desfă
șoare concomitent cu insușirea unei 
profesii, noile generații fiind astfel 
formate efectiv in procesul muncii și 
pentru muncă. De altfel, caracterul 
adecvat exigențelor societății noastre, 
precum și aspirațiilor Îndreptățite 
ale părinților și elevilor, caracter 
specific acestui liceu al viitorului, 
este grăitor ilustrat de insăși evolu
ția școlii. Așa. bunăoară, dacă în 
urmă cu aproape 10 ani existau 61 
licee de specialitate și peste 500 licee 
numite ,,de cultură generală", in ul

tima vreme numărul liceelor de spe
cialitate reprezintă peste 75 la sută 
din totalul liceelor, in care anual 
sint cuprinși, respectiv, mai bine de 
trei sferturi din numărul promova- 
ților clasei a VIII-a.

Desigur, o asemenea dezvoltare 
este urmarea cursului pozitiv ce i-a 
fost imprimat invătămintului. cu deo
sebire Prin lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973 și prin docu-

tate de normă în învâțămint. iar ca
drele didactice să efectueze periodic 
stagii în întreprinderi și unități de 
profil. Pe lingă asigurarea cadrelor 
necesare, ministerele economice și ce
lelalte organe centrale și locale sint 
chemate, de asemenea, să acorde li
ceelor și școlilor profesionale spriji
nul lor integral în ceea ce privește 
rezolvarea fără intirziere a tuturor 
problemelor legate .de baza materială

î N VĂT ĂMjNT U L
mentele ulterioare ale partidului 
nostru, curs pe care noile pre
vederi îl ratifică si. totodată. îl În
cununează cu o finalitate practică și 
mai accentuată. De aceea, sarcinile 
la ordinea zilei, care vor trebui să-și 
afle soluționarea imediată.- pină la 
deschiderea noului an școlaX. vizează 
problemele de fond ale invătămintu
lui. intre care, asa cum sublinia re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. îm
bunătățirea conținutului, ridicarea 
continuă a nivelului său științi
fic, legarea lui tot mai strinsă 
de producție și de viață. Ca ur
mare, planurile și programele șco
lare. manualele și sistemul activități
lor productive, modul concret de pre
dare și de instruire practică pentru 
fiecare disciplină în parte trebuie să 
poarte amprenta celor mai moderne 
cuceriri ale științei și tehnicii, să a- 
sigure formarea noilor cadre pe baza 
celor mai înalte cunoștințe. In reali
zarea acestor sarcini, deosebit de în
semnată este măsura preconizată ca 
specialiștii «din producție, cercetare și 
proiectare *ă  poată lucra cu o jumă-

a învățămintului și a sistemului de 
practică, desfășurarea exemplară a 
tuturor formelor de admitere, organi
zarea invățămintului in limbile na
ționalităților conlocuitoare, potrivit 
politicii naționale marxist-leniniste a 
partidului.

Sarcini sporite se ridică și în ceea 
ce privește orientarea școlară și pro
fesională. Mai mult decit oricînd, ma
rea majoritate dintre promovații cla
sei a VIII-a trebuie să fie îndru
mați spre profesiunile legate nemij
locit de producerea valorilor materia
le. spre meseriile de virf care, prin 
înaltul lor conținut tehnico-științific 
și practic, asigură progresul rapid și 
neîntrerupt al societății noastre. La 
terminarea clasei a X-a, fiecare elev 
primește un certificat de absolvire a 
învățămintului obligatoriu de 10 ani 
care-i dă dreptul să se prezinte la 
concursul de admitere în clasa a 
Xl-a a învățămintului liceal, să 
se înscrie la invătămîntul pro
fesional sau să se încadreze in 
producție, ca practicant. In mod 
firesc deci, această sporire a posibili

tăților de afirmare în direcții cit mai 
apropiate de însușirile specifice fie
cărui tinăr trebuie să echivaleze cu 
creșterea răspunderilor școlii, fami
liei. organizațiilor de tineret, ale tutu
ror factorilor implicați in orientarea 
tinerilor potrivit cerințelor de cadre 
ale societății.

Necesitatea unei si mai riguroase 
compliniri a eforturilor organizatori
ce si educative se impun acum si din 
alte puncte de vedere. Asa. de pildă, 
pe baza noilor reglementări. începind 
cu anul .școlar 1977—1978. in școlile 
profesionale — invătămint de zi — 
vor fi primiți numai absolvenți ai 
treptei I de liceu : stagiul de practi
cant pentru absolvenții treptei I de 
liceu care se califică intr-o meserie 
face, de asemenea, parte din sistemul 
invătămintului profesional. Pe lingă 
valoarea lor ilustrativă pentru nive
lul inalt de pregătire a viitoarelor 
promoții de muncitori, asemenea mă
suri, ca. de altfel, și cele referitoare 
la perfecționarea invătămintului su
perior, solicită cu atit mai mult o 
strinsă si permanentă colaborare, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
intre unitățile școlare si cele econo
mice — colaborare mult favorizată, 
de altfel, de cadrul larg in care se 
desfășoară integrarea invătămintului 
cu producția si cercetarea — atit in 
vederea bunei îndrumări tehnice, de 
specialitate a elevilor, cit si a educă
rii lor în spiritul conștiinței revolu
ționare a clasei noastre muncitoare.

Sint îndatoriri firești, derivate din 
conținutul si structura organizatorică 
a noilor reglementări, a căror con
secventă împlinire va determina ca 
invățămintul românesc să urce pe noi 
trepte de perfecționare, potrivit cu 
obiectivele actuale si de perspectivă 
ale programului Partidului Comunist 
Român.

în orice profesie pe care o practică, 
fiecare om al muncii efectuează un 
anumit tip de mișcări. în general a- 
.celeași și relativ limitate. Din ce in 
ce mai multe activități au un carac
ter sedentar și se desfășoară eu un 
consum nervos mai mare decit efortul 
fizic. Meserii de mare îndeminare și 
finețe solicită, din punct de vedere 
fizic, numai miinile. restul corpului 
fiind lipsit de mișcare. Observația 
vizează practic toate categoriile pro
fesionale. desigur in grade diferite. 
Tocmai de aceea, susțin specialiștii, 
este greșită părerea celor care, execu
ted o muncă ce presupune mișcări 
fizice mai complexe socotesc că mer
sul pe jos sau exercițiile fizice în 
general nu le-ar fi necesare.

’— Este un lucru cert că omul mo
dern merge mai puțin pe jos și. in 
general, are o activitate fizică redusă 
— precizează prof. univ. dr. docent 
Petru Groza, director al Institutului 
de fiziologie ,.D. Danielopolu" din 
București. Și nu intîmplător. in ulti
mii ani. a apărut și noțiunea de boala 
hipokinetică, in care se înglobează 
întreaga simpto
matologie produ
să de lipsa de 
mișcare. de la 
cele mai simple 
perturbații func
ționale ca astenia 
sau insomnia, la
obezitate sau boli cardiovasculare.

Una din cauzele obezității este 
lipsa de mișcare. Ea este consecința 
unor tulbftrări metabolice ce afec
tează si aparatul cardiovascular pe 
căi multiple. Se produc astfel modi
ficări in structura vaselor mari și 
mici, iar pericolul de apariție a unor 
boli grave de inimă sau ale altoi- or
gane este crescut. Prin ingroșarea 
arterelor mici crește tensiunea arte
rială și inima este nevoita să de
pună un efort mai mare pentru a 
pompa singete cu oxigen in vasele în
gustate. Acest efort suplimentar duce 
la uzura inimii înainte de vreme. 
Mersul pe jos, zilnic, mișcarea in 
general determină in schimb o an
trenare a mușchiului cardiac și o 
bună circulație a singelui prin vase 
și, prin urmare, întreținerea cores
punzătoare a țesuturilor și organelor. 
Efortul suplimentar prin creșterea 
consumului energetic previne totodată 
ingrășarea. Studii extrem de precise 
efectuate in ultimii ani. cu o apa
ratură și metodologie moderne, au 
dat posibilitatea analizării pe baze 
științifice a efectelor mișcării fi
zice. Astfel, s-a putut stabili că 
după o jumătate de oră de mers 
pe jos creste capacitatea singelui de 
a dizolva sau preveni formarea 
cheagurilor (respectiv, se mărește 
acțiunea lui anticoagulantâ), consta
tare extrem de utilă pentru funda
mentarea științifică a recomandări
lor de oreintimpinare a unor boli ca 
acelea care privesc circulația singe
lui.

Mersul pe jos ajută și circulația 
singelui in vene și astfel previne 
formarea varicelor, la care sint pre
dispuse în special femeile. Vene
le au un perete mai extensi
bil decit arterele, iar acumula
rea singelui in venele din picioare, 
de exemplu, determină dilatarea si 
deformarea pereților venelor, afec- 
tindu-le deci integritatea structura
lă. Mișcarea, mersul pe jos și, in 
special, cu bicicleta, înotul ajută la 
circulația singelui din vene. Este 
numai unul din efectele binefăcă
toare ale mersului pe jos. intens și 
sistematic, dar efectele mișcării 
se repercutează și asupra digestiei, 
metabolismului, respirației. întregului 
aparat cardiovascular la toate virstele. 
fie copii, adulți sau bătrini. amelio- 
rind deci starea de sănătate și pre
venind multe boli.

în continuare, dr. loan Drăgan. di
rector al Centrului de medicină spor
tivă din Capitală, ne relatează că 
mișcările fizice au un rol hotă- 
ritor în menținerea sănătății, prin 
faptul că întăresc forța de contracție 
a mușchiului cardiac si activează cir
culația singelui, așa cum s-a arătat

mai înainte, cresc capacitatea respi
ratorie. activind schimburile gazoase, 
și in acest fel ameliorează ventilația 
pulmonară. Insistăm ca. pe orice fel 
de vreme, să se meargă pe jos. pen
tru că sistemul nervos central și peri
feric, ca și cel endocrin beneficiază 
din plin de acțiunea tonifiantă, re
confortantă a factorilor naturali (aer, 
soare, vint. umiditate, peisaj natural 
ș.a.) cu rol însemnat asupra scoarței 
cerebrale și de echilibrare a funcțiilor 
vegetative. Dacă mai adăugăm și e- 
fectele directe pe care le are mersul 
pe jos asupra aparatului locomotor, 
este ușor de înțeles de ce medicii din 
toate specialitățile consideră mișcarea 
(mersul pe jos, plimbările, gimnastica 
igienică ș.a.) un mijloc de tratament., 
de terapie funcțională dintre cele mai 
eficace. însuși termenul de Kinetote- 
rapie (tratament prin mișcare) ilus
trează și el un asemenea punct de ve
dere. Cura de teren este acceptată in 
medicina modernă ca un mijloc tera
peutic pe cit de accesibil, pe atit de 
eficace. Prin acest gen de cură se 
înțeleg plimbări ușoare, ne teren plat 

sau foarte ușor 
accidentat, in ritm 
moderat, fără să 
apară senzația de 
oboseală ; durata 
ei va creste in 
funcție de starea 
de antrenament.

Conf. dr. Laurian Șdie, directorul 
Spitalului clinic de balneologie și re
cuperare din Eforie Nord, referin- 
du-se la cura de teren sau mersul 
terapeutic, arată că pentru persoanele 
care in general nu practică nici un 
fel de exerciții fizice, mersul tera
peutic este o procedură care, efec
tuată zilnic, timp de cel puțin o oră, 
contribuie la menținerea stării de să
nătate l'izica și psihică. Avantajul a- 
cestui mijloc de antrenare a organis
mului constă in faptul că se poate 
practica in orice sezon și că intensi
tatea efortului fizic se poate doza 
(prin modificarea ritmului, a vitezei 
pe parcurs) in funcție de starea de 
sănătate, de vir.ștă. de. condiția: fizică 
ș.a.m.d. Pentru cei interesați in con
sumarea plusului de calorii precizăm 
că la o persoană care parcurge un 
teren plan, cu o viteză de 4.2 km pe 
oră. cheltuielile energetice ale orga
nismului sint de 3.14 calorii pe kg 
corp intr-o oră. iar la o ascensiune ne 
un teren cu un plan de înclinare de 
15 grade, pierderile energetice vor fi 
de 14.52 calorii pc kg corp. Deci, cu 
cit viteza este mai mare și traseul 
mai variat, consumurile energetice 
sint mai mari.

în încheiere, prof. dr. P. Groza a 
mai făcut citeva recomandări. Bună
oară. la invitația de a se merge cit 
mai mult pe jos. practic, nu se poate 
spune că există vreo contraindicat ie 
medicală. La orice virstă se recoman
dă mișcarea in general si, in special, 
mersul pe jos circa 6—8 km zilnic, 
ceea ce nu este mult dacă se capătă 
obișnuință. Este foarte sănătos. de 
pildă, ca deplasarea spre locul și de 
la locul de muncă sau străbaterea u- 
nor porțiuni ale traseului să se facă 
pe jos. în aceste condiții, fiecare poa
te începe lucrul, activitatea zilnică 
înviorat, relaxat, De asemenea, urca
tul și coboritul scărilor, chiar cind 
este vorba de etaje superioare, pot 
constitui un mijloc bun de antrenare 
a musculaturii membrelor inferioare, 
a aparatului circulator, arterelor și 
venelor, acestea — arterele și venele 
— formind o a doua inimă, „cordul 
periferic", care asigură circulația bună 
a singelui. in special in membrele 
inferioare. Și ca un argument in plus, 
merită să amintim că locuitorii de la 
munte, determinați 'fiind de relieful 
local să urce pe jos coastele munte
lui. să’coboare cu piciorul pante a- 
brupte. se îmbolnăvesc mai rar. de 
inimă. Și nu intîmplător în regiunile 
muntoase trăiesc cei mai multi longe
vivi, oameni care toată viata au mers 
mult pe jos și au efectuat munci ce 
au necesitat eforturi fizice mai multe, 
sistematice.

Elena MANTU,
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Trei la cite doi 
„stăpîni“

în cunoscuta piesă a lui Goldoni, lucru
rile iși aveau hazul lor și izvorau din jocul 
intimplării și al coincidențelor. Morala „pă
țaniei" celor trei se desprinde singură : in 
societatea noastră și veniturile necuvenite 
au picioare scurte.

— Noi. să știți, n-am vrut...
— N-am cunoscut posibilitățile legii...
— Nu e vina noastră. Greșit ni s-au im

putat banii. Să se anuleze decizia...
...Trei reclamanți. Trei contestații. Toate 

trei avind drept obiect anularea unor im- 
putații însumind peste 20 000 de lei. Bani 
incasați in plus, fără temei legal. Mai exact, 
împotriva legii, împotriva unor principii de 
etică și echitate. Fiindcă cei trei contesta
tari ai imputațiilor. trei lăcătuși-mecanici 
la „Comturist", ce și-au zis văzind că la 
unitatea lor se deschide un șantier al în
treprinderii de reparații și prestări in 
construcții Ilfov ? Să facă și să dreagă si să 
intre neapărat și pe statele de plată ale 
șantierului, ca și cum ar fi fost șantieriști 
sadea, dar nici să nu iasă din cele ale 
„Comturistului"...

Și stratagema, cu îngăduința unuia și al
tuia. le-a reușit. Pină la un punct. Apoi...

Cei trei au fost obligați prin hotărîre ju
decătorească să restituie sumele încasate 
fără justificare, contrar legii. Recursul lor 
a fost respins.

Aîntrebarea 
la care nu
s-a răspuns

— Da. tovarășe președinte. îl cunosc pe 
inculpat. Ce să vă spun, umblă mai tot 
timpul băut și pus pe hartă... Nu știam cum 
să ne scăpăm de el...

Și martorul M.L. iși continuă. în fata in
stanței (Judecătoria sectorului 8). 
cu privire la abaterea comisă de 
tinăr incă nestatornicit in vreo 
Fiind șef de unitate. la bufetul 
din Gara de Nord, martorul l-a văzut dese
ori pe inculpat prin local in stare de ebrie
tate și căutind sămință de gilceavă. De 
fapt, pe aici iși toca mai tot timpul fără 
rost... încă puțin și depoziția ar fi început 
să „sune" chiar a indignare față de un 
asemenea mod de viață. Indignare, desigur,

depoziția 
C.S.. un 
ocupație. 
„Expres"

firească. Dar era ea și autentică, in cazul 
de față ? Ca atare, magistratul Corneliu 
Turianu, vicepreședintele judecătoriei, i-a 
mai pus martorului o întrebare :

— Dar Ia dumneavoastră in local, de ce 
l-ați tolerat ? Ba chiar 1-ati folosit la fel 
de fel de servicii... De ce nu 1-ati sfătuit 
mai bine să se ducă undeva să lucreze de
cit să stea oploșit prin local ?...

S-a așternut tăcerea. Fusese o întrebare 
la care martorul nu se aștepta. „Demon
strația" de intransigentă dăduse greș. Da
toria de a interveni, de a face educație u- 
nui tinăr. de a-i îndrepta pașii la vreme 
pe drumul drept nu poate fi mimată prin 
gesturi și vorbe de paradă. Această datorie 
trebuie efectiv îndeplinită de către toți și 
de fiecare in parte.

Metamorfoză 
ciudată

— Recunosc că mai 
prin diverși vînzători. 
cum de s-a ajuns la o 

într-adevăr. paguba 
ștesc de Marin Bucău

valorificam mărfuri 
Dar nu-mi explic 
lipsă asa de mare... 
adusă avutului ob- 
si complicii săi este*

foarte mare : aproape 700 000 lei. Și aceas
ta în mai puțin de un an de zile ! Dar nu 
cuantumul prejudiciului e greu de explicat. 
Acest lucru l-a făcut destul de limpede an
cheta penală : ca delegat al întreprinderii 
de legume și fructe Berceni. M. Bucău a 
ridicat de la furnizori diverse mărfuri pe 
care. în loc să le predea unităților comer
ciale. le-a valorificat singur sau cu ajutorul 
unor vînzători necinstiți, in folosul lui. 
Nu-i mai puțin adevărat că activitatea sa 
infracțională a fost favorizată și de indo
lența unor funcționari care n-au urmărit 
decontarea la timp a facturilor, ci au accep
tat cu ușurință tergiversările lui Marin 
Bucău. Au fost cazuri cind de la ridicarea 
mărfii și pină la decontarea ei au trecut 
mai bine de 50 de zile !

Mai greu de explicat apare însă cum a 
ajuns B. Bucău în postura de delegat ca 
achizitor-gestionar. Pentru că in scripte el 
figura ca muncitor necalificat. Iar de ges
tiune nici nu putea fi vorba. întrucit avea 
la activ o condamnare pentru delapidare...

Asupra faptelor lui M.B. urmează să se 
pronunțe instanța, procesul fiind in curs 
de judecată. Asupra ciudatei sale metamor
foze din muncitor necalificat in gestionar 
așteptăm explicații de la conducerea unită
ții păgubite. Pentru că nu se poate să nu 
existe o explicație ; chiar dacă ea este mai 
puțin plăcută pentru unii factori cu func
ții de conducere.

A
Din caietul 
grefierului

„Inculpatul mi-a propus să-mi facă el 
rost de o mașină cu oameni serioși, iar la 
refuzul meu că nu obișnuiesc să merg cu 
mașini de ocazie, m-a invitat să servim 
împreună o bere .fără obligații, că e ziua 
lui și are plăcerea să facă cinste. Pină la 
urmă m-a înduplecat și chiar mi-a poves
tit la bere că vrea să-mi dea cadou de ziua 
lui. un ceas de damă, tot fără obligații, iar 
eu m-am încrezut în ceea ce spunea, ducin- 
du-mă în eroarea adevăratelor lui inten
ții...".

(„Intenții" și „erori" din pavajul drumu
lui spre nicăieri. Fragment de declarație din 
dosarul nr. 332/1977. Tribunalul județean 
Vilcea).

„Nu recunosc faptele pentru-care sint tri
mis în judecată. Cele 72 de lăzi de, marine-, 
ladă nu le-am cumpărat pentru a face bor
hot pentru țuică, ci in scopul de tratament 
la boala mea ulceroasă...".

(Din dosarul nr. 5099/1976. Judecătoria 
Tirgu Jiu).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

I
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„Ziua 
constructorilor 

de mașini"£

A intrat in tradiție ca. în fiecare an, în prima duminică a 
lunii iulie, oamenii muncii din întreaga tară, clasa noastră mun
citoare, să sărbătorească pe făurarii de mașini și utilaje. De 
ziua lor, muncitorii, inginerii și tehnicienii din marile între
prinderi ale industriei construcțiilor de mașini raportează uri 
frumos bilanț de realizări. Astfel, ca urmare a sporirii supli
mentare a productivității muncii, ei au reușit să înregistreze 
o producție globală, peste prevederile de plan pe primul se
mestru, în valoare de 2,2 miliarde lei. De asemenea, planul de

export a crescut cu 35,6 la sută, in comparație cu realizările 
obținute in primul semestru al anului trecut. Dînd viață sar
cinilor privitoare la înnoirea și modernizarea producției, con
structorii de mașini au realizat anul acesta 315 produse noi, de 
mare complexitate tehnică, capabile să Concureze pe piața ex
ternă cu produse similare din țări cu tradiție în acest domeniu.

Ieri, fotoreporterul nostru a inregistrat pe peliculă, la între
prinderea de mașini grele București, cîteva figuri de făurari 
ai tehnicii moderne : Ion Oncescu, muncitor cu înalt prestigiu,

care, prin pregătirea lui profesională, se remarcă îndeosebi. 
Petre Corbii, maistru, șef de atelier, secretar de partid in fa
brica de turboagregate. Meseriaș foarte bun, deosebit de price
put, cunoaște toate, mașinile pe care le are în secție — mașini 
deosebit de pretențioase, precizia lor fiind de ordinul micronilor, 
dar mai ales știe să lucreze cu oamenii. Simion Piperea, lăcătuș 
trasator. Meseria pe care o profesează este grea și cere foarte 
multă răspundere. își iubește meseria și, de-a lungul anilor, a 
format mulți tineri, care astăzi i-au devenit colegi apropiați. Va-

sile Roșu, sudor. Un om deosebit, care ține foarte mult la cali
tate. Cele mai. minuțioase probe de laborator asupra lucrărilor pe 
care le execută sint trecute, întotdeauna, cu calificativul de 
foarte bine. Nu întimplător, el este apreciat ca cel mai bun 
sudor în fabricația diafragmelor. Nicolae Panait, lăcătuș, șef de 
echipă. Are meritul de a-și fi format un colectiv harnic și pri
ceput.

Foto : S. Cristian

RADIOGRAFII ALE UNOR INVESTIȚII RESTANTE

• De ce sînt rămase în urmă?
• Cum trebuie acționat pentru redresare ?

In atenția „Scinteii" — șantierele: 1. întreprinderii mecanice navale din Galați ; 2, Combinatului side
rurgic Călărași ; 3. Platformei industriale Tulcca ; 4. Complexului petrochimic Teleajen ; 5. Combinatului 
industrial pentru construcții de mașini Bistrița.

Astăzi, din nou, ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII MECANICE NAVALE DIN GALAȚI

2. Conlucrarea dintre constructor si beneficiar
Ieri, ziarul nostru a publicat primul articol — dintr-un serial — 

. privind situația documentației pentru dezvoltarea si sistematizarea în
treprinderii mecanice navale din Galati, modul in care specialiști ai 
Institutului de proiectări pentru construcții de mașini (I.P.C.M.) din 
București înțeleg să-si facă datoria, să asigure proiectele, să acorde 
asistenta tehnică s.a. Astăzi, abordăm o problemă de însemnătate vitală 
pentru bunul mers al lucrărilor, pentru îndeplinirea planului de in
vestiții — și anume : conlucrarea dintre constructor și beneficiar.

ultimele zile, pe șantierul gălă- 
s-a produs o înviorare a activi- 
oonstructorilor : efectivele de

în
tean 
tătii 
muncitori au fost suplimentate, s-au
deschis noi fronturi de lucru, a fost 
extinsă munca în două schimburi

Aceste măsuri simple, firești, 
întîrziere, 
sînt fruc- 
și perma- 
beneficia-

s.a. 
deși aplicate cu oarecare 
sint binevenite. Dar. cum 
tificate eforturile comune 
nente ale proiectantului, 
rului și constructorului ?

Unde duce sistemul 
„bunelor relații“...

Sub acest aspect, exigente mari se 
ridică in fata beneficiarului de inves
tiții, in speță, conducerea întreprin
derii mecanice navale. Nu i se cere 
numai să dea curs numeroaselor sale 
datorii neonorate, unele dintre ele 
datind de luni de zile. ci. înainte de 
toate, să-si reconsidere cu răspundere 
si spirit autocritic stilul de muncă 
adoptat pină acum, să-si exercite cu 
fermitate si stăruință atribuțiile con
ferite de. Legea investițiilor. Inte- 
Iresindu-ne asupra stadiului lucră
rilor, atit tovarășul Hristache Fru- 
mușanu, șeful serviciului plan- 
dezvoltare, cit și ing. Nicolae Stra- 
tulat, care răspunde de această 
investiție in intreprinderea gălă- 
țeană. nu știau care sint graficele 
de execuție si nici forțele de care 
dispune constructorul, așa cum nu 
cunoșteau nici alte aspecte legate de 
evoluția lucrărilor. Adică, nu știau 
ce anume trebuie făcut concret pe 
șantier si în ce condiții, iar această 
poziție a minimei rezistente li se pă
rea că este cit se poate de firească !

Să o spunem deschis : acest gen 
de bune relații. în cadrul căruia, 
printr-un inexplicabil consens, be
neficiarul a hotărit să nu se ames
tece în treburile constructorului, este 
în mare măsură cauza situației neco- 
i’espunz.ătoare a lucrărilor. Ignorind 

■ ia dintre cele mai importante atri
buții cu care este investită, conduce
rea întreprinderii mecanice navale a 
creat un climat propice aminărilor și 
încălcării repetate a disciplinei de 
plan. Am văzut, consecințele acestor 
„bune relații" 
proiectantilor. 
au evoluat în 
de mult, în 
urmă, lucrau, după un program lejer, 
doar o mină de oameni. Experiența 
practică a dovedit, foarte concret, că 
o bună activitate, pe orice șantier, nu

se poate desfășura decit avind zi de 
zi. ceas de ceas, ne masa de lucru din 
fiecare unitate de construcții sau be
neficiară graficele de execuție. Por
nind de la ceea ce arată aceste 
grafice, deci de la o cunoaștere exactă 
a stadiilor atinse, a ritmului de lucru, 
a situației forței de muncă si a apro
vizionării tehnico-materiale. benefi
ciarul și constructorul trebuie să con
lucreze îndeaproape, să intervină o- 
perativ in vederea soluționării la fata 
locului a problemelor ce se ivesc. Or. 
aici. în locul unei atitudini ferme si 
intransigente, beneficiarul a ales al
ternativa discuției, sinonimă cu pă
suirea și îngăduința, evitînd pe cit 
se poate întrebările ..spinoase" adrer 
sate constructorilor asupra modului 
cum aceștia își organizează si desfă
șoară activitatea si. in general, orice 
inițiativă vizind redresarea rapidă a 
lucrărilor.

Edificatoare este de altfel, in aceas
tă privință, opinia constructorului. 
..Beneficiarul este prea absorbit de 
problemele sale de producție, consi
deră ing. Stelian Duțu. șeful șantieru
lui 2. Din acest motiv, sprijinul firesc 
și necesar pe care ar trebui să-l pri
mim este scăzut. Paradoxal, aseme
nea neajunsuri se produc la o lucra
re care, prin natura soluțiilor sale 
constructive, se pretează la un înalt 
grad de industrializare a execuției. 
Noi. constructorii, ar trebui să fim a- 
devărați dirijori tehnici si să atin
gem în munca desfășurată un înalt 
nivel de productivitate".

din activitatea slabă a 
Și pe șantier lucrările 
aceeași notă : pină nu 
pofida rămînerilor în

O problemă deschisă
De ce rămine încă deschisă proble

ma întăririi colaborării cu construc
torul și. mai ales, de ce beneficiarul 
nu face apel la capacitatea sta de mo
bilizare. in scopul depășirii greutăți
lor actuale de pe șantier ? Răspunsul 
nu e greu de aflat. Pentru că. în pri
mul rind. ar trebui să facă dovada, 
prin forța exemplului propriu, că 
este ferm hotărît să acționeze în așa 
fel incit neajunsurile apărute Ia exe
cuția noilor capacități să fie grabnic 
înlăturate. Or. conducerea întreprin
derii beneficiare este mult datoare la 
acest capitol. Un exemplu ni-1 oferă 
punctul de vedere al tovarășului 
Georgel Tănase. inginer-șef al între
prinderii; asupra modului în care be
neficiarul iși onorează una din prin
cipalele sale obligații — asigurarea 
amplasamentelor : ..Este adevărat, 
încă n-am pus la dispoziția construc
torilor unele amplasamente, dar va
loarea lucrărilor ce urmează să fie 
realizate în aceste spatii nu este atît. 
de mare incit întîrzierea noastră să 
poată fi considerată 
importantă cauză a 
tuale".

Această 
In „mari" 
tre altele, 
samente. 
execuție și 
proprii a unui important volum dc 
construcții metalice necesare desfășu
rării lucrărilor — capitol la care s-a 
realizat, de 
țin pînă în

Ce măsuri se impun
Măsurile pentru revitalizarea con

lucrării dintre beneficiar si construc
tor se impun de la sine. Si înainte de 
toate, este necesar ca beneficiarul 
să-si ia rolul in serios, să-și exercite — 
potrivit Legii investițiilor — atribu
țiile. In ordinea priorităților, aceasta 
înseamnă revitalizarea colaborării cu 
proiectantul, impulsionarea acestuia 
pentru a preda cu rapiditate și inte
gral proiectele de execuție. Faptul 
că. in urma intervenției energice a 
comitetului județean de partid. în ul
timele zile, proiectantul s-a prezentat 
pe șantier si s-au stabilit noi măsuri 
pentru grabnica lichidare a restante
lor reprezintă un prim pas. care tre
buie insă continuat stăruitor cu noi 
măsuri urmărind asigurarea în cel 
mai scurt timp a tuturor fronturilor 
de lucru. îndrumarea si controlul per
manent al activității constructorilor.

Inq. Cristian ANTONESCU 
Dan PLĂEȘU
N.R. Intr-un număr viitor, de pe 

același șantier despre mecanizarea 
și folosirea forței de muncă.

La „Electroputere" si Combinatul 
chimie din Craiova — cele mai re
prezentative unităti economice ale 
Doljului — 50 de comuniști (27 la 
„Electroputere" și 23 la combinat) au 
primit din partea adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii din cele 
două unități învestitura de mem
bri ai consiliilor oamenilor mun
cii ale întreprinderilor respecti
ve. Desigur, a fi ales al maselor in 
acest adevărat stat major al condu
cerii colective este o mare cinste. O 
asemenea sarcină implică însă și o 
deosebită răspundere — aceea de a 
face totul pentru 
ca organul colec
tiv al democrației 
muncitorești să-și 
îndeplinească in
tegral funcțiile și 
îndatoririle sta
bilite prin legis
lația noastră so
cialistă. Iată de 
ce ne-am intere
sat de modul în 
care organizațiile 
de partid de la 
„Electroputere" și 
combinatul chi
mic se preocupă 
de participarea 
cit mai eficientă 
a membrilor de 
partid la activitatea 
nilor muncii in care au fost aleși.

Factorul hotăritor al participării 
active si competente a comunistului 
la procesul conducerii — a tinut să 
precizeze tovarășul Ion Diaconescu. 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii „Electroputere" — îl 
constituie, fără doar si poate, gradul 
de ' pregătire polilico-ideologică și e- 
conomică de care .dă dovtMă alesul 
obștii.„Numai di.spu.nind de un bogat 
bagaj de cunoștințe. împuternicitul 
maselor sc poate pronunța in cunoș
tință de cauză asupra problemelor 
puse în discuția colectivă. De aceea, 
a fost institutionalizat un sistem uni
tar de pregătire a celor ce fac parte 
din consiliile oamenilor muncii. Bi
lunar, pe baza unui program, lectori ai 
comitetului de partid și specialiști 
dau consultații, țin expuneri, organi
zează dezbateri care vizează o pre
gătire multilaterală în domeniile po
litico-ideologic. economic, de știința 
conducerii, pe baza unei tematici cu
prinzătoare. Organizarea acestui curs 
a condus la situația că membrii aleși 
ai consiliului participă activ, cu mul- 
•tâ competentă și combativitate la 
dezbateri.

Organizația de partid acordă. în a- 
celasi timp, o ateiitie deosebită an
trenării la dezbateri a tuturor mem
brilor consiliului, urmărind modul in

care se asigură difuzarea materiale
lor. cunoașterea lor de către toti par
ticipants cit si consultarea largă a 
acestora — în spiritul democrației 
muncitorești — cu colectivele din 
care fac parte, colectarea a cit mai 
multe idei, propuneri, observații. Bo- 
binatoarea Maria Marica. de la fabri
ca de aparatai. bunăoară, a ridicat 
susținut in. C.O.M.. în numele și la 
sugestia colectivului, extinderea, prin 
autodotare a capacității de turnare 
a rășinilor. Chiar a doua zi după 
dezbatere, un colectiv de specialiști, 
în frunte'Cu directorul fabricii, a ve-

întreprinderli, 
concis, la o- 
de a găsi so-

la cirmuirea rosturilor 
strădania de a discuta 
biect si. mai ales. util, 
lutiile cele mai eficiente si operati
ve. Inginerul Ion Nica. directorul 
combinatului, ne enumeră cîteva din 
problemele care au revenit in mai 
multe rînduri in atentia consiliului 
oamenilor muncii, fiind urmărite cu 
consecventă si seriozitate : functio
narea ireproșabilă a instalațiilor și. 
in strînsă legătură, imbunătătirea re
viziilor si reparațiilor, reducerea 
consumurilor. îndeosebi de acetalde- 
hidă. ridicarea nivelului de pregăti-

tată, pentru ca atribuțiile și preroga
tivele ce ne revin in baza legii să 
fie aduse la îndeplinire în mod co
respunzător.
facem cu 
urmărindu-ne
te. controlul 
dește, și pe 
cienta".

ne

Comparind 
ceea ce avem 

munca cu 
de partid 

acest tărîm,

'ceea ce 
de făcut, 

rigurozita- 
își dove- 
rolul. efi-

In ambele unităti economice la 
care ne-am referit, organizațiile de 
partid nu s-au limitat doar la ana
liza periodică a activității comuniști
lor. membri ai C.O.M., in organiza
țiile de bază din

drept cea mai 
restantelor ac-

a neajunsurilor 
se referă, prin-

clasificare
Si „mici" 
la eliberarea unor ampla- 
asigurarea proiectelor de 

confecționarea cu forte

asemenea, destul de pu- 
momentul de fată.

7

Asimilarea unor noi produse
marelui

Pitești
Colectivul de muncă al 

combinat petrochimic din 
este puternic ancorat în ampla ac
țiune de înnoire a producției prin 
eforturi proprii de creativitate. 
Pină la sfirșltul cincinalului, volu
mul producției va crește aici de 
5.4 ori prin modernizarea și lărgi
rea capacităților existente și prin 
intrarea in producție a încă 10 in
stalații de mare randament. Acum, 
nomenclatorul combinatului 
prinde 100 de produse între

mase plastice, materii prime pen- 
tru fire- și fibre sintetice, produse 
destinate sintezelor organice, car
buranți. lubrifianți. Acestora li se 
vor adăuga producția de uleiuri 
industriale și de alcool etilic. Au 
fost, de asemenea, îmbunătățiți a- 
crilonitrilul, oxidul de etilena. gli- 
colii și stirenul pentru lacuri. Tot
odată. s-au asimilat și 330 de piese 
de schimb ce se procurau din im
port.

EȘTI COMUNIST
Cum acționezi în calitate de membru 
al consiliului oamenilor muncii?

consiliilor oame'

VIAȚA DE PARTID
în unități economice din Craiova

nit la fata locului pentru a analiza 
și înfăptui propunerea. Rezultatul : 
s-a dublat capacitatea de turnat ră- 
șihi briri darea*'  in felosTntă a 'lirici" 
noi instalații, realizată cu forte pro
prii. obtinindu-se totodată o econo
mie valutară de aproape 5 milioane 
iei. In*  același mod — operativ, efi
cient — sînt soluționate nu numai 
probleme de producție, ci si de ordin 
social, cum a fost, de pildă, asigura
rea in secția turnătorie a încă 20 de 
dușuri si 9 ventilatoare, propunere 
susținută în fata C.O.M. de maistrul 
Gheorghe Munteanu. secretar- al unei 
organizații de partid.

Am discutat, si cu membri ai con
siliului oamenilor muncii de la com
binatul chimic, am văzut la fala lo
cului cum cuvintul lor. rostit in dez
bateri. devine faptă in producție, in 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
si viată ale oamenilor. S-au contu
rat astfel cu claritate atit- diversita
tea problemelor înscrise pe agenda 
organului de conducere colectivă, cit 
si participarea activă, responsabilă a 
aleșilor marelui colectiv muncitoresc

re tehnică si de specialitate al cadre
lor. al întregului colectiv. Măsurile 
care au rezultat din analize. din 

Tschimbul'de păreri si propuneri s-au 
concretizat, intre altele, in extinde
rea sistemului de lucru in acord glo
bal. înlocuirea unor utilaje si tehno
logii.

Aceeași consecventă demonstrată 
de organizația de partid in solutio
narea problemelor colectivului se 
regăsește si in consecventa cu care 
urmărește și controlează felul cum 
comuniștii, membri ai consiliului oa
menilor muncii, isi îndeplinesc a- 
ceastă îndatorire. „La masa discuții
lor. cuvintul meu cintăreste cit ccl 
al directorului general — ne explică 
tovarășul Valeriu Ciungan. maistru 
la fabrica de acid acetic, dar tova
rășii pe care ii reprezint in C.O.M. 
mă ajută mai cu seamă prin exi
gența lor., prin aceea că. pe
riodic. îmi solicită — mie și celor
lalți membri aleși — să-i infor
măm despre ceea ce este bun și ceea 
ce trebuie îmbunătățit in înfăptui
rea sarcinii ce ne-a fost, incredin-

cest 
mulți 
tră 
neri

care fac parte, ci 
au avut loc și 
analize — în co
mitetele dc partid 
respective — ale 
stilului și meto
delor de lucru 
ale consiliilor oa
menilor muncii, 
incit acestea asi
gură. la un nivel 
din ce in ce mai 
înalt, manifesta
rea puternică a 
democrației mun
citorești, parti
ciparea activă a 
oamenilor mun
cii la conducerea 
și organizarea 
producției. In a- 

exigență. mai 
la ancheta noas- 

unele 
in 
de

spirit de 
participant!

au formulat unele propu- 
de perfecționare in con

tinuare a modalităților de lucru 
ale consiliilor oamenilor muncii — cu 
valabilitate mai largă — pe care le 
prezentăm mai jos : înscrierea pe 
ordinea de zi a dezbaterilor unor 
teme cu adevărat prioritare, asigurîn- 
du-se o selecție riguroasă ; evitarea 
unei ordini de zi prea incărcate. și 
a prezentării unor materiale formale. 
Și pentru că insuși stilul de lucru al 
organizațiilor de partid este incă 
perfectibil, s-a arătat că ar fi nime
rit'să prezinte informări in fața or
ganizației de partid nu numai repre
zentanții muncitorilor — cum s-a 
intimplat pină acum — ci. in aceeași 
măsură., și cadrele de conducere, de 
drept membre ale consiliului oame
nilor muncii, in calitatea 
muniști.

Sint. fără îndoială, idei 
luate in seamă, pentru ca 
conducere colectivă să-si 
tot mai mult autoritatea si compe
tenta. ca toti membrii tor să se si
tueze neîntrerupt pe 
conducători politici, 
in spiritul celei mai 
bilităti comuniste si

lor de co-

care șe cer 
forurile de 

sporească

poziția unor 
care acționează 
inalte responsa- 
muncitoreyti,
BĂBALAUNicolae

corespondentul „Scinteii1

GRINELE Șl FURAJELE
recoltate și depozitate

LA TIMP Șl FARA PIERDERI
IALOMIȚA:

Cuvint de ordine: folosirea integrală
■ . V | B ■ ■' B |a capacității mașinilor

După încheierea recoltării orzului, 
în numeroase unități agricole de 
stat și cooperatiste din județul Ialo
mița a început seceratul griului. 
Recolta a fost strînsă de pe supra
fețe mai mari. îndeosebi în unitățile 
care fac parte din consiliul interco- 
operatist Borcea, cooperativele din 
Rași, Bordușani, Fetești-Gară. Scîn- 
teia, Valea Ciorii, Perieți, Făcăeni.

La C.A.P. Valea Ciorii cele 10 com
bine au intrat în lan la 10 dimineața 
și odată cil ele — cele 6 prese de 
balotat. Griul e uscat si se lucrează 
bine. Discutăm cu tov. Ion Ursăches- 
cu. vicepreședintele cooperativei. „Am 
întîrziat puțin din cauza ploilor. Dar 
acum urmărim, oră de oră. coacerea 
ianurilor și concentrăm combinele 
acolo unde se poate lucra". Peste 
tot unde secerișul griului a început 
se remarcă preocuparea pentru gră
birea lucrărilor și evitarea pierderi
lor prin scuturare. Cuvintul de or
dine lansat de către comitetul jude
țean de partid este mobilizarea la 
cîmp a tuturor locuitorilor de la 
folosirea integrală a capacității 
toacelor 
bune de 
evidente : 
s-a strins

Trebuie 
mitate în 
turilor succesive. Față de program 
lucrările stau bine : 95 la sută din 
suprafețe însămințate în I.A.S. și 
98 la sută in C.A.P. Dar se putea 
face mai mult. Spunem aceasta de
oarece sint încă suprafețe mari de 
pe care a fost strînsă recolta, dar te
renul nu a fost eliberat si insămintat.

La cooperativa agricolă Slobozia 
Nouă, de pildă, s-a terminat recoltatul 
orzului de cîteva zile, dar mai sînt 320 
de hectare neeliberate. Pentru acest 
motiv au fost semănate cu porumb 
numai 70 de hectare. După cum ne 
informează inginerul-șef al coopera
tivei. Nicolae Crețu, cauzele acestei 
stări de lucruri provin 
ționarea defectuoasă a

BACĂU

de la func- 
preselor de

balotat. Din 16 cite au fost repar
tizate secției, lucrează numai 10. 
Secția de mecanizare a cooperativei 
agricole de la Pelinu are în dotare 
27 de tractoare. Ar fi fost normal 
ca, în aceste condiții, întreaga su
prafață de teren prevăzută pentru 
culturi succesive după orz (50 de
hectare) să fie în momentul de față 
insămînțată. Lucrurile nu stau insă 
așa, pentru că lucrează numai 16 
tractoare. 7 sint defecte, iar pentru 
4 n-au fost asigurați mecanizatorii. 
Organele agricole județene trebuie 
să ia neîntîrziat măsuri în vederea 
asigurării asistenței tehnice și repa
rării operative a preselor de balotat, 
astfel incit după recoltat terenul să 
poată-fi arat și însămînțat, cu cul
turi succesive. (Lucian Ciubotarii).

mecanice, a fiecărei 
lucru. Iar rezultatele 

suprafețele de pe 
recolta cresc zi de zi. 
acționat cu mai îriultă 
ce privește semănatul

sate, 
mii- 

ore 
sînt 
care

fer- 
cul-

Cosași sint; cine le organizează munca ?
Cooperativele agricole din județul 

Bacău au 11 450 hectare finețe na
turale — o suprafață de pe care pot 
fi strinse mari cantități de furaje. 
Iarba a dat în floare. Specialiștii, ca 
și crescătorii de animale apreciază 
că pentru a se obține un fin de ca
litate. acuma este momentul cel mai 
potrivit să se cosească fînețele. Ca 
atare, în multe unități, concomitent 
cu întreținerea culturilor și recolta
rea orzului se lucrează intens la co- 
isit. La Godinești, Urechești. Sărata, 
Sascut—Sat au fost strinse și depo
zitate mari cantități de fin. Bine 
este organizată munca la Luizi—Că- 
ilugăra. Pe fînețele de la „Petricica", 
ca și pe văile Negel și Orșa lucrau 
aproape 100 de cosași. în urma lor, 
zeci de cooperatori întorceau bra»- 
dele. adunau finul în clăi. Ingine
rul Mihai Negru ne spunea că aci 
au fost constituite echipe de cosași, ia

această lucrare participînd numeroși 
muncitori și alți angajați din localita
te sau din oraș, care aflindu-se în con
cediu de odihnă sau în ture libere, 
au hotărit să dea o mină de ajutor 
cooperatorilor. Au fost cosite 
intîi fînețele din livadă și de pe 
unde cu regularitate se obțin 
două recolte pe an. Se muncea 
tens și Ia cooperativa agricolă 
Mărgineni. Ovidiu Tomulescu. 
ședințele cooperativei, ne-a informat 
că întreaga suprafață de 264 hectare 
de finețe a fost repartizată pe co
sași și că, pînă va începe secerișul 
griului, se va încheia atît 
cit și depozitatul finului.

Dar în vreme ce unii au
' cositul sau se străduiesc să-1 înche
ie. alții nici măcar n-au început. Și 
din păcate această situație se petre
ce tocmai în unitățile care dispun 
de cele mai mari suprafețe de fine-

mai 
văi. 
cite 
in- 
din 

pre-

cositul,

terminat

La C.A.P. Cervenia, județul Teleorman, se recoltează furajele pentru 
însilozare

țe. La Tîrgu Trotuș, bunăoară, uni
tatea care are circa 750 hectare de 
finețe, cositul este abia la început, 
în aceeași situație se aflau si coope
rativele agricole din Măgirești. Stru- 
gari. Bîrsănești, Pirjol. Berești-Taz- 
lău. unităti in care fînețele se în
tind pe 500—600 hectare. In alte u- 
nităti — Solonț. Scorțeni — la cosit 
se lucrează ' '
lent 
rile 
tătile
Jiile intercooperatiste Enăchești. He- 
legiu. Parineea. Izvorul Berheciului. 
Inginerul Eugen Artenie. director 
adjunct la direcția, agricolă ju
dețeană. ne spunea că in zonele res
pective se obișnuiește să se coseas
că iarba abia prin luna august. Un 
obicei la care categoric ar trebui să 
se renunțe. De altmittteri. biroul co
mitetului județean de partid a dis
cutat într-o ședință această proble
mă și a stabilit măsuri concrete 
pentru urgentarea cositului, strinsu- 
lui și depozitatului in bune condi
ții a finului. Rămine doar ca orga
nele de specialitate, comitetele co
munale de partid, 
perativelor agricole 
dată la acțiune, să 
echipe de cosași si 
tru a nu lăsa să 
din recolta bogată de iarbă a acestui 
an. (Gheorghe Baltă).

ingrășătorie 
modernă de miei

fată 
sint.

care

intr-un ritm mult prea 
de posibilități. Lucră- 
întîrziate și in uni- 

fac parte din consi-

conducerile coo- 
să treacă de in- 
organizeze rapid 
transportul, pen
se piardă nimic

Uniunea județeană a 
de consum Argeș a pus 
tiune in luna aprilie a.c. la Rucăr 
o ingrășătorie modernă de miei in 
sistem intensiv de 3 000 de capete 
pe ciclu de producție. Mieii pro-, 
veniti din stinele proprii cit și din 
achiziții sint aduși aici in greutate 
de 12 kilograme și livrați la ex
port. după 120 do zile, de 30 de ki
lograme. ..Datorită condițiilor din 
unitate, ne spunea Ion Falcă — unde 
se asigură furajare consistentă, igie
nă și medicație corespunzătoare — 
prima serie de miei a părăsit in- 
grășătoria in greutatea .prevăzută 
cu 20 de zile mai devreme. în plus 
trebuie subliniat că animalele sint 
adăpostite in tronsoane suspendate 
și beneficiază de aerisire naturală 
pe tot timpul creșterii. Condițiile 
existente au condus pină acum ia 
un spor zilnic de greutate de 200 de 
grame pe animal și la obținerea a 
700 gr de lină mită". Noua ingră
șătorie contribuie la dezvoltarea 
sectorului ovin de care dispune 
uniunea. Pentru a beneficia de con- 
d’ții de creștere dintre celfe mai 
bune, animalele sint grupate in 7 
stine in zone .cu’tradiție in oierii ca 
Dîmbovieioara. Rucăr. Corbi. Nuc
șoara. (Gheorghe Cirstea).

cooperatiei 
in func-

““I
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Luna iunie s-a remarcat ca o pe
rioadă deosebit de densă a acestui 
an. prin multitudinea și însemnă
tatea evenimentelor petrecute in 
viața politico-socială a țării. In a- 
cest răstimp s-au intrunit înalte fo
ruri de partid, precum PLENARA 
C.C. al P.C.R. ȘI A CONSILIU
LUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE ȘI SOCIALE, mo
ment marcant în viața- partidului 
(semnificațiilor plenarei i-a fost 
consacrat editorialul „Scinteii" din 
1 iulie) ; au avut loc ȘEDINȚE 
ALE COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. ; de 
asemenea, au avut loc reuniuni ale 
înaltelor foruri de stat — MAREA 
ADUNARE NAȚIONALA. CAMERA 
LEGISLATIVA A CONSILIILOR 
POPULARE, cu aceste prilejuri 
adoptindu-se HOTARÎRI ȘI LEGI 
PRIVIND DOMENII MULTI
PLE ȘI DINTRE CELE MAI 
IMPORTANTE ALE VIEȚII SO
CIALE. Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a rostit cuvintări de o 
deosebită importantă și a între
prins vizite de lucru intr-un șir 
de unități economice și expdziții. 
cu care prilej a dat indicații pre
țioase pentru îmbunătățirea activi
tății in diferite sectoare.

Cu toată diversitatea probleme
lor ce s-au aflat în atenția condu
cerii de partid și de stat, se poate 
desprinde, ca un fir roșu, consec
vența cu care se acționează pentru 
transpunerea în viață în toate do
meniile de activitate a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea. 
în toate măsurile și hotărîrile a- 
doptate și-au găsit o pregnantă în
truchipare caracterul creator al 
politicii partidului, spiritul profund 
revoluționar, preocuparea constantă 
pentru continua perfecționare a 
vieții economico-sociale, capacitatea 
de a înlătura formele de orga
nizare și metodele depășite, anacro
nice, de a găsi, pe baza cunoașterii 
aprofundate a realităților, soluții 
optime in concordanță cu necesită
țile actuale și de perspectivă ala 
societății românești.

O dată mai mult s-a reliefat 
aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia fundamen
tarea politicii partidului și statului, 
la concretizarea măsurilor menite 
să asigure dezvoltarea necontenită 
a economiei naționale, a întregii 
vieți sociale. CUVÎNTAREA ROS
TITA DE SECRETARUL GENE
RAL AL PARTIDULUI LA PLE
NARA a cuprins o mare bogăție de 
indicații clarvăzătoare privind prin
cipalele direcții și căi de acțiune 
pentru accelerarea progresului eco
nomiei naționale, pentru aplicarea 
consecventă a principiilor eticii și 
echității socialiste, deopotrivă cu 
teze noi privind evoluția funcțiilor 
statului în condițiile stadiului la 
care a ajuns societatea noastră, 
rolul conștiinței socialiste și inten
sificarea activității educative, pre
cum și măsuri practice în concor
danță cu aceste teze, dobindind ast
fel caracterul unui îndreptar teoretic 
și practic de înaltă valoare pentru 
largi sfere ale vieții sociale.

Aprobarea de către plenara C.C. 
al P.C.R. a proiectelor Planului de 
stat și Bugetului pe anul 19* *8  
a proiectat o puternică lumină a- 
'supra dezvoltării în continuare a 
economiei naționale — dezvoltare 
caracterizată prin ferma orientare 
spre realizarea revoluției tehnico- 
științifice și accentuarea laturilor 
calitative ale activității economice.

• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară N. Bălcescu) : Comedie cu 
olteni — 20.
• Teatrul de comedie (la parcul 
Herăstrău) : Nicnic — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" (la Grădina Boema) : E 
nemaipomenit — 19,30.

înfăptuirea obiectivelor de viitor 
are o bază trainică in realizările 
anterioare, pe care le-au ț>us cu pu- 
.— s„ înminâ datele recensămîntu- 

unităților fruntașe in iuuta.„
Chezășia unei noi și rapide îna

intări pe calea progresului, a în
făptuirii cu succes a sarcinilor pe 
anul următor și pe Întregul cinci
nal o constituie avîntul cu care se 
muncește in toate sectoarele de ac
tivitate, ilustrat din plin si de luna 
care a trecut. Este semnificativ 

faptul că, la încheierea primului 
semestru al acestui an, numeroase 
județe au raportat realizarea in 
avans a prevederilor planului.

Succesele importante obținute în 
industrie — departe de a constitui 
temei de automulțumire — trebuie 
să determine analiza atentă a sta
diului atins in fiecare întreprin
dere. concluzii practice, astfel ea. 
prin mobilizarea maximă a forțe
lor. să se recupereze necondiționat 
orice rămineri în urmă. în 
acest sens, pe primul plan se 
situează sarcinile stabilite de 
conducerea partidului privind creș
terea indicelui de utilizare a 
mașinilor, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al tehnologiilor de 
fabricație și al producției, asimila
rea de produse noi, cu performan
țe superioare. îmbunătățirea cali
tății produselor, reducerea consu
murilor materiale, de combustibil 
și energie, creșterea mai rapidă a 
productivității muncii — elemente 
care se concretizează in ultimă 
instanță în sporirea eficientei acti
vității economice. Răminerile in. 
urmă care se manifestă la unele 
obiective de investiții, marele vo
lum de lucrări ce trebuie efectuat 
în continuare impun o intensificare 
a eforturilor și pe șantiere, luarea 
tuturor măsurilor pentru asigura
rea forței de muncă necesare, folo

sirea din plin a utilajelor și a tim
pului de lucru.

La perfecționarea substanțială a 
activității economice își vor aduce 
fără îndoială contribuția noile re
glementări stabilite prin legile 
adoptate recent de Marea Adunare 
Națională privind calitatea produ
selor și serviciilor, rolul si atribu
țiile maistrului în producție, asi
gurarea durabilității, siguranței în 
exploatare, funcționalității si ca
lității construcțiilor.

în agricultură, hărnicia oamenilor 
muncii de la sate a asigurat, după 
estimările actuale, recolte bogate 
de orz, griu și secară. Se contu
rează perspectiva obținerii .unor re
colte superioare celor din anul tre
cut, care, cum se știe, au fost cele 
mai mari din istoria tării. Orien- 
tîndu-se după indicațiile recente 
ale Comitetului Politic Executiv, 
organizațiile de partid au datoria 
să mobilizeze toate forțele astîel 
ca. în condițiile climatice nefavo
rabile din ultima vreme, recoltarea 
să fie efectuată la timp, să se pre
vină orice pierderi, asigurindu-se 
totodată depozitarea în condiții op
time. strîngerea furajelor, buna in- 
treținere a celorlalte culturi.

Munca fără preget pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor in 
toate ramurile economiei naționale 
va reprezenta fără îndoială cel 
mai potrivit mijloc de a întimpina 
Conferința Națională a P.C.R.. care 
se va intruni in prima jumătate a 
lunii decembrie 1977.

în ansamblul preocupărilor con- 
dncorii de partid si de stat in luna 

ire am încheiat-o pe prim plan, 
înscris si cele privind ridica- 
livelului de trai al oamenilor 
ii, reliefindu-se astfel, o dată 
nult. consecventa cu care este 
•it acest obiectiv, ce reprezintă 
fundamental al politicii parti- 

Este semnificativ în acest 
iptul că plenara C.C. al P.C.R. 
tat proiectele Programelor de 
ea retribuției și a altor veni- 

■ populației in cincinalul ac- 
aborate din inițiativa secre- 
’eneral al partidului, iar prin 

ueuc.ui pentru majorarea retribu
ției personalului muncitor, precum 
și prin adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a legilor privind 
pensiile de asigurări sociale de stat, 
pensiile membrilor cooperativelor 
agricole si pensiile țăranilor din 
zonele necooperativizate s-a trecut 
la aplicarea in practică a prevede
rilor acestui Program. Caracteristic 

pentru recentele măsuri este faptul 
că. odată cu creșterea substanțială 
a veniturilor unor categorii ale 
populației, se asigură legarea mai 
strînsă a acestor venituri de rezul
tatele obținute în producție, de con
tribuția adusă de fiecare la dezvol
tarea economico-socială a tării, 
ceea ce exprimă în mod pregnant 
preocuparea pentru afirmarea cu și 
mai mare putere a principiilor eti
cii si echității socialiste in viața 
noastră socială. Măsurile amintite 
au putut fi adoptate, așa cum se 
știe, pe baza succeselor obținute in 
dezvoltarea economiei. ilustrind 
corelarea indisolubilă dintre spori
rea continuă a producției, creșterea 
venitului național și creșterea bu
năstării poporului.

Cerințele formării omului nou, 
ale pregătirii multilaterale a con
structorilor socialismului. ale 
înarmării tinerelor generații cu 
cunoștințele necesare integrării lor 
rapide in activitatea utilă societății 
au stat la baza ansamblului de țnâ- 
suri adoptat de plenara C.C. al 
P.C.R. privind perfecționarea învă- 
tămintuiui liceal, profesional si su
perior. măsuri prin care se încheie 
de fapt activitatea de așezare pe o 
bază nouă, in concordantă cu Pro
gramul partidului, a întregului in- 
vătămînt din tara noastră.

înaintarea pe calea socialismului

CRONICA LUNII IUNIE

»i comunismului este indisolubil le
gată. in concepția partidului nostru, 
de adincirea democrației socialiste, 
de participarea tot mai activă a 
maselor celor mai largi la condu
cerea statului, a întregii vieți so
ciale. în acest proces afirmindu-se 
tot mai clar tendința de preluare 
de către colectivele de oameni ai 
muncii înseși, de către organismele 
obștești a unor funcții si atribuții 
ale statului.

Acestei necesități legice a evolu
ției societății noastre i-a răspuns 
Hotărirea adoptată de plenara C.C. 
al P.C.R.. potrivit căreia sanctiona
rea si reeducarea tinerilor pînă la 
21 de ani ce au săvîrsit abateri și 
încălcări ale normelor de convie
țuire socială și legilor țării trec in 
grija si răspunderea colectivelor de 
muncă din unitățile socialiste, a or
ganizațiilor obștești, rolul decisiv in 
acțiunea de reeducare avîndu-1 
munca in folosul societății. în spi
ritul acestei hotărîri a fost adoptat 
si Decretul privind amnistierea 
unor infracțiuni săvirsite de minori, 
precum si de tineri oină la 21_ de 
ani. Asemenea măsuri, cu adevărat 
revoluționare in practica juridică și 
socială, constituie o inaltă expresie 
a forței si umanismului societății 
noastre, conferind, totodată, un rol 
tot mai important colectivității, 
opiniei publice in respectarea si în
tărirea legalității socialiste, in acti
vitatea de formare a omului nou. 
Se impune, desigur, ca fiecare co
lectiv de muncă să-si exercite cu 
responsabilitate partinică sarcinile 
ce-i revin in acest sens, primin- 
du-i in rindurile sjfile cu încredere, 
solicitudine. căldură omenească 
pe cei încredințați spre reeducare, 
dar si fără îngăduință fată de e- 
ventuale abateri.

însemnătatea pe care conducerea 
partidului o acordă dezvoltării de
mocrației socialiste, afirmării tot 
mai puternice a rolului conducător 
al clasei muncitoare, creșterii in
fluentei si controlului maselor in 
toate domeniile vieții sociale și-a 
găsit reflectarea si in Hotărirea — 
adoptată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — privind spo
rirea răspunderii directe a organi
zațiilor de partid si de stat, de 
masă si obștești, a uniunilor de 
creație, a conducerilor colective ale 
redacțiilor, radioteleviziunii. editu
rilor. caselor de filme, instituțiilor 
de spectacole pentru conținutul și 
orientarea activității de informare 
si educare a oamenilor muncii. De
sigur. aplicarea acestei măsuri pre

supune afirmarea tot mai puternică 
a rolului politic conducător al par
tidului — tuturor celor care isi des
fășoară activitatea pe frontul crea
ției literar-artistice. în domeniul 
culturii, in presă revenindu-le în
datorirea de a asigura, in spiritul 
politicii partidului, al hotăririlor 
Congresului al XI-lea. o înaltă ți
nută si un conținut tot. mai bogat 
întregii munci politico-ideologice si 
cultural-educative.

Bogată in evenimente pe planul 
vieții ideologice, luna iunie a mar
cat si încheierea cu strălucit succes 
a Festivalului national „Cîntarea 
României", cea mai amplă compe
tiție a muncii si creației libere din 
istoria patriei. Prin participarea 
largă a zeci de mii de artiști ama
tori și profesioniști, festivalul a re
liefat forța geniului artistic al po
porului. accesul larg al maselor la 
tezaurul culturii, posibilitățile lor 
nelimitate de a participa la făurirea 
artei noi. socialiste.

O elocventă manifestare a virtu
ților artistice ale poporului și. tot
odată. a democratismului politicii 
culturale a partidului a constituit-o, 
de asemenea. Expoziția republicană 
de artă populară, artă plastică de 
amatori, ingemănată cu Expoziția 
republicană de pictură si sculptură 
a artiștilor plastici profesioniști. 
Prețuirea pe care partidul nostru o 

acordă diferitelor genuri de artă 
s-a reflectat in vizitarea acestor ex
poziții de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care a subliniat că de
plina libertate de creație a artiști
lor României socialiste se vădește 
concludent in marea varietate de 
abordare si tratare a temelor. în 
diversitatea crescindă de stiluri. în- 
demnînd să se continue pe această 
cale, astfel ca poporul să poată be
neficia de opere tonice, de robust 
optimism, cu un mesaj clar.

Semnificativă pentru modul in 
care partidul si statul nostru concep 
rolul si funcțiile culturii, ale artei 
a fost si organizarea la București 
a Festivalului european al priete
niei. prestigioasă manifestare me
nită să slujească promovării clima
tului umanist de colaborare între 
popoare, in spiritul Actului de la 
Helsinki. Prefațind în chip fericit 
reuniunea de la Belgrad, festivalul 
a arătat, o dată mai mult, consec
vența cu care România socialistă 
militează pentru schimbul de au
tentice valori culturale, contribuție 
la promovarea nobilelor idei uma
niste ale înțelegerii si apropierii 
între popoare.

★
Pe plan extern, agenda lunii iu

nie a Înmănuncheat un larg evantai 
de. evenimente de deosebită semni
ficație pentru profundele schimbări 
înnoitoare ce au loc în lume, pen
tru dinamismul vieții internațio
nale contemporane. Din multitudi
nea de fapte ce se circumscriu a- 
vcestui interval de timp desprindem 
in primul rind acele evenimente ce 
ilustrează PREZENȚA ACTIVA A 
ROMÂNIEI SOCIALISTE ÎN AC
TUALITATEA INTERNAȚIONA
LA. consecventa și modul armo
nios în care își găsesc înfăptuire 
orientările fundamentale ale poli
ticii noastre externe.

Astfel, suita de contacte pe linie 
de partid si de stat la cel mai înalt 
nivel din această lună a reliefat 
din nou, cu deosebită pregnantă. 
PREOCUPAREA STATORNICA A 
PARTIDULUI ȘI STATULUI NOS
TRU PENTRU ÎNTĂRIREA PRIE
TENIEI ȘI COLABORĂRII MUL
TILATERALE CU TOATE TARILE 
SOCIALISTE. Comuniștii, oamenii 
muncii din tara noastră, poporul 
român și-au manifestat deplina sa
tisfacție -'fată de buchetul bo
gat de roade care a încununat con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich Ho
necker. vizita delegației de partid 

și de stat a României în. R.D. Ger
mană. tot așa cum a salutat cu 
bucurie rezultatele întâlnirii priete
nești dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jânoș Kădâr, 
de la Debrețin și Oradea, ca si re
zultatele convorbirilor de la Bucu
rești ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Gustav Hu- 
sak. ale vizitei in. tara noastră a 
delegației de partid si de stat a
R.S. Cehoslovace. Exprlmînd senti
mentele întregului popor. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dat o înaltă apreciere activității 
desfășurate de secretarul general al 
partidului. înțelegerilor și hotâriri- 
lor adoptate, documentelor semnate 
cu aceste prileluri. considerindu-le 
ca valoroase contribuții la dezvol
tarea pe mai departe a prieteniei 
dintre România și țările respective, 
a conlucrării in edificarea noii orin- 
duiri. la cauza socialismului, păcii 
și progresului în. lume.

Această orientare principială își 
găsește expresie și in contribuția pe 
care o aduce România, alături de 
celelalte țări membre ale C.A.E.R.. 
la înfăptuirea Programului com
plex. in interesul progresului rapid 
al fiecărei economii in parte, al 
apropierii si egalizării nivelului lor 
de dezvoltare. în acest sens, "a un 
eveniment, marcant in reiatiile din

tre țările membre s-a înscris recen
ta sesiune de la Varșovia a Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc. care a dezbătut probleme ale 
lărgirii cooperării în asemenea do
menii de deosebită însemnătate 
cum ar fi resursele energetice, de 
combustibili și materii prime. O se
rie de alte intîlniri între reprezen
tanți ai partidului nostru si ai altor 
partide frățești din țările socialiste, 
convorbirile economice româno-so- 
vietice de la Moscova sau cele de 
la București prilejuite de vizita 
delegației guvernamentale econo
mice din R.P.D. Coreeană oferă 
imaginea pluridimensională a rela
țiilor in continuă adincire si am
plificare dintre România si celelalte 
țări socialiste.

Numeroase alte fapte atestă con
secventa cu care tara noastră acțio
nează pentru DIVERSIFICAREA 
RAPORTURILOR DE COLABO
RARE ȘI SOLIDARITATE CU ȚĂ
RILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE. 
CA UNA DIN DIRECȚIILE FUN
DAMENTALE ALE POLITICII EX
TERNE A ROMÂNIEI SOCIALIS
TE. Ilustrare a acestei orientări de 
bază, vizita in tara noastră a minis
trului de externe din Iran si a mi
nistrului comerțului din Irak, se
siunile comisiilor mixte guverna
mentale româno-sudaneză și româ- 
no-braziliană au constituit noi pri
lejuri pentru examinarea căilor și 
modalităților de transpunere în via
ță a hotăririlor adoptate la cel mai 
înalt nivel.

Pe de altă parte, sesiunile comi
siilor mixte guvernamentale româ- 
no-franceză și româno-elenă. mani
festările organizate la Dortmund. în 
R.F.G.. cu ocazia Săptăminii cul
turii românești au pus în evidentă 
preocuparea constantă pentru EX
TINDEREA COLABORĂRII MUL
TILATERALE CU ȚĂRILE CAPI
TALISTE DEZVOLTATE, aceasta 
slujind deopotrivă intereselor co
mune și. pe un plan mai larg, apro
pierii. înțelegerii și destinderii in 
viața internațională.

Ampla activitate internațională a 
României socialiste și-a găsit sem
nificative expresii si in prezenta la 
București în această perioadă a re
prezentanților de frunte ai unor 
partide comuniste și muncitorești 
— secretarul general al P.C. Pe
ruan. delegația Mișcării pentru So
cialism din Venezuela, secretarul 
general al P.C. din Salvador, secre
tarul general al Partidului Munci
toresc Norvegian, delegația Parti

dului Laburist din Marea Britanie 
— ai unor mișcări de eliberare, cum 
este delegația Uniunii Africane a 
Poporului Zimbabwe (cu care 
prilej s-a hotărît înființarea în 
capitala țării noastre a unei re
prezentanțe a Z.A.P.U.), a nu
meroși alți exponenți ai unor 
organizații democratice și progre
siste din diverse țări ale lumii — 
toate la un loc punind în lumină 
AMPLITUDINEA RELAȚIILOR DE 
STRÎNSĂ SOLIDARITATE A 
PARTIDULUI NOSTRU CU TOA
TE FORȚELE ÎNAINTATE ALE 
CONTEMPORANEITĂȚII. Nota co
mună. dominantă ce s-a desprins 
în cadrul convorbirilor purtate 
cu ocazia primirilor la tovarășul 
Nicolae Ceausescu este sublinierea 
necesității unei largi conlucrări si 
solidarități, atit pe plan național, 
cit și internațional. între toate for
țele revoluționare. democratice, 
antiimperialiste. in lupta pentru 
dezvoltarea independentă si suve
rană a statelor.

între evenimentele centrale ale 
lunii iunie s-a situat — si continuă 
să rămină in. actualitate — inlîl- 
nirea pregătitoare a reuniunii gene- 
ral-europene. Acordind o atentie 
de prim ordin înfăptuirii securității 
europene. România a salutat cu sa
tisfacție debutul constructiv al in- 

tîlnirii de la Belgrad, menită a sta
tornici cadrul unei bune desfășurări 
a reuniunii propriu-zise. din toam
na acestui an. în vederea impulsio
nării cursului spre destindere, adop
tării de noi măsuri in direcția reali
zării dezideratelor securității si co
operării pe continent. Asa cum a 
subliniat secretarul general al 
partidului nostru. România este 
călăuzită de dorința de a-si aduce 
o contribuție constructivă la pro
gresul negocierilor, astfel incit, prin 
hotărîrile pe care le va adopta, 
reuniunea de la Belgrad să mar
cheze un pas important ne calea 
securității europene. Desigur, nu 
pot fi ignorate o serie de dificultăți 
care au apărut chiar din această 
fază. Se mai face încă sirr.tită o a- 
numită tendință de a goli de conți
nut reuniunea general-europeană 
sau de a aborda problematica in 
atenție de pe poziții de bloc, con
trar normelor de procedură accep
tate. care prevăd că statele partici
pă la reuniune ca state indepen
dente și suverane. în afara alianțe
lor. Țara noastră și-a făcut cunos
cută în mod deschis poziția in. acest 
sens, pronuntîndu-se in mod ferm 
pentru ca reuniunea să nu fie trans
formată intr-un ..club de discuții" 
și nici într-o arenă de confruntări 
sterile, ci. dimpotrivă, să se desfă
șoare în spiritul normelor democra
tice convenite, numai astfel outin- 
du-se solda cu rezultate concrete, 
practice, care să asigure transpu
nerea in viață a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki in totali
tatea lui. Iar aceasta este o cerință 
esențială pentru aprofundarea pro
cesului de destindere, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor popoarelor conti
nentului de a trăi într-o Europă a 
securității. înțelegerii și cooperării.

O ilustrare elocventă a proceselor 
noi ce au loc in Europa o constituie 
rezultatele recentelor alegeri din 
Spania — primele alegeri libere 
după patru decenii — care, potrivit 
aprecierii cvasiunanime, au avut 
semnificația unui vot masiv in spri
jinul continuării cursului spre de
mocratizarea vieții politice a tării. 
Consemnind consolidarea pozițiilor 
Uniunii Centrului Democratic, for
mație condusă de premierul Adolto 
Suarez, care, după cum se știe, a 
acționat in direcția dezvoltării pro
cesului de democratizare, rezulta
tele importante obținute de Parti
dul Comunist din Spania — în ciu
da condițiilor complexe datorate

---------------------------------------- —

perioadei îndelungate a franchismu- 
lui — de Partidul Socialist Munci
toresc și de celelalte formațiuni so
cialiste, observatorii subliniază, ca 
una din cele mai importante trăsă
turi ale alegerilor, eșecul total al 
forțelor de dreapta, favorabile fran- 
chismului. Definind poziția P.C.S. 
după alegeri, secretarul general al 
partidului. Santiago Carrillo, a de
clarat că partidul comunist va a- 
dopta o atitudine „de cooperare și 
de opoziție constructivă fată de 
viitorul cabinet", care, după cum 
s-a anuntat. va fi format in exclu
sivitate de Uniunea Centrului De
mocratic.

Și in cursul lunii iunie în lumea 
capitalistă au continuat să fie pu
ternic resimțite efectele crizei eco
nomice. In pofida programelor si 
strategiilor elaborate. inflația si 
șomajul au proliferat intr-un ritm 
galopant. depășind previziunile 
cele mai pesimiste. Datele publi
cate de Comisia O.E.E. de la Bru
xelles ipdică un număr record de 
șomeri in' tarile membre ale Pieței 
comune — 5.2 milioane (din care 
peste 2 milioane tineri sub 25 de 
ani), iar ultimul raport al unui alt 
organism occidental. Organizația 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.). care grupea
ză principalele țări capitaliste, a- 
rată că pe ansamblu! acestor țări 
s-au înregistrat 16 milioane de șo
meri ! Reuniunile C.E.E., inclusiv la 
nivel inalt. desfășurate succesiv în 
ultima parte a lunii, nu au reușit 
să ofere soluții viabile menite să 
ducă la o redresare a situației eco
nomice. S-a vădit astfel încă o dată 
că ieșirea din actuala situație de 
criză nu poate fi găsită decit prin 
punerea în aplicare a unor măsuri 
structurale. concomitent cu dez
voltarea largă a schimburilor si 
cooperării economice interstatale, 
eliberate de bariere si îngrădiri 
discriminatorii.' prin instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Este o concluzie ce s-a im
pus pregnant si in cadrul Conferin
ței asupra cooperării economice in
ternaționale (dialogul Nord-Sud) 
ce a avut loc Ia Paris la începutul 
lunii iunie, precum si cu prilejul 
altor reuniuni internaționale.

O legitimă Îngrijorare stîrneste în 
rindul opiniei publice progresiste a- 
gravarea situației din Africa aus
trală, ca urmare a încercărilor re
gimurilor rasiste din R.S.A. si Rho
desia de a înăbuși prin forța ar
melor voința de libertate a po
poarelor din sudul continentului. 
Măsurile singeroase întreprinse in 
ultima vreme de regimul de la 
Pretoria pentru reprimarea mani
festațiilor populației de culoare, 
înscenările judiciare si întemniță
rile in masă, atacurile repetate ale 
Rhodesiei împotriva țărilor vecine, 
intre care veritabila invazie a te
ritoriului mozambican. pun î.n evi
dentă anacronismul flagrant al a- 
cestor regimuri, pericolul ne care 
ele il reprezintă pentru pacea in 
Africa și in lume. Cu deosebită pu
tere s-a manifestat în această pe
rioadă condamnarea internațională 
a politicii promovate de regimurile 
rasiste din Africa australă, așa cum 
au arătat lucrările Consiliului de 
Securitate, ale sesiunii Consiliului 
Ministerial al O.U.A.. ale Confe
rinței mondiale de la Lisabona îm
potriva apartheidului, rasismului si 
colonialismului. Alături de opinia 
publică progresista internațională. 
ROMANIA A ÎNFIERAT CU HO- 
TARÎRE ACȚIUNILE RASIȘTI
LOR DE LA PRETORIA ȘI SALIS
BURY. REAFIRMINDU-SI DE
PLINA SOLIDARITATE CU PO
PORUL ZIMBABWE ȘI CU CELE
LALTE POPOARE OPRIMATE 
DIN AFRICA AUSTRALA, cu lup
ta tuturor popoarelor africane pen
tru lichidarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului și rasismului, pen
tru împlinirea năzuințelor lor de 
libertate și independentă națională.

Constituie un motiv de reală sa
tisfacție si legitimă mîndrie că si 
în cursul ultimei luni evoluția eve
nimentelor internaționale confirmă 
pe deplin justețea orientărilor 
fundamentale si aprecierilor parti
dului si statului nostru, nune in e- 
videntă prezenta dinamică a Româ
niei socialiste in arena mondială, 
contribuția ei constructivă la solu
tionarea marilor probleme ale con
temporaneității in conformitate cu 
interesele si aspirațiile tuturor po
poarelor.

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU

i

Este necesara o critică a criticii literare tv
(Urmare din pag. I)

loroase sint tratate cu o acreală cri
tică nemeritată, fiindcă autorul s-a 
făcut, din diferite motive. ..neagreat". 
Critica il evită si. cind e supus unor 
obiecții total neindreptățite, nici o 
voce nu-i ia apărarea. Dc un aseme
nea tratament a avut parte Teodor 
Mazilu. cu romanul ,.O singură noap
te eternă". Dar acesta e un exemplu 
din alte zeci care ar putea fi citate. 
Iarăși, practic, cititorii și literatura 
ies in pierdere.

Nu e nevoie de prea multă teorie 
ca „obiectivitatea", privită sub latura 
aceasta a eticii profesionale, să fie 
reclamată activității criticii literare, 
drețit o condiție indispensabilă. Eu
gen Lovinescu o socotea, chiar îna
intea talentului, izvorul principal al 
autorității. El sublinia că Pompiliu 
Constantinescu și-a ciștigat-o mai re
pede decit alți critici tineri, prin rec
titudinea judecăților sale, nepliatâ 
nici unui interes personal. Asemenea 
convingeri, in problema noastră, sint 
chemate să dea de gindit partizani
lor subiectivității inevitabile.

Dar și pe un tărim teoretic supe
rior, să fie oare obiectivitatea incom
patibilă cu manifestarea personalită
ții criticului literar 7

Dacă judecățile lui de valoare se 
mulțumesc să aibă drept sprijin o 
concepție iraționalistă asupra artei', 
reducindu-i esența la un factor mis
terios, inexprimabil sub formă noțio- 
nală și detectabil doar pe calea gus
tului („care nu se discută"), așa e. 
Dar astfel de „idei" estetice debile 
au devenit astăzi total desuete în în
treaga lume. Tendința generală este 
către o maximă raționalizare a teo
riilor privitoare la fenomenul ar
tistic. Critica noastră, cită vreme 
stă ferm pe terenul marxismului 
creator, se va afla în avangarda a- 
cestei mișcări sincronice cu însuși 
progresul gindirii umane. La Confe
rința națională a scriitorilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat încă o dată „caracterul științific, 
profund rațional", origine a superio

rității filozofiei materialist-dialecti- 
ce. „Ea — spunea secretarul general 
al partidului — constituie o busolă 
sigură, foarte perfecționată, cu care 
te poți orienta în desișul concepții
lor ce există in lume — în care mulți 
se rătăcese citeodată". A asigura cli
matul literar democratic care să per
mită fără îngustimi și suspiciuni, dar 
cu consecventă comunistă corijarea 
sub’iectivităților și triumful aprecie
rilor judicioase — iată ce ne cheamă 
să înfăptuim recentele hotăriri ale 
Plenarei C.C.

Orice critic serios, dacă pleacă fa
tal de la „impresie", nu rămine nici
odată aici. Chiar ea este, în cazul 
său. o „percepție" și presupune 
„totdeauna" — cum arăta G. Căli- 
nescu — „un întreg proces rational 
implicit". Criticul, și cind se vrea ar
tist. țintește să-și ralieze la opiniile 
sale cititorii. Altfel de ce ni le-ar mai 
împărtăși, ba chiar, căznindu-se să le 
dea o expresie cuceritoare ? Ca să 
obții asentimentul publicului trebuie 
neapărat să-1 convingi. Criticul serios 
își argumentează, prin urmare, jude
cățile. iar altă cale pe care se poate 
obține o consonanță trainică de opinii, 
în afara rațiunii (singură cu virtuți de 
universalitate) nu există.

Profund rațională, estetica marxis
tă furnizează criticii această posibi
litate de a eîștiga la judecățile pro
prii convingeri generale. Materialis
tă, își întărește soliditatea argumen
telor prin extragerea lor permanentă 
din practica socială. Dialectică, e in 
măsură să depășească impasul indi
vid și grup uman, sensibilitate și in
telect, plăcere personală și necesita
te obștească.

Rămînînd credincios trăirilor sale 
artistice interne, dar străduindu-se 
să le expliciteze și justifice față de 
societatea în care trăiește, criticul va 
tinde firesc spre obiectivitate. Cind 
invocă argumente raționale și o con
cepție comună asupra rosturilor ar
tei, judecățile, oricît de personale și 
diferite, sfîrșesc prin a impune pe 
cea mai îndreptățită, rezultatul apro
ximării adevărului, prin confruntare 

și progresiune dialectică neîncetată. 
Dacă unui original roman politic, ca 
Racul, să zicem, i se reproșează o 
ușoară abstractizare inevitabilă for
mulei cărții care năzuiește să facă o 
sinteză a formelor terorismului con
temporan. logica suferă și discuția 
devine imposibilă. Și nu se neglijează 
din apreciere o componentă impor
tantă : experiența maselor omenești 
supuse violentelor istoriei contempo
rane, dacă trecem prea ușor peste 
actualitatea problemelor, dezbătute 
cu incontestabilă invenție epică și pu
tere de sugestie a atmosferei locale 
în carte ? Judecata, cam grăbită, n-a 
luat in considerație toți factorii obiec
tivi, care s-ar cuveni să o determine. 
Eroarea capătă relief prin compara
ție. Cite cărți de un interes net inte
rior și cusururi artistice mai mari 
n-au fost primite mult mai bine ?

In sfirșit, azi se vorbește stăruitor 
de lectura „creatoare" a crjticului. 
El e chemat să descopere interpre
tări inedite operelor, să deschidă 
perspective noi asupra lor. Fără în
doială, Mihai Ralea preciza, cu per
fectă îndreptățire, că asemenea in
tervenții fericite întrețin viața cărți
lor. Cînd nu mai dau prilejul să li 
se Xsmulgă alt înțeles, nesurprins 
înainte, ele mor. Să adăugăm însă că 
proprietatea aceasta o au doar căr
țile care conțin efectiv bogăția de 
sensuri scoasă la lumină cu vremea. 
Altfel, nici o interpretare, oricît de 
originală, nu le poate împiedica de
cesul. Durabilitatea marilor opere

Excursiile
Pentru luna iulie. întreprin

derea de turism, hoteluri și res
taurante București a pregătit 10 
programe de excursii cu auto
carul, avînd o durată de la 3 la 
8 zile, spre toate zonele turistice 
ale țării ; o excursie combinată, 
cu autocarele și pontoanele în 
Deltă. 3 trasee de drumeții mon
tane : 8 zile în masivul Ceahlău ; 

este o calitate obiectivă și critica, 
printr-o lectură proaspătă, o scoate 
la iveală, relevînd aspecte necunos
cute ale creațiilor inspirate, dar as
pecte existente efectiv. Inventivitatea 
interpretului se dovedește neputin
cioasă în fața scrierilor slabe. Ba de
vine chiar hilară, cînd ține să le a- 
tribuie sensuri foarte adinei pe care, 
nu le au. Și interpretarea originală, 
după principiul modern al „operei 
deschise", trebuie să se supună obiec
tivitătii. Altfel construiește castele 
din cărți de joc, sortite prăbușirii 
rapide. Lucien Goldmann spunea că, 
pentru ca o interpretare să fie vala
bilă. e necesar să acopere măcar 
nouă zecimi din text. Cu cîteva cita
te pescuite dintr-o carte, imaginația 
critică ii poate atribui cele mai elucu- 
brante idei. Așa se modifică, nu o 
dată, sensul anumitor opere din 
trecut, făcindu-le să spună alt
ceva decit exprimă realmente. A- 
părători înfocați ai autonomiei este
ticului sint transformați peste noap
te în partizanii militantismului ideo
logic. Adversari înverșunați ai lite
raturii moderne ajung promotorii ei.

Desigur că asemenea interpretări 
„inedite" rămîn simple acrobații in
telectuale penibile și pot lipsi fără 
nici o pagubă.

Obiectivitatea criticii literare e și 
pe planul inalt teoretic garanția afir
mării originalității serioase, efective 
și nu a exhibiționismului pueril, re
pede dat uitării.

lunii iulie
9 zile pe cărările masivului Re
tezat și 10 zile pe crestele Făgă
rașului.

Biletele de excursie pot fi ob
ținute de la filialele de turism 
din Bd. Republicii nr. 4 și 68, 
Calea Grivlței 140 șf Calea Do
robanților nr. 1—7 (holul hote
lului Dorobanți).

DUMINICA, 3 IULIE 1977
PROGRAMUL I

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte
9.15 Film serial pentru copii.: ,,Prinț 

și cerșetor". Episodul 5
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
14.00 Noi aventuri în epoca de piatră 
16,00 Film serial : ,.Exploratorii"
16,55 Muzică ușoară românească
17,10 Finala „Cupei României" la fotbal: 

Steaua — Universitatea Craiova 
19,05 Micul ecran pentru cei mici.
19.30 Telejurnal

cinema
• Jaroslaw Dobrowski: TIMPURI 
NOI — 9: 12; 16: 19.
• Comedie mută ’77 ; SALA PA
LATULUI — 17,30: 20. PATRIA — 
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18: 20, (la grădină) — 20,30, 
FAVORIT — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ah, Ionathan, Ionathan ! î CEN
TRAL — 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 
20.30, EFORIE — 9: 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30. GRADINA FESTIVAL
— 20.15, GRADINA PARC HOTEL
— 20,15.
• Orfana : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Locotenentul Mc Q în acțiune : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17; 19.30, FESTIVAL
— 8,30; 10,45: 13,15; 15,45; 18.15;
20.45. MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45. (la grădină) — 
20.15, GRADINA CAPITOL — 20,15, 
GRADINA TITAN — 20,30 .
• Tereza, nu te voi pătăsi : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15.30; 18; 20.
• Pușca veche : VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR — 9; 11,15: 13,80; 16;
18.15; 20,30, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Jack și vrejul de fasole t FLA
MURA — 9.
• Potopul (seriile I—II) î ARTA
— 9; 12.30; 16; 19,15.
• Potopul (seriile ITI-IV) j GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,15.

19,50 File de istorie : Tropaeum Tra- 
iani

20.10 Publicitate
20,15 Film artistic : „Poveste din car

tierul de vest". Producție a stu
diourilor americane

22,05 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL II

10,00 Concert educativ. Program susți
nut de corul și orchestra simfoni
că a Filarmonicii de stat din Cluj- 
Napoca. Dirijor : Emil Simon

LUNI, 4 IULIE 1977
PROGRAMUL I

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
18,53 Nou în știința și tehnica ameri

cană — documentar
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20.30 Roman-foileton : „Ce verde era 

valea mea". Episodul II

• Operațiunea „Petro!" : EX
CELSIOR — 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18,15 ; 20,15. MELODIA — 9 : 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. GLORIA — 
9 ; 11.15 ; 13.30 : 15.45 ; 18 ; 20.15.
• Benji : DOINA — 9.30; 11,30;
13,30; 18,
• Cuibul salamandrelor : DOINA
— 15.30; 20.
• Diavolii din Spartivento ; BU
ZE ȘTI — 9: 11.15: 13,30: 16: 18.15; 
20,15. (la grădină) — 20.30.
• Ziua sacrificiului : BUCEGI
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20, (la
grădină) — 20,30.
c» Pompierul atomic — 9.45: 11,45, 
Am 20 de ani (ambele serii) —
18.30 : CINEMATECA (sala Union).
• Evadare din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala 
de festivități a clubului Dinamo)
— 16; 18,15; 20,15.
• Pinocchio : FERENTARI —
9,30: 11,30: 13.30.
• Vacanță la Jakobsfeld : FE
RENTARI — 15,30: 17,45; 20.
• Mușcă șl fugi : LIRA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18: 20, (la gră
dină) — 20,15.
• Adevăratul curaj : PROGRESUL
— 15,30: 18.
• Beethoven — file de viață : 
PROGRESUL — 20,15.
• Dick Turpin : AURORA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, (la gră
dină) — 20,15. TOMIS — 9; 11.15; 
13,30; 15,30; 17,45; 20, (la grădină)
— 20,30.
• Jocul de cărți î COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15.45.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COTROCENI — 
18; 20.15.
• Un orășel In Texas : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

21,25 Publicitate
21.30 „Cîntarea României". Laureați al 

festivalului național
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal •

PROGRAMUL II
16.30 Un ofițer numit Cătălina... Film 

documentar
1,7.00 Intîlnire cu satira și umorul
17,35 Muzică ușoară românească con

temporană
17.50 Cenacluri ale tineretului bucureș- 

tean
18.20 Melodii populare
18,40 Pentru căminul dv.
18.55 Eroi îndrăgiți de copii : Heidl
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Prefață la vacanța mare
20.05 Teatru liric : „Horia" de Nicolae 

Bretan. Premieră TV.
21.05 Telex
21.10 Actualitatea bucureșteană
21.30 Film serial ; Sergent Pepper An

derson

• Osînda : POPULAR — 15.45;
17,45: 20.
• Copil de suflet : VIITORUL — 
9 ; 11.15 : 13.30 : 15.45 ; 18 ; 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici : CIULEȘTI — 9; 11; 13.15.
• Astă-seară dansăm în familie : 
CIULEȘTI — 15.30; 17.45: 20.
• Gloria nu cîntă : COSMOS — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Călătorie spre centrul Pămln- 
tului : FLACARA — 9,30: 12.30, (la 
grădină) — 20,30.
• Tănase Scatiu : FLACÂRA — 
16; 19.
• Călătoriile lui Gulliver : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 13.30;
17.45; 20.
• Oaspeți de seară : MUNCA — 
9.30; 11.30; 13.30: 15.45; 18; 20,15.
• Brigada diverse in alertă : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Casa păpușilor : GRADINA U- 
NIREA — 20,15.
• Cinci detectivi la miezul nop
ții : GRADINA ARTA — 20,15.

teatre
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Ecuador

înființarea unei societăți mixte in domeniul 
fabricării de avioane de pasageri

(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul ecuadorian a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Consiliului Su
prem de Guvernămînt al Ecuadoru
lui, Alfredo Poveda Burbano, și a 
membrilor consiliului, un salut cor
dial, iar poporului român urări de 
prosperitate.

în cuvintarea remisă de am
basadorul Alfredo Donoso Donoso 
se exprimă dorința acestuia de a con
tinua activitatea de întărire a legă
turilor de prietenie care unesc Ecu
adorul și România. „Ecuadorul, după 
cum bine știți, Excelență — se arată 
in cuvintare — este o țară cu voca
ție pașnică, participind activ în foru
rile internaționale pentru a contribui 
la menținerea păcii in lume, care 
trebuie să se bazeze pe respectarea 
dreptului celuilalt. Printre principiile 
fundamentale ale politicii externe a 
Ecuadorului se află : egalitatea juri
dică a statelor, dreptul la autodeter
minare al popoarelor și, ca urmare, 
respectarea orinduirii politico-juri- 
dice pe care acestea doresc sa o 
adopte, ceea ce corespunde aplicării 
principiului neamestecului în trebu
rile interne ale altor state ; rezol
varea pe cale pașnică a conflictelor 
internaționale și interzicerea forței 
și amenințării cu folosirea forței sau 
orice fel de constringere în cadrul 
acestor relații. Din aceleași conside
rente, țara noastră sprijină toate ini
țiativele in favoarea dezarmării ge
nerale și a încetării folosirii energiei 
a' mica pentru distrugerea omului. 
Eț-tiadorul se pronunță pentru instau- 
r ,ea unei noi ordini economice care 
'sat stabilească alte raporturi de 
schimb in sistemul relațiilor econo
mice internaționale, pentru ca trans
ferul de tehnologie spre țările în curs 
de dezvoltare să fie mai echitabil și 
viguros, urmind un principiu care 
ar putea să fie încadrat intr-o filo
zofie de dreptate socială internațio
nală și pentru ca exploatarea resur
selor naturale, de pe uscat, din mă-
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,,DACIADA“ — o competiție pentru toți 

Interesului viu al maselor de tineri 
nu trebuie să i se răspundă 
printr-o „cursă" după cifre I

Tnițiată în urma indicațiilor secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. și inclusă la 
loc de frunte in Programul de dez
voltare a activității de educație fizi
că și sport aprobat de Comitetul Po
litic Executiv ăl C.C. al P.C.R., „Da- 
ciada" — această competiție națională 
asemănătoare intr-un anumit fel. dar 
in alt domeniu, cu „Cintarea Româ
niei" — este menită să asigure atra
gerea maselor de copii, tineri și oa
meni ai muncii de toate virstele la 
practicarea permanentă și organizată 
a exercițiilor fizice, a jocurilor spor
tive și turismului, să ridice pe un 
plan superior frumoasele tradiții ale 
sportului românesc. Așa se explică 
popularitatea crescindă a „Daciadei", 
așa se explică interesul tot mai preg
nant manifestat de o scrie de factori 
politici, sociali și sportivi angajați in 
îndrumarea și organizarea acestei ac
țiuni de mare importanță și largă re
zonanță.

Am organizat, în aceste zile, cu a- 
jutorul citorva corespondenți jude
țeni ai „Scinteii". o anchetă privi
toare la : aria efectivă de cuprindere 
a maselor, caracterul de permanență 
al activităților, modul in care iși dau 
sprijinul organizațiile de partid și 
cele sportive. Corespondenții noștri 
s-au documentat și ne prezintă, in 
rezumat, constatările și observațiile 
făcute cu acest prilej.

Din județul IAȘI — Manole Corcaci. 
Pentru desfășurarea fazei de masă 
a fost luată inițiativa creării echipc- 
’ : „reprezentative" (de fotbal, volei, 
t 'rs de masă și de cimp, baschet, 
r ce ș.a.) : pe secții și sectoare — 
in întreprinderi ; pe ferme și bri
găzi — in C.A.P., I.A.S. și S.M.A. In 
municipiul Iași, ca și în orașul Paș
cani. aceste echipe se întrec în faze 
de masă, inclusiv la nivelul localită
ții. O altă inițiativă : organizarea — 
in cadrul unui complex festival spor
tiv al sindicatelor — a unui concurs 
intre ansamblurile de gimnastică in 
producție. La sate, in urma unei largi 
acțiuni patriotice, a fost amenajată 
rite o bază sportivă in fiecare centru 
ile comună și in fiecare scoală din 
«ațele aparținătoare : in consecință, 
aci ise desfășoară o activitate sportivă 
:u peste 50 000 .de participanti. Totuși, 
țăranii cooperatori sint cuprinși doar 
n echipele de fotbal, formațiile de la 
celelalte discipline sportive bazindu- 
ae in exclusivitate pe elevii școlilor 
generale. Observind acest fenomen, 
-it și faptul că pentru înviorarea 
competițiilor nu prșa sint folosiți ele
vii și studenții sosiți in vacanță de 
a oraș, comitetul județean al P.C.R. 
i indicat comitetelor comunale de 
sartid să analizeze și să sprijine 
nai eficient activitatea consiliilor co- 
nunale pentru educație fizică și sport 
- ceea ce se realizează in prezent.

Din județul GALATI — Dan 
Tăeșu. Se remarcă patru initiative 
n „Daciadă" : „înotul pentru toți" ; 
.Vislașul începător" ; „Cupa începă- 

rile si din spațiul aerian al acestora 
să fie destinată dezvoltării social- 
economice a popoarelor respective".

In încheierea cuvin tării prezenta
te se arată : „Guvernul și poporul 
ecuadorian nutresc sentimente de 
simpatie deosebită față de poporul 
român, nu numai din rațiuni de afi
nități datind dintr-un trecut înde
părtat, ci și datorită năzuințelor 
actuale de a perfecționa și îmbună
tăți nivelul de trai al maselor largi 
populare, in care scop sint îndrep
tate programele lor economico-so- 
ciale și culturale".

Mulțumind pentru mesajul adre
sat. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a transmis, la rindul său, 
președintelui Consiliului Suprem de 
Guvernămint al Republicii Ecuador 
si membrilor consiliului, din partea 
sa, a guvernului și poporului român 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări de prosperitate și fericire po
porului ecuadorian.

In cuvințarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se 
arată : „Constatăm -cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Ecuador au înre
gistrat, mai ales în ultimii ani, o dez
voltare continuă, pe multiple planuri, 
ceea ce a contribuit la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la intensifica
rea conlucrării dintre țările noastre 
pe plan internațional".

Poporul român — se arată în con
tinuare — angajat plenar în opera 
de edificare a unei Românii moder
ne. cu o economie armonios dezvol
tată și cu un grad înalt de civiliza
ție. urmărește cu interes și simpatie 
eforturile pe care poporul ecuadorian 
le face pentru progresul său eco
nomic. social și cultural, pentru dez
voltarea liberă și independentă a pa
triei sale".

Sint relevate apoi principiile poli
ticii externe românești, acțiunile 
României pe plan international. 
„După cum cunoașteți — se subli
niază în cuvintare — România ac

torului la box" si „Cupa centrelor 
sătești la lupte". In trimestrul al 
doilea au fost angrenați in „Daciadă" 
146 000 persoane (dintre care : 27 000 
oameni ai muncii de la oraș. 18 000 
din mediul rural. 98 000 școlari). în 
mod deosebit sprijină buna desfășu
rare a întrecerilor organizațiile de 
partid din șantierul naval, combi-

Corespondențil „Scinteii" din 
patru județe relatează despre 
numeroase initiative lăudabi
le, dar și despre manifestări 
de formalism in organizarea 
acestei competiții de interes 

național 

..Daciadă" participă, de fapt, mai 
ales inițiatii : sportivi din clasele

Din aceste constatări făeute de corespondenții „Scinteii". din alte 
observații proprii și știri sosite la redacție se conturează cîteva sub
linieri privind, modul in care este organizată și se desfășoară „Daeiada".

• Audiența acestei foarte largi si foarte importante competiții in 
rindurile maselor, mai ales ale tinerilor, este in continuă și vădită 
creștere.

• Zeci de mii, sute de mii de tineri sint dornici să participe, si par
ticipă, la exerciții fizice și întreceri sportive cu caracter deschis.

• Acolo unde a existat interes. cXemple se găsesc ; practic in fiecare 
județ, au apărut o serie de inițiative frumoase, menite să atragă ma
sele in competiții de succes ; la nivelul fiecărui județ — dacă nu si 
între județe — s-ar putea extinde si generaliza asemenea initiative.

• In unele locuri se manifestă o anume goană după cifre rotunde, 
cu multe zerouri, care să arate că ar fi vorba de participări masive — 
cind. de fapt, e vorba de cițiva initiați ce participă la mai multe între
ceri. înlocuind masele care cpntinuă să fie așteptate pe terenul de 
sport.

o Intr-o serie de cazuri nu se poate vorbi de activități sportive 
permanente — organizate și in timpul liber al zilelor de lucru — ci 
mai ales de acțiuni festiviște organizate in zilele de duminică.

• Organizațiile de partid, cele ale U.T.C.. ca si sindicatele nu 
acordă încă peste tot sprijinul lor bunei organizări a acestei importante

ționează pentru dezvoltarea relațiilor 
sale cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orinduire socială, pe baza 
deplinei egalități in drepturi, a res
pectului deplin al independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, a nefolosirii forței și 
amenințării cu forța.

România se pronunță cu toată fer
mitatea pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. care să garanteze promovarea 
unor relații echitabile între state, 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpin pe bogățiile sale na
ționale. accesul tuturor statelor la 
cuceririle științei și tehnicii moder
ne. în toate domeniile, inclusiv în 
utilizarea nestingherrtă a energiei 
nucleare în scopuri pașnice, astfel 
incit să se asigure condiții pentru 
progresul economic si social mai 
rapid al tuturor popoarelor, si in pri
mul rind al celor rămase in urmă. 
In acest spirit acordăm o mare aten
ție relațiilor cu țările in curs de dez
voltare. acționând pentru întărirea 
unității și solidarității acestora.

Milităm consecvent, pentru înfăp
tuirea dezarmării și în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru solu
tionarea conflictelor pe cale pașnică, 
pentru participarea egală a tuturor 
statelor la rezolvarea problemelor 
majore ale contemporaneității".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
asigurat pe ambasadorul Ecuadoru
lui. Alfredo Donoso Donoso. de spri
jinul său. al Consiliului de Stat și 
guvernului român in îndeplinirea 
misiunii încredințate.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o 'convorbire cor
dială cu ambasadorul Republicii 
Ecuador. Alfredo Donoso Donoso.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, si Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

speciale de la școala de atletism si 
din clubul „Ceahlăul" sint purtati ne 
la mai multe discipline, numărați se
parai și adunați apoi ca să se poată 
raporta -cifre globale răsunătoare. 
In unele cazuri. „Daeiada" se trans
formă in banale serbări cimpenești. 
cu participarea minimă a sportivilor 
legitimați care se întrec prin fata 
grătarelor cu mititei și a lăzilor cu 
bere. Evident, aceasta se intimplă si 
pentru că majoritatea organizațiilor 
de partid respective, ca si cele ale 
U.T.C. și sindicatele. consideră că 
„Daeiada" ar fi exclusiv de compe
tenta și datoria asociațiilor sportive.

Din județul CLUJ — Alexandru 
Mureșan. „Spartachiada micilor vi- 
nători de munte" (la orientare turis
tică. tir cu arcul si schi), trofeele 
..Mihai Viteazul" (in Turda) și „An
drei Mureșanu" fin Dej). „Busola de 
aur" (la combinatul „Clujeana"). 
„Cupa constructorului de mașini", 
cupele „Mecanizatorul" si „Zooteh
nistul" — iată inițiativele mai deose
bite. la care se adaugă cele 7 cen
tre de gimnastică de întreținere din 
întreprinderi. în care activează per
manent peste 500 muncitoare. „Da- 
ciada" a generat si multe acțiuni de 
amenajare a bazelor sportive prin 
muncă patriotică. In ziua de 23 iunie, 
biroul comitetului județean de par
tid a analizat, in mod special activi
tatea sportivă de masă : pe .lingă re
zultatele bune, au fost sesizate feno
mene de discontinuitate, de neglija
re a etapelor de masă și de festî- 
vism. stabilindu-se măsurile ce se 
impuneau.

muncii în practicarea sistematică si 
organizată a exercițiilor fizice si 
sportului. întru întărirea sănătății si 
puterii de muncă a generațiilor de 
azi și de miine ale patriei noastre, 
în lumina acestui scop nobil, nici un 
efort organizatoric nu poate fi consi
derat prea mare.

G. M1TROI

Sîmbătă a avut loc în Capitală 
semnarea documentelor de consti
tuire a Societății mixte cu sediul in 
România intre Grupul aeronautic 
București și Concernul aeronautic 
vest-germano—olandez V.F.W.-Fok
ker în domeniul fabricării de avioa
ne de pasageri.

La ceremonia semnării au partici
pat tovarășii Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului. Ion Pă- 
tan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio-

Plecarea delegației economice 
guvernamentale din Grecia

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala delegația economică guver
namentală din Grecia, condusă de 
Ioannis Varvitsiotis. ministrul comer
țului, care a participat la lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-elene, 
care au avut loc la București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația elenă a fost salutată de Ma
xim Berghianu, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului

LA TÎRGUL INTERNATIONAL DIN BRATISLAVA
->

Cinci medalii de aur pentru produse 
ale industriei chimice românești

La Bratislava și-a închis porțile 
cea de-a 9-a ediție a Tîrgului inter
național de produse chimice „Incheba 
’77".

Prezentă prin intermediul firmelor 
de comerț exterior „Chimimportex- 
port". „Danubiana" si ..Petrolexport", 
industria chimică românească a ob
ținut un succes de prestigiu, ilustrat, 
printre altele, de cele 5 medalii de 
aur cucerite de produsele noastre 
chimice în cadrul concursului orga
nizat pentru cele mai bune exponate 
prezentate la tirg. Medaliile au fost 
acordate de juriu negrului de fum, 
realizat la Combinatul petrochimic

„Cupa României11 la fotbal 
Azi, finala Steaua — 
Universitatea Craiova

Sezonul fotbalistic se încheie as
tăzi. odată cu disputarea finalei „Cu
pei României" in care se vor intilni 
formațiile Steaua București și Uni
versitatea Craiova. Finala celei de-a 
39-a ediții a popularei competiții se 
va desfășura, cu începere de la ora 
17.15 pe stadionul Republicii din Ca
pitală si va fi arbitrată de loan Igna 
(Arad).

Partida va fi transmisă în direct 
la televiziune si la radio (progra
mul I).

În cîteva rînduri
• In ziua a doua a campionatelor 

republicane de înot ce se desfășoară 
la bazinul Dinamo din Capitală, pro
tagonista întrecerilor a fost tinăra 
sportivă Irinel Pânulescu (in virstâ 
de 14 ani), de la Petrolul Ploiești, 
care a stabilit un nou record natio
nal in proba de 400 m mixt eu 
timpul de 5’12’T/IO. Alte două re
corduri naționale au stabilit Lidia 
Anastaseseu la 100 m bras — 1T7” 
88,100 și Carmen Bunaciu la 200 m 
liber cu 2’12’26 100.

• Simbătă. pe stadionul Republicii 
din Capitală in cadrul competiției 
de atletism „Cupa României". Ar
gentina Menis, de la clubul Dinamo, 
a cistigat proba de aruncarea discu
lui cu rezultatul de 65.28 m. iar 
Claudiu Șușelescu (C.A.U.) a termi
nat învingător la 100 m plat cu 
10”2/10. Alte rezultate ; 100 m plat 
femei : Veronica Buia (Rapid) — 
ll”3/10 ; 110 m garduri : Ervin Se- 
bestyen (Steaua) — 13”8 10 ; 3 000 m 
obstacole : Gheorghe Cefan (Brașov) 
— 8'31”2/10.

• După 4 probe, în campionatele
internaționale de pentatlon modern 
de la București conduce sportivul 
român Constantin Călina cu 4123 
puncte, urmat, de Boris Nikitin 
(U.R.S.S.) 4 022 puncte. Dumitru
Spirlea (România) 4 018 puncte. Iuliu 
Galovici (România) 4 010 puncte. In 
clasamentul pe echipe, locul întîi 
este ocupat de selecționata Româ
niei. Sîmbătă s-au desfășurat între
cerile la tir. probă cîștigată de Con
stantin Călina cu 1 044 puncte și la 
înot primul loc revenind lui Arnold 
Bauhauss (R.F.G.) cu 1 204 puncte. 
Competiția se încheie astăzi cu pro
ba de cros ce se va disputa pe cla
sicul traseu de la Călugăreni.

• Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului de tenis de la Wim
bledon a fost cîștigată de Bjorn Borg 
(Suedia) care l-a învins în finală cu 
3—6, 6—2, 6—1, 5—7, 6—4 pe Jimmy 
Connors (S.U.A.). Jucătorul suedez 
cucerește pentru a doua oară conse
cutiv trofeul acestui prestigios tur
neu. Anul trecut, după cum se știe, 
Borg l-a întrecut în finală pe . Ilie 
Năstase.

• Turneul international de șah de 
la Leningrad a continuat cu runda a 
șasea, in care marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a remizat in 
16 mutări cu marele maestru sovie
tic Vasili Smislov. 

nale. membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe. Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Băncii Române de Comerț Ex
terior. reprezentanți ai Agenției eco
nomice a Republicii Socialiste 
România în R. î'. Germania și ai 
altor instituții centrale, membrii ce
lor două delegații.

Documentele au fost semnate de 
Vasile Bucur, directorul general al 
Grupului aeronautic București, și de 
G. C. Klapwijk, președintele con
cernului. (Agerpres) 

gospodăririi fondurilor fixe, președin
tele părții române in comisia mixtă, 
Constantin Stanciu, adjunct al minis- 
rului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți Ion Brad, ambasado
rul tării noastre la Atena, si Dimitri 
Papadakis. ambasadorul Republicii 
Elene la București.

(Agerpres)

Pitești, gamei de tratament cosmetic 
„Darclee". produsă de întreprinderea 
„Miraj"-București. casetei „Napoca”, 
conținind deodorant și apa de toale
tă superconcentrată si cremei super- 
grasă Bio-ton, ambele realizate la 
întreprinderea „Farmec" din Cluj- 
Napoca. precum si gamei de produse 
chimico-casnice Di-Da, fabricată la 
întreprinderea „Niveea" Brașov.

Referindu-se la participarea între
prinderilor românești la tirg. Jan 
Hrabek, adjunct al ministrului in
dustriei din R. S. Cehoslovacă, a 
spus : „Apreciem prezența României 
la această ediție a Tîrgului „Incheba" 
ca pe un succes deosebit, aceasta de- 
monstrînd rezultatele de excepție pe 
care le-a obținut, industria chimică 
românească. Sintem impresionați de 
dinamica industriei chimice româ
nești. de structura ei diversificată, 
științific orientată, toate acestea per- 
mițîndu-i să dețină un loc fruntaș in 
acest domeniu in rindul țărilor so
cialiste. Sintem. totodată, bucuroși 
să constatăm că relațiile între indus
triile noastre chimice, ca și între 
economiile țărilor noastre, in gene
ral. cunosc o continuă dezvoltare, in 
lumina înțelegerilor stabilite la cel 
mai inalt nivel".

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și e iulie. în țară : Vreme in curs de 
încălzire. Cerul va fi schimbător. Aver
se izolate de ploaie, însoțite de descăr
cări electrice, se vor semnala în prima 
parte a intervalului, îndeosebi in estul 
tării șl zona de munte. Vlnt slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 șl 20 de grade, iar 

'cele maxime intre 24 și 32 de grade.

în București : Vreme tn încălzire. Ce
rul va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie însoțită de descărcări electrice, 
după-amtaza. la începutul intervalului. 
Vint slab pină la moderat.

------------------ RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ------------------  
„NEWSWEEK" :

Prin conducta transalaskeanâ 
a început să curgă petrolul

Una din cele mai mari construcții din
La 20 iunie a fost inaugurată una clin cele mai importante si mai 

costisitoare (7,7 miliarde dolari) construcții din istoria S.U.A. — după 
cum scrie săptăminalul „NEWSWEEK".. încălzit pentru a-și menține 
fluiditatea, in condițiile de temperatură scăzută ale zonei polare, țițeiul 
va ajunge de la Prudhoe Bay (Oceanul Atlantic), punctul de pornire, 
in portul Valdez (Oceanul Pacific), punctul terminus, in circa 30 de 
zile.Inaugurarea acestei conducte reprezintă încununarea a nouă ani de 
lucrări de proiectare și a trei ani de execuție, adesea in condiții dintre 
cele mai dificile.

Formată din țevi din oțel special 
cu un diametru de 1.20 metri, con
ducta. lungă de 1 300 km. traversează 
ea o linie frîntă, cel mai mare stat 
federal american.

Ea străbate permafrostul (solul 
veșnic inghețat) tundrei alaskeene, 
trei lanțuri muntoase și 80 de cursuri 
de apă. Conducta este astfel con
struită încit. să reziste la cutremure 
puternice, cit și la temperaturi de 
minus 50 grade C. Scurgerea petro
lului este dirijată prin ventilă co
mandate electronic, care pot fi ac
ționate prin intermediul unor sate
liți artificiali. Datorită dificultăților 
întîmpinate in timpul construcției, 
cit și a complexității sale a fost de
numită și „o piramidă a epocii con
temporane".

Săptămîni de-a rindul, echipe spe
ciale au făcut pregătiri in vederea 
transportului primelor cantități de 
petrol. Dacă pentru curățirea unor 
conducte construite în condiții clima
terice normale se folosește apă sub 
presiune, în cazul „T.A.P.S." (Trans- 
Alaska Pipeline System, Sistemul de 
conducte transalaskean), datorită 
temperaturilor sub zero — care se

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

Excelentă.
Am fost foarte sensibil la amabilele urări si felicitări ne care ați binevoit 

să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Luxemburgului și vă mulțumesc 
în mod deosebit.

GASTON THORN
Președinte al Guvernului 

Marelui Ducat al Luxemburgului

Constituirea în cadrul Narii Adunări Naționale 
a „Grupului parlamentarilor români pentru securitate 

și cooperare în Europa"
Din inițiativa tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. președintele Republicii 
Sociaîiste România, a fost constituit, 
in cadrul Marii Adunări Naționale. 
..Grupul parlamentarilor români 
pentru securitate si cooperare în Eu
ropa".

Grupul parlamentarilor români iși 
propune să desfășoare o largă acti
vitate in vederea promovării politi
cii partidului și statului nostru in 
problemele securității si cooperării 
în Europa. In acest sens se vor ini
ția contacte cu organisme similare

Cronica
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe, a primit pe Alfredo 
Donoso Donoso. noul ambasador al 
Republicii Ecuador in tara noastră, 
în legătură cu prezentarea scrisori
lor de acreditare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului 
de externe al Marelui Ducat al 
Luxemburgului. Gaston Thorn, pen
tru felicitările adresate cu prilejul 
zilei naționale a acestei țări.

★
Ambasadorul Republicii Democra

tice Sao Tome și Principe în țara

Informație
Analizindu-se împrejurările in care 

s-a produs suspendarea spectacolului 
..Stelele filmului", programat in seara 
zilei de 13 iunie a.c. pe stadionul 
„23 August" din Capitală, s-a consta
tat săvîrșirea unor grave nereguli si 
abateri de către organizatorii acestei 
acțiuni, de către o serie de organe și 
instituții și cadre cu munci de i âs- 
pundere.

Stabilindu-se răspunderile pentru 
aceste neajunsuri, conducerea parti
dului a hotărit :

— Sc atrage atentia Biroului si pri
mului secretar al Comitetului munici
pal de partid București pentru lipsu
rile manifestate in conducerea muncii 
politice și organizatorice legate de 
pregătirea și buna desfășurare a spec
tacolului.

— Se atrage atentia Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
Capitalei pentru lipsă de preocupare 
în executarea controlului asupra or
ganelor de specialitate din subordine, 
privind respectarea disciplinei finan
ciare și asigurarea cadrului legal în 
minuirea și evidenta mijloacelor fi
nanciare de către unitățile cultUral- 
artistice.

— Se atrage atentia conducerii 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste pentru ușurința manifestată 
in asigurarea cadrului organizatoric 
necesar bunei desfășurări a spectaco
lului. in exercitarea controlului pri
vind evidenta si vînzarea biletelor 
de acces, precum si în gestionarea 
corectă a încasărilor.

— Pentru faptul că nu au fost luate 
toate măsurile concrete necesare asi
gurării pregătirii si desfășurării in 
cele mai bune condiții a spectacolului, 
se destituie din funcție secretarul cu 

mențin și în luna iunie — în loc de 
apă s-a folosit nitrogen.

în prima zi, în sistemul de con
ducte au fost pompate 300 000 barili 
(1 baril = 159 litri) de petrol — din 
cele 9.6 miliarde cit se speră să se 
extragă din zăcămîntul respectiv. 
Pentru a umple intreaga conductă 
vor fi necesari 9 milioane de barili. La 
intrare in conductă, petrolul are o 
temperatură de 65 grade C„ așa că, 
datorită marii diferențe de tempe
ratură din interiorul și exteriorul 
conductei, întregul sistem ondulează 
ca un șarpe uriaș. Construcția în li
nie l'rintă. legăturile flexibile, supor- 
ții de alunecare au menirea să pre
vină apariția, in timpul acestei șer- 
puiri. a unor spărturi și altor avarii.

Petrolul a început să înainteze în 
prima zi. cu 1,7 km pe oră. Străbă- 
tind distanța pe jos. echipe speciale 
vor controla, de-a lungul întregului 
traseu, fluxul petrolier în călătoria 
sa de la Prudhoe Bay pină la Val
dez. pentru a da alarma dacă s-ar 
produce^ o spărtură. Pină la sfîrși- 
tul „călătoriei", temperatura petrolu
lui va scădea la 2 grade C, confe- 
rindu-i viscozitatea gudronului. Cele 
12 pompe, instalate de-a lungul tra- 

din parlamentele statelor semnatara 
ale Actului final al Conferinței ge- 
neral-europene. membri ai grupului 
vor participa la reuniuni parlamen
tare consacrate dezbaterii acestor 
probleme.

Adunarea de constituire prezidată 
de tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele M.A.N.. a ales ca președin
te al grupului pe deputatul Vasile 
Pungan. ca vicepreședinți — pe 
deputății Constantin Matei si Cornel 
Mihulecea. iar ca secretar pe depu
tatul Paul Nagy.

zilei
noastră. Maria do Nascimento de 
Graca de Amorim, a depus, simbâ- 
tă. o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★
Simbătă au luat sfirșit in Capitală 

lucrările Conferinței internaționale 
„Industrializare și urbanizare", orga
nizată de Centrul de studii urbane 
al Universității „Johns Hopkins" din 
Baltimore, S.U.A., in colaborare cu 
Institutul de construcții București.

In cursul serii, Centrul de studii 
urbane al Universității „Johns Hop
kins" a oferit la Snagov o recepție 
in onoarea participanților.

(Agerpres)

problemele de propagandă al Comite
tului municipal de partid București, 
președintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă al municipiu
lui si șeful Miliției Capitalei.

— Comitetul municipal de partid va 
dezbate cu activul de partid lipsurile 
manifestate in organizarea si finan
țarea spectacolului si va adopta mă
suri concrete pentru prevenirea in ac
tivitatea de viitor a unor asemenea 
deficiente.

— Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste vor stabili măsuri de 
sancționare a tuturor factorilor vi.no- 
vați din cadrul Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale si 
muzicale si Asociației cineaștilor din 
România. Totodată, se va acționa 
pentru respectarea strictă a prevede
rilor legale, a normelor eticii si echi
tății socialiste.

— Consiliul Culturii si Educației 
Socialiste. Ministerul de Interne si 
Ministerul Finanțelor vor lua măsuri 
pentru respectarea riguroasă a nor
melor legale privind sistemul de vin- 
zare a biletelor dc acces la spectacole 
și gestionarea fondurilor încasate.

Dat fiind că din cercetările de oină 
acum a reieșit că in legătură cu a- 
cest spectacol s-au produs si nereguli 
financiare, ancheta va continua pen
tru stabilirea și sanctionarea celor vi- 
novați.

In vederea asigurării condițiilor 
pentru vizionarea spectacolului „Ste
lele filmului" de către toti posesorii 
de bilete, acesta va fi reprogramat 
in zilele de duminică 17 si luni 18 iu
lie a.c.. pe stadionul „23 August" din 
Capitală.

istoria S.U.A.
seului, sint însă suficient de puter
nice pentru a-i imprima ritmul do
rit de înaintare.

Dacă in perioada cea mai intensă 
de construcție, din vara anului tre
cut. pe șantier au lucrat 16 000 de 
oameni, pentru a asigura funcțio
narea întregului sistem nu vor fi ne
cesari, mai tirziu, decit 450 de mun
citori.

Una din cele mai mari probleme 
a constituit-o protecția mediului 
ambiant. Pentru apărarea florilor 
rare care, in timpul scurtei veri po
lare, transformă tundra intr-o mare 
înflorită, au fost efectuate ocoluri 
(le pină la circa 50 km. ceea ce a ri
dicat costul construcției ; de aseme
nea. la traversarea nurilor, au fost 
ocolite locurile de depunere a icre
lor, iar la traversarea munților 
Brooks, lucrările au fost oprite pe 
perioada nașterii puilor diferitelor 
animale polare. Pe drumurile de mi
grare a animalelor sălbatice, conduc
ta a fost ridicată suficient pentru a 
lăsa loc de trecerg. Pentru a împie
dică eroziunea și pentru refacerea 
florei distruse de mașinile de con
strucție și de camioanele de apro
vizionare. au fost selecționate si ex
perimentate la fata locului 250 de 
soiuri de iarbă. In același scop nu 
fost împrăștiate din elicoptere îngră
șăminte speciale.

Rămîne acum de văzut dacă toate 
aceste măsuri își vor demonstra efi
ciența. astfel incit această lucrare 
monumentală să se integreze, fără 
efecte negative, mediului înconju
rător.

• EXPLOZIA CUNOȘ
TINȚELOR... Cu un seco! in 
urmă, orice om cult iși putea 
însuși in linii mari principalele 
cunoștințe acumulate de omeni
re. Astăzi însă, cantitatea de cu
noștințe crește în ritm atit de 
rapid, incit nimeni nu mai este 
în stare să le rețină pe toate, 
scrie revista ..Reader's Digest". 
In perioada care se scurge de la 
nașterea unui copil și pină ce 
acesta termină cursurile unui 
institut de învățămint superior, 
volumul de informații științifice 
crește de aproape patru ori. In
tre acest din urmă interval și 
împlinirea vîrstei de 50 de ani.

numărul informațiilor se ampli
fică de încă 32 de ori ! Conclu
zia este că omul viitorului apro
piat va trebui, in primul rind. să 
elaboreze o ordine a priorități
lor... ce se cer memorate.

• CERAMICĂ SUPER- 
REZISTENTĂ. In Franta a 
fost, pusă la punct o nouă teh
nică de fabricare a unei cera
mici capabile să reziste la tem
peraturi cu 40 la sută superioare 
celor tolerate de superaliaje. 
Noul tip de ceramică este fabri
cat pe bază de siliconi și nitro
gen, amestecul fiind supus unei

înalte presiuni, la temperaturi 
de 1 700 grade C. Rezultă un 
produs compact, foarte dens, 
care își păstrează nealterată re
zistența pină la 1 400 grade, in 
timp ce superaliajele nu pot su
porta temperaturi peste 1 000 
grade. Pentru noul tip de cera
mică' se deschide perspectivă 
unor largi utilizări in industrie.

© EXPEDIȚIE ȘTIINȚI
FICĂ ÎN PAMIR. Cercetători 
de la Academia uzbecă de știin
țe au încheiat lucrările în ca
drul programului internațional 
Pamir-Himalaya. în cursul cer
cetărilor s-a confirmat anomalia

DE PRETUTINDENI
existentă în scoarța terestră in 
zona Pamirului. Aici grosimea 
scoarței este de două ori mai 
mare decit cea din alte zone 
continentale. S-a realizat, de a- 
semenea, o imagine geologică 
clară privind o suprafață de 
peste o mie de kilometri, pină 
acum puțin cunoscută. Prin son
dări seismice de adîncime s-a 
reușit descoperirea unei centuri 
de minereuri de fier, cu perspec
tive de valorificare, precum și 
a unor zăcăminte de minereuri 
prețioase.

• S.O.S. DIN GALA
PAGOS. Cercetătorii de la 
Fundația din Galapagos au aler
tat de curind opinia publică 
mondială asupra gravei primej
dii pe care o reprezintă pentru 
echilibrul, ecologic al insulelor 
„boom“-ul din ultimii ani al tu
rismului. Aproape toate speciile 
rare găzduite de acest parc na
tural unic în lume — țestoase 
uriașe, cormorani fără aripi, i- 
guane, flamingo roz etc. — sint 
primejduite de adevărata ava

lanșă de turiști curioși. înghițite 
de aceste animale, pungile de 
plastic, șervețelele, tuburile de 
cremă, guma de mestecat le 
Drovoacă ocluzii intestinale, su
focări. cu rezultate adesea fa
tale. Strivirea vegetației contri
buie. de asemenea, la deteriora
rea echilibrului ecologic.

• DE LA FILM, LA 
CURSELE AUTOMOBI
LISTICE. La 52 de ani, actorul 
de film Paul Newman, dețină
tor a mai multor premii Oscar, 
a hotărit să-și schimbe cursul 
vieții, abandonind cinematogra

fia pentru cursele automobilisti
ce. In cursul acestei veri va par
ticipa la dificila cursă de 500 
mile de la Indianopolis. Motivul 
hotăririi : „în fața camerelor de 
vederi am impresia că nu sini 
decit parodia propriei mele per
soane. Vreau să scap de situația 
de a fi nevoit să repet la nesfir- 
șit aceleași roluri, fără nici o 
perspectivă de a înlătura barie
ra tot mai apăsătoare a rutinei 
și stagnării.

• „ARBORE GENEA
LOGIC" ÎN PIATRĂ.
cunoscută pasiunea multor ame
ricani avuți pentru relicve en

gleze — de la săbii și cupe me
talice pină la noduri de piatră 
și biserici din ^>vul mediu, pe 
care le demontează piatră cu 
piatră ~si le reasamblează apoi 
pe celălalt mal al Atlanticului. 
Recent, municipalitatea din lo
calitatea britanică North Cave, 
confruntată cu dificultăți finan
ciare, a făcut o propunere pe 
care o consideră salvatoare : 
pietrele funerare vechi, din ci
mitirul bisericii, pe care nu le 
mai revendică nimeni, să poată 
fi oferite spre vinzare america
nilor doritori să-și creeze un ar
bore genealogic „dovedit" cu in
scripții în piatră. Și amatori au 
și început să se ivească.

natul siderurgic. întreprinderea de 
construcții si montaje siderurgice, 
cit si comitetele de partid de la ni
velul municipal Galați și Tecuci. în 
mai mică măsură se simte acest spri
jin din partea organizațiilor de par
tid de la întreprinderea „Textila" și 
întreprinderea mecanică navală.

Din județul NEAMȚ — Ion 
Manea. „Daeiada" are mult mai 
mult succeș la sate — acolo unde se 
credea că nu prea se poate practica 
sportul. In comunele Borlesti. Ghe- 
răiești. Sâbăoani. Bodești si altele, 
întrecerile de. oină si t-rintă sau de 
orientare turistică au antrenat pină 
in prezent peste 15 000 t ineri si virst- 
nici. In municipiul Piatra Neamț, la

competiții de interes national.

Supunem aceste observații atenției 
organelor de partid. U.T.C. si sindi
cale din județe cu convingerea că 
intervenția lor eficace va putea de
termina o și mai bună desfășurare a 
„Daciadei". astfel incit aceasta să-și 
realizeze ne deplin menirea de a fi 
o competiție pentru toti si o compe
tiție de fiecare zi. atrăgînd si ini
țiind masele de tineri și oameni-ai
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DESCHIDEREA SESIUNII LA NIVEL ÎNALT

A ORGANIZATIEI UNITĂȚII AFRICANE

Pe agendă: probleme de larg interes 
pentru dezvoltarea economico-socială 

a țărilor continentului
LIBREVILLE 2 (Agerpres). — In 

capitala Gabonului — Libreville — 
s-au deschis simbătă după-amiază 
lucrările celei de-a XîV-a sesiuni la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.).

După cum se știe, conferința la 
nivel inalt a fost pregătită de reu
niunea Consiliului ministerial, desfă
șurată tot la Libreville. în cadrul 
căreia au fost, puse la punct ordinea 
de zi si o serie de documente cc vor 
sta in atentia reprezentanților țărilor 
membre la lucrări.

în cadrul înaltului forum deschis 
simbătă la Libreville reprezentanții 
Africii independente vor examina 
un larg cerc de probleme actuale ale 
continentului si. în primul rind. cele 
privind lichidarea ultimelor vestigii

S.W.A.P.O. este gata să sprijine eforturile de a obține
eliberarea Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a informat 
pe cele cinci țări occidentale din 
Consiliul de Securitate (S.U.A.. Fran
ța. Marea Britanie. Canada si R.F.G.) 
care încearcă să obțină pe cale di
plomatică eliberarea Namibiei de

Propuneri ale României în vederea prevenirii 
cursei înarmărilor pe fundul mărilor și oceanelor

GENEVA 2 (Agerpres). — La Con
ferința de examinare a modului de 
îndeplinire a Tratatului privind in
terzicerea amplasării de arme nu
cleare si alte arme de distrugere in 
masă pe fundul mărilor si oceanelor 
si in subsolul acestora, care si-a în
cheiat lucrările vineri la Geneva, 
delegația țării noastre a desfășurat 
o activitate susținută pentru promo
varea pozițiilor României în dome
niul dezarmării, prezentind propuneri 
si documente de lucru.

Reafirmînd conceptul românesc 
asupra dezarmării, prezentat in do
cumentul difuzat la O.N.U. privind 
..Poziția Republicii Socialiste Româ
nia in problemele dezarmării, in pri
mul rind a dezarmării nucleare, și in 
instaurarea unei păci trainice in 
lume", delegația română a propus ne
gocierea de acorduri pentru interzi
cerea completă a activității nucleare 
de ordin militar pe fundul mărilor și 
oceanelor, a amplasării de instalații 
si construcții militare si a creării de 
noi baze militare in mediul marin si 
oceanic, nrecum si desființarea baze
lor navale militare existente. Dele
gația noastră a subliniat necesitatea 
unor măsuri de creștere a încrederii 
reciproce, printre care notificarea

ORIENTUL MIJLOCIU
Interviu al șefului statului egiptean

Abordînd problema palestineană în- 
tr-un interviu acordat revistei liba
neze „Ousbouh Al Arab", președinte
le Egiptului. Anwar El Sadat, a afir
mat necesitatea creării unui stat pa- 
lestinean in Cisiordania și Gaza, a- 
rătind că acest stat ar trebui să aibă 
cu Iordania o legătură oficială, pre
cisă și declarată — menționează a- 
genția M.E.N. 

ale colonialismului si rasismului In 
Africa. întărirea independentei poli
tice si economice a statelor africane.

Pe ordinea de zi se află documente 
elaborate de participantii la sesiunea 
Consiliului ministerial al O.U.A.. în
tre care rezoluții privind adoptarea 
de sancțiuni împotriva regimurilor 
rasiste din Rhodesia si R.S.A. și 
furnizarea de ajutor patriotilor din 
sudul continentului, care luptă pen
tru libertate si independentă.

O atentie deosebită va fi acordată 
problemelor cu caracter economic, 
între care figurează activizarea co
laborării economice interafricane.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de președintele tării-aazdă. Omar 
Bongo. A luat, de asemenea, cuvintul 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

pe cale diplomatică
sub ocupația regimului rasist de la 
Pretoria că este gata să sprijine a- 
ceste eforturi, cu condiția ca orice 
soluție să se bazeze pe prevederile 
rezoluției 385 a Consiliului de Secu
ritate. transmite agenția France 
Presse.

prealabilă a manevrelor militare na
vale de anvergură si invitarea de ob
servatori la asemenea manevre, ne
gocierea de acorduri vizînd renunța
rea la manevre — în special a celor 
care implică componente nucleare și 
sînt destinate să se desfășoare în zone 
de trafic maritim — nrecum si crea
rea de zone de pace în diferite re
giuni ale mărilor si oceanelor. La 
propunerea delegației române, De
clarația finală adoptată de conferință 
subliniază rolul crescînd ai resurse
lor naturale ale mărilor si oceanelor 
în dezvoltarea economică a statelor, 
în special a țărilor in curs de dezvol
tare, si adresează un apel statelor- să 
se abțină de la orice acțiuni de naș 
tură să ducă la accelerarea cursei 
înarmărilor pe fundul mărilor si o- 
ceanelor. împiedicind astfel . explo
rarea si exploatarea resurselor sub
marine in scopuri pașnice. Tot la 
propunerea țării noastre, conferința 
a fost de acord ca O.N.U. să includă 
in preocupările sale colectarea si di
fuzarea de date si informații asupra 
evoluțiilor tehnologice legate de 
obiectul tratatului, astfel incit aces
tea să devină larg accesibile, pentru 
ca statele să poată urmări în condiții 
de egalitate modiil de îndeplinire a 
tratatului.

în ce privește evoluția situației din ■ 
Liban, președintele a propus o reu- I 
niune arabă la nivel inalt, care ar ! 
urma să se desfășoare la Beirut, cu . 
participarea Arabiei Saudite, Egiptu
lui, Kuweitului, Siriei, precum și a j 
președintelui Libanului/ Elias Sarkis, 
și a tuturor părților in conflict, rele- j 
vă agenția citată. 1

Intîlnirea pregătitoare a reuniunii
general-europene

BELGRAD — 2. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite : în ulti
mele zile, in cadrul lucrărilor întil- 
nirii pregătitoare s-au înregistrat 
progrese in elaborarea ordinii de zi 
și în organizarea lucrărilor reuniunii 
de la Belgrad din toamnă a Confe
rinței pentru securitate și coopera
re în Europa. S-a realizat, astfel, un 
larg acord ca, după deschiderea ofi
cială a reuniunii și expunerea intro
ductivă a reprezentantului țării-gaz- 
dă, să fie invitat secretarul general 
al O.N.U.. sau un reprezentant al 
său, să facă o expunere în fața parti- 
cipanților la reuniune. Este evident 
că problemele securității și cooperă
rii in Europa constituie o parte in
tegrantă a securității și cooperării 
mondiale și că rezultatele pe care 
reuniunea de la Belgrad le va ob
ține vor constitui o contribuție la 
întărirea păcii, securității și coope
rării în lumea întreagă. După cum 
se știe, ca urmare a inițiativei 
României, secretarul general al 
O.N.U. a fost invitat atit la prima 
fază a lucrărilor, cit și la faza de 
încheiere a Conferinței general-eu
ropene la care a fost semnat Actul 
final de către cei mai înalți repre
zentanți ai țărilor participante.

S-a conturat, de asemenea, un a- 
cord ca la lucrările reuniunii de la

Reuniunea de la Belgrad-o etapă in dezvoltarea cooperării 
politice, economice și culturale intre statele participante 

Declarațiile cancelarului federal al R.F.G., Helmut Schmidt
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului ..Ne- 
pszabadsag". cancelarul federal al 
R.F.G.. Helmut Schmidt, a subliniat 
că guvernul său consideră reuniunea 
de la Belgrad ..nu ca o încheiere a 
Conferinței de la Helsinki, ci ca o e- 
tapă care va fi urmată de altele". 
..Noi am pornit de la faptul că la 
Belgrad. în primul rind. trebuie să 
se încerce consemnarea în comun a

LA ȘEDINȚA COMISIEI DE ARMISTIȚIU 
DE LA PANMUNJON

Protestul delegației R. P. D.
împotriva provocărilor regimului

Coreene 
de la Seul

PHENIAN 2 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc, la cererea 
părții R.P.D. Coreene, cea de a 384-a 
reuniune a Comisiei de armistițiu. 
Generalul Han Ju Kyung. membru al 
delegației R.P.D. Coreene in Comisia 
de armistițiu, a protestat energic îm
potriva provocărilor comise, sub va
riate forme, de armatele regimului 
Pak Cijan Hi in zona de nord a li
niei de demarcație, relevă agenția 
A.C.T.C. „Armata marionetă sud- 
coreeană continuă fără întrerupere 
provocările militare împotriva părții 
noastre de-a lungul liniei de demar
cație, intr-un moment în care regi
mul sud-coreean recurge la mașina- 
țiuni de război pentru â incita con
fruntarea intre Nord și Sud, sporind 
tensiunea și efectuind manevre de 
luptă", a declarat reprezentantul 
părții nord-coreene. El a arătat că 
in perioada 1 mai — 25 iunie au fost 
comise peste 4 000 de asemenea acte. 
Reprezentantul părții R.P.D. Coreene 
a cerut părții americano—sud-coreene 
să ia măsuri practice pentru înceta
rea actelor de violare a acordului de 
armistițiu și pentru evitarea comite
rii in viitor a unor acte similare, 
relatează agenția A.C.T.C.

★
HAVANA. — Cu ocazia lunii de 

solidaritate internațională cu poporul 
coreean. Secretariatul Executiv al Or

Belgrad șă-și aducă contribuția di
rectorul general al U.N.E.S.C.O. și 
secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Europa 

1 (C.E.E./O.N.U.) care să informeze a- 
supra modului în care cele două or
ganisme. în cadrul propriilor lor pro
grame de activitate, pot să aplice 
prevederile Actului final referitoare 
la domeniile respective de activitate. 
Actul final prevede că. în realizarea 
colaborării lor în domeniile econo
mic. tehnico-stiințific. cultural șt 
educativ, statele participante vor fo
losi cit mai eficient posibilitățile pe 
care C.E.E./O.N.U. si U.N.E.S.C.O. le 
oferă pentru înfăptuirea unor pro
iecte concrete de cooperare.

în vederea contribuției pe care re
prezentanții acestor organisme o vor 
aduce la reuniunea de la Bel
grad. atit conferința generală a 
U.N.E.S.C.O., desfășurată la Nairobi 
în 1976. cit și dea de-a 32-a sesiune 
a C.E.E./O.N.U. au hotărît, in baza 
rezoluțiilor adoptate din inițiativa 
României, ca secretarul executiv al 
C.E.E./O.N.U. și directorul general al 
U.N.E.S.C.O. să facă cunoscută la 
reuniunea de la Belgrad contribuția 
pe care organismele respective o pot 
aduce la traducerea in viață a pre
vederilor Actului final al Conferin
ței general-europene.

tot ce s-a realizat după Helsinki. în 
al doilea rind. trebuie să se încerce 
să se constate în comun ce trebuie 
făcut în viitor pentru a se întruchipa 
in viată intențiile formulate la 
Helsinki",

Cancelarul vest-german s-a pro
nunțat pentru dezvoltarea cooperării 
politice, economice si culturale în 
Europa, pentru limitarea cursei 
înarmărilor.

ganizației de solidaritate a popoare
lor din Asia. Africa și America La
tină (O.S.P.A.A.A.L.) a dat publici
tății un apel, exprimindu-și sprijinul 
ferm și solidaritatea militantă cu 
Cauza justă a poporului coreean, care 
luptă pentru reunificarea pașnică și 
independentă a patriei.

PAKISTAN

Acord între guvern 
și opoziție

ISLAMABAD. — După o noapte 
de negocieri, reprezentanții guver
nului Pakistanului și cei ai opoziției 
din această țară au convenit asupra 
unei formule de compromis in pro
blema reglementării situației poli
tice din țară, formulă ce mai urmea
ză să fie aprobată de Consiliul Ge
neral al Alianței Naționale Pakista
neze, care cuprinde grupările de 

i opoziție.
Actuala criză politică din Pakistan 

are la origine refuzul partidelor de 
opoziție de a considera valabile re- 

I zultatele alegerilor desfășurate în 
| țară în luna martie a acestui an.

Manifestări consacrate 
centenarului 

Independenței de stat 
a României

La Quito a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Lupta pentru 
unitate si independență națională a 
poporului român reflectată in artele 
plastice". Despre semnificația eve
nimentului au vorbit pictorul Nilo 
Yepez, directorul Centrului de pro
movare artistică, și prof. Hector La- 
huate, directorul școlii „România".

Comunitățile de origine română 
din Cleveland. Detroit și Alliance, 
din S.U.A., au organizat reuniuni 
festive in cadrul cărora a vorbit prof. 
Camil Mureșan. de la Facultatea de 
istorie a Universității din Cluj-Na- 
poca.

in editura „Grifo", din Rio de Ja
neiro, a apărut traducerea în limba 
portugheză a cărții' „Transilvania in 
istoria poporului român", de acad. 
Constantin Giurescu.

La Madrid a fost inaugurată o ex
poziție de artă plastică pe tema lup
tei pentru unitate și independență 
națională a poporului român. A vor- I 
bit scriitorul Darie Novăceanu. iar 
apoi a avut loc o gală de filme.

Președintele Carter despre 
perspectivele economiei S.U.A.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Evaluind perspectivele economiei
S.U.A.. președintele Jimmy Carter a 
arătat că obiectivul administrației 
sale este de a echilibra bugetul fede
ral cu un an înainte de termenul sta
bilit inițial (1981). El a arătat că a- 
ceste previziuni pornesc de la pre
misa realizării unei creșteri econo
mice reale de aproximativ 5 la sută 
pentru următorii patru ani si a unei 
descreșteri ..lente, dar permanente" a 
somatului. Președintele a afirmat că 
rata actuală a șomajului, de 6,9 la

agențiile de presă transmit:
Programul româno-cen- 

trafrican de schimburi cub 
turale și științifice pe perioada 
1 iulie 1977—31 decembrie 1978 a fost 
semnat la Bangui de Nicolae Tăbircă, 
ambasadorul țării noastre la Bangui, 
și de Henri Maidou. viceprim-mi- 
nistru, însărcinat cu problemele edu
cației naționale, culturii, artei, spor
tului și tineretului. Programul pre
vede schimburi de specialiști, de for
mații artistice, expoziții, cărți, acor
darea de burse pentru studii și spe
cializare, precum și dezvoltarea rela
țiilor in domeniul informațiilor.

Prim-socretarul P.S.M.S. 
(Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol)', Felipe Gonzalez, a declarat că 
noul parlament, ales la 15 iunie, pe 
lingă problema elaborării noii con
stituții. ar trebui .să examineze cu 
prioritate măsuri de redresare eco
nomică. să adopte reforma fiscală, 
statutul regiunilor, o lege a adminis
trației locale și alta electorală, care 
să permită eliminarea aparatului 
franchist la nivelul municipalități
lor.

Prezidiul Asociației ceho
slovace pentru relații in
ternaționale a hotărit crearea- 
începînd cu data de 1 iulie, a unei 
noi agenții de presă „Orbis". care 
va difuza informații în străinătate

Document al Direcțiunii P. C. Italian 
privind acordul dintre partidele politice 
asupra unui nou program guvernamental

ROMA 2 (Agerpres). — Importanța 
acordului realizat intre delegațiile a 
cinci partide politice ale ..arcului 
constitutional" asupra unui nou pro
gram al guvernului în domeniul eco
nomic și al ordinii publice rezidă și 
în faptul că ..s-a făcut, astfel, un nou 
pas spre dispariția totală a vechilor 
prejudecăți anticomuniste" — se spu
ne intr-im document publicat la 
Roma de Direcțiunea P.C.I. după 
reuniunea sa în care a aprobat acor
dul. Acordul — se arată — este ca
racterizat si de ..amploarea si serio
zitatea convergentelor realizate".

Direcțiunea P.C.I. subliniază, toto
dată. că ..limita fundamentala a în
țelegerii (între cele cinci partide) 
constă în faptul că, în urma menți
nerii Partidului democrat-creștin pe 
poziția sa de închidere a unei noi căi 
de colaborare in guvern nu s-a putut 
face ca acordului asupra programului 
să îi corespundă o soluție politică 
mai adecvată, adică un guvern de 
unitate democratică în care să fie 
forță constitutivă si Partidul comu
nist". ..Aceasta va rămine. insă. în 
continuare obiectivul pentru realiza-

«ută. ar urma să fie coborîtă la 6 Ia 
sută în următoarele 18 luni, pen,tiu 
ca apoi să fie treptat redusă. în vii
torii patru ani. spre 4,5 la sută.

Refefindu-se la evaluările pentrti 
perioada imediat următoare, preșe
dintele Carter a estimat că cheltuie
lile federale vor depăși veniturile cu 
61.5 miliarde de dolari în anul fiscal
1978. După aceasta, decalajul între 
venituri si cheltuieli se va situa la 
31.8 miliarde dolari în anul fiscal
1979, care va reprezenta cel- de-al 
11-lea an consecutiv în care bugetul 
federal este deficitar.

privind realitățile din Cehoslovacia, 
poziția acestei țări fată de proble
mele și evenimentele internaționale 
importante.

In capitala R.S.S. Bieloruse. 
Minsk, s-a deschis expoziția 
„Mobila românească 1977". in 
care iși expun produse peste 40 
de fabrici românești. La festivi
tatea inaugurală au luat parte 
V. F. Mitzkievici. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R.S.S. Bieloruse. I. M. 
Masko. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Bie
loruse. A. A. Kiikov. rtiinistrul ■ 
industriei lemnului, reprezen- 
tanti ai organelor locale de i 
partid și de stat.

Congresul Uniunii Italie
ne a Muncii (U-IL-> deslă- 
șoară lucrările la Bologna. Participă 
circa 1 300 delegați și invitați,, pre
cum și reprezentanți ai sindicatelor 
din peste 40 de țări de pe toate con
tinentele. între delegațiile partici
pante se află și o delegație a
U.G.S.R.. care a prezentat mesajul 
sindicatelor din România.

Un curs internaționalcon- 
sacrat pregătirii de cadre privind a- 
plicatiile in agricultură ale metodelor 
de detectare cu ajutorul sateliților 

rea căreia comuniștii vor lupta" — 
se spune în documentul Direcțiunii 
P.C.I.

★
Vineri seara. Direcțiunea P.D.C, a 

aprobat în unanimitate acordul cu 
partidele comunist, socialist, socia
list-democratic si republican, care 
sprijină cabinetul minoritar în parla
ment prin abținerea de la vot. îm
preună cu liberalii, dar fiecare partid 
din motive diferite.

După cum s-a anunțat anterior, 
partidele socialist, socialist-democra
tic si republican au aprobat — fie
care cu rezervele sale — acordul în
cheiat. care urmează să fie semnat 
luni de liderii celor cinci partide.

MOSCOVA

Convorbiri intre delegații 
ale P.C.U.S. și P.C.I.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Mihail 
Suslov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. Boris 
Ponomariov, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Vadim Zagladin. prim- 
adjunct al șefului Secției internațio
nale a C.C. al P.C.U.S.. s-au întilnit 
vineri la Moscova cu o delegație a 
Partidului Comunist Italian, formată 
din Giancarlo Pajetta. Paolo Bufali- 
ni și Emanuele Macaluso, membri ai 
Direcțiunii P.C.I. în timpul convor
birii — după cum transmite agenția
T.A.S.S. — reprezentanții P.C.U.S. și 
P.C.I. au avut un schimb de păreri 
asupra unor probleme de interes re
ciproc. inclusiv ale relațiilor divre 
cele două partide. Părțile și-au 
pus considerentele în probleme J'e 
constituie în prezent obiectul uni.r 
dezbateri în mișcarea muncitorească.

s-a deschis la Roma sub egida F.A.O. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură). Cursan- 
tii sint statisticieni in domeniul agri
culturii din 18 țări in curs de dez
voltare. Prin acest curs. F.A.O. ur
mărește să sprijine țările in curs de 
dezvoltare in obținerea de informa
ții esențiale, in mod rapid și cu chel
tuieli cit. mai reduse posibil.

Comunicatul comun dat 
publicității după vizita in S.U.A. a 
președintelui Venezuelei. Carlos An
dres Perez, arată că cele două țări 
recunosc necesitatea de a se acționa 
pentru intrarea in vigoare ă Trata
tului de la Tlatelolco. care garantea
ză denuclearizarea Americii Latine, 
și au hotărit să-și unească eforturile 
in lupta împotriva proliferării arme
lor nucleare, fără insă ca prin aceas
ta să fie prejudiciată activitatea de 
cercetare științifică și folosirea in 
scopuri pașnice a energiei atomice.

Guvernul libanez a elab°- 
rat o nouă ..legislație privind publi
cațiile". avind menirea de a sancțio
na mai sever infracțiunile din dome
niul presei și de a permite un con
trol maj eficient al autorităților asu
pra legalității modului de dobindire 
a resurselor financiare de care be
neficiază diversele publicații. Noua 
legislație prevede penalizarea prin 
pedepse privative de libertate si a- 
menzi a furnizării de informații false 
ce dăunează ordinii publice.

CONDIȚIA FEMEII— un proces de emancipare umbrit de persistența discriminării
In anii din urmâ, în contextul transformărilor înnoitoare care au 

loc pe arena mondială, datorită luptei forțelor democratice și progre
siste, au fost obținute și în țările capitaliste dezvoltate un șir de cuce
riri semnificative în ce privește ameliorarea condiției de inegalitate 
în care au fost menținute veacuri de-a rîndul femeile în societatea 
bazată pe exploatare. într-un șir de țări occidentale au fost adoptate 
legi șl măsuri privitoare la îmbunătățirea statutului femeii, la egalitatea 
ei cu bărbatul în muncă și viața socială, beneficierea de anumite 
drepturi politice și sociale. Este însă fapt că — așa cum recunoaște 
însăși presa occidentală — pe o scară largă drepturile proclamate 
formal în constituții și legi nu sint și asigurate în realitate ; in pofida 
măsurilor pozitive persistă discriminări și inechități în diferite domenii, 
cum sînt accesul la anumite funcții și profesii, retribuția, instruirea 
generală și profesională, drepturile politice și afirmarea in viața so
cială. Ca urmare, situația femeii rămîne grav afectată de mentalități 
și practici care lipsesc în fond de drepturi integrale jumătate din 
populația acelor țări. Nu este, ăe aceea, întîmplător că în toate țările 
capitaliste se intensifică lupta femeilor pentru drepturi și libertăți, 
pentru o poziție demnă în societate, pentru o viață mai bună.

Legea proclamă egalitatea... 
dar salariile

În urmă cu peste un an. in Anglia 
a fost adoptată 
„Equal Pay Act", 
arată insuși numele 
adevărat, cu mare intirziere — 
cipiul salariului egal la muncă 
pentru bărbați si femei. După cum 
constată ziarul „Siiddeutsche Zei- 
tung". in răstimpul care a trecut de 
la intrarea in vigoare a legii, situa
ția s-a schimbat prea puțin. ..O 
femeie care lucrează intr-o uzină 
din Anglia este retribuită cu aproape 
50 la sută mai puțin decit 
deși prestează aceeași 
scrie ziarul.

Această discriminare

legea 
care după 

consacră

denumită 
cum 
— e 
prin- 
egală

un bărbat
activitate"

patrona-
SUPL1- 

lire

constituie 
unul din mijloacele la care recurge 
patronatul pentru a-și spori profitu
rile. Astfel, s-a calculat că DISCRI
MINAREA ÎNT MATERIE DE RE
MUNERAȚIE aduce anual 
tului englez UN PROFIT
MENTAR de 600 milioane 
sterline.

«Un milion de femei engleze 
primesc salarii de sclave pentru 
munca prestată la domiciliul lor 
— de regulă confecții — pentru 
un patron. Situația nu este mult 
diferită de cea din epoca vic
toriană- — a declarat recent 
deputatul laburist Cwilym Ro
berts.

răniîn inegale
„.«In întreprinderea in

femeile sint-prost plătite.
sitoare. primesc cu două 
puțin pc oră decit colegii mei. băr
bați» — relatează o

care lucrez, 
Eu. ea vop- 

mărci mai

muncitoare.

O alta completează: «Cind am so
licitat majorarea am primit drept răs
puns un aviz de concediere».

Cele de mai sus sînt extrase pri
mite de revista ,.Der Spiegel" din 
partea unor femei vest-germane, ca 
răspuns la o anchetă cu privire la 
discriminarea față de femei.

Concluzia desprinsă din aceas
tă vastă investigație a fost re
zumată de inițiatoarea ei. pre
ședintele de atunci al Bundesta- 
gului. Annemarie Renger: „PRO
CESUL DE EMANCIPARE AL 
FEMEII ÎNREGISTREAZĂ UN 
EVIDENT RECUL. MAI ÎN- 
TÎI AU FOST EXPEDIATI A- 
CASA MUNCITORII IMI
GRANȚI. ACUM SE ÎNCEAR
CĂ TRIMITEREA FEMEII,OR 
ÎNAPOI LA CRATIȚĂ".

Situații asemănătoare se întil- 
nesc in mai toate țările occidentale. 
Din studii ale Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.) reiese, că in 
prezent remunerația femeilor în ță
rile Pieței comune reprezintă in me
dic 30—50 la sută din salariul băr
baților. Pentru o muncă egală, mun
citoarea belgiană ciștigă cu 34 la sută 
mai puțin, cea olandeză cu 30 la sută, 
cea franceză cu 21 la sută.

Mereu în căutarea ofertelor de serviciu

Ca sute de mii de franțuzoaice, această tînără n-a pierdut speranța de a 
descoperi la mica publicitate locul de muncă salvator. (Foto din publicația 

pariziană „Heures claires")

• Printre medicii italieni, procen
tul femeilor este de 9 la sută; iac 
printre arhitecți — doar de 5 Ia sută.

• Ponderea femeilor americane 
în rindul inginerilor este de 1 la sută, 
în rindul juriștilor — de 3 la sută, 
al medicilor — de 7 la sută.

„Prin constituție, scrie revista ..Ar
beit und Wirschaft", femeia austria
că are drepturi egale cu bărbatul. In 
practică însă, aceasta este o siw i 
lozincă". Din 1514 judecători. „■ ' ’t 
64 sînt femei, iar din 920 proȘlysoU 
universitari — numai 21. -

Formal, aceleași drepturi electorale; în 
practică - o minoritate în funcțiile alese

În țările occidentale, cu unele ex
cepții. dreptul femeilor de a alege si 
a fi alese a fost consacrat in urma 
unor perseverente acțiuni ale forțe
lor de stingă si invingindu-se unele 
rezistente.; realitatea este insă că 
doar un număr redus de femei ajung 
în funcții eligibile.

o Din cele 630 de mandate in Ca
mera Deputatilor. femeilor italiene 
Ie revin 42; in Senat ele dețin doar 
11 din 315 mandate. în Franța, 
femeile formează 53 la sută din 
corpul electoral, dar reprezin
tă doar 2,4 la sută din membrii 
Senatului: 1,8 la sută clin deputății 
Adunării Naționale; 4,6 la sută din

consilierii municipali și 1,7 la sută 
numărul primarilor.

In Statele, Unite a fost propus, 
încă acum i ani, un amenda
ment la Constituție care procla
mă egalitatea in drepturi a fe
meilor cu bărbații — așa-numitul 
Equal Rights Amendament. 
Pină acum proiectul de lege a 
fost votat doar in 35 de state : 
cinci dintre ele l-au respins defi
nitiv. Opoziția manifestată față 
de acest amendament nu lasă să 
se întrevadă că. piuă, in martie 
1979. data-limită pentru ratifi
carea sa, alte state vor vota fa
vorabil.

Mai multe femei ocupate în producție..., 
rata șomajului

Din date oficiale, furnizate de Bi
roul International al Muncii, reiese 
că femeile reprezintă circa 40 LA 
SUTA DIN TOTALUL ȘOMERILOR 
ÎNREGISTRAȚI ÎN ȚĂRILE CAPI
TALISTE, deși ele nu reprezintă nici 
pe departe o asemenea propor
ție printre angajați. Începind cu anul 
1973. PESTE 7 MILIOANE DE FE
MEI din aceste țări ȘI-AU PIERDUT. 
LOCURILE DE MUNCĂ. Numai 
țările membre ale Pieței 
existau, in septembrie 1976. 
FEMEI CARE AU RĂMAS 
POSTURI, situație care s-a 
în 1977, .Comparativ 
dent s-a constatat o creștere a șoma
jului în rindul femeilor: cu 34 
sută în Belgia, cu 
Danemarca, cu 22 
Olanda.

Din cei 1 200 000

dar în urcare și
„Au același nume : CLAUDE. 

Si aceeași virstă. Amindoi au 
absolvii același institut, obtinînd 
fiecare diplomă de inginer pro
gramator. Ambii isi oferă servi
ciile aceleiași firme.

Claude-1 primește răspunsul 
mult așteptat. «Vă rugăm să vă 
prezentați la întreprinderea 
noastră in ziua de,..»

Claude-2 primește, de aseme
nea. răspuns : -Spre regretul 
nostru, sîntem nevoiti să vă in- 
cunoștipțăm că pregătirea dv. 
profesională nu concordă cu ne
cesitățile noastre de personal».

Explicație ? 
BĂRBAT, iar 
MEIE".

Cazuri ca acela de
de ziarul „I'Humanite", sint frecvente 
in țările occidentale.

gistrați la oficiile de plasare italiene, 
peste 800 000 sint femei, relevă re
vista „Tempo". Economistul italian 
Luigi Frei a calculat că potențialul

forței de muncă feminine este de cel 
puțin 15 MILIOANE, dar, in reali
tate, DOAR 5 MILIOANE AU DE 
LUCRU.

Există femei ministru sau director, 
dar majoritatea personalului feminin 
este menținut în sectoare periferice

Revendicări îndreptățite

Claude-1 este
Claude-2... FE-

mai sus. relatat

in
comune
2 067 000

I AllA
agravat

cu anul prece-

la
23 la sută — in 

la sută — în

de șomeri înre-

E adevărat că in cabinetul francez 
unele portofolii sint deținuți' de per
sonalități feminine, că in Anglia o 
femeie este liderul partidului de o- 
poziție. că in R.F.G. o femeie este 
vicepreședintă a Bundestagului, că 
în diferite țări occidentale există fe
mei care s-au afirmat ca oameni de 
știință, artă, cultură, iar altele de
țin funcții dc răspundere in viața 
economică și socială. Nu este însă 
mai puțin adevărat că. drept urmare 
a discriminărilor care se mențin în

ce privește accesul la învățămint, 
promovarea în profesiuni calificate, 
majoritatea femeilor sint folosite, 
chiar și in țări cu un grad avansat 
de civilizație. îndeosebi, doar in ser
vicii auxiliare, in sectoare periferice.

• Astfel, in Franța, doar 0.7 la 
sulă din cadrele superioare anga
jate în industrie sint femei— ceea ce 
înseamnă că din 143 femei angajate 
in industrie numai una este un cadru 
superior.

Pentru ca „drepturile omului" să includă și drepturile femeii. Demonstrație 
la Aylesbury (Buckinghamshire — Marea Britanie)
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