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HOT ARS RE ACongresului consiliilor oamenilor munciidin industrie, construcții și transporturi
Primul Congres al consiliilor oamenilor muncii 

din industrie, construcții Si transporturi, desfășurat 
la București In zilele de 11—13 iulie a.c.. a ana
lizat rezultatele obținute pină acum în realizarea 
actualului cincinal, a dezbătut prevederile supli
mentare fată de Directivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. și a stabilit noi măsuri pentru accele
rarea dezvoltării economico-sociale a tării în pe
rioada următoare și creșterea mai accentuată, pe 
această bază, a nivelului de trai, material si spiri
tual al întregii națiuni. Congresul a analizat acti
vitatea desfășurată pînă acum de organele de con
ducere colectivă, a evidențiat atit realizările, cit 
si lipsurile acestei activități si. in lumina experi
enței pe care consiliile oamenilor muncii au dobin- 
dit-o în cei opt ani de la înființarea lor. a stabilit 
noi măsuri pentru perfectionarea in continuare a 
muncii și creșterea rolului acestora in conducerea 
unităților economice și sociale, pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a democrației muncitorești 
in România.

Reunind pe reprezentanții consiliilor oamenilor 
muncii din întreaga tară, congresul a constituit 
cel mai reprezentativ forum democratic al clasei 
noastre muncitoare, clasa conducătoare a societății, 
care — în dubla sa calitate, de proprietară a mij
loacelor de producție și producătoare a bunurilor 
materiale — participă activ la buna gospodărire 
a unităților economice, industriale, la elaborarea si 
înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare mul
tilaterală a tării, la conducerea întregii societăți. 
Lucrările congresului au constituit o încununare 
a dezbaterilor din adunările generale ce s-au des
fășurat în ultimele luni în toate unitățile econo
mice— la care au participat, practic, întreaga noas
tră clasă muncitoare și în cadrul cărora oamenii 
muncii din industrie, transporturi si construcții 
și-au spus cuvintul asupra problemelor fundamen
tale ale dezvoltării economiei românești in etapa 
actuală, asupra căilor și mijloacelor de a perfec
ționa. în continuare, autoconducerea muncitorească 
în societatea noastră. Prin desfășurarea lucrărilor 
sale si prin hotăririle adoptate, congresul se în
scrie ca un eveniment de importantă istorică în 
afirmarea cu tot mai multă putere a rolului con
ducător al clasei muncitoare în întreaga operă de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
si de înaintare a României spre comunism.

Congresul consiliilor oamenilor muncii aprobă, 
cu* vie satisfacție. în unanimitate, expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae Ceausescu, apreciin
d-o drept un strălucit model de analiză a rolului 
clasei muncitoare in transformarea revoluționară a 
societății românești, a nivelului de dezvoltare la 
care a ajuns industria noastră socialistă, a sarci
nilor ce revin oamenilor muncii din acest impor
tant sector al economiei naționale în actualul cin
cinal și în perspectivă. Congresul dă. totodată, o 
înaltă apreciere orientărilor și concluziilor cuprinse 
In cuvintul rostit de secretarul general al parti
dului Ia încheierea lucrărilor marelui forum al 
clasei noastre muncitoare. Pornind de la evaluarea 
obiectivă, științifică a experienței dobîndite. ex
punerea și cuvintul de încheiere au înfățișat pe 
larg obiectivele și sarcinile ce revin ministerelor, 
centralelor si întreprinderilor, organelor si organi
zațiilor de partid, de masă și obștești în înfăptui
rea politicii partidului de dezvoltare economico- 
socială a țării, a Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism. Congresul apreciază 
ca deosebit de valoroase indicațiile date de secre
tarul general al partidului cu privire la activitatea 
de viitor a consiliilor oamenilor muncii si acelor- 
lalte organe de conducere colectivă, la căile șl 
metodele de perfecționare a muncii acestora în 
vederea creșterii contribuției lor la conducerea și 
buna gospodărire a întreprinderilor și unităților 
economice, la activitatea generală de dezvoltare 
economico-socială a tării, de Îndeplinire si depă
șire a prevederilor cincinalului.

Congresul a dat o înaltă apreciere h'otărlril 
conducerii partidului de a institutionalize Congre
sul consiliilor oamenilor muncii ca for suprem 
de conducere a activității din sfera industriei, 
construcțiilor și transporturilor, urmind să se în
trunească periodic, o dată la cinci ani. De ase
menea, congresul a stabilit constituirea Consiliu
lui național al oamenilor muncii, ca organism 
permanent de îndrumare și control al activității 
in acest domeniu, care se va întruni periodic 
pentru a dezbate planul anual al producției in
dustriale și măsurile de realizare a lui, răspun- 
zind. totodată, de Îndeplinirea hotăririlor Con
gresului consiliilor oamenilor muncii. Formarea 
Consiliului national al oamenilor muncii reprezin
tă un factor de importanță deosebită în sistemul 
democrației noastre. în crearea cadrului organiza
toric cit mai adecvat participării, la scară națio
nală. a clasei muncitoare, a oamenilor muncii, la 
conducerea societății, o puternică expresie a fap
tului că. în tara noastră, poporul își făurește in 
mod conștient și liber propriul viitor, viitorul 
comunist. Congresul ișl exprimă deplina sa sa
tisfacție pentru alegerea ca președinte al Con
siliului national al oamenilor muncii a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin votul unanim și 
entuziast ai celor peste 10 000 de participant la 
congres, care au dat astfel glas voinței și dorin
ței milioanelor de oameni pe care ii reprezintă 
In organele de conducere colectivă. Aceasta ara
tă încă o dată, cu putere. înalta încredere a na
țiunii noastre în partid, in secretarul său gene
ral. prețuirea și stima deosebită de care tovară
șul Nicolae Ceaușescu se bucură in rindurile tu
turor celor ce muncesc din patria noastră pentru 
activitatea neobosită pe care o desfășoară în frun

tea partidului și statului spre binele și fericirea 
poporului român, a progresului și prosperității 
patriei noastre socialiste. Alegerea secretarului 
general al partidului in fruntea Consiliului națio
nal constituie garanția sigură că acest înalt fo- 
Tum își va face pe deplin datoria, asigurînd astfțl 
afirmarea tot mai puternică a rolului clasei mun
citoare în conducerea întregii vieți economico- 
sociale. dezvoltarea democrației muncitorești, în
făptuirea neabătută a Programului partidului.

însușindu-și în întregime aprecierile, conclu
ziile si sarcinile cuprinse în expunerea prezentată 
și cuvintul de încheiere rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. congresul hotărăște ca aceste 
importante documente de înaltă valoare teoretică 
și practică să stea la baza întregii activități a mi
nisterelor si organelor economice centrale, a în
treprinderilor și centralelor, a organizațiilor de 
partid, de stat si obștești, a consiliilor oamenilor 
muncii, a tuturor muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor și specialiștilor din industrie, construcții, 
transporturi și centrale industriale, din întreaga 
noastră economie națională.

II
. Congresul își însușește pe deplin înalta apre

ciere dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu rolului 
și contribuției clasei muncitoare din România — 
puternică forță revoluționară si exponent al in
tereselor si aspirațiilor vitale ale oamenilor mun
cii — la toate marile momente ale istoriei patriei 
din ultimul secol si jumătate, la împlinirea măre
țelor deziderate de independentă și unitate na
țională ale poporului român, la înfăptuirea vic
torioasă a insurecției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste de la 23 August 1944. la cuce
rirea puterii politice si economice în stat și în
făptuirea revoluției și construcției socialiste in 
patria noastră. Congresul apreciază că. prin în
treaga sa activitate — atit în anii de luptă împo
triva regimului burghezo-mosieresc. cit si în pe
rioada construcției socialiste — clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului comunist, s-a dovedit la 
înălțimea măreței sale misiuni istorice, exercitîn- 
du-și cu strălucire rolul său conducător in trans
formarea revoluționară a societății românești, in 
lupta pentru dezvoltarea economică si socială a 
tării pe calea socialismului. Prin aceasta ea și-a 
ciștigat dragostea, stima și încrederea întregului 
nostru popor.

Desfășurîndu-se în anul cînd sărbătorim cen
tenarul Independentei patriei și împlinirea unui 
secol de la constituirea în tara noastră a prime
lor cercuri muncitorești, socialiste, congresul a 
evocat și pus puternic în lumină drumul glorios 
parcurs de clasa noastră muncitoare, de la pri
mele sale începuturi si pînă in ziua de astăzi cînd 
este clasă conducătoare în societate si asigură dez
voltarea națiunii noastre pe calea socialismului si 
comunismului.

Rezultatele strălucite obținute de România^ In 
anii construcției socialiste, creșterea puternică a 
forțelor de producție și dezvoltarea lor armonioasă 
pe întregul teritoriu al tării. înscrierea României 
în rindul statelor cu cele mal ridicate ritmuri de 
creștere a producției industriale — confirmă cu pu
tere marea forță si capacitate de creație a clasei 
noastre muncitoare, a întregului nostru popor, 
care înfăptuiesc cu fermitate politica internă si 
externă a Partidului Comunist Român. Programul 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

III
1. Congresul consiliilor oamenilor muncii a re

liefat cu deplină satisfacție rezultatele deosebite 
obținute de clasa muncitoare, de poporul român 
în înfăptuirea politicii de industrializare a tării, 
în special după Congresul al IX-lea al partidu
lui. De asemenea. au fost subliniate succesele 
dobîndite în înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal, cînd industria a continuat să se dezvol
te într-un ritm înalt, obținîndu-se o însemnată 
depășire a producției planificate.

Succesele obținute de oamenii muncii din in
dustrie, construcții, transporturi demonstrează încă 
o dată justețea și realismul politicii partidului 
nostru, hotărîrea clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii din întreprinderi, șantiere, uni
tăți de transporturi, centrale industriale de a asi
gura înfăptuirea neabătută a obiectivelor între
gului cincinal 1976—1980, a prevederilor suplimen
tare pe care le-am stabilit. Pe baza discuțiilor si 
a angajamentelor asumate in cadrul congresului, 
apare posibilitatea ca. pînă în 1980. să se realizeze 
suplimentar, fată de prevederile cincinalului, o 
producție de 120—130 miliarde lei — cu 20—30 mi
liarde mai' mult decît s-a propus initial in planul 
prezentat congresului.

2. Pornind de la realizările obținute pină acum, 
de la marile resurse si rezerve pe care le are eco
nomia noastră națională, congresul îsi însușește 
pe deplin sarcinile si orientările privind creș
terea și dezvoltarea mai accentuată a tuturor 
ramurilor economiei în actualul cincinal — aceasta 
reprezentînd o condiție de prim ordin pentru re
ducerea decalajului fată de statele avansate eco
nomic. pentru înaintarea mai rapidă a României 
De calea progresului si civilizației.

în acest scop. în cadrul expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. al cuvîntului de încheiere și 
al concluziilor dezbaterilor, congresul subliniază 
necesitatea unirii eforturilor tuturor oamenilor

muncii, ale întregului popor, pentru îmbunătățirea 
activității în toate ramurile și sectoarele indus
triei. în toate compartimentele economice, pentru 
aplicarea fermă a cuceririlor revoluției tehnico- 
știintifice în întreaga sferă a producției materiale.

In domeniul activității de cercetări și prospec
țiuni geologice, al industriei extractive, congresul 
consideră că trebuie intensificate eforturile pentru 
punerea mai eficientă in valoare a resurselor so
lului și subsolului prin descoperirea de noi rezer
ve, îndeosebi de țiței, gaz metan, minereuri de fier 
și minereuri neferoase, pentru lichidarea rămîne- 
rilor în urmă la extracția minereurilor feroase și 
neferoase, introducerea in circuitul economic a al
tor substanțe minerale, a tuturor zăcămintelor cu 
conținuturi mai sărace sau situate în condiții mai 
grele. De asemenea, vor trebui intensificate efor
turile în vederea creșterii mai puternice a pro
ducției de lignit și huilă pentru cocs.

In domeniul energiei electrice. Trebuie luate 
măsuri pentru creșterea producției de energie e- 
lectrică pe bază de cărbuni, reducindu-se cores
punzător utilizarea hidrocarburilor in termocen
trale. Congresul apreciază că este necesar să se 
accelereze realizarea programului de amenajări 
hidroenergetice și să se aplice mai rapid măgurile 
stabilite de conducerea partidului în vederea func
ționării cu maximă siguranță a sistemului energe
tic national, să se ia măsuri ferme pentru redu
cerea pierderilor de energie electrică, atît în cen
trale, cît și în rețeaua de transport și distribuție, 
pentru utilizarea cît mai deplină a resurselor ener
getice secundare și eliminarea oricăror forme de 
risipă de energie.

în domeniul siderurgiei, în paralel cu realizarea 
în anul 1930 a unei producții de otel de circa 770 
kg pe locuitor — ceea ce va situa România în 
rindul țărilor cu industrie siderurgică dezvoltată 
— va trebui să se acționeze. în continuare, pentru 
îmbunătățirea structurii producției, crearea și asi
milarea de noi mărci de oteluri aliate și înalt 
aliate cu proprietăți tehnologice și economice su
perioare. cu garantarea caracteristicilor cerute de 
beneficiari, lărgirea gamei de fabricație a sorti
mentelor de țevi și laminate cu grad înalt de pre
lucrare și precizie, asigurarea unui coeficient de 
folosire a metalului in producția de laminate de 
minimum 85 la sută. >

în domeniul construcțiilor de mașini, congresul 
consideră că pentru sporirea producției de utilai 
tehnologic de 2.7 ori. iar a sectorului de mașini- 
unelte de circa 3 ori. industria noastră construc
toare de mașini trebuie să atace cu curai domenii 
de vîrf. cum sînt utilajele tehnologice de înaltă 
complexitate, mașinile-unelte grele și mașinile- 
agregat. aeronavele turboreactoare și motoarele de 
aviație, calculatoarele electronice de mare capaci
tate. componentele electronice de performantă, 
aparatura modernă de radiocomunicatii, navele 
maritime și utilajele de transport de mare capa
citate, instalațiile de foraj marin și. în general, 
instalații de foraj la mare adîncime. noi tipuri de 
autoturisme și altele. Toate acestea impun o preo
cupare deosebită pentru promovarea concepției 
proprii în realizarea noilor produse, pentru orga
nizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții 
a proceselor tehnologice, sincronizarea perfectă 
a cooperării între întreprinderi.

în domeniul industriei chimice este necesar să 
se acționeze energic pentru punerea în funcțiune 
a capacităților destinate asigurării producțiilor 
planificate de mase plastice, fire, fibre, cauciuc 
sintetic. îngrășăminte. Va trebui să se intensifice 
dezvoltarea chimiei anorganice, valorificîndu-se 
superior zăcămintele de sare. sulf, potasiu si alte 
resurse ale tării. în acest cincinal este necesar să 
se realizeze o creștere substanțială a chimiei de 
sinteză fină si de mic tonaj. îndeosebi a produc
ției de coloranti auxiliari, reactivi si catalizatori.

în industria materialelor de construcții se Im
pune orientarea eforturilor spre realizarea inte
grală a programului producției de ciment — in
clusiv de asimilare a sortimentelor superioare de 
ciment — precum si de dezvoltare a producției de 
materiale ușoare, rezistente si ieftine. Totodată, 
trebuie să se acorde o atentie deosebită aplicării 
programului national de conservare si dezvoltare 
a fondului forestier, realizării prevederilor de îm
pădurire. îndeosebi cu specii valoroase, respectării 
stricte a normelor de exploatare a pădurilor, 
întregul spor de producție în industria de exploa
tare si prelucrare a lemnului trebuie să se reali
zeze prin sporirea gradului de valorificare a ma
sei lemnoase. Se impune, de asemenea, să se 
acționeze mai hotărît pentru extinderea si diver
sificarea sortimentelor de produse finite.

în producția bunurilor de consum accentul 
principal trebuie pus pe realizarea programului 
privind producția și lărgirea sortimentelor de în
călțăminte, țesături, tricotaje, confecții, produse 
electrocasnice, diferite articole de uz gospodăresc 
și folosință îndelungată. Este necesar să se ac
ționeze mai ferm pentru ridicarea calității pro
duselor. îmbunătățirea continuă a tehnologiilor de 
fabricație, dezvoltarea și modernizarea sectoare
lor de finisaj, perfecționarea activității de crea
ție. valorificarea mai bună a materiilor prime și 
materialelor.

în industria alimentară se impune să se acțio
neze pentru sporirea produselor cu valoare nu
tritivă ridicată, lărgirea gamei specialităților de 
panificație, a sortimentelor de produse zaharoa
se, a lactatelor si conservelor de carne. Este ne
cesar să se ia măsuri energice pentru dezvolta
rea mai rapidă a fabricației de produse alimen-
(Continuare în pag. a Iî-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe primul ministru 

al Guvernului Republicii Burundi, 
locotenent-colonel Edouard Nzambimana

Tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază. pe locotenent-colonel 
Edouard Nzambimana. primul minis
tru al Guvernului Republicii Bu
rundi. aflat într-o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră.

Au luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu. primul ministru al guvernului. 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Constantin Bă- 
bălău, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Traian Dudaș. ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Gheorghe'Dobra, prim-adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului si geolo
giei, președintele părții române in 
comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică și tehnică.

Au participat Gaspard-Emery Ka- 
renzo. ministrul geologiei, minelor și 
industriei. Ladislas Barutwanayo, 
ministrul transporturilor și aeronau
ticii. Jonathas Niyungeka. membru 
al Biroului Politic al Partidului Uni
unea pentru Progres National — 
UPRONA — care însoțesc pe primul 
ministru burundez în vizita sa în 
România.

A fost prezent, de asemenea. Li
bere Ndabakwaje, ambasadorul Re
publicii Burundi la București.

Cu acest prilej, primul ministru 
burundez a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea pre
ședintelui Republicii Burundi, colo

nelul Jean-Baptiste Bagaza, un cald 
mesaj de prietenie și stimă, urări 
de noi succese si prosperitate po
porului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat să 
se transmită președintelui Jean- 
Baptiste Bagaza salutul său priete
nesc. împreună cu urări de bunăsta
re si prosperitate poporului burundez.

în timpul întrevederii au fost e- 
vocate cu satisfacție raporturile de 
strînsă prietenie, solidaritate și co
laborare statornicite între țările și 
popoarele noastre, exprimîndu-se 
dorința comună de a dezvolta și di
versifica în continuare cooperarea 
dintre cele două țări, de a extinde 
conlucrarea pe arena internațională, 
în acest context a fost reliefat a- 
portul celei de-a IV-a sesiuni a co
misiei mixte guvernamentale, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat în a- 
ceste zile la București, în promova
rea colaborării bilaterale pe plan e- 
conomic, tehnic, științific si în alte 
domenii de interes reciproc. S-a a- 
preciat că amplificarea conlucrării 
româno-burundeze este în folosul 
ambelor popoare, al luptei generale 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale situației inter
naționale. în acest cadru au fost e- 
vidențiate mutațiile profunde care 
au loc in lume în direcția afirmării 
tot mai puternice a dorinței popoare

lor de a-și făuri viitorul în conformi
tate cu propriile aspirații de liber
tate, independență și progres social, 
subliniindu-se creșterea continuă a 
rolului și influenței în lume a for
țelor progresului, democrației și 
păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat solidaritatea militantă a 
partidului nostru, a întregului popor 
cu lupta popoarelor din Namibia, 
Rhodesia si Zimbabwe pentru liber
tate si independentă națională, 
arătind, în același timp, că Româ
nia se pronunță și acționează con
secvent in sprijinul luptei populației 
din Africa de Sud pentru libertate 
și democrație, pentru realizarea drep
tului său sacru la o viață liberă 
și demnă. A fost evidențiat, faptul 
că întărirea păcii și securității pe 
continentul european servește celor 
două popoare, cauzei progresului și 
înțelegerii în lume.

Schimbul de vederi a reafirmat 
hotărirea celor două țări de a-și 
aduce, în continuare, contribuția la 
soluționarea constructivă a marilor 
probleme care confruntă omenirea, 
la instaurarea intre state a unor ra
porturi întemeiate pe justiție și echi
tate, pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării, făurirea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, realizarea năzuințelor .de pace 
și progres ale popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

Imediat după seceriș- 
însămîntările!

• Condițiile climatice din această vară sînt deosebit de favora
bile obținerii celei de-a doua recolte

• Porumb, legume și plante furajere, pe suprafețe cît mai mari
• Trebuie mai bine organizate transportul paielor, eliberarea și 

pregătirea solului pentru însămînțări
Precipitațiile căzute în 

ultima perioadă, deși au 
îngreunat secerișul, au 
creat condiții favorabile 
pentru culturile succesi
ve. Iată de ce. pentru pu
nerea în valoare a între
gului potențial productiv 
al pămîntului. organiza
țiile de partid de la sate, 
conducerile unităților a- 
gricole și specialiștii au 
datoria să ia toate măsu
rile pentru insămîntarea 
cu cea de-a doua cultură 
a tuturor suprafețelor de 
pe care s-a strîns recolta 
de grîu. Potrivit datelor 
centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă ieri. 14 
iulie. în unitățile agricole 
de stat si cooperatiste au 
fost insămîntate circa 
628 000 ha. De remarcat 
că porumbul pentru boa
be a fost insămîntat pe 
întreaga suprafață prevă
zută. Trebuie să continue 
înaămîntarea legumelor si 
a plantelor furajere. Or. 
în unele județe, chiar din. 
cele fruntașe la seceriș, 
semănatul acestor culturi 
a intîrziat. Astfel, in co
operativele agricole din 
județul Teleorman s-au 
însâmințat 57 la sută din 
suprafețele eliberate, dar 
care reprezintă nu
mai 30 la sută din 
programul de însămin- 
țări. Aceeași situație e- 
xistă și in cooperativele 
agricole din județele Olt.

Stadiul însâmînțâril culturilor succesive la 13 iulie a.c. în cooperativele agricole 
Cifrele înscrise pe hartd reprezintă cît la sută s-a însâmințat din suprafața eliberată

Brăila. Doli ș.a. Rămlne- 
rile în urmă sint cauzate, 
în principal, de neelibera- 
rea operativă a terenuri
lor de paie. Trebuie, de 
aceea, folosite din plin 
presele de balotat, iar u- 
nele suprafețe să fie re

partizate pe oameni, care 
să lucreze în acord global 
la eliberarea lor de paie, 
folosindu-se la transport 
toate atelajele existente 
în unităti. Pretutindeni, 
este necesar să se acțio
neze cu maximă operati

vitate pentru a deschide 
front de lucru semănăto
rilor. Condițiile naturale 
favorabile din acest an 
trebuie folosite din plin 
pentru a obține recolte 
cit mai mari la culturile 
succesive.

în pagina a IV-a: CUM AȚI ORGANIZAT, CUM SE DESFĂȘOARĂ TRANS
PORTUL RECOLTEI? Relatări din județele Arad, lași și Vîlcea

Fontă peste plan
Furnaliștii de la Hunedoara și Că- 

lan au produs peste prevederile de 
plan la zi mai mult de 75 000 tone 
fontă, cantitate ce reprezintă depăși
rea angajamentului asumat în între
cerea socialistă pe 1977. Succesul 
consemnat este rezultatul finalizării 
în practică a unui complex de mă
suri privind perfectionarea tehnolo
giilor de încărcare, topire și elabo
rare a șarjelor, folosirea la para

metri superiori a agregatelor și spo
rirea eficienței întregii activități 
productive.

De menționat că sporul producției 
de metal s-a obținut in condițiile re
ducerii consumurilor specifice fată de 
normele tehnice stabilite. Astfel, la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
s-au economisit, in timpul care a tre
cut din acest an. mai mult de 2 300 
tone cocs metalurgic.
' (Agerpres)

IN PAGINA A IV-A 
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Cuvintul cititorilor, 
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oamenilor muncii
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HOTĂRÎREA
Congresului consiliilor oamenilor muncii
din industrie, construcții și transporturi

(Urmare din pag. I) 
tare preambalate. precum și de preparate jl semi- 
preparata culinare. în vederea ușurării muncii cas
nice.

3. Congresul subliniază, totodată, necesitatea de a 
se acționa mai hotărit. in spiritul indicațiilor cuprin
se in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu, pen
tru îmbunătățirea muncii in domeniul transporturilor. 
Sînt necesare măsuri ferme pentru o mai intensă fo
losire a parcului de vagoane si locomotive, sporirea 
capacităților de incărcare-descărcare în marile combi
nate și in stațiile de frontieră, sincronizarea mai bună 
a circulației Si îmbunătățirea indicilor de exploatare. 
De asemenea, trebuie să se dezvolte mai intens trans
porturile pe Dunăre, precum și pe riurile navigabile 
din interior. Totodată, este necesar să se organizeze 
mai buna exploatare și folosire a flotei maritime si a 
capacităților portuare.

4. întrucît actualul plan cincinal prevede Înfăptuirea 
unui amplu program de investiții — aproape egal cu 
volumul realizat in ultimele trei cincinale — în pe
rioada 1976—1980 urmează a fi date în exploatare 2 400 
noi capacități industriale ce vor asigura o producție 
de 300 miliarde lei. Congresul subliniază necesitatea 
realizării unei îmbunătățiri radicale a activității în 
domeniul construcțiilor. Trebuie să se ia cele mai 
energice măsuri pentru recuperarea rapidă a restan
telor și realizarea integrală a volumului de lucrări de 
construcții planificat, asigurindu-se la timp documen
tațiile tehnico-economice. urgentarea deschiderii 
șantierelor și intensificarea ritmului de execuție a 
lucrărilor. O deosebită atenție trebuie să se acorde 
asigurării utilajelor tehnologice din tară si import, 
in corelare cu graficele de montaj. Este necesar să se 
acționeze mai hotărit pentru accelerarea industriali
zării lucrărilor în construcții, pe baza programului 
de mecanizare stabilit si a creșterii indicilor de uti
lizare a mijloacelor tehnice, pentru mai buna folo
sire a forței de muncă. întărirea ordinii si disciplinei 
pe șantiere, introducerea metodelor avansate de or
ganizare a muncii, generalizarea aplicării acordului 
global pe obiective și lucrări.

Pentru îndeplinirea în mai bune condiții a planului 
de investiții, punerea în funcțiune la termen a noilor 
obiective industriale si realizarea intr-o perioadă cit 
mai scurtă a parametrilor proiectați, congresul îsi ex
primă întregul său acord cu propunerea făcută în ca
drul dezbaterilor — și subliniată în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușeseu si în cuvîntul său de în
cheiere — ca întreprinderile și centralele industriale 
să realizeze o bună parte din lucrările de investiții 
în regie proprie, ceea ce va contribui la accelerarea 
ritmului de execuție a investițiilor, la lichidarea ra- 
minerilor in urmă în acest domeniu.

5. Congresul consideră că în centrul preocupărilor
tuturor întreprinderilor trebuie să se situeze perma
nent ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produse
lor. Se cer luate măsuri ferme pentru realizarea ri
guroasă a sarcinilor de asimilare a noi produse, asi
gurindu-se capacitatea necesară de concepție si exe
cuție. pregătirea tehnică a fabricației, accelerarea pro
cesului de modernizare a producției. Trebuie sa se 
acționeze cu mai multă energie pentru respectarea 
strictă a disciplinei tehnologice și interzicerea cu de- 
săvîrșire a oricăror derogări de ordin tehnic de la 
sarcinile de calitate. : |<i o ’’ ....

6. Congresul își însușește aprecierea din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu privire la faptul 
că unul din imperativele majore ale dezvoltam 
noastre economice in etapa actuală este sporirea 
mai accentuată a productivității muncii. Va trebui 
ca. pe întregul cincinal, in industrie să se realizeze 
o creștere a productivității muncii de peste 55 la 
sută, asigurindu-se pe această cale mai mult de 
80 la sută din sporul producției. In acest scop este 
necesar să se acționeze mai energic pentru mecani
zarea și automatizarea producției, ridicarea calificăm 
profesionale a întregului personal, organizarea știm- 
țifică a muncii, reducerea la strictul necesar a per
sonalului auxiliar și neproductiv și trecerea surplu
sului in sfera producției materiale.

7. O atenție deosebită trebuie acordată reducerii 
cheliuieiilor materiale, îndeosebi a consumurilor de 
materii prime. Este necesar să se acționeze mai 
hotărît pentru reproiectarea produselor, îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație, utilizarea rațională 
a materialelor, extinderea înlocuitorilor. îmbunătă
țirea normării consumurilor, pornindu-se de la cele 
mai bune realizări obținute pe plan mondial, precum 
și pentru valorificarea la maximum a resurselor se
cundare de materii prime și a deșeurilor.

8. Congresul relevă, în mod deosebit, marea im
portanță a dezvoltării cercetării științifice în actualul 
cincinal al afirmării plenare a revoluției tehnico- 
științifice in România. Sarcina fundamentală a cer
cetării o constituie soluționarea din timp a necesi
tăților dezvoltării economice și sociale, sporirea con
tribuției la soluționarea obiectivelor de bază ale 
cincinalului. Cercetarea in construcția de mașini 
trebuie să-sl extindă preocupările in domeniile de 
virf ale tehnicii pentru realizarea în concepție ro
mânească a unor produse de înaltă complexitate, la 
parametri mondiali. Cercetarea trebuia să contribuie 
mai activ la perfecționarea tehnologiilor de produc
ție. la folosirea a noi resurse de energie, valorificarea 
superioară a materiilor prime din țară, îndeosebi a 
hidrocarburilor, reducerea substanțială a consumu

rilor specifice, creșterea randamentelor industriale. 
Trebuie să se acționeze ferm pentru scurtarea du
ratei lucrărilor de cercetare și inginerie tehnologică, 
precum si a termenelor de valorificare în producție, 
pentru creșterea tot mai accentuată a eficienței eco
nomice a soluțiilor.

9. în domeniul învățămîntuluî, pregătirii șl folosirii 
forței de muncă. Modificările profunde care vor avea 
loc în cursul actualului cincinal în structura popu
lației ocupate impun trecerea energică la aplicarea 
măsurilor adoptate de Plenara Comitetului Central 
al partidului privind perfecționarea organizării și 
funcționării învățămintului general, liceal, profesio
nal și superior, asigurarea unei legături mai organice 
a invățămîntului cu producția, pregătirea tinerilor în 
concordanță cu cerințele economiei naționale și vieții 
sociale. Școlile și întreprinderile trebuie să coopereze 
strîns pentru ridicarea conținutului învătămintului- La 
nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, pentru buna organizare a activităților 
productive ale elevilor și studenților, asigurarea 
asistentei tehnice de specialitate, realizarea integrală 
a programelor de perfecționare a pregătirii profesio
nale la locul de muncă.

Se impune, de asemenea, ca toate consiliile oame
nilor muncii să se ocupe mai Îndeaproape de pre
gătirea noilor muncitori si de ridicarea calificării pro
fesionale a celor existenti. de reciclarea tehnicienilor 
și inginerilor în vederea ridicării nivelului general 
de organizare și conducere științifică a întregii acti
vități din întreprinderi, din întreaga economie.

Pornind de la faptul că în ultimii ani în serviciile 
funcționale din întreprinderile și centralele noastre 
a crescut simțitor numărul cadrelor de ingineri și 
specialiști cu o bună pregătire profesională, dar care 
nu sînt folosiți, nici ca timp si nici ca profesie, la 
adevărata lor valoare, fiind antrenați în mare măsură 
în activități neproductive, congresul își însușește pe 
deplin propunerea ca aceștia șă lucreze cel puțin ju
mătate din timpul lor de muncă în secțiile productive 
sau în ateliere de proiectare, compartimente de cer
cetare și inginerie tehnologică, potrivit pregătirii pe 
care o au. în felul acesta se va putea realiza o mai 
bună valorificare a cunoștințelor și pregătirii acestor 
cadre, care își vor aduce, astfel, o contribuție mai 
mare la îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor 
economice și de producție din unitățile respective, 
la dezvoltarea științei și tehnicii in tara noastră.

în același timp, avînd în vedere necesitatea folo
sirii tot mai judicioase a forței de muncă, este ne
cesar ca activitatea personalului auxiliar din între
prinderi — în primul rirrd cel care lucrează în do
meniul aprovizionării, transporturilor interne și alte 
compartimente — să fie astfel organizată incit să-i 
dea posibilitatea de a-și insuși. intr-un termen scurt, 
o meserie de bază și să poată lucra efectiv cel puțin 
jumătate din' timpul său de muncă în sectoarele 
direct productive ale unității respective.

10. Congresul consideră că in domeniul comerțului 
exterior trebuie asigurată creșterea eficientei acestei 
activități, îmbunătățirea structurii exporturilor prin 
majorarea ponderii produselor de inaltă prelucrare și 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al acestora. Tre
buie acționat pentru dezvoltarea in continuare a coo
perării economice a României cu alte state. în spi
ritul politicii externe a partidului nostru, urmează 
să se amplifice și să se diversifice colaborarea eco
nomică cu statele socialiste, cu țările in curs de dez
voltare. cu țările capitaliste avansate, cu toate or
ganismele economice si financiare internaționale. 
Este necesar să se acționeze mai intens pentru pro
movarea formelor noi. superioare, de colaborare, pen
tru creșterea eficientei acțiunilor de cooperare eco
nomică, îmbunătățirea cursului de revenire, partici
parea tot mai avantajoasă a României la diviziunea 
internațională a muncii, crearea premiselor in ve
derea trecerii în viitor spre realizarea convertibilității 
valutei naționale.

11. Congresul dă o înaltă apreciere programului 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu privind ri
dicarea bunăstării materiale si spirituale a întregu
lui popor, satisfacerea în condiții tot mai bune a ce
rințelor de viață ale celor ce muncesc, afirmarea ple
nară a personalității umane. Măsurile initiate de 
partid privind creșterea mai accentuată a nivelului 
de trai al oamenilor muncii asigură sporirea substan
țială. în cursul acestui cincinal, a veniturilor directe 
ale oamenilor muncii atît de la orașe, cit și de la sate.

Congresul apreciază că programul de creștere a ni
velului de trai prevede o corelare mai judicioasă în
tre veniturile directe și fondurile sociale de consum, 
legînd mai strîns cîștigurile oamenilor muncii de re
zultatele concrete din activitatea economico-socială și 
oferindu-le posibilitatea să-și gospodărească venitu
rile corespunzător necesităților si preferințelor pro
prii. De asemenea, congresul consideră că noua Lege 
a pensiilor asigură așezarea acestora pe o bază mal 
rațională. în funcție de aportul fiecăruia la activi
tatea economico-socială. Apreciind că măsurile de 
majorare a retribuției — care au început să se aplice 
eșalonat incepînd de la 1 iulie — ca și majorarea 
pensiilor, asigură ridicarea mai accelerată a nive
lului de trai al tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, congrestil consideră că, corespunzător crește
rii veniturilor populației, va trebui asigurată reali
zarea Programului privind producția și desfacerea 
către populație a bunurilor de consum In perioada 
1976—1980, la un nivel superior prevederilor Direc
tivelor Congresului al XI-lea.

Congresul dă o înaltă apreciere grijii, preocupării 
partidului si statului nostru pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit ale oamenilor muncii. în ac
tualul cincinal vor cunoaște o puternică am
ploare construcțiile de locuințe si acțiunea de siste
matizare a localităților tării. Numărul apartamentelor 
fizice a fost suplimentat fată de plan cu 190 mii — 
ajungîndu-se la peste un milion, fată de 513 mii rea
lizate în perioada 1971—1975. Totodată, se vor realiza 
250—300 mii locuințe din fondurile populației.

Avind în vedere trecerea la aplicarea, incepînd de 
anul viitor, a măsurii de reducere a săptămînii de 
lucru, congresul subliniază necesitatea de a se lua 
toate măsurile pentru pregătirea temeinică a acestei 
importante acțiuni sociale. în special în vederea spo
ririi productivității muncii, a asigurării îndeplinirii 
integrale a indicilor de plan, a tuturor obiectivelor 
cincinalului.

Congresul apreciază că programul creșterii nivelului 
da trai în actualul cincinal reflectă dinamismul eco
nomiei noastre, justețea politicii partidului de dez
voltare puternică a forțelor de producție ca 
factor hotărîtor al progresului multilateral si 
armonios al întregii societăți. Prevederile acestui 
program demonstrează, încă o dată, cu putere faptul 
că în centrul întregii opere de edificare a socialis
mului și comunismului în România se află omul, 
satisfacerea cerințelor sale de viață materiale și spi
rituale, ridicarea pe noi trepte de progres și civili
zație a societății românești.

12. Congresul relevă profundele transformări revo
luționare petrecute în anii socialismului în relațiile 
de producție și sociale, în structura societății româ
nești, în fizionomia și profilul claselor sociale și în 
raporturile dintre ele. Societatea noastră, în care a 
fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului 
de către om, precum și nedreptățile și inegalitățile 
sociale și naționale, este alcătuită astăzi din clase 
și categorii sociale prietene, animate de aceleași in
terese și aspirații, ce conlucrează tot mai strîns pen
tru cauza comună a construcției noii orînduiri, a e- 
dificării socialismului și comunismului în România.

Acționînd în sectorul cel mai avansat al economiei, 
fiind proprietara mijloacelor de muncă celor mai 
înaintate, bazate pe tehnica modernă și pe cuceri
rile revoluției tehnlco-științifice_ contemporane, și, în 
același timp, principala producătoare de bunuri ma
teriale, clasa muncitoare reprezintă astăzi cea mai 
importantă forță a progresului material și social, în
deplinind rolul de clasă conducătoare a întregii so
cietăți. în anii construcției socialiste, odată cu dez
voltarea în ritm înalt a forțelor de producție, au 
crescut puternic rindurile clasei muncitoare, s-au 
produs schimbări adinei în însăși structura sa. Creș
terea de aproape 5 ori a clasei muncitoare, față de 
anul 1938, a fost însoțită de ridicarea substanțială a 
gradului ei de pregătire profesională, științifică și 
culturală.

Congresul a relevat necesitatea creșterii în continua
re a rolului și răspunderii clasei muncitoare în În
treaga viață socială, și, în acest cadru, importanța 
perfecționării continue a democrației muncitorești.

13. Acționînd consecvent pentru asigurarea condu
cerii științifice a societății, partidul nostru perfecțio
nează continuu activitatea statului socialist. Așa cum 
s-a subliniat în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, in actuala etapă de dezvoltare a societății 
românești, viața pune tot mai mult la ordinea zilei 
modificarea unor funcții ale Statului, diminuarea 
laturilor sale represive și accentuarea rolului lui în 
organizarea și conducerea vieții economico-sociale, 
trecerea tot mai accentuată a unor atribuții și răs
punderi pe seama clasei muncitoare, a maselor largi 
de oameni ai muncii. în acest sens capătă o impor
tanță tot mai mare lărgirea cadrului de participare a 
maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții 
economico-sociale. dezvoltarea și perfecționarea auto- 
conducerii muncitorești.

Congresul isi însușește in Întregime aprecierile 
tovarășului Nicolae Ceausescu cu privire la activitatea 
consiliilor oamenilor muncii în cei 8 ani de activitate, 
indicațiile și măsurile privind creșterea mai puternică 
a rolului si răspunderii acestora în conducerea fie
cărei întreprinderi si instituții. Congresul cere consi
liilor oamenilor muncii să acționeze mai ferm pentru 
ridicarea răspunderii fiecărui muncitor, tehnician, in
giner. fată de bunul mers al producției. îndeplinirea 
sarcinilor de plan, gospodărirea judicioasă a mij
loacelor încredințate, apărarea si dezvoltarea proprie
tății socialiste, a avuției naționale — baza creșterii 
continue a bunăstării materiale si spirituale a între
gului popor. Așa cum s-a subliniat în expunerea 
secretarului general al partidului, consiliile oameni
lor muncii trebuie să dezbată si să soluționeze toate 
problemele activității economice si de producție din 
unitățile respective, planurile de dezvoltare si de pro
ducție. planurile financiare si bugetele unităților 
respective. Ele trebuie să facă totul pentru a asigura 
folosirea deplină a tuturor capacităților de produc
ție. pentru a realiza producția planificată cu mini
mum de cheltuieli, acționînd ea nici un ban să nu 
fie cheltuit fără justificare si fără a fi Înregistrat 
corespunzător. Consiliile oamenilor muncii trebuie să 
asigure respectarea riguroasă a legilor statului în 

toate domeniile activității economice — atît tn ce 
privește disciplina financiară, formarea prețurilor, cit 
si promovarea si folosirea cadrelor. Este necesar ca 
toate aspectele activității întreprinderilor — inclusiv 
de ordin social — să stea în atenția consiliilor oa
menilor muncii. Muncitorii, tehnicienii, specialiștii, 
cadrele de conducere care fac parte din consilii tre
buie să fie constienti că ei îi reprezintă pe oamenii 
muncii ce i-au ales si că răspund în fata lor pen
tru felul cum se achită de îndatoririle ce le revin, 
pentru modul cum asigură buna desfășurare a acti
vității economico-sociale. creșterea rentabilității eco
nomice. în legătură cu aceasta, congresul consideră 
că se impune asigurarea unei mai bune reprezentări 
în consilii a secțiilor de producție, lărgirea partici
pării la activitatea lor a muncitorilor si maiștrilor.

Congresul apreciază, de asemenea, că trebuie să 
sporească rolul adunărilor generale din întreprinderi, 
care trebuie să funcționeze ca organe colective de 
conducere ale proprietarilor si producătorilor. Acti
vitatea adunărilor generale trebuie să fie mai ferm 
orientată spre dezbaterea problemelor majore ale 
centralelor si întreprinderilor, in special a măsurilor 
de creștere a eficientei economice, accelerarea intro
ducerii progresului tehnic și științific. întărirea or
dinii și disciplinei în muncă, în scopul îndeplinirii 
în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan. Con
gresul consideră că trebuie să crească rolul adună
rilor generale in aplicarea justă a reglementărilor 
privitoare la cointeresarea materială a oamenilor 
muncii, in ridicarea pregătirii profesionale și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de via
ță ale oamenilor muncii. Adunărilor generale 
le revin mari răspunderi în analiza și orien
tarea activității organelor administrative de condu
cere : ascultind dările de seamă semestriale, ele sint 
chemate să tragă la răspundere pe cei vinovați de 
menținerea unor neajunsuri în activitatea unității 
respective. Trebuie să crească rolul adunărilor gene
rale în conducerea întregii activități, în alcătuirea 
consiliilor oamenilor muncii, ele urmind să confirme 
sau să revoce consiliile oamenilor muncii sau pe unii 
membri ai acestora.

14. Congresul își însușește pe deplin aprecierea din 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu privire 
la rolul sindicatelor în îmbunătățirea activității con
siliilor oamenilor muncii si adunărilor generale, la 
creșterea contribuției lor în punerea largă în valoare 
a inițiativei creatoare a oamenilor muncii, dezvoltarea 
spiritului lor gospodăresc. întărirea ordinii și disci
plinei, sporirea răspunderii față de problemele ge
nerale ale întreprinderii. Congresul subliniază im
portanta deosebită a sarcinilor trasate de secretarul 
general al parti-dului sindicatelor — de a sprijini 
mai susținut activitatea consiliilor oamenilor muncii 
pentru soluționarea problemelor legate de bunul 
mers al producției, inclusiv a problemelor sociale, 
de a-și îmbunătăți în permanentă munca, de a aduce 
Întreaga lor contribuție la aplicarea legislației mun
cii și. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață 
in conformitate cu politica generală a partidului și 
statului, de a organiza și răspunde nemijlocit de 
efectuarea controlului muncitoresc, de realizarea 
autocontrolului oamenilor muncii.

Congresul își însușește, de asemenea, aprecierile din 
expunerea tovarășului Nicolae^țleaușescu cu privire 
la rolul și contribuția pe care, organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist sînt chemate să o aducă la îm
bunătățirea activității consiliilor oamenilor muncii, 
.prin mobilizarea și punerea cit mai largă in valoare 
a elanului și energiei creatoare a tineretului, a uriașei 
forte pe care o reprezintă tinăra generație, care, in 
multe întreprinderi, reprezintă majoritatea muncito
rilor.

Totodată, pornind de la rolul important, al femeilor 
— care constituie o parte importantă a clasei noastre 
muncitoare și joacă un rol activ, de mare însemnă
tate, în realizarea tuturor programelor de dezvoltare 
a tării — congresul iși însușește pe deplin indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu privire la promo
varea mai susținută a acestora In diferite activități 
de conducere — inclusiv în consiliile oamenilor mun
cii — la crearea condițiilor pentru participarea lor 
tot mai activă în toate domeniile și la toate nivelu
rile. la organizarea și buna desfășurare a vieții eco
nomico-sociale. la conducerea societății.

15. In expunerea sa. tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a subliniat că îndeplinirea în condiții tot mai bune 
a rolului clasei muncitoare, ridicarea la un nivel gi 
mai înalt a activității consiliilor oamenilor muncii de
pind într-o măsură hotăritoare de îndrumarea și con
ducerea acestei activități de către organele și orga
nizațiile de partid. Dînd o înaltă prețuire muncii des
fășurate de organele și organizațiile de partid pentru 
conducerea și îndrumarea întregii activități din între
prinderi și unități economice, congresul își însușește 
pe deplin aprecierile secretarului general al partidului 
cu privire la faptul că întreaga activitate a consi
liilor oamenilor muncii șl adunărilor generale trebuie 
să se bazeze pe Îndrumarea șî conducerea de către 
partid, prin integrarea organică a comuniștilor în via
ta și munca fiecărui colectiv, prin participarea lor 
directă, în primele rinduri. la buna desfășurare a 
activității fiecărei unități economice și sociale.

16. Congresul apreciază eă perfecționarea, in con

tinuare, a democrației socialiste reprezintă o trăsă
tură definitorie a dezvoltării societății românești în 
etapa actuală. Recentele hotăriri ale Comitetului Cen
tral privind reeducarea prin muncă a persoanelor 
care comit abateri și încălcări ale normelor de con
viețuire socială și ale legilor tării, precum si cele 
privind creșterea rolului și răspunderii organizațiilor 
de partid și de stat, de masă și obștești, ale uniunilor 
de creație, presei și televiziunii, instituțiilor de artă 
și cultură in activitatea de informare și educare so
cialistă a oamenilor muncii, reprezintă o nouă expre
sie a preocupării partidului și statului pentru per
fecționarea democrației noastre socialiste, pentru tre
cerea pe primul plan a răspunderii oamenilor muncii 
în reeducarea celor ce comit abateri. Aceste măsuri 
corespund pe deplin prevederilor Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea. cerinței obiective de așezare 
pe baze noi a raporturilor dintre om și societate, de 
aplicare fermă în viată a principiilor eticii și echi
tății socialiste, a normelor socialiste de conviețuire 
socială. De asemenea, congresul apreciază că măsu
rile privind întărirea conducerii oolective a organelor 
de informare în masă și de răspîndire a culturii și 
artei sînt o expresie a marilor drepturi și libertăți 
de care se bucură toti oamenii muncii din România, 
inclusiv in exprimarea opiniilor lor prin intermediul 
presei și în creația iiterar-artistică. a posibilităților 
nelimitate ale tuturor celor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, de a participa tot mai activ la dez
voltarea întregii vieți spirituale a tării.

17. Congresul își însușește, pe deplin, indicațiile cu
prinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu cu 
privire la rolul și răspunderile ce revin consiliilor 
oamenilor muncii în intensificarea activității politico- 
educative. de formare a omului nou. înaintat, al so
cietății noastre. Congresul cheamă consiliile oamenilor 
muncii să acționeze mai hotărît și să-și sporească con
tribuția la întreaga muncă politico-educativă. folosind 
mai intens mijloacele și posibilitățile de care dispun 
in această direcție. Totodată, congresul se adrese- 1 
organelor colective de conducere ale presei si rad';>- 
televiziunii. ale instituțiilor de artă și cultură, uniu
nilor de creație, chemindu-le să militeze susținut pen
tru îmbunătățirea conținutului muncii lor. pentru edu
carea socialistă a maselor, promovarea principiilor eti
cii și echității socialiste în toate domeniile vieții sociale, 
lărgirea orizontului ideologic, politic, de cunoaștere și 
cultură al întregului popor, formarea unei atitudini 
noi. înaintate față de muncă și societate.

Congresul își exprimă convingerea că perfecționa
rea in continuare a organizării și conducerii sociștă-’ 
ții. dezvoltarea democrației socialiste, intensificarea 
muncii politice de educare socialistă a maselor vor 
determina un nou și puternic avînt în construcția noii 
orînduiri sociale. în înflorirea multilaterală a patriei 
noastre.

18. Congresul consiliilor oamenilor muncii apre
ciază și își însușește pe deplin orientările și sarcinile 
cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
privind activitatea internațională a partidului si sta
tului nostru. Pornind de la realitățile vieții contempo
rane. de la profundele transformări revoluționare pe
trecute în lume. România va întări în continuare 
prietenia, colaborarea și solidaritatea cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare si țările ne
aliniate. va lărgi cooperarea cu toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială, își va spori contribuția 
la soluționarea constructivă a marilor si complexelor 
probleme de care depinde asigurarea destinderii, pro
gresului si păcii în zilele noastre. Congresul dă o 
înaltă apreciere orientărilor stabilite -în expunere cu 
privire la activitatea partidului nostru de întărire a 
colaborării cu partidele comuniste si muncitorești, de 
extindere a legăturilor sale cu alte partide si organi
zații ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste si 
social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, 
cu partide democratice si progresiste. în lupta pentru 
progres social și pace, pentru o lume mai bună si 
mai dreaptă. Congresul exprimă si cu acest prilej 
hotărirea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor mun
cii de a-și aduce contribuția activă la promovarea 
fermă a politicii internaționale a partidului si statu
lui nostru consacrată cauzei socialismului si păcii, 
destinderii, colaborării și înțelegerii între națiuni.

★
Congresul consideră că sînt create toata condițiile 

Si dispunem de tot ceea ce este necesar pentru înfăp
tuirea exemplară a hotărîrilor adoptate în vederea 
transpunerii în viață a politicii partidului, a indicați
ilor secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, privind făurirea unei economii moderne, 
de înaltă eficientă si randament, dezvoltarea gene
rală a tării și ridicarea ei pe noi trepte de civilizație 
si progres, creșterea bunăstării materiale si spirituale 
a întregului nostru popor.

Congresul își exprimă convingerea că eroica noas
tră clasă muncitoare, toți oamenii muncii din indus
trie. construcții, transporturi, indiferent de naționali
tate, îsi vor uni tot mai strîns eforturile si isi vor 
consacra întreaga lor capacitate de creație măreței 
cauze a progresului și înfloririi patriei noastre so
cialiste. înfăptuirii istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XI-lea privind edificarea pe pămlntul României a 
societății socialiste multilateral dezvoltate. înaintarea 
victorioasă a tării noastre spre comunism.

Puternică cetate industrială, Combinatul petrochimic de la Pitești iși inscrie realizările în activitatea susținuta, a întregii economii, de iniuptuire a sarcimior sporite ale actuaiului cincinal Foto ; S. Cristian
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Congresului consiliilor 

oamenilor muncii din industrie,
construcții si

9 9
Congresul consiliilor oamenilor muncii din Industrie, construcții și transporturi — cel mai reprezentativ forum demo

cratic al clasei muncitoare din România — ne-a oferit prilejul sâ facem o analiză aprofundată și cuprinzătoare a realizărilor 
obținute în actualul cincinal, să dezbatem prevederile suplimentare față de Directivele Congresului al Xl-lea al P.C.R. și să 
adoptăm noi măsuri în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și sarcinilor stabilite pe întregul cincinal 1976—1980, a acce
lerării dezvoltării economico-sociale a țării în perioada care urmează. De la tribuna congresului și în cadrul secțiunilor am 
dezbătut pe larg modalitățile de îndeplinire a acestor sarcini, de înfăptuire a marilor îndatoriri și răspunderi ce revin clasei 
muncitoare în conducerea societății, în marea operă de construcție socialistă și comunistă din patria noastră. Am adoptat 
hotărîri deosebit de importante cu privire la căile și mijloacele de sporire a participării oamenilor muncii la organizarea și con
ducerea întregii vieți economice și sociale, de creștere a rolului consiliilor oamenilor muncii și adunărilor generale în conduce
rea unităților economice și sociale, în asigurarea progresului armonios și multilateral al societății noastre.

Noi, participanțil la marele forum democratic al muncitorimii, ne exprimăm deplina noastră satisfacție pentru faptul că 
congresul nostru, dînd glas voinței unanime a întregii noastre națiuni, a dragostei și încrederii nemărginite a tuturor oame
nilor muncii în partid, în conducerea sa, a ales ca președinte al Consiliului național al oamenilor muncii pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, cel mai iubit fiu al clasei noastre muncitoare, al poporului nostru. Aceasta Consti
tuie cea mai sigură garanție a îndeplinirii cu succes a marilor sarcini și răspunderi ce revin Consiliului național, consiliilor 
oamenilor muncii.

Spiritul profund științific — exemplu de analiză realistă și exigentă — în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat 
în fața congresului marile rezerve de care dispune industria noastră socialistă în vederea îndeplinirii și depășirii obiectivelor 
stabilite în cincinal, orientările și indicațiile de o inestimabilă valoare pe care secretarul general al partidului le-a formulat 
atît în expunere, cît și în cuvîntul de încheiere a congresului constituie pentru noi toți un însuflețitor program de acțiune, un 
mobilizator îndemn de a ne uni și mai strîns forțele, și a acționa, sub conducerea partidului, pentru a obține noi și tot mai 
însemnate succese în activitatea viitoare consacrată înfăptuirii politicii de industrializare, dezvoltări, economico-sociale a pa
triei, ridicării României pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres. Realizările pe care le-am obținut în primul an al cin
cinalului, munca încununată de succes din primuf semestru al anului în curs, demonstrează în mod elocvent că stă în puterea 
noastră, a clasei muncitoare, să obținem și în partea a doua aanului 1977, ca și în următorii ani ai actualului cincinal, rezultate 
și mai mari în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea. Dind expresie voinței noastre unanime de a traduce în viață hotărîrile 
Congresului consiliilor oamenilor muncii, prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi, participanții la marele forum 
reprezentativ al clasei muncitoare din România — muncitori, tehnicieni, ingineri din întreprinderile industriale, de construcții, 
transporturi și din centralele industriale, din ministerele economice — adresăm clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră chemarea înflăcărată de a munci cu abnegație și dăruire, de a face totul pentru a asigura îndeplinirea exem
plară a obiectivelor și a prevederilor suplimentare ale actualului cincinal — etapă importantă pe calea realizării Programului 
partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre societatea comunistă, de 
înflorire multilaterală a națiunii noastre socialiste.

transporturi

Muncitori, tehnicieni,

ingineri și specialiști din

întreprinderile industriale!
Pornind de la Importantele obiective stabilite în cincinal cu 

privire la dezvoltarea bazei de materii prime, congresul vă chea
mă să munciți cu pasiune și dăruire, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate pentru ca, prin eforturile și priceperea voastră, să 
aduceți o contribuție tot mai mare la descoperirea de noi rezerve 
energetice și minerale, la valorificarea cu maximum de eficiență 
a tuturor bogățiilor naturale ale patriei, în vederea asigurării din 
țară, într-o măsură tot mai însemnată, a mijloacelor necesare 
dezvoltării economiei naționale I

Pentru realizarea marilor obiective privind creșterea și buna 
gospodărire a producției de energie electrică și a altor resurse 
energetice, congresul vă cheamă să acționați cu maximă exi
gență și spirit de răspundere I Introduceți în conducerea și func
ționarea centralelor electrice, a întregului sistem energetic ordine 
șl disciplină desăvîrșită I Dovediți prin faptele voastre că știți să 
gospodăriți cu rezultate economice optime resursele de energie 
ale economiei noastre, în interesul progresului mai rapid al pa
triei, spre binele întregului popor I

Congresul vă cheamă să faceți, și în continuare, totul pentru 
creșterea producției de metal, pentru gospodărirea și utilizarea 
cu maximum de randament a acestei mari și deosebit de pre
țioase bogății I Acționați pentru folosirea cu rezultate superioare 
a tuturor instalațiilor și capacităților siderurgice, prin îmbunătă
țirea radicală a structurii producției de metal și extinderea fabri
cației sortimentelor valoroase la parametrii calitativi de care are 
nevoie economia noastră. Aduceți-vă, in acest fel, contribuția ia 
realizarea în condiții superioare a întregului proces de indus
trializare a țării, de dezvoltare in ritm inalt a producției materiale 
din patria noastră I

Congresul vă cheamă să nu precupețiți nici un efort pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a marilor sarcini de creș
tere a producției de utilaj tehnologic și de mcșini-unelte, a elec
tronicii, opticii, mecanicii fine, a tuturor celorlalte subramuri mo-_ 
derne ale industriei construcțiilor de mașini în actualul cincinal.' 
Acordați o atenție deosebită pregătirii tehnice a fabricației, orga
nizării și desfășurării în cele mai bune condiții a proceselor teh
nologice, incorporării în producție a celor mai noi cuceriri ale 
științei șl tehnicii moderne.

Asigurați tuturor produselor pe care le realizați înalțl para
metri calitativi, performanțe tehnice și economice cit mai ridi
cate I

Congresul vă cheamă, totodată, să răspundeți printr-o muncă 
susținută marilor sarcini de dezvoltare puternică a industriei chi
mice, în vederea valorificării superioare a resurselor de materii 
prime Interne, pentru realizarea unei game largi de produse care 
să satisfacă pe deplin necesitățile tuturor ramurilor industriei, 
agriculturii, ale întregii economii naționale. Acționați cu hotărire 
pentru punerea în funcțiune și folosirea optimă a capacităților și 
instalațiilor de producție, pentru realizarea de producții superi
oare și de calitate comparabilă cu cele mai bune realizări obți
nute pe plan mondial I Asigurați prin activitatea voastră punereă 
cit mai largă în valoare a resurselor țării în acest domeniu I

Creșterea continuă a nivelului de viață, materială șl spirituală 
a poporului, înflorirea multilaterală a patriei noastre constituie 
scopul întregii activități economice. Congresul vă cheamă, dragi 
muncitori, tehnicieni, ingineri șl specialiști, să faceți totul pentru 
ca, prin munca voastră harnică și pricepută, să sporiți neconte
nit producția de bunuri destinate populației. Acționați hotărît 
pentru creșterea producției și îmbunătățirea calității mărfurilor, 
faceți-vă un titlu de onoare din a produce și pune la dispoziție 
populației bunuri de consum tot mai multe, mai bune și mai fru
moase I Aduceți-vă în mod nemijlocit contribuția la îndeplinirea 
cuprinzătorului Program de dezvoltare și diversificare a produc
ției de bunuri de larg consum elaborat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. expresie a grijii permanente a partidului șl 
statului față de om, a preocupărilor pentru binele și fericirea tu
turor cetățenilor țării I

Muncitori, tehnicieni

și ingineri din construcții!
Planul cincinal prevede înfăptuirea unui volum de Investiții a- 

proape egal cu volumul realizat în ultimele trei cincinale. în pe
rioada 1976—1980 vor fl construite șl date in exploatare 2 400 noi 

capacități industriale și va fi realizat un număr de peste 
1 000 000 apartamente. Aceasta reprezintă o sarcină de cea mai 
mare importanță pentru dezvoltarea și modernizarea forțelor de 
producție ale țării, pentru progresul mal accelerat al patriei pe 
calea civilizației, a creșterii bunăstării poporului. Pentru reali
zarea acestor importante sarcini, congresul vă cheamă să acțio
nați energic pentru perfecționarea întregii activități din construc
ții, realizarea și darea la timp in producție, la capacitatea proiec
tată, a tuturor obiectivelor prevăzute în planul de investiții I Luați 
cele mai hotărite măsuri în vederea urgentării deschiderii șantie
relor și intensificării ritmului de execuție a lucrărilor. Asigurați 
toate măsurile pentru accelerarea Industrializării lucrărilor pe 
baza programului de mecanizare, pentru creșterea indicilor de 
utilizare a mijloacelor tehnice, pentru gospodărirea cu maximum 
de chibzuință a materialelor. Folosiți cu maximă eficiență forța 
de muncă și timpul de lucru, întăriți ordinea și disciplina pe toate 
șantierele. Militați susținut pentru promovarea metodelor celor 
mai înaintate de organizare a muncii, pentru executarea la timp 
și de bună calitate a tuturor lucrărilor I

însușindu-și pe deplin indicațiile cuprinse în expunerea șl 
cuvîntul de încheiere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum 
și propunerile făcute în cadrul dezbaterilor, congresul adresează 
oamenilor muncii din centralele industriale și întreprinderi che
marea de a prelua asupra lor o bună parte din lucrările de in
vestiții, executînd asemenea lucrări în regie proprie. Aceasta va 
contribui, fără indoială, la accelerarea ritmului de execuție a in
vestițiilor, la punerea în funcțiune la termen a noilor obiective și 
atingerea, intr-o perioadă cît mai scurtă, a parametrilor proiec
tați.

Lucrători din domeniul

transporturilor!
Dezvoltarea în ritm Intens a economiei naționale, realizarea 

marilor obiective și sarcini pe care le avem de îndeplinit în ca
drul actualului cincinal pun în fața voastră cerințe deosebite. 
Congresul vă adresează chemarea ca, odată cu accelerarea do
tării cu mijioace de mare productivitate, să acționați hotărît pen
tru perfecționarea . activității in transporturile pe calea ferată, 
rutiere, aeriene și navale, sâ vă intensificați eforturile pentru 
a asigura folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor în do
tare, pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru sincronizarea 
mai bună a circulației și îmbunătățirea generală a organizării 
muncii! Acordați cea mai mare atenție bunei funcționări a trans
porturilor, astfel incit această ramură deosebit de importantă a 
economiei să răspundă pe deplin cerințelor în continuă creștere 
ale industriei noastre naționale, ale creșterii nivelului de trai al 
populației I O sarcină importantă care trebuie să stea perma
nent in fața voastră este extinderea, in continuare, a acțiunii 
de optimizare a transporturilor, infăptuirea programelor de intro
ducere a conteinerizării și a altor metode moderne de transport, 
în vederea îmbunătățirii mai rapide șl substanțiale a muncii în 
acest important sector al economiei naționale.

Specialiști din industrie,

cercetători,

oameni de știință!
înfăptuirea într-un ritm tot mal înalt a obiectivelor cincinalu

lui 1976—1980, a tuturor sarcinilor privind progresul economic 
șl cultural al patriei noastre cere cercetătorilor, oamenilor de 
știință să aducă o contribute tot mai însemnată la moderni
zarea forțelor de producție, la ridicarea nivelului calitativ al eco
nomiei, la întreaga activitate de perfecționare a organizării șl 
conducerii societății. Dispunem de programe și prognoze de cer
cetare științifică pe termen lung, precum și de programe spe
ciale pe probleme prioritare. Statul nostru socialist alocă în acest 
cincinal, pentru perfecționarea bazei materiale a cercetării știin
țifice, fonduri aproape duble față de cincinalul anterior și de 
circa 6 ori mai mari decît în perioada 1966—1970. Congresul vă 
adresează chemarea să folosiți cu maximum de eficiență condi
țiile minunate care vi s-au creat pentru a contribui tot mai activ 
la soluționarea la timp a problemelor ridicate de progresul eco
nomiei naționale, la perfecționarea tehnologiilor de producție, fo
losirea de noi resurse de energie și valorificarea superioară a 

materiilor prime, la scurtarea duratei lucrărilor de cercetare șl 
la creșterea randamentelor Industriale. Congresul adresează tu
turor lucrătorilor din cercetare șl Inginerie tehnologică chemarea 
de a munci cu pasiune șl dăruire pentru elaborarea, prlntr-o 
strînsă conlucrare, unor soluții optime de perfecționare șl ridicare 
a parametrilor calitativi al produselor, de scurtare a termenelor 
fiecărei etape a ciclului cercetare-lnginerle tehnologlcă-produc- 
ție. Faceți totul ca, într-adevăr, actualul cincinal să devină cin
cinalul desfășurării largi a revoluției tehnico-științlflce in Româ
nia I

Congresul vă cheamă, totodată, să asigurați în flecare cen
trală Industrială, întreprindere, secție sau atelier o organizare 
superioară care să permită folosirea cu maximum de randament 
a forței de muncă, a cunoștințelor șl pregătirii profesionale a 
muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor. In spiritul 
propunerilor făcute, congresul cheamă cadrele de Ingineri șl spe
cialiști care dispun de o bună pregătire profesională, dar care 
nu sînt folosite la adevărata lor valoare, fiind antrenate în mare 
măsură în activități neproductive, să lucreze cel puțin |umătate 
din timpul lor de muncă în secțiile productive sau in ateliere de 
proiectare, compartimente de cercetare șl inginerie tehnologică, 
potrivit pregătirii pe care o au. in felul acesta vă veți aduce, 
dragi tovarăși — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntul de încheiere a congresului — o contribuție mai 
mare la îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor economice și 
de producție din unitățile respective și, in același timp, vă veți 
putea menține și dezvolta cunoștințele de specialitate.

în vederea mai bunei folosiri a forței de muncă, congresul 
cheamă, totodată, personalul auxiliar din întreprinderi — in pri
mul rînd cel care lucrează în domeniul aprovizionării, transpor
turilor interne șl alte compartimente — și care nu este pe de
plin ocupat pe intreg parcursul lunii, să-și însușească intr-un ter
men scurt o meserie dintr-un domeniu productiv al unității res
pective. în acest fel veți putea și voi, dragi tovarăși, să participați 
efectiv la bunul mers al activității întreprinderilor, consacrîndu-vă 
cel puțin |umătate din timp muncii în sectoarele direct produc
tive șl aducîndu-vă, pe această cale, un aport și mal însemnat 
ia întreaga dezvoltare a societății noastre socialiste I

Muncitori, tehnicieni

și ingineri, membri ai

consiliilor oamenilor muncii!
în spiritul aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, al in

dicațiilor și măsurilor stabilite de partid cu privire la perfecțio
narea continuă a cadrului organizatoric de participare efectivă, 
nemijlocită a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la 
elaborarea și adoptarea deciziilor care privesc infăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a construcției socialiste, consiliile oame
nilor muncii au fost învestite cu mari răspunderi și atribuții in 
dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor activității econo
mice, inclusiv pentru realizarea sarcinilor la export și dezvol
tarea cooperării economice internaționale, pentru gospodărirea 
avutului obștesc, întărirea proprietății socialiste, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă șl viață in toate unitățile economice, pen
tru bunul mers al producției in fiecare întreprindere. Ele trebuie 
să determine ridicarea spiritului de răspundere al fiecărui mun
citor, inginer, tehnician, în vederea îndeplinirii planurilor de mun
că, a tuturor hotărîrilor partidului. Pornind de la aceste cerințe, 
congresul adresează consiliilor oamenilor muncii chemarea de 
a pune in centrul activității lor, ca sarcini permanente, buna or
ganizare a producției și a muncii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, a consumurilor de materii prime, buna 
gospodărire șl respectarea strictă a legalității în gestionarea fon
durilor bănești, creșterea susținută a eficienței întregii activități 
economice. Faceți totul pentru transpunerea în viață a indica
țiilor cuprinse în expunerea șl în cuvîntul de încheiere a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea activi
tății șl creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii și al adună
rilor generale în viața fiecărei întreprinderi I Nu uitați nici o 
clipă că purtați întreaga răspundere in fața tovarășilor voștri — 
care v-au ales in aceste foruri ale autoconducerii muncitorești — 
pentru modul în care acționați în vederea mobilizării tuturor for
țelor colectivului pentru buna desfășurare șl gospodărire a pro
ducției, pentru îndeplinirea în bune condiții a tuturor prevederilor 
planului cincinal I

Muncitori, tehnicieni și ingineri

din industrie, construcții și transporturi!
Congresul consiliilor oamenilor muncii a constituit o grandioasă manifestare politică în viața patriei noastre, o puternică 

afirmare a forței și capacității clasei muncitoare în conducerea destinelor națiunii noastre socialiste. El a dat expresie hotăririi 
ferme a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din întreprinderile industriale, șantiere, transporturi, din centrale și mi
nistere economice de a munci neabătut pentru înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, consacrată 
înfloririi multilaterale a patriei, bunăstării și fericirii întregului popor român.

Desfășurîndu-se în anul cînd am sărbătorit centenarul Independenței, cînd se împlinesc 100 de ani de la formarea în 
țara noastră a primelor cercuri muncitorești, socialiste, congresul a afirmat încă o dată, cu putere, voința de neclintit a întregii 
națiuni de a acționa pentru continua întărire a Independenței și suveranității patriei, pentru înaintarea ei tot mai hotăritâ pe 
calea progresului și prosperității, pentru ca societatea comunistă — cea mai dreaptă societate din lume — să se realizeze în 
cele mai bune condiții pe pămîntul României I

Sâ acționăm cu toată hotărîrea, dragi tovarăși, pentru a întâmpina cu rezul
tate cît mai bune Conferința Națională a partidului, pentru a sărbători cu noi rea
lizări împlinirea a trei decenii de la proclamarea republicii!

Sintem încredințați că, răspunzînd chemării congresului nostru, toți muncitorii, tehnicienii, specialiștii, oamenii de știință 
care lucrează în industrie, construcții, transporturi — români, maghiari, germani și de alte naționalități _  îșl vor consacra
întreaga lor energie și pricepere înfăptuirii hotărîrilor pe care le-am adoptat în cadrul dezbaterilor și pe baza indicațiilor si 
orientărilor cuprinse în expunerea șl cuvîntul de încheiere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, și că —în strînsă unitate în 
|urul partidului — întregul nostru popor va asigura realizarea cu succes a mărețelor obiective ale Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Membri ai organizațiilor

sindicale, U.T.C. și de femei!
în expunerea prezentată în fața congresului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a subliniat, cu putere, rolul șl contribuția Importantă 
pe care organizațiile sindicale, de tineret șl de femei trebuie să o 
aducă la îmbunătățirea activității consiliilor oamenilor muncii șl 
a adunărilor generale.

în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, con
gresul adresează organelor șl organizațiilor sindicale, tuturor 
membrilor acestora chemarea de a sprijini activ consiliile oame
nilor muncii in infăptuirea sarcinilor ce le revin, de a-și aduce 
întreaga lor contribuție la buna desfășurare a producției, la gos
podărirea generală a întreprinderilor, la stimularea Inițiativei 
creatoare și organizarea aplicării! rapide în viață a propuneri
lor oamenilor muncii, întărirea ordinii și disciplinei în producție, 
creșterea răspunderii fiecărui muncitor, tehnician, Inginer și spe
cialist față de problemele organizării șl conducerii producției, a 
activității unităților economice.

Congresul adresează, totodată, membrilor organizației U.T.C. 
șl întregului tineret din întreprinderi Industriale, șantiere, transpor
turi, centrale industriale chemarea de a-și aduce întreaga lor con
tribuție la perfecționarea și buna desfășurare a activității consi
liilor oamenilor muncii. Vă chemăm, dragi tineri, să acționați cu 
toată energia, cu dinamismul și entuziasmul care vă caracteri
zează pentru ca, impreună cu toți oamenii muncii din întreprin
derile și unitățile economice în care lucrați, c”i contrlbulți activ 
la infăptuirea exemplară a sarcinilor cincinalului 1976—1980. Ca 
beneficiari direcți ai minunatelor condiții de muncă șl viață pe 
care vi le-a creat clasa muncitoare, întregul popor, puneți in 
valoare, in munca direct productivă, devotamentul și atașamentul 
vostru nemărginit față de partid și popor, dragostea de nou șl 
spiritul inovator, faceți totul pentru bunăstarea și infiorirea patriei 
noastre socialiste I

La congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apre
ciere muncii și contribuției femeilor la întreaga dezvoltare eco- 
nomico-sociaiă a patriei. îndeplinirea marilor sarcini pe care 
secretarul general a! partidului le-a pus in fața consiliilor oame
nilor muncii se bazează, deopotrivă, șl pe capacitatea de creație, 
pe entuziasmul și puterea de muncă de care femeile dau dovadă 

> in activitatea pe care o desfășoară in întreprinderile Industriale, 
pe șantierele de construcții sau în unitățile de transporturi. Cu 
deplină incredere în capacitățile creatoare ale femeilor munci
toare din patria noastră, congresul le adresează tuturor chema
rea de a-și consacra, in continuare, întreaga pricepere șl putere 
de muncă, talentul și spiritul gospodăresc, înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a sarcinilor cincinalului, participării tot mai active 
la conducerea activității economico-sociale, a întregii societăți.

Comuniști!
Chezășia desfășurării cu succes a activității consiliilor oame

nilor muncii și adunărilor generale o constituie conducerea de 
către partid. Congresul cheamă ccnsiliiie oamenilor muncii, toate 
organele de conducere colectivă ca in intreaga lor activitate, în 
soluționarea tuturor problemelor care le stau in față să se bazeze 
pe indrumarea și conducerea de către organele și organizațiile 
de partid, pe munca și contribuția comuniștilor, pe capacitatea 
lor de a uni și mobiliza pe oamenii muncii in lupta pentru per
fecționarea continuu a activității in întreprinderi, șantiere, unități 
de transporturi, centrale. Sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să asigurăm ca activitatea consiliilor oamenilor 
muncii și a adunărilor generale să fie pătrunsă de inaltă respon
sabilitate față de îndeplinirea sarcinilor politice, profesionale și 
obștești, de principialitate, spirit critic și autocritic, să asigure 
valorificarea largă și generalizarea experienței șl înțelepciunii 
colective a maselor in soluționarea tuturor problemelor, în infăp
tuirea in cele rnai bune condiții a autoconducerii muncitorești I 
Congresul cheamă pe oamenii muncii din cadrul organelor co
lective de conducere, care sint membri ai Partidului Comunist 
Român, să muncească cu dăruire șl responsabilitate comunistă 
pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin atit în cadrul consi
liilor, cit și în activitatea profesională și politică, să se situeze 
permanent in primele rinduri ale luptei clasei muncitoare, ale tu
turor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, pentru 
înfăptuirea Programului partidului, a luminoaselor obiective ale 
făuririi societății socialiste și comuniste pe pămintul României I
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Cum ati organizat, cum se desfășoară 
TRANSPORTUL RECOLTEI?

Pină la această dată. în unitățile 
agricole cooperatiste din JUDEȚUL 
ARAD, griul a fost recoltat, de De 71 
la sută din suprafața cultivată. Zece 
cooperative agricole, printre care cele 
din Aradu Nou, Micălaca. Moroda. 
au încheiat deia această lucrare, iar 
in unitățile anartinind consiliilo- :n- 
tercooperatiste Chișineu Criș, Șiria, 
Sicula. Cermei și Sintana sînt 
create toate condițiile ca in 2—3 zile 
griul să fie strins de pe întreaga 
suprafață.

Cum se desfășoară transportul re
coltei din cimp în magazii 7 La co
operativele agricole din Zimandu 
Nou. Ving. Bu.iac. C'urtici. la trans
port sint folosite numeroase miiloa- 
ce auto, atit de la I.T.A. Arad, cit si 
de la I.T.A. Mures. In general, ca
mioanele sint utilizate Ia capacitatea 
maximă. Am notat citeva lucruri care 
denotă spiritul de bun gospodar al 
cooperatorilor și șoferilor : pentru 
fiecare vehicul s-a stabilit un traseu 
precis, de regulă cel mai scurt pînă 
la bază : la camioane si remorci s-au 
montat Înălțătoare, ceea ce contri
buie la mărirea capacității de trans
port ; la începutul fiecărei curse se 
verifică minuțios etanșeitatea, pentru 
a se evita orice pierderi de boabe pe 
drum.

La Curtici si In alte localități, co
mandamentele locale. împreună cu 
conducerile unităților agricole, au 
luat măsuri ca in cazul cînd ritmul 
secerișului întrece pe cel al transpor
tului să se amenajeze in cîmn plat
forme de descărcare din folii de po
lietilenă, de unde apoi autocamioane
le preiau griul fără a mai stînieni 
fluxul activității la recoltat. O altă 
inițiativă bună ; In unitățile din con

siliul intercooperatist Pecica se folo
sesc si atelajele trsse de cai. Organi
zat? in coloane, ele transportă din 
cimp balotii de paie, astfel incit toa
te camioanele și tractoarele cu re
morci pot fi utilizate la livrarea ce
realelor la baza de recepție.

Trebuie arătat insă că in unele 
unităti agricole din județul Arad 
există un decalaj apreciabil intre, can
titățile de °riu recoltate si cele înma
gazinate. Sint grămezi de griu atit pe 
cimp. indeosebi in cooperativele agri-

Gruparea combinelor si întrajutora
rea intre unităti permit folosirea în
tregii capacități a mijloacelor de 
transport : 600 autocamioane. 200 re
morci care transportă griul direct in 
bazele de recepție, in aceeași zi. Ur
mărim ca in fiecare unitate să se 
respecte vitezele stabilite la recoltat, 
transport și eliberarea terenului, 
astfel incit cu cele 310 batoniere trac
toriștii să poată ‘strânge paiele, ara 
si insăminta culturile succesive. Vom 
proceda la fel si pentru recoltarea

Raidul nostru în unități agricole din județele 
Arad, lași și Vîlcea

cole care fac parte din consiliile in- 
tercooperatiste Felnac. Ghioroc. Si
ria. cit și pe platformele unor baze 
de recepție. Iată de ce. conducerile 
unităților agricole si ale bazelor de 
recepție au datoria să acorde cea mai 
mare atentie punerii la adăpost a ce
realelor. (Const. Simion, corespon
dentul „Scînteii").

In JUDEȚUL IAȘI, recoltarea griu
lui a început de citeva zile. O primă 
constatare : în cooperativele din 
Gorban. Ciurea, Bivolari. Țigănași, 
Victoria. Probota. Vlădeni. Movileni 
ei în altele cantitățile de griu recol
tate se transportă imediat, astfel 
incit să nu se creeze decalate. ..Pen
tru grăbirea lucrărilor, ne spunea 
inginerul Ionel Adrian, director ad
junct al direcției agricole județene, 
cele 135 combine „Gloria" si 300 com
bine C 3 au fost concentrate pe so
lele cultivate cu soiuri timpurii.

celorlalte soiuri de griu ce se cultivă 
pe alte 36 000 hectare. In ajutor ne 
vor veni. în zilele următoare, cele 
130 combine ..Gloria" care au lucrat 
pînă acum in sud". (Manole Corcaci, 
corespondentul . „Scînteii").

Pînă la 14 iulie a.c., în JUDEȚUL 
VÎLCEA griul a fost strins de pe 59 
la sută din suprafețele cultivate si se 
apreciază ca la 20 iulie se va încheia 
această lucrare. „Este cea mai scurtă 
campanie de recoltare a cerealelor 
năioase — ne-a spus tov Marin Bă
lan. directorul general al direcției 
agricole județene. La acest rezultat 
au contribuit măsurile luate de co
mandamentul județean pe linia mai 
bunei organizări a muncii in cimp, 
folosirii cu maximum de randament 
a timpului bun de lucru si redistri
buirii operative a combinelor .și pre
selor de balotat intre unitățile care 
au încheiat aceste lucrări si cele care.

datorită intirzierii maturizării griu
lui. au început mai tirziu recoltatul".

Această apreciere avea să fie con
firmată de situația ne care am întil- 
nit-6 ne teren. Unele cooperative a- 
gricole. cum sint cele din Șutești. 
Stefăr.esti. Ciulești. Ușurei. Rimești 
s.a.. au încheiat deia secerișul, iar 
transportul s-a desfășurat în ritmul 
recoltării. Ne aflăm in lunca Oltu
lui. la cooperativa agricolă Orlesti. 
Conform indicațiilor comandamentu
lui județean, aici se lucrează grupat 
cu cele 4 combine De o singură par
celă de circa 100 ha. Se remarcă or
ganizarea lucrului în flux : recoltat, 
transport, eliberat și pregătit te
ren si însămîntat culturi duble. 
Deși in ansamblu activitatea se des
fășoară normal, directorul general al 
direcției agricole județene, care ne-a 
însoțit în acest raid, isi manifestă 
nemulțumirea fată de calitatea ară
turilor. Pe circa 20 ha. in urma pre
selor balotii au rămas nelegati. im- 
prăstiati pe cimp. Cu toate acestea, 
arătura s-a executat fără ca terenul 
să fie eliberat de paie.

Intrucit la majoritatea cooperati
velor agricole din raza S.M.A. Dră- 
eăsani recoltatul s-a încheiat. 1umă- 
tate din cele 20 de combine au fost 
deplasate în cursul nopții la coope
rativele agricole din raza consiliilor 
intercooperatiste Rm. Vîlcea. Lădești 
și Măciuca. Este de fapt o indicație 
care a fost dată de comandamen
tul județean ca ne măsură ce recol
tatul se încheie in partea de sud a 
județului mijloacele mecanice de re
coltare. transport si balotat oaie să 
fie deplasate în unitățile din nor
dul județului (Ion Stanciu. corespon
dentul „Scînteii").

București. Vedere din șoseaua „Porcul tineretului"
Foto : Gh. Vințilă

PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-ARTISTICE

Arta - o floare ce răsare 
din solul mănos 

al conștiinței colective

Bucurii durabile

Ff aptul!1DIVERS
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Mioarele 
salvate

Tirziu din seară, in timpul u- 
nei furtuni puternice, descărcă
rile electrice s-au abătut asupra 
unui saivan de la ferma de oi a 
cooperativei agricole Miniești. 
comuna Muntenii de Jos. județul 
Vaslui. A 
năprasnic, 
gul sector 
băție si un 
tă lauda. ... -
Vasile Diaconu. Ion Chihaia. Va- 
sile Năstase. Gheorghe Berescu 
și Costache Buzdugan s-au a- 
vîntat primii in mijlocul flăcă
rilor mistuitoare. In curind. H 
s-au alăturat pompierii si toată 
suflarea satului, care a sărit, eu 
mic cu mare, intru salvarea bu
nurilor obștii. Datorită interven
ției lor energice, turma de mioa
re a fost salvată.

izbucnit un incendiu 
care amenința intre- 
zootehnic. Cu o băr- 
curai vrednic de toa- 
tăranii cooperatori

I
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— Uitati-vă Ia acesta 
fete — ne spune șefa con
trolului tehnic de calitate 
din secția de tricotat gar
nituri a fabricii ..Tricoda
va". Viorica Rădulescu, 
membră în consiliul oa
menilor muncii — toate isi 
îndeplinesc si depășesc 
planul si angajamentele. 
Faptul — la urma urme
lor obișnuit — are Insă o 
valoare si semnificație a- 
parte dacă ținem seamă că 
cele 120 de muncitoare ale 
secției, care lucrează la 
mașinile de tricotat, au 
o medie de virstă de 
23 de ani. Deși tinere, 
foarte tinere, sint adevăra
te meștere în ale tricotatu
lui. „Citesc" in coană fire
le. kilometri de fire, de di
ferite grosimi, de diferite 
culori, de diferite destina
ții. Ni se spune că frunta
șa fruntașelor secției este 
Mariana Dobre. care are 
numai 21 de ani. Lucrează, 
ca si celelalte. în acord 
global si cistigă bine, foar
te bine, peste 2 900 lei 
in luna iunie (retribuția 
tarifară plus sporul din* 
munca în acord global). 
De la 1 iulie se adausă la 
retribuția tarifară 201 lei. 
potrivit Decretului pentru 
aplicarea majorării retri
buției personalului munci
tor din industria textilă. 
Dar Mariana Dobre lucrea
ză in tura următoare si o 
găsim acasă. Tinără. zvel- 
tă. cu o privire sinceră, 
destinsă. Discutăm de una, 
de alta, apoi aduce vor
ba de mama ei. care 
a crescut, singură, trei 
copii. „Cînd m-am fă
cut mai mare am venit 
si am dat. examen ,1a Școa
la profesională textilă din 
București. Am reușit. Cea

mai mare grijă mi-au fost 
învățătura si meseria. De 
patru ani lucrez la „Trico- 
dava" si m-am legat, de fa
brică. ca de casa mea". Am 
întrebat-o de necazuri si 
mi-a spus că nu prea are; 
am întrebat-o de bucurii si 
mi-a spus că bucuria cea 
mai mare a trăit-o în ziua 
în care a fost primită în 
rîndurile comuniștilor. Și 
mai are o bucurie : „Mi s-a 
aprobat să fac școala de 
maiștri". Se spune — si pe 
bună dreptate — că modul

bucurat, ca atunci cînd 
mi-a trimis fratele meu 50 
de lei din bursa' lui de stu
dent". Dar cu banii, cum 
se gospodărește o tinără 
venită, dintr-un sat. de de
parte. să muncească si să 
trăiască în București 7 
„Cistig toarte bine, dar cu 
cît cistig mai bine cu atit 
îmi drămuiesc mai mult 
banii, mai cu folos. O 
parte din ei îi cheltui 
pentru mincare și îmbră
căminte. altă parte pe 
cărți — îmi place foarte

care nu știu să stea. De 
cit timp lucrează in fabri
ca „Tricodava" 7 De 5 ani. 
S-a calificat la locul de 
muncă. Tricoteră. Lucrea
ză la mașini rectilinii 
semiautomate. li place 
meseria 7 Zimbeste nedu
merită : «Cum. adică, să 
nu-mi clacă 7 Am învățat, 
mai întii și mai întii să 
ascult „glasul" mașinilor. 
Ca să nu rupă firele, ca să 
nu rupă acele, ca să poți 
scoate repede modelul tre
buie să înveți să „asculți"

...izvorîte din succesele muncii, din grija pe care o poartă socie
tatea socialistă celor ce produc pentru societate.

Dialoguri cu tinere muncitoare de la „Tricodava"

de a gîndi al unui om 11 
coti ușor deslusi si in felul 
în care se bucură pentru 
un succes personal : unii 
isi strigă bucuria posesiv, 
espist chiar : „am obținut", 
„am răzbit"... Mariana are 
alte măsuri pentru bucurie, 
măsuri potrivite educației 
si gindurilor ei frumoase 
de tinără muncitoare, de 
comunistă : „Este o mare 
încredere pe care mi-o a- 
cordă colectivul". Ea vede 
în gestul colectivului in 
primul rind nu acordarea 
unui „drept al ei" — care 
putea fi si al altuia — ci 
grija caldă pentru un om 
tînăr si merituos, si de a- 
ceea. poate îl comoară cu 
alte gesturi calde, pjine de 
gingășie chiar, care i-au 
rămas ei în suflet : „Cînd 
am primit vestea m-am

mult să citesc, să am 
biblioteca mea — iar res
tul. uneori chiar jumătate 
din ei. ii trimit mamei, 
pentru că mai am o soră 
mai mică". N-as vrea s-o 
mai rețin. Mariana trebuie 
să se odihnească, dar ea 
aduce vorba de colege. Și 
ele muncesc bine, cu spor. 
Sanda Staicu, de pildă, 
mama unui băietei de un 
an. lucrează aproape cit 
două.

Pe Sanda Staicu o gă
sim tot acasă. Trebăluia 
r>e la bucătărie. în aștep
tarea soțului care trebuia 
să vină cu copilul de la 

■cresă. Are si ea tot 21 
de ani. Un profil sănătos, 
calm. Si înaltă. O înălți
me proprie acestei noi 
generații. Vorbește fre- 
cindu-și miinile. Miini

mașina. Eu o „aud" și 
înțeleg cind are o de
fecțiune. cind bate în gol. 
Pentru asta trebuie sâ fii 
atentă. Foarte atentă. Așa 
cum sint mai toate colege
le mele. Drept i e că. une
ori. cite una-două nu prea 
urmăresc mașinile si pierd 
timpul pe margine cu po
vesti, oină le atrage aten
ția ajutorul de maistru. 
Eu mă gindesc si la fa
milia mea. vreau să nu 
pierd timpul si să cistig 
bine. Luna aceasta voi 
primi 2 800 lei (retribuția 
tarifară plus sporul din 
acordul global), plus o 
majorare de 234 lei. în 
conformitate cu Decretul. 
Este o sumă frumoasă, la 
care se adaugă aceea a 
soțului meu. Ni-i gospodă
rim cit mai bine, fiindcă

vrem să depunem bani 
pentru un apartament». 

Și Mariana Dobre. și 
Sanda Staicu. și atitea alte 
tinere sau mai vîrstnice 
muncitoare de la ..Trico
dava" s-au bucurat de 
noua majorare a retribu
ției. dar s-au si angajat 
să muncească mai bine, 
mai cu folos. Ele știu că 
de munca lor depinde 
bunăstarea lor. Cum au 
răspuns ele noilor măsuri 
de majorare a retribuției 7 
In primul rind. printr-o 
muncă mai spornică, de 
mai bună calitate. Și prin 
folosirea chibzuită a ma
teriilor prime si a mate
rialelor. Un exemplu grăi
tor : în ultima lună, can
titatea de deșeuri s-a re
dus de trei ori si ceva. Și 
au mai economisit si vreo 
7 000 ace de tricotat. Răs
puns concret, prin fapte 
de muncă, la griia parti
dului pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
muncă, de viată. Pentru 
mamele muncitoare de la 
„Tricodava" funcționează 
o grădiniță cu orar săptă- 
minal si prelungit, cu 250 
de eonii, iar pentru nefa- 
miliste — un cămin cu o 
capacitate de 300 locuri și 
o cantimă. Sănătatea lor 
este atent si permanent 
supravegheată. in toate 
cele trei schimburi, de me
dici si cadre medii sani
tare. S-a amenajat un ca
binet medical, iar de cu- 
rînd i s-au adăugat un ca
binet stomatologic' si un 
altul de fizioterapie. în
zestrat cu cea mai moder
nă aparatură de specia
litate.

Angela POPESCU

Nu există pe lume 
răsplată mai mare 
pentru un artist ade
vărat decît fericirea 
de a vedea cum opera 
sa, lucrarea miinilor 
și inimii sale, parte 
ruptă din sufletul și 
cugetul său, ajunge la 
sufletul și-n cugetul 
oamenilor. pătrunde 
in inima lor. îi încăl
zește, ii mișcă, ii face 
să vibreze odată cu el, 
și-i poartă pe aripile 
nevăzute ale emoției 
stirnite de arta sa.

Dar nu există pe 
lume pedeapsă mal 
cruntă, clipă mai ama
ră decit aceea în care 
artistul vede — dacă 
are ochii deschiși și 
privirea limpede — că 
mesajul operei sale a 
rămas fără adresă sau, 
și mai grav, că aripi
le acestea vrăjite ale 
artei sale l-au lovit și 
l-au îngreunat pe o- 
mul de lîntfă el, i-au 
înnegrit orizontul. Este 
o realitate că arta zi
lelor noastre se înscrie, 
vrind-nevrînd. în a- 
ceastă alternativă și a- 
duce în fața creatoru
lui răspunderea față 
de actul de creație, act 
cu adinei implicații în 
viața societății in care 
trăiește și căreia i se 
adresează. Iată de ce 
creșterea spiritului de 
răspundere al creato
rilor. fiecare în parte 
și cu toții laolaltă, co
respunde năzuințelor 
lor actuale și reflectă 
un dublu deziderat : 
sporește simțămintul 
datoriei față de opera 
pe care poporul o aș
teaptă. in modul cel 
mai îndreptățit, de la 
ărtist, pe de o parte, 
iar pe de alta face 
din breasla care-1 o- 
blăduiește un imens 
instrument. colectiv, 
ce se cere a fi per
fect acordat ne toa
te strunele sale, gata 
să vibreze în orice cli
pă la patosul și la tu
multul vieții din jur.

Salutîrțd ideea cu
prinsă în recenta ho- 
tărire a partidului că 
răspunderea o poartă, 
in egală măsură cu

creatorii, cei ce difu
zează operele noastre, 
instituțiile cultural-ar- 
tistice, mă bucur, în 
același timp. că. pe 
viitor. consiliile de 
conducere prevăzute 
vor avea un rol 
primordial în acest 
sens. De asemenea, 
cred că dezbaterea 
operelor de artă, in
tr-un cadru larg, cu 
participarea tuturor 
factorilor angrenați în 
procesul vieții artisti
ce. este astăzi o obli
gație ce rezultă din în
suși democratismul so
cietății noastre, din 
ideea că arta este o

însemnări de
Dumitru 

CAPOIANU

floare ce răsare din 
solul mănos al conști
inței colective, iar do
vada cea mai bună o 
constituie evenimen
tul de curind încheiat 
al „Cîntării României". 
Iată de ce răspunderi
le acestea trebuie să 
le poarte în primul 
rînd semnatarul me
sajului artistic și ob
ștea in care el viețu
iește și trudește.

Obștea aceasta a în
ceput să simtă din ce 
în ce mai mult și mai 
clar cum apasă pe 
umerii ei răspunderea 
pentru fapta fiecăruia 
dintre noi, pentru toa
te neimplinirile orică
ruia dintre membrii 
săi in aceeași măsură 
ca și pentru înflorirea 
creației muzicale, în 
general. Și invers, că 
fiecare răspunde el 
insusi. fată de con
știința sa. în primul 
rînd si fată de societa
te mai apoi, pentru 
bunul mers al lucruri
lor în obștea sa.

Compozitorii din tara 
noastră au ascultat cu 
luare aminte cuvintele 
pline de înțeles pe care 
secretarul general al 
partidului Ie-a adresat 
confraților noștri, scrii

tori. cu ocazia confe
rinței lor De tară și au 
învățat din ele esen
țialul. și anume că iu
birea, frumosul, ome
nia. năzuința către 
mai bine nu se pot 
mima în artă. Ele tre
buie trăite din plin și 
arse la cea mai înaltă 
temperatură în cupto
rul sufletuhii de ar
tist al zilei noastre. 
Combustia aceasta este 
condiția obligatorie a 
succesului și ea. numai 
ea, te poate face bene
ficiarul recunoștinței 
și dragostei celor din 
jur. Fără ea poporul 
va respinge produsul 
tău ca pe o grefă ne
reușită pe care trupul 
vînjos al societății 
noastre nu o primește 
si nu o va primi nici
odată. Cine înțelege a- 
cest mare adevăr, a- 
ceastă condiție „sine 
qua non" a existenței 
artistului-eetățean va 
înțelege. In același 
timp, care este miezul 
lucrului pe care-1 are 
de îndeplinit, cum a- 
nume i se cere, acum 
și aici, să scrie și să 
cînte. El va. înțelege 
atunci și de ce muzi
cienii din tara noastră 
mulțumesc conducerii 
partidului și, în spe
cial. aceluia ne care-1 
știu a fi marele prie
ten al melodiei și al 
cântecului frumos și pe 
care-1 simt, si de a- 
ceastă dată, alături de 
ei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru ini
țiativa luată și pentru 
măsurile ce decurg 
din ea. Ele sînt de na
tură să ajute substan
țial mișcarea artistică, 
să facă mai clare și 
mai simple relațiile 
dintre elementele ce o 
compun și să contri
buie, astfel, la crearea 
unei arte avintate. lip
site de frine artificia
le si profesate cu en
tuziasm. Ele sînt, ne
îndoios, expresia în
noirii și dovada sănă
tății si vigorii trun
chiului bătrîn și veșnic 
tinăr al muzicii româ
nești.
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După 15 
ani!

Pe măsură ce creșteau, surorile 
gemene Viorica și Mariana din 
Vișeu de Sus nu mai semănau 
la chip una cu alta. în schimb, 
cind au ajuns școlărițe, toată lu
mea observa că Mariana semăna 
tot mai mult cu colega ei Ilea
na. De aici, bănuiala : de unde 
si pînă unde această izbitoare a- 
semănare 7

După amnle investigații intre- . 
prinse de autorități, adevărul a 
ieșit la iveală, iar prin sentința 
judecătoriei din Vișeu. eroarea 
a fost înlăturată. De acum îna
inte. Viorica va purta numele ei 
adevărat, iar Ileana va fi sora 
si de drept a Marianei.

Cum s-au petrecut lucrurile 7 
La maternitatea din localitate, 
cele trei fetite au venit pe lume 
in aceeași zi. la 22 ianuarie 1962. 
iar moașele Ileana S. si Ileana 
M. au schimbat, dintr-o con
damnabilă neglijență, fetitele 
intre ele.

Cascador 
| fără voie
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CUVÎNTUL CITITORILOR, CUVlNTUL OAMENILOR MUNCII
I
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ce s-a 
aflată

Venit acasă asupra chefului. 
Pavel V. din Bacău asimtitcăse 
sufocă. „Aer. vreau aer 1“ — a 
strigat el — si a deschis usa de 
la balcon Dar se vede treaba 
că aerul din balcon nu i-a fost 
îndestulător, de vreme 
urcat și ve o masă
lingă balustrada acestuia. Era in 
stare să înghită cu nesaț întrea
ga atmosferă. Tot trăgind el aer 
in piept, in ritm de unu-doi. 
unu-doi. monotonia numărătorii 
l-a făcut să. adoarmă de-a-npi- 
cioarelea. Asa se face că a fost 
de ajuns o singură mișcare gre
șită și Pavel V. s-a autoca- 
tapultat peste balustradă... S-a 
trezit pe patul spitalului... cu 
citeva traumatisme si o fractură 
la coloana vertebrală. Medicii ne 
asigură că o să poată merge 
drept, ca lumea.
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După cum este cunoscut, în expunerea rostită la Congre
sul consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții și 
transporturi, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Trebuie sâ asiguram ca în paginile ziarelor noastre cen
trale și locale să-și facă loc părerile critice ale oamenilor 
muncii, astfel ca aceștia să poată participa și pe această 
cale la perfecționarea activității noastre economico-sociale".

în conformitate cu această indicație a secretarului ge
neral al partidului, „Scînteia" va lărgi considerabil spațiul 
destinat scrisorilor primite la redacție, publicînd sistematic 
sesizările, observațiile și propunerile oamenilor muncii pri
vind îmbunătățirea activității în diferitele sectoare ale vieții 
noastre economico-sociale.

In interesul bunului mers 

al economiei^ naționale

Contracte încheiate... 
și pe urmă încălcate

ILIE BOLOGA. maistru Ia între
prinderea de utilaje din Alba Iulia:

Știm prea bine că. în cadrul me
canismului planificat al economiei 
naționale, fiecărui colectiv de mun
că li revin sarcini concrete, cu
prinse in contracte de livrare a 
unor materii prime si materiale, 
semifabricate, produse finite. Ca a- 
tare. pentru bunul mers al activi
tății economice, a fiecărei între
prinderi. contractele Încheiate tre
buie să fie respectate. Dar nu se 
întîmplă întotdeauna așa. Bunăoa
ră, noi trebuia să primim, încă din 
trimestrul I. de la întreprinderea 
„ILCHIM" Timișoara 35 tone ban
dă de cauciuc pentru transportoa
rele pe care le executăm. Nu ne-au 
fost livrate însă decît 9 tone — 
si acestea doar în trimestrul II. De 
promisiuni, din partea conducerii 
întreprinderii timișorene, nu am 
dus linsă. Ultima ne asigura că. în 
prima decadă a lunii iulie, vom 
primi banda de cauciuc mult aștep

tată. Or, din restanta de 26 tone, 
numai 4 tone sint în drum spre noi.

Neîndeplinirea obligațiilor con
tractuale de către „ILCHIM" Ti
mișoara a făcut ca nici noi să nu 
terminăm la timp comenzile pen
tru fabrica de ciment Tasca-Bicaz. 
investiție nouă, si pentru Trustul 
de construcții hidrotehnice Bucu
rești. Nu și-a onorat contractele e- 
conomice fată de noi nici IUPSR 
Iași (cu o restantă de 20 bucăți 
corp B pentru IFRON). Din cauza 
acestor restanțe, în semestrul I 
nu am realizat o producție în va
loare de peste 12 milioane lei- Res
pectarea unui contract economic 
este o obligație stabilită prin lege. 
De ce se încalcă legea 7

Combustibil 
pe „apa sîmbetei"
CONSTANTIN OLARU, Instala

tor, sectorul de distribuție a gazu
lui metan Piatra Neamț :

Nu spun o noutate cînd reamin
tesc că gazul metan constituie o 
mare avuție națională, iar orientă

rile date de către conducerea parti
dului privind gospodărirea judi
cioasă a acestuia sînt foarte clare. 
Este vorba de reducerea la strictul 
necesar a consumului prin ardere, 
drept combustibil, și utilizarea unor 
cantităti tot mai mari de gaze na
turale in scopuri industriale, pen
tru transformarea acestora în pro
duse utile economiei. Contrar aces
tor cerințe, la fabrica de produse 
ceramice „Zorile noi" din Piatra 
Neamț, de aproape doi ani. norme
le Planificate la consumul acestui 
combustibil sînt substantial depăși
te. în mod neiustificat. Numai în 
primul semestru din acest an. spre 
exemplu aici s-au consumat în plus 
1 450 000 mc din combustibilul a- 
mintit. din care s-ar fi putut rea
liza. în industria chimică, impor
tante cantităti de produse.

Ca unul care mă ocup direct de 
distribuția gazelor către această 
unitate din Piatra Neamț pot arăta 
aci citeva din cauzele risipei, și a- 
nume : instalarea unor utilaje con
sumatoare fără cotă legală, folosi
rea unor arzătoare neomologate. lip
sa de preocupare pentru utilizarea 
rațională a cuptoarelor. Toate aceste 
canale ale risipei sînt cunoscute și 
de conducerea fabricii. Directorul 
acesteia, ing. Tiberiu Kraus, a fost 
si amendat pentru această stare de 
lucruri, dar deocamdată nimic nu 
s-a schimbat. Ce părere au tova
rășii din consiliul oamenilor mun
cii. mai ales după cele discutate la 
congres 7 Nu se găsește nimeni 
care să stopeze scurgerea acestui 
prețios combustibil pe „apa sim- 
betei" ?

Schimbul II 
nu are nevoie 

de ingineri 
și tehnologi?

DUMITRU MIHALACHE. șef de 
echipă la fabrica de mașini electri
ce rotative a întreprinderii „Elec- 
troputere" din Craiova :

Lucrez de mulți ani la un 
lor de muncă-cheie în fabri
carea locomotivelor diesel și e- 
lectrice, acolo unde se montează

motoarele de tracțiune șl genera
toarele, adică „inima" acestor mo
derne mijloace de transport. Speci
ficul atelierului nostru, complexita
tea tehnică și calitatea ireproșabilă 
a produselor amintite, care sînt su
puse unor probe exigente de ștand, 
impun, cu necesitate, prezența per
manentă și competentă a specialiș
tilor, in special a inginerilor șl teh
nologilor, și in schimbul II de lu
cru.

Cum se înfățișează situația din 
acest punct de vedere 7 Deși în fa
brica noastră există destui ingineri, 
proiectanți, tehnologi ți tehnicieni, 
marea majoritate a lor lucrează 
numai în schimbul I, iar în schim
bul II — doar un inginer pentru 6 
ateliere. Desigur, maiștrii sint su
ficient! ca număr, dar pot ei oare 
să-i înlocuiască întru totul pe ingi
neri sau tehnologi 7 Cu puțin timp 
în urmă s-a ivit o deficiență teh
nică la un generator de la locomo
tiva de 4 000 CP, care trebuia ex
pediat beneficiarului chiar în după- 
amiaza aceea. Produsul a părăsit a- 
telierul doar a doua zi, cînd a fost 
găsit... tehnologul. Așa cum toți 
muncitorii din fabrică lucrează în 
două și trei schimburi, la fel tre
buie să muncească și specialiștii, 
fie ei ingineri sau tehnologi. Fără 
îndoială că propunerea făcută la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii ca inginerii din celelalte 
sectoare să lucreze jumătate din 
timp și în producție poate ajuta 
mult la îndreptarea acestei situații.

Lipsa utilajelor 
tehnologice 
încetinește 

realizarea investiției
TEODOR ILIE, economist Ia ser

viciul aprovizionare al Combinatu
lui de îngrășăminte chimice Bacău:

Pe șantierul nostru, lucrările > 
înaintează văzînd cu ochii. Atit 
oonstructoril. cit și montorii mun
cesc în două schimburi, căutînd să 
recupereze in cel mai scurt timp 
răminerile în urmă. Ritmul lucrări
lor ar putea fi mult accelerat dacă 
am avea pe șantier toate utilajele

tehnologice necesare pentru obiec
tivele aflate in construcție. Or, 
pînă la ora actuală nu au sosit pe 
șantier o seamă de mașini și uti
laje tehnologice care condiționează 
punerea în funcțiune a unor insta
lații complexe. Aș aminti, bună
oară, de filtrul „Karsol", utilaj pe 
care întreprinderea „Independenta" 
din Sibiu trebuia să ni-1 livreze 
de acum un an. Datorită lipsei a- 
cestuia, montorii nu pot înainta eu 
lucrările. Colectivul întreprinderii 
de utilai chimic din Găești ne-a 
rămas dator, de la 31 martie 1976, 
cu rezervorul de produse finite (un 
tanc de amoniac de 22 000 mc) și cu 
scheletul metalic de susținere a

Pe teme
Laptele și comerțul 

la Brașov

capacului de la rezervorul de a- 
moniac (șarpantă) în greutate de 
60 de tone. Restante în livrarea 
unor utilaje au și colectivul de la 
întreprinderea mecanică Timișoara, 
care trebuia să ne livreze o 
macara electrică cu cupă, precum 
și colectivul întreprinderii „Vulcan" 
din Capitală.

Lipsa acestor utilaje ține In loe 
lucrările de montaj a altor an
sambluri de instalații. De aceea, 
ne adresăm conducerilor unităților 
respective, colectivelor de oameni 
ai muncii, angajate direct In reali
zarea acestor utilaje, să facă tot 
posibilul pentru a ni le trimite in- 
tr-un timp cit mai «curt.

sociale

I
I
I
I
I
I
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Noaptea, 
pe o șosea

In timp ce mergea pe Șoseaua 
dintre Arad si Timisoara, lui 
Florian Kuha (muncitor la în
treprinderea textilă din Timi
șoara) i s-a făcut rău. Văzin- 
du-1 căzut in mijlocul drumului, 
in stare foarte gravă, cetățea
nul Stan Dumitru i-a dat primul 
ajutor, după care a încercat să-l 
scoată de pe partea carosabilă. 
Dar n-a mai apucat. Tocmai a- 
tunci se Îndrepta spre locul cu 
pricina autoturismul l-AR-5344. 
Neobservindu-1 la timp pe cel 
aflat încă ne sosea, femeia de la 
volan a trecut cu mașina peste 
el. Cu toate intervențiile medi
cilor timișoreni. F.K. n-a mai 
putut fi salvat.

„La dispo 
zitie...“

I
I
I
I
I

I
I
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ELENA DUMITRESCU. Erou al 
Muncii Socialiste, țesătoare la în
treprinderea de stofe Brașov :

în orașul nostru, de cîtva timp, 
organizarea aprovizionării cu lapte 
a populației este destul de defec
tuoasă. Oare ducem lipsă de acest 
aliment atit de necesar 7 Nu. Un 
vecin care lucrează la întreprin
derea de industrializare a laptelui 
Brașov îmi spunea că producția de 
lapte este bună, net superioară față 
de alți ani. Cu toate acestea, rare
ori poți găsi lapte sau produse lac
tate după orele 8—9. In ziua de 
12 iulie, de exemplu, la ora 11, nici 
la „Alimentara" și nici la centrul de 
lapte din apropierea întreprinderii 
noastre nu mai găseai un singur pa
chet de brinză de vaci, brînză cu 
smîntînă, vreo sticlă de „Sana" sau 
lapte bătut, ca să nu mai vorbim 
de lapte proaspăt. Simbăta. de re
gulă. aceste produse se epuizează 
mai devreme și. evident, cei care 
muncesc în schimbul întii nu le 
mai găsesc cind pleacă spre casă. 
Amintesc și faptul că la Brașov s-a 
încetățenit obiceiul, inexplicabil,

ea în magazinele deschise duminica 
să nu se desfacă nici un fel de 
preparate proaspete din lapte.

Cine va recondiționa 
mobila ?

ALEXANDRU BOLONTI, etrada 
Libertății 99, Tg. Mureș :

Lucrez la cooperativa „Mureșul" 
din Tg. Mureș, la secția de recon- 
diționare a mobilei. Activitatea 
noastră constă în cumpărarea de 
la cetățeni a mobilei pe care ei o 
vînd. apoi recondiționarea acesteia 
de către meșteri specializați in 
astfel de operații șl. în sfirșit, pu
nerea ei în vînzare prin cele două 
magazine de desfacere ale noastre. 
Judecind după faptul că am lucrat 
din plin și ne-am îndeplinit cu re
gularitate planul, am tras conclu
zia că populația apreciază serviciile 
oferite de secția noastră. Dar, de 
la 1 aprilie a.c., munca secției s-a 
oprit din cauza unor neînțelegeri 
in legătură cu taxele care se per
cep pentru recondiționarea mobilei.

Eu cred că acum, cind se pun» 
accentul pe diversificarea servi
ciilor puse la dispoziția populației, 
nu era deloc momentul desființării 
unei secții ce răspundea unor ce
rințe reale.

I
I
I
I
I
I
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I
I
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•
Cu mai bine de un an In 

urmă. în incinta stafiei Auto- 
service din Galati — mai precis 
in holul de lucru cu publicul — 
a funcționat si o unitate cu pro- 

' fii de alimentație publică. Lesne 
de înțeles rostul ei. Mai areu 
pricep cei care vin acum aici 
pentru efectuarea unor servicii 
din ce cauză a fost desființată. 
Din respectiva unitate a mai ră
mas următorul inventar : o tej
ghea. citeva rafturi (firește, goa
le) si o vitrină frigorifică... în
călzită de caniculă. Si totuși, 
unitatea mai dispune de un 
„produs". Este vorba de progra
mul de funcționare (rămășiță 
de ve vremea cind funcționa), 
însotit de următorul anunț '■ 
„Turiști, unitatea noastră vă stă 
la dispoziție". Ca să vă... indis
pună. adăugăm noi.

Supărat... foc
Supărat foc după o ceartă de 

pomină cu soția. Nicolae C. din 
Lonea. județul Hunedoara, s-a 
gtndit să se răzbune. Pentru a-si 
face „curaj", s-a cinstit cu citeva 
„duble de tărie". Apoi, a făcut 
un ghemotoe de cirpe. l-a îm
bibat cu benzină si a dat foc 
ogrăzii. Pentru a nu fi bă
nuit ci el e făptașul, s-a 
dus la un vecin, dar n-a a- 
pucat bine să intre în vorbă cu 
acesta, că magazia era în flăcări. 
Au sărit îndată oamenii, au ve
nit pompierii și. cu greu, au reu
șit. vină la urmă, să localizeze 
și să stingi Incendiul, care ame
nința să mistuie și gospodăriile 
Pagubele pricinuite sînt mari 
ti îl „ard" pe făptaș la pungă. 
De. ce-și face omul cu mina lui...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"
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încheierea convorbirilor oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România 

și primul ministru al Guvernului Republicii Burundi
Joi după-emiază «-au Încheiat 

convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu. si primul ministru al Gu
vernului Republicii Burundi, locote- 
nent-colonel Edouard Nzambimana.

Desfășurate într-o atmosferă cor
dială. de deplină înțelegere, convor
birile au oferit prilejul abordării unor 
probleme importante privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale concretizate 
prin finalizarea unor acțiuni de co
laborare si cooperare in diverse do
menii de activitate, in avantajul re
ciproc al țărilor si popoarelor noas
tre. al cauzei păcii si colaborării in
ternaționale.

După încheierea convorbirilor, a 
avut loc ceremonia semnării unor 
documente privind extinderea relații
lor româno-burundeze.

Tovarășul Manea Mănescu si loco- 
tenent-colonel Edouard Nzambimana 
au semnat Acordul general de coo
perare între Guvernul Republicii So
cialiste România si Guvernul Repu
blicii Burundi si Protocolul cuprin- 
zind măsurile convenite pentru dez
voltarea relațiilor de cooperare in
dustrială. agricolă si tehnică, precum 
si pentru extinderea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Au fost semnate, de asemenea., 
următoarele documente :

— Convenția de cooperare între 
Radioteleviziunea română si Radio
difuziunea burundeză ;

— Acordul de cooperare în dome
niul transporturilor aeriene :

— Protocolul de cooperare cultu
rală șl științifică intre Guvernul Re
publicii Socialiste România si Gu
vernul Republicii Burundi, pentru 
anii 1978—1980 ;

— Convenția și contractul de con
stituire a unei societăți mixte în do
meniul agriculturii ;

— Protocolul celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-burundeze de cooperare 
economică și tehnică.

La ceremonia semnării documen
telor au participat tovarășii Emil 
Drăgănescu și Angelo Miculescu. 
viceprim-miniștri ai guvernului. Con
stantin Băbălău. Traian Dudas. Bujor 
Almășan. miniștri, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezent! Gaspard-Emery 
Karenzo. ministrul geologiei, minelor 
și industriei. Ladislas Barutwanayo, 
ministrul transporturilor si aeronau
ticii. Liberă Ndabakwaje. ambasado
rul Republicii Burundi La București, 
celelalte persoane oficiale care înso
țesc pe primul ministru burundez în

vizita ce o Întreprinde în tara 
noastră.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Burundi, locotenent-colonel 
Edouard Nzambimana. a vizitat. în 
cursul dimineții de joi. unele obiec
tive economice și social-culturale din 
Capitală.

Turul efectuat prin mai multe car
tiere bucureștene a oferit oaspetelui 
posibilitatea de a cunoaște grija pe 
care partidul și statul nostru o 
acordă dezvoltării urbanistice a Ca
pitalei. ca. de altfel, tuturor locali
tăților țării, asigurării de condiții 
confortabile de locuit și posibilități 
de odihnă și agrement pentru popu
lație.

La întreprinderea de mașini grele 
București, unitate reprezentativă a 
industriei românești constructoare de 
mașini, primului ministru burundez 
i-au fost prezentate numeroase ma
șini. instalații și utilaje complexe re
alizate de colectivul unității. Oaspe
tele a dat o înaltă apreciere acestor 
produse.

în continuare, primul ministru bu
rundez a vizitat Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România, pri
lej de a lua cunoștință de unele 
aspecte ale trecutului milenar al po
porului nostru, ale vieții sale con
temporane.

CronicaRecepție cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Franceze zilei
Conferință de presă 

la Ambasada 
Uniunii Sovietice

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

, Stimate tovarășe.
Cu profund regret, am aflat despre încetarea din viată a mamei dum

neavoastră.
Primiți, tovarășe președinte, cele 

ceasta pierdere atit de grea.

Au mai transmis telegrame de con
doleanțe Pierre Christian Taittinger. 
secretar de stat pe lingă Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței, și prof.

mai profunde condoleanțe pentru a-

FIDEL CASTRO RUZ
Președintele Consiliului de Stat 

și al Guvernului Republicii Cuba

Michel Steriade, în numele membri
lor și prietenilor Centrului cultural 
român de la Universitatea catolică 
din Louvain (Belgia).

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

în general frumoasă și a continuat să 
se încălzească în cea mal mare parte 
a țării. Cerul a fost mai mult senin în 
sudul și estul țării. în nord-vestul ță
rii, cerul a fost variabil, cu înnorări 
mal accentuate după-amiaza în Cri- 
șana, unde s-au semnalat descărcări 
electrice și pe alocuri averse de ploaie. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, cu 
intensificări locale de 35-40 km pe oră, 
predominînd din sectorul Sud-vestic. 
Temperatura aerului, la ora 14, era cu
prinsă între 23 de grade la Toplița, 
Miercurea Clue. întorsura Buzăului, 
Cîmpulung și 30 de grade la Giurgiu, 
Videle și Focșani și în mai multe lo
calități din Cîmpia de vest. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu ce-

rul mai mult senin. Temperatura maxi
mă a fost de 31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1»,
17 șl 18 Iulie. în țară : Vremea va fi 
in general instabilă. îndeosebi în ju
mătatea de nord a țării, unde cerul va 
prezenta innorărl mai accentuate și vor 
cădea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Pe alocuri, cantitățile 
de apă vor depăși 13 litri pe mp in 
24 de ore. In celelalte regiuni cerul va 
Ii variabil și aversele de ploaie locale. 
Vlntul va sufla moderat, cu intensificări 
pînă la 40—50 km pe oră din sectorul 
nord-vestic. Temperatura va continua 
să scadă ușor în prima parte a inter
valului : minimele vor fl cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar maximele între
18 și 28 de grade, local mai ridicate in 
sud. Izolat, condiții de grindină. în 
București : Vreme ușor Instabilă, cu 
cerul variabil. favorabil aversei de 
ploaie. Vînt moderat. Temperatura va 
scădea ușor în prima parte a interva
lului.

Pentru vacanta elevilor

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Franceze, ambasadorul 
acestei țări la București. Raoul De- 
laye. a oferit, joi. o recepție.

Au participat Stefan Voitec. vice
președinte ai Consiliului de Stat. 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale. Mihail Florescu si Nieolae

Nicolaescu, miniștri. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului apărării 
naționale, alți reprezentanți ai con
ducerii unor ministere si instituții 
centrale.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

La Ambasada Uniunii Sovietice 
din București a avut loc. joi la amia
ză, o conferință de presă, la care au 
participat ziariști români și corespon
denți ai presei străine acreditați în 
țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București. V. I. Droz
denko. a relevat semnificația proiec
tului noii Constituții a U.R.Ș.S. pen
tru popoarele sovietice.

Joi, la Ministerul Afacerilor Ex
terne. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului, și Petar Dodik. ambasa
dorul Iugoslaviei la București, au 
efectuat schimbul instrumentelor de 
ratificare a Convenției dintre Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul R. S. F. Iugoslavia 
privind reconstituirea, marcarea și 
întreținerea liniei de frontieră și a 
semnelor de frontieră, la frontiera 
de stat româno-iugoslavă, semnată la 
Belgrad la 15 decembrie 1976.

★
în perioada 9—14 iulie, o delegație 

a Institutului cubanez de prietenie 
cu popoarele, condusă de Wilfredo 
Rodriguez, prim-vicepreședinte al in-

stitutului, a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

în timpul șederii în România, oas
peții au avut întrevederi la I.R.R.C.S., 
Academia de științe sociale si po
litice, Consiliul ziariștilor și Consi
liul popular al municipiului Pitești.

De asemenea, delegația a vizitat 
obiective socjal-culturale si turistice 
din București și județele Argeș și 
Brașov.

★
Joi dimineață au avut. loc. la C.C. 

al U.T.C.. intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, convorbiri intre tovară
șii Ion Traian Ștefănescu. nrim-se-

cretar al C.C. al U.T.C.. ministru pen
tru problemele tineretului, si Egon 
Krenz. prim-secretar al C.C. al 
F.D.J., membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. care efec
tuează o vizită in tara noastră. S-a 
realizat, cu acest prilej, un larg 
schimb de informații și experiență cu 
privire la activitatea si preocupările 
actuale ale celor două organizații.

Delegația F.D.J. a avut, de aseme
nea. intilniri cu studenti d<- la Aca
demia de studii economice din Bucu
rești. cu tineri brigadieri de la Șan
tierul național al tineretului „Canalul 
Dunăre — Maijea Neagră" si a vizitat 
Complexul pentru tineret de la Cos
tinești.

Vineri, după ultima oră de curs. în
cepe vacanța si pentru cei peste 1 mi
lion de elevi din învătămintul nostru 
liceal. Se anunță o perioadă de odih
nă și recreare după un an de rodnică 
activitate. încheiat cu aplicarea unei 
noi structuri organizatorice la nive
lul învățămîntului liceal, menită să 
corespundă pe deplin necesităților ac
tuale ale economiei noastre naționale. 
Anul de învățămînt 1976—1977 a în
semnat. în același timp, introducerea 
unei noi formule de practică produc
tivă a elevilor — efectuarea acesteia 
în perioade compacte intercalate cu 
activități didactice : astfel s-a asigu
rat o organizare mai unitară si efi
cientă a pregătirii practice a elevilor, 
ca un proces complex desfășurat de-a 
lungul celor trei trimestre.

Comandamentul central de organi
zare a vacantelor, instituit sub egida 
Ministerului Educației si învătămin- 
tului și C.C. al U.T.C.. ne informea
ză de existenta unui amplu program 
de activități cultural-artistice. turis
tice și sportive, la care vor lua parte 
reprezentanți,ai tuturor liceelor tării. 
Elevii pasionați de cercetarea științi
fică. cîștigătorii olimpiadelor școlare 
vor fi antrenați în aproape 30 de ta
bere structurate pe profile si intere
se : matematică, fizică, chimie, biolo
gie. geografie, mecanică, electrotehni
că ș.a. Vor funcționa, de asemenea, 
tabere cu profil istorico-literar și de 
artă — de limba și literatură română, 
latină, engleză, franceză, germană, 
rusă, istorie, etnografie și folclor și arte 
plastice. Cu sprijinul specialiștilor din 
învătămintul superior, din cercetare 
și producție, elevii participanti la ta-

berele de profil vor avea posibilitatea 
să aprofundeze cunoștințele însușite 
in timpul anului școlar și să le aplice 
în practică. în plus, și în această vară 
vor fi organizate in fiecare județ un 
număr însemnat de tabere cu profil 
sportiv. Incepind cu 15 iulie, tabăra 
internațională de la Costinești pri
mește cea dinții serie de elevi români 
și străini. Elevii amatori de drume
ție vor putea participa la excursii in- 
terjudețene sau peste hotare, inițiate 
prin filialele Biroului de turism pen
tru tineret.

(Agerpres)
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Tragerea excepțională 
LOTO

Tragerea excepțională loto 
organizată la 19 iulie 1977 oferă 
o bogată și atractivă listă de 
ciștiguri : autoturisme ..Dacia 
1 300" și ..Skoda S 100“. excursii 
in U.R.S.S.. Italia. R.P. Polonă 
și pe litoralul românesc, pre
cum si ciștiguri în bani de va
loare fixă și variabilă.

Formula tehnică este cea cu
noscută : sc vor efectua 5 ex
trageri repartizate in 2 faze. 
Prima fază constă din 2 extra
geri. fiecare de cite 12 numere 
(in continuare din 90) și a doua 
de 3 extrageri, fiecare de cite 
6 numere (in continuare din 90).

Se acordă ciștiguri și varian
telor cu numai 3 numere ciști- 
gătoare din cele 24 ale fazei 1 
și din cele 18 ale fazei a II-a.

Participarea se face pe bilete 
de 5 și 15 lei varianta simplă ; 
biletele de 15 lei iau parte la 
toate extragerile.

„D A C I A D A“
- o competiție pentru toți
TIMIȘ: Participare numeroasă la concursuri

Bazele sportive din Timișoara, Lu
goj, Jimbolia. Sinnicolau Mare. Deta 
ți Buziaș au găzduit întreceri spor
tive în cadrul competiției de masă 
,,Daciada“, ia care au participat nu
meroși copii, elevi, student! ți tineri 
din întreprinderi ți instituții. La Ti
mișoara, pe terenurile din jurul sta
dionului „1 Mai", au fost organizate 
turnee de minifotbal pe categorii de 
vîrstă. Tot aici, au avut loc și În
treceri de carting, cîștigate în final 
de felevul Dan Jivoin, de la Liceul 
industrial nr. 10. De asemenea, pe 

renurile de tenis amenajate de-a 
lungul malului Begăi au avut loc 
dispute vii între sportivii de la li
ceul ..Loga“, grupurile școlare 
lectromotor". C.F.R. șl Școala spor
tivă. La rîndul el. cocheta bază

sportivă „Electrica" a fost locul de 
întîlnire al angajaților de la I.R.E.T., 
care au participat la Întreceri de mi
nifotbal și de popice. Terenurile aso
ciațiilor sportive „Constructorul" și 
„Tehnometal" au fost gazdele unor 
turnee de handbal ciștigate de echi
pele Liceului nr. 4. ia juniori, cele 
ale Întreprinderilor „13 Decembrie", 
la senioare, și „Tehnometal", la se
niori. Concursuri interesante, care 
s-au bucurat, de asemenea, de o par
ticipare numeroasă, au mai avut-loc 
pe Bega — la canotaj, ștrandul „Pro
gresul" — la natație, baza sportivă 
din cartierul Circumvalațiunii — la 
gimnastică etc.. In timp ce pe pistele 
din jurul stadionului „1 Mai" s-a 
desfășurat un cros al tineretului. (Ce
zar Ioana)

BRĂILA: Printre sportivii de ia șantierul naval
Populara competiție se bucură In 

continuare de participare masivă la 
activități sportive diverse. Asociația 
„Marina", de la șantierul naval, a 
organizat, pe terenurile de pe faleză, 
întreceri de volei, tenis de cimp, atle
tism și alte ramuri. Echipele sec
torului mecanic-șef au ciștigat între
cerile la handbal și volei, inginerul 
Ion Dudulea s-a dovedit cel mal bun 
la tenis, iar electricianul Sorică Duțu 
a ciștigat crosul. Formația P.C.I. a 
șantierului a ciștigat proba de șta
fetă 4X100 metri.

Și celelalte asociații sportive din 
oraș se dovedesc bune organizatoare.

Pe 5 000 metri, s-a organizat a doua 
fază a „Marșului poștașilor". Deși au 
avut de învins un traseu dificil și o 
căldură toridă, toți mărșăluitorii au 
terminat crosul. Rezultate : băr
bați — Ilie Broască, de la Oficiul 
poștal Cireșu — locul I ; femei — 
Maria Trică, Oficiul 5 Brăila — 
locul I.

Concursul de pescuit, organizat de 
asociația sportivă „Portul" pe Du
nărea veche, ia punctul numit „Pia
tra fetii", a fost ciștigat de autosti- 
vuitorul Jean Băcanu. (Mircea 
Bunea)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Cu prilejul unei conferințe da 

presă ținute la Roma. Nikolai An- 
donov, secretarul comitetului de or
ganizare a Universiadei, ce va avea 
loc in luna august la Sofia, a anun
țat că la întrecerile sportive mon
diale studențești vor participa dele
gații din peste 90 de țări. La rîndul 
său, președintele Federației interna
ționale a sportului universitar, Primo 
Nebiolo, a declarat că. la jocurile 
studențești de la Sofia va participa 
și delegația R. P. Chineze, înscrisei 
la atletism, baschet, volei și gim
nastică. Directorul sportului din 
Mexic. Lopez Portillo, a informat pe 
reprezentanții presei că țara sa can
didează la organizarea Universiadei 
din 1979, Ciudad de Mexico posedind 
toate instalațiile necesare unei com
petiții de asemenea anvergură.

în prima zi a Dinamoviadei de 
fotbal pentru echipe de juniori care 
se desfășoară în localitatea Tata au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate: Dinamo (U.R.S.S.) — Dinamo 
București 1—0 (1—0); Dinamo (R.D.G.) 
— Dozsa Tatabania 4—2 (2—1); Gwar- 
dia Varșovia — Dozsa Budapesta 
1—1 (0—0); Ruda Hvezda Praga — 
Levski Spartak Sofia 1—0 (0—0).

Turneul internațional de șah „Me
morialul Mihail Sadoveanu" a con
tinuat la Iași cu partidele rundei a 
X-a, încheiate cu următoarele re
zultate: Vaisman — Foișor 1—0;
Bellon — Szmetan 1—0; Szilaghi — 
Gumrukcioglu 1—0; Marcovici — Bo
tez remiză; Popov — Stanciu 1—0; 
Cojocaru — Kertesz 0—1.

în clasament conduc Bielczyk (Po
lonia) și Popov (U.R.S.S.) — cu cite 
6.5 puncte, urmați de Kertesz, Stan
ciu, Botez (toți România) și Bellon 
(Spania) — 5,5 puncte etc.

Pe terenurile parcului sportiv 
„Progresul" din Capitală au continuat 
ieri după-amiază întrecerile campio
natelor balcanice de tenis.

Iată rezultatele înregistrate în ziua 
a doua : feminin : România—Turcia 
3—0. (Virginia Ruzici—Yasemin Sobu- 
tay 6—0, 6—0 ; Elena Popescu—Ham
dan Ilikkan 6—4. 5—7. 6—4 ; Floren
ța Mihai. Elena Popescu—Sobutay, 
Tevfki Celaloglu 6—1. 6—0) ; Bulga
ria—Grecia 3—0. Masculin : Bulgaria 
—Iugoslavia 3—0. Grecia—Turcia 
3-0.

Meciul dintre echipele masculine 
ale Iugoslaviei și Greciei. întrerupt 
miercuri, s-a încheiat cu scorul de 
2—1 în favoarea tenismanilor iu
goslavi.

Astăzi, de la ora 14,30, «e vor dis
puta următoarele intilniri : mascu
lin : România—Iugoslavia : Bulgaria 
—Grecia ; Feminin : România—Bul
garia ; Iugoslavia—Turcia.

După cum anunță ziarul L’Equip*. 
în vederea meciului pe care echipa 
de tenis a Franței îl va susține între 
22 și 24 iulie, la Paris, cu formația 
României in „Cupa Davis", federația 
franceză de specialitate a selecționat 
următorul lot : Franțois Jauffret, 
Patrice Dominguez, Jean Francois 
Coujolle. Jean Louis Haillet. Căpita
nul nejucător va fi Pierre Dsrmon.

La Salonic au început campiona
tele balcanice de volei rezervate 
echipelor de juniori. în prima zi a 
competiției, selecționata feminină • 
României a Învins cu scorul de 3—0 
(15-4. 15—6, 15—6) formația Greciei, 
iar echipa masculină a României a 
pierdut cu scorul de 0—3 (11—15.
6—15, 11—15) meciul susținut cu re
prezentativa Iugoslaviei..

Alte rezultate : Turcia—Grecia (ju
niori) 3—0 ; Bulgaria — Iugoslavia 
(junioare) 3—0.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului comorian ți ai meu personal, am onoarea să vă 
adresez sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare prilejuită de cea 
de-a II-a aniversare a independenței Republicii Comore.

Doresc ca legăturile de prietenie, ce caracterizează raporturile noastre, 
să se dezvolte continuu.

Cu cea mai înaltă considerație,
Al-I SOILIH

Șeful Statului Comorian

PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Stimate tovarășe Manea Mănescu,

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, transmit guvernului 
si poporului român sincere felicitări și urări de adîncire in continuare a 
legăturilor între popoarele noastre frățești și vecine, de noi succese in 
construcția socialismului in patria dumneavoastră.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

tv cinema
PROGRAMUL I

8,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,25 Corespondenții județeni transmit...
11.40 Emisiune de știință. Timpul, atri

but al materiei
12.15 Telex, .
10.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea Loto
18.55 Tdei contemporane. Decepțiile și 

speranțele unui economist celebru: 
Galbraith

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Anchetă socială : ,,Un viitor pen

tru fiecare"
20.30 „Cîntarea României". Laureați ai 

festivalului național
20.45 Publicitate
20.50 Film artistic : ..Prizonierul din 

Caucaz". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor sovietice

22,05 Pe teme internaționale
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
17,00 Pe teme economice
17.15 Festivalul european al prieteniei. 

Formația ..Camerata" (Canada)
18.00 Ora veselă
18.45 Melodii celebre
18.55 Publicitate
19.00 Radar pionieresc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.30 La ordinea zilei
20,00 Reportaj TV : Colegii mei de 

muncă
20.15 Desene animate
20.40 Documentarul românesc : ..Șta

feta"
20.50 Telex
20.55 Raid-anchetă : Cascada decibelilor
21.20 Blocnotes
21.45 Treptele afirmării. Tribuna tineri

lor soliști : pianista Carmen Miha- 
lache

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 8 IUI,TE 1977
Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 

25% a 48 085 lei și 3 variante 10% a
19 234 lei ; cat. 2 : 3 variante 10% a
13-322 lei ; cat. 3:3a 13 322 lei : cat. 
4 : 15.55 a 2 570 lei : cat. 5 : 61,15 a
654 lei ; cat. 6 : 87,60 a 456 lei.

Extragerea a II-a : cat. B : 1 va
riantă 25" o a 15 359 lei și 4 variante 
10% a 6144 lei ; cat. C : 6.50 a 6 144 
lei : cat. D : 10.10 a 3 951 lei : cat. E : 
44,50 a 897 lei : cat. F : 97.80 a 408 
lei : cat. X : 1 067.50 a 100 lei.

Report cat. A : 66 557 lei.

INVITATIE PE LITORAL

începind din 17 iulie. în fiecare 
duminică. întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București 
organizează excursii cu trenul pe 
litoral.

Plecarea din Gara Băneasa la 
orele 5,50 cu acceleratul 847. Sosirea 
la Constanta la orele 8,50. înapo
ierea cu acceleratul 846, care por-

nește din Constanța la orele 17 și 
ajunge in București la orele 20.02. 
Turiștii sint însoțiți de ghizi. Costul 
excursiei 80 lei.

Biletele pot fi procurate de la fi
lialele de turism din bd. Republicii 
nr. 4 și 68. Calea Griviței nr. 140, 
Calea Dorobanților nr. 1—7.

• Rocky (avanpremieră) : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 19.30.
• Acești vecini „minunați": VIC
TORIA -r 9 ; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 
20.15. FLORE A SC A — 9: 11; 13; 
15.30; 18; 29.
• Furnicarul : CENTRAL — 9,15: 
11.30: 13,45: 16; 18.15; 20.30.
• Cartea junglei — 9: 11,15: 13,30;
15.45. Maiakovski rîde — 1.8; 20 ; 
TIMPURI NOI.
• Timidul : PATRIA - 9: 11: 13: 
15.15: 17,30: 1^.45, LUCEAFĂRUL — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,30. FAVORIT — 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18: 20.15, GRADINA 
DINAMO — 20.30.
• Pasărea albastră : EFORIE — 
9; 11,15: 13.30; 16; 18.15: 20.30. BU- 
ZEȘTÎ — 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.15.
A Mînie rece : FESTIVAL — 9.15; 
11.30: 13.45; 16: 18.15: 20,30, EX
CELSIOR — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20.15. MODERN — 9: 11.15; 
13.30: 1G: 18: 20. la grădină — 20.30. 
GRĂDINA CAPITOL — 20.15.
• Ja roșia w Dombrowski ; BU-
CEGI — 9; 12: 16; 19.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
CASA FILMULUI (la saia de fes
tivități Dinamo) — 16: 18.15: 20.15.
• Diavolii din Spartivento : CO- 
TROCENI — 9: 11.15; 13.30; 16,45; 
18; 20,15.
• Comedie mută ’77 : FEROVIAR
— 9: 11.15; 13,30; 16: 18: 20, MELO
DIA — 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15:
20.30. GLORIA — 9: 11.15; 13 30: 
15.45: 18: 20.15. GRADINA BU- 
ZEȘTI — 29,30.
• O femeie care știe ce vrea —
9.45. Amintiri despre viitor — 
11.45; 14. Afacerea Dominicî — 
16.15: 18,30. Fata sa de vineri — 
20,30 : CINEMATECA.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18: 20.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
GRIVTTA — 9: 11,15; 13 30: 15.45; 
13: 20.15, AURORA — 9; 11.15: 
13.30; 15,45: 18; 20. la grădină —
20.15. TOMIS — 8.45: 11: 13,15;
15,30: 17,45; 20. la grădină — 20.30.
• Tom și Jerry : DOINA — 9,30; 
11.15; 13: 14.45: 16.30; 18.15; 20.
• Potopul (seriile I-II) : POPU
LAR — 16: 19,15.
• Potopul (seriile Itl-IV) : VII
TORUL — 9: 12.30: 16: 19.15.
• Un orășel in Texas : FEREN
TARI — 9.30: 11.39; 13 30: 15.30:
17.30; 19,30, GRADINA LIRA —
20.15.
• Ah, Jonathan, Jonathan !: MIO
RIȚA — 9; 11; 13.15: 15.30; 17.45: 
29, GRADINA TITAN - 20.30.
GRĂDINA MOȘILOR — 20.30.
• Mere roșii : LIRA — 9 . 11,15; 
13.30; 16; 18: 20.
• Dick Turpin : GIUI.EȘTI — 9:
11; 13.15; 15.30: 17.45: 20. ARTA — 
9; 11.15: 13,30; 15,45: 18; 20, la
grădină — 20,30.
• Republica din Uzice : PACEA
— 16: 19,15.
• Operațiunea „Petrolul" î VOL
GA — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18:
20.15. FLAMURA — 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
FLAMURA — 9.
• Gloria nu cîntă : PROGRESUL
— 18; 18: 20.
• Sfirșitul legendei : MUNCA — 
9.30; 11.30: 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Invincibilul Luke — 9, Cuibul 
salamandrelor — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15 : FLACĂRA.
• Mușcă și fugi ; COSMOS — 9:
11.15; 13.30: 15.30, GRĂDTNA FLA
CĂRA — 20,30.
• Cum l-a Însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COSMOS — 
17,45; 20.
• Joe Kidd : GRĂDINA FESTI
VAL — 20.15. PARC HOTEL —
20.30.
• Pușcă veche : GRĂDINA BU- 
C.EGI — 20,15.
• Benjt : GRĂDINA UNIREA —
20.15.

teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mania posturilor — 
20.
• Teatrul satlrle-muzieal „C. T4- 
nase” (Grădina Boema) : K ne
maipomenit — 19,SO.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Bucurați de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică” (la Școala 
generală 38 din str. Coștilel) : 
Stnziana ți Pepelea — 19.30.

• RECENSĂMINT AL 
PRECIPITAȚIILOR. Mai 
multe echipe de cercetători din
R.S.S. Kazahă desfășoară o vas
tă operațiune — pe termen lung 
— de înregistrare a cantităților 
de precipitații căzute pe terito
riul republicii, In special, in pe
rioada de toamnă și la începutul 
iernii. Sint folosite elicoptere, 
precum și sateliți artificiali. 
Operațiunea urmărește alcătui
rea unor prognoze de mare 
exactitate asupra cantităților de 
apă pentru agricultură, precum 
și preintîmpinarea inundațiilor.

• TURNUL EIFFEL iN 
PRIMEJDIE ? Celebra con
strucție metalică din centrul Pa
risului este în primejdie, scrie 
săptăminalul „L'Exprees". Ridi
cat in anul 1889. cu prilejul cen

tenarului Revoluției franceze, 
turnul are nevoie de reparații 
radicale, al căror cost se ridică 
la 52 milioane de franci. Aceas
ta in afară de „îngrijirile" pe
riodice ; între altele, la fiecare 
șapte ani. trebuie revopsit în 
întregime, operațiune care ne
cesită nu mai puțin de 50 tone 
de vopsea. Datorită geniului 
„părintelui" său. inginerul Gus
tave Eiffel, complicata construc
ție metalică cintărește doar 7 000 
tone, în timp ce. spre compara
ție, structura metalică a zgirie- 
norului ..Empire State" din New 
York cîntărește 52 000 de tone. 
Acum însă, structura portantă a 
turnului parizian trebuie refă
cută, unele platforme reconstru
ite, ascensorul principal înlo
cuit. Deocamdată, scrie „L’Ex- 
press". nu se știe cine va fur
niza sumele necesare acestor o- 
perațiuni.

• ȘAH COMPUTERI
ZAT. Pentru jucătorii de șah 
care preferă să joace cu... ei în
șiși. o firmă din Chicago a pus 
la punct un joc de șah inedit, în 
care locul adversarului este luat 
de un computer. După ce pie
sele sint așezate pe tabla de șah, 
jucătorul comunică computeru
lui. prin intermediul unei cla
viaturi, mutarea pe care inten
ționează s-o facă. Computerul 
răspunde imediat, indicind pe 
un mic ecran mișcarea respec
tivă. în cazul în care compute
rul iși aduce adversarul în si
tuația de „șah", sau dacă este el 
făcut „șah-mat". pe ecran apar 
cuvintele „șah" sau ..am pier
dut". în general, un jucător de 
forță medie reușește să Învingă 
computerul. însă acesta din

urmă poate fi astfel programat 
incit chiar și un expert îl poa
te cu greu învinge. în plus, com
puterul poate fi, de asemenea, 
programat să joace cu sine în
suși. ceea ce dă posibilitate po
sesorului să urmărească intere
sante combinații inedite.

• NEW YORK-UL DIN 
NOU IN ÎNTUNERIC. 
Timp de peste 12 ore, în noap
tea de miercuri spre joi, terito
riul New York-ului. cel mai 
mare oraș al Statelor Unite, a 
fost lovit de o pană de curent 
electric. Potrivit primelor ra
poarte. această defecțiune de 
proporții — asemănătoare celei 
din noiembrie 1965 — a fost cau
zată de o puternică furtună, care 
a scos din funcțiune cîteva stații 
si substații de alimentare. Joi 
dimineața, marea metropolă era 
complet paralizată din lipsă de 
electricitate. Da ora 8. nici un 
metrou și nici un tren nu func
ționau. tunelurile care leagă 
Manhattanul de periferii erau 
închise circulației din cauza în

treruperii sistemului de ventila
ție. iar șoselele erau periculoase 
pentru trafic, din cauza nefunc- 
ționării semnalizatoarelor. Pen
tru prima dată în istoria sa, 
New Yorkul a fost complet izo
lat de restul lumii. Primarul o- 
rașului. Abraham Beame. a de
cretat starea de urgență și a ce
rut populației să rămînă la do
miciliu pînă la remedierea ava
riei.

• APĂ... RECICLATĂ. 
Un complex de epurare a ape
lor reziduale va fi construit în 
apropierea orașului Sofia. In 
prima etapă (spre sfirșitul anu
lui 1980), capacitatea complexu
lui va fi de 540 mc de apă epu
rată în decurs de 24 de ore. în 
final, instalațiile sale vor atin
ge un debit de 15 mc pe secun
dă și vor recicla peste un milion 
metri cubi de apă industrială și 
menajeră reziduală în 24 de ore. 
în procesul epurării, compușii 

organici și anorganici, avind 
proprietăți chimice prețioase, 
vor fi izolați în scopul utilizării 
ulterioare in agricultură. Prin 
reciclarea reziduurilor solide se 
vor obține anual in medie 500 
tone de îngrășăminte agricole. 
Apa tratată și curățită va fi di
rijată spre Iskâr. unul din cele 
mai mari rîuri din Bulgaria.

• CEAS MULTIFUNC
ȚIONAL în greutate de 170 
gr și avînd grosimea de 16 mm., 
noul ceas H.P.-01 fabricat de fir
ma elvețiană Hawlett-Packard, 
îndeplinește multiple funcții. 
Soneria sa sugerează mai de
grabă un ceas deșteptător. Dar 
„deșteptătorul" se poartă la în
cheietura miinii. iar dimensiu
nile sale se datorează faptului că 
in interior se află 38 000 de 
tranzistori. H.P.-01 dispune de 
un minicalculator, cu memorie 
proprie, care indică nu numai 

ora, minutul, secunda (și frac
țiunile de secundă), ziua, luna 
și anul, ci permite, totodată, în
registrarea unui număr de tele
fon. previne, printr-un semnal 
sonor programat, că a sosit mo
mentul îndeplinirii unei anumi
te acțiuni, calculează numărul 
de zile între două date, costul 
unei, comunicații telefonice se
cundă cu secundă, ș.a.m.d.

• CU BICICLETA SPRE 
CAMERA COMUNELOR. 
Pentru a economisi combustibil, 
parlamentul britanic a pus la 
dispoziția membrilor săi bicicle
te în loc de automobile. Pentru 
modica sumă de 5 lire pe an. 
membrii Camerei Comunelor pot 
folosi bicicleta ca mijloc de 
transport de la domiciliu pină la 
palatul Westminster. 35 deputati 
s-au și înscris pentru a folosi cu 
regularitate bicicletele puse la 
dispoziție de parlament.
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COMUNICATUL COMUN AL SESIUNII 
CONSILIULUI ECONOMIC ROMANO AMERICAN 
O contribuie la dezvoltarea comerțului și cooperării industriale 

dintre România și S.U.A.
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NEW YORK 14 (Agerpres). — în. 
Comunicatul comun al celei de-a 
IV-a sesiuni a Consiliului economic 
româno-american. care s-a desfășu
rat la New York, se relevă că impor
tanta acestei sesiuni a fost subliniată 
de mesajele adresate consiliului de 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceausescu, si de 
președintele Statelor Unite. Jimmy 
Carter. Ambele secții, română si ame
ricană — se spune in comunicat — au 
subliniat din nou importanta acordu
lui comercial româno-american din 
1975 pentru dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre cele două țări. în a- 
ceastă privință, secția americană a 
consiliului a adresat un mesaj lide
rilor Congresului, solicitînd prelun
girea clauzei națiunii celei mai favo
rizate si a valabilității acordului co
mercial.

Consiliul a salutat, de asemenea. 
Încheierea, la 21 noiembrie 1976. a 
acordului pe termen lung de coopera
re economică, industrială si tehnică. 
Cele două secții si-au exprimat spe
ranța că acordul pe termen lung va 
stabili o bază pentru, extinderea co
operării între întreprinderi din Româ
nia si S.U.A.

Membrii celor două delegații au 
discutat posibilitățile de comerț si 
cooperare în sectoarele construcției 
de mașini, electronicii, chimiei, petro
chimiei. agriculturii si în alte sectoa
re. Ambele secții au salutat lărgirea 
ei diversificarea componenței consi

EXPOZIȚIA HIROȘIMA-NAGASAKI

Apel în favoarea dezarmării nucleare
TOKIO 14 (Agerpres). — Comite

tul Hiroșima — Nagasaki pentru pro
movarea păcii a anunțat miercuri la 
Tokio că a încheiat lucrările de se
lectare a fotografiilor și a altor do
cumente ce vor fi prezentate în ca
drul unei expoziții itinerante, care 
urmează să fie organizată în Aus
tralia. Franța si Polonia. Expoziția 
va prilejui prezentarea unor fotogra
fii. filme si a altor documente în le

PREOCUPĂRI ECONOMICE
IN ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE

NIGERIA. Politica economică a Ni
geriei este orientată în direcția spo
ririi controlului statului asupra rea
lizării programului de dezvoltare e- 
oonomică. Ritmul de creștere a ac
tivității economice a fost în 1976 cu 
10 la sută mai mare decit în anul 
precedent, fiind construite o serie de 
obiective de importantă economică.

Prevederile principale pe anul fi
nanciar 1977—1978 vizează următoa
rele obiective : asigurarea echilibru
lui de plăti prin intermediul unor 
măsuri financiare care să limiteze ex
portul de capital în străinătate : re
ducerea cheltuielilor destinate între
ținerii și funcționării aparatului de 
stat ; dezvoltarea prioritară a agri
culturii si construcțiilor de locuințe. 
După părerea expertilor economici de 
la Lagos, industria petrolieră in plină 
dezvoltare va fi capabilă să ofere Ni
geriei fondurile financiare necesare 
realizării proiectelor sale de dezvol
tare.

MAROC. O nouă fabrică de ciment 
se va construi la Ternara. în Maroc. 
Capacitatea de producție a unității va 
fi de 625 000 tone anual, iar costul ei 
va depăși 61 milioane dolari. Se a- 
preciazâ că intrarea in funcțiune a 
fabricii vă aduce statului economii 
valutare de circa 20 milioane dolari 
anual.

EGIPTUL va realiza în anul 1977 
un surplus comercial de 537 milioane

BBBBBEIBBBBBBBBBBBBBB B a B B B
CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Schimbul valorilor culturale, factor important 
al apropierii intre popoare și destinderii 

internaționale
După cum este cunoscut, tn cadrul politicii sale externe de pace 

Si colaborare internațională. România manifestă o preocupare con
stantă pentru extinderea continuă a schimburilor pe toate planurile, 
inclusiv pe plan cultural-artistic, cu țările socialiste, cu statele in curs 
de dezvoltare, cu toate țările lumii, indiferent de orinduirea socială, 
în această privință, partidul nostru pornește neabătut de la convin
gerea că promovarea cunoașterii reciproce a valorilor spirituale, dez
voltarea unei largi cooperări in domeniul artei, culturii sint factori 
de cea mai mare importantă ai dezvoltării încrederii și înțelegerii 
internaționale, apropierii intre popoare si păcii in lume.

în acest context se înscriu și 
schimburile culturale ale României 
cu Republica Federală Germania : 
paralel cu dezvoltarea relațiilor 
economice (R.F.G. se numără, după 
cum se știe, printre principalii noștri 
parteneri de cooperare economică din 
Europa), se extind și legăturile teh- 
nico-științifice, culturale, artistice. 
Semnificative în acest sens sint ma
nifestările în cadrul „ZILELOR CUL
TURII ROMANEȘTI", organizate re
cent la Dortmund, marele centru in
dustrial. comercial din landul Rhe- 
nania de Nord-Westfalia, sub patro
najul primului ministru al guvernu
lui român si al cancelarului R.F.G.

Avind loc în perioada reuniunii 
pregătitoare de la Belgrad și la scurtă 
vreme după desfășurarea la Bucu
rești a Festivalului prieteniei, această 
manifestare a pus din nou. preg
nant, . in evidentă rolul constructiv 
pe care schimburile cultural-artistice 
îl pot avea in procesul de adîncire 
a destinderii, de edificare a securi
tății europene, în măsura în care ele 
se desfășoară în respectul față de 
tot ce a creat mai bun, mai valoros 
din punct de vedere cultural-artistic 
și etic fiecare națiune, sint pătrunse 
de grija față de suveranitatea fie
cărui stat, evită orice încercare de 
ingerință in treburile altora, se în
temeiază pe dorința sinceră de cu
noaștere și apropiere între popoare. 
Este știut că tocmai în acest sens 
concepe România dezvoltarea legă
turilor cultural-artistice, iar mani
festarea de la Dortmund a fost în 

liului prin includerea a noi membri 
din sectoare importante, ca asigură
rile si transportul.

Consiliul și-a reafirmat poziția In 
sprijinul unui comerț liber si al eli
minării obstacolelor din calea dezvol
tării comerțului de bunuri si servicii 
dintre cele două țări. Ambele secții 
au fost de acord că eliminarea aces
tor obstacole va duce la dezvoltarea 
substanțială a comerțului. Membrii 
celor două secții au subliniat contri
buția Consiliului economic la dezvol
tarea relațiilor comerciale dintre
S.U.A. și România.

Cea de-a IV-a sesiune a Consiliu
lui economic româno-american — 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
deschisă, prietenească si constructivă 
— a convenit ca cea de-a V-a. sesiu
ne a consiliului să aibă loc în 
România.

★
După încheierea lucrărilor Consi

liului economic. Vasile Voloseniuc. 
președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii Române de Comerț 
Exterior, a avut discuții cu Henry 
Reuss, Charles Vanik și Adlai Ste
venson. membri ai Congresului 
S.U.A., precum și cu Delio Guantur- 
co. vicepreședinte al Consiliului de 
administrație al Băncii de Export- 
Import din S.U.A. Cu acest prilej au 
fost examinate problemele privind 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
economice dintre România si S.U.A.

gătură cu bombardamentele atomice 
de la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial asupra orașelor ni
pone Hiroșima si Nagasaki. Ea își 
propune să aducă la cunoștință opi
niei- publice internaționale datele 
despre ororile bombardamentelor a 
tomice. în scopul mobilizării efortu
rilor pentru înfăptuirea dezarmării 
nucleare.

dolari la exporturile de petrol si de 
1,1 miliarde dolari în 1980 — a de
clarat ministrul egiptean al petrolu
lui. Ahmed Ezz El-Din Hilal. într-un 
interviu acordat publicației ..Middle 
East Economic Survey". Ministrul e- 
giptean a menționat că tara sa preco
nizează o creștere a extracției de pe
trol pînă la nivelul de 1 milion ba
rili pe zi in 1980. față de 330 000 ba
rili pe zi în 1976 si 440 000’ barili pe 
zi — media prevăzută pentru anul în 
curs. în ce privește exporturile egip
tene de petrol, acestea s-au ridicat la 
nivelul de aproape 120 000 barili pe 
zi în anul 1976.

★
Președintele Băncii Naționale ve- 

nezuelene. Benito Răul Losada. a i- 
naugurat la Caracas reuniunea 
..Grupului de lucru privind acordu
rile multilaterale de plăți ale țărilor 
în curs de dezvoltare din America La
tină". Obiectivul lucrărilor reuniunii 
acestui Organism, din. care fac parte 
reprezentanți ai diverselor organiza
ții cu profil monetar, precum si ex- 
perți ai O.N.U. și ai F.M.I.. constă in 
studierea posibilităților de concertare 
a activităților stipulate de acordurile 
în domeniul plăților stabilite intre 
țările in curs de dezvoltare latino- 
americane. Apariția noului organism 
răspunde unor recomandări făcute de 
diferite foruri internaționale. în sen
sul de a se crea noi modalități si 
mijloace de lărgire a cooperării din
tre țările în curs de dezvoltare.

acest sens o dovadă peremptorie a 
rodniciei unei asemenea concepții.

Programul acțiunii a inclus circa 
130 de manifestări — spectacole, 
concerte. conferințe. simpozioane, 
expoziții, ilustrind diverse domenii 
de preocupări din țara noastră. înce- 

însemnări cu prilejul „Zilelor culturii românești" 
la Dortmund — R. F. Germania

pînd cu festivitatea deschiderii ofi
ciale și pină la ultimul spectacol, 
„Zilele culturii românești" s-au bucu
rat de o. înaltă apreciere atît din 
partea oficialităților, cit și a cercu
rilor cultural-artistice vest-germane. 
și a publicului larg. în această pri
vință, grupul de ziariști români care 
a avut prilejul să urmărească desfă
șurarea manifestărilor a consemnat 
opinii relevante cu privire la conți
nutul acestora și, in genere, cu pri
vire la realizările României socialiste, 
la politica sa de pace și colaborare.

„In relațiile româno—vest-germane. 
landul nostru. Rhenania de Nord- 
Westfalia — ne-a declarat primul 
ministru al landului. Heinz Tțiihn — 
joacă un rol deosebit. 50 la sută din 
importurile vest-germane din Româ
nia sosesc in acest land și cea mai 
mare parte a exporturilor vest-ger
mane in tara dv provin din acest 
land. La Diisseldorf a avut loc pri
ma expoziție industrială a României 
in R.F.G. Acum. „Zilele culturii ro
mânești" ne-au oferit o nouă imagi

Persistența fenomenelor de criză 
în țările occidentale

„Șomajul și inflația se vor menține, în anii următori, Ia un nivel 
ridicat" — se apreciază într-un raport al F.M.I.

Producția industrială a 
țărilor occidentale va 
spori in medie cu 5 la 
sută in anii 1977—1978, 
dar șomajul și inflația 
vor rămine la un nivel 
ridicat — relatează a- 
genția France Presse, ci
tind previziunile Fondu
lui Monetar Internațio

nal, date publicității la 
Geneva.

Luind cuvîntul la Ge
neva, în cadrul lucrări
lor celei de-a 63-a se
siuni a Consiliului Eco
nomic și Social al Na
țiunilor Unite. William 
Dale, director gene
ral adjunct al F.M.I., 
a arătat că rata in
flației in grupul de

Pînă în 1982 — 
în siderurgia

Lupta de concurență dintre 
magnații vest-europeni ai oțe
lului, care atrage după șine 
măsuri severe de raționalizare, 
amenință cu dispariția a zeci de 
mii de locuri de muncă in in
dustria metalurgică și siderurgi
că din Europa occidentală. Po
trivit relatărilor presei vest- 
germane, în această zonă, in 
special în Franța, Belgia și

„Formarea unui guvern de urgentă — 
obiectiv principal al comuniștilor italieni"

Declarațiile secretarului general al P.C.I.
ROMA 14 (Agerpres). — în Came

ra deputaților a Parlamentului ita
lian au continuat dezbaterile pe mar
ginea moțiunii cu privire la progra
mul economic, social și în domeniul 
ordinii publice adoptat de conduce
rile celor șase partide ale arcului 
constituțional.

Luînd cuvîntul, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian. Enri
co Berlinguer, a arătat că acordul în
tre cele șase partide marchează, în 
opinia P.C.I., o fază „care nu va pu
tea dura mult timp". El a subliniat, 
totodată, „necesitatea formării unui 
guvern de urgentă", acesta „constiCu prilejul reuniunii

LONDRA 14 (Agerpres). — în ora
șul britanic York a avut loc 
o reuniune a Comitetului Executiv al 
Societății europene de fizică. Reu
niunea a fost prezidată de prof. 
Ioan Ursu. președintele Societății eu
ropene de fizică. Cu ocazia prezen
tei sale în Marea Britanie, prof. Ioan 
Ursu. președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință si Tehnologie, a a- 
vut intilniri cu John Hill, președin
tele autorității britanice pentru e- 
nergia nucleară. Brion Flowers, rec
torul Colegiului imperial, Sam Ed
wards, președintele Consiliului pen
tru cercetare științifică. lordul 
Walston, președintele Centrului Ma
rea Britanie — Europa de est. cu 
alte personalități ale vieții științifi
ce britanice. în cursul întrevederi
lor au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării tehnico- 
stiintifice între institute de cercetare 
din cele două țări.

ne grăitoare a realizărilor țării dum
neavoastră, de astă dată îndeosebi 
pe planul cultural-artistic. în 1973, la 
Bonn, am avut cinstea să-l cunosc 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei sale oficiale in 
R. F. Germania. Roadele acestei vi
zite au demonstrat. încă o dată, im
portanța contactelor directe in impul
sionarea colaborării, pentru binele 
reciproc".

La rindul său. primarul general 
al orașului Dortmund. Gunter Samt- 
lebe, a evocat cu satisfacție dezvol
tarea legăturilor româno—vest-ger
mane în cei zece ani care au trecut 
de la stabilirea de relații diplomati
ce între cele două țări. „Apreciind că 

o conlucrare strînsă în plan cultural 
este deosebit de propice dezvoltării 
relațiilor generale, inclusiv prin 
faptul că are ca efect înlăturarea 
prejudecăților și clișeelor și, prin a- 
ceasta. aprofundarea înțelegerii re
ciproce. conducerea municipalității 
Dortmund organizează de 20 de ani 
încoace ..Zilele culturii străine". Se 
poate spune că ediția românească a 
acestei tradiționale acțiuni a consti
tuit un succes ieșit din comun. 
Ne-am găsit în dialog cu o țară în
zestrată cu forte artistice extraordi
nare. Cetățenii noștri au luat con
tact nemijlocit cu o artă înfloritoa
re, de mare originalitate. Părerile 
dumneavoastră. calea aleasă de 
dumneavoastră se bucură de respect 
la noi, Dorim să ne cunoaștem mai 
bine, pentru a putea coopera mai in
tens, mai rodnic, în avantajul re
ciproc".

Semnificația adîncirii legăturilor 
culturale pentru cauza destinderii și 
Păcii a fost subliniată de o persona
litate cu autoritate în acest domeniu. 

țări menționate se va 
situa anul viitor în jurul 
cifrelor de 6—7 la sută. 
„Ritmul de dezvoltare 
relativ slab și menține
rea in continuare a in
flației — a spus el — 
vor constitui cauza prin
cipală a unui șomaj care 
se va menține Ia un 
nivel ridicat".

90 000 de șomeri 
vest-europeană

R.F.G., se preconizează conce
dieri pe scară largă în siderur
gie. Pînă in 1982. ele vor afecta 
aproximativ 90 000 din cei 750 000 
oțelari vest-europeni. Se relevă 
faptul că, în perioada 1974—1976, 
producția de oțel a lumii occi
dentale a regresat cu patru la 
sută, cea a Eurogei occidentale
— cu 14 Ia sută, iar cea a R.F.G.
— cu 20 la sută.

tuind obiectivul principal al comuniș
tilor". Berlinguer a relevat că acordul 
a fost necesar „datorită riscurilor ex
treme care amenință dezvoltarea eco
nomică. viața democratică și calmul 
pe plan social" în Italia, atrăgînd a- 
tenția asupra faptului că guvernul 
va trebui să pună de urgență in apli
care programul.

Enrico Berlinguer a arătat, totoda
tă, că este necesar ca „oamenii mun
cii italieni, cetățenii țării să stimu
leze si să controleze pas cu pas mo
dul de aplicare a acordului și să 
exercite o presiune democratică pen
tru ca acesta să dea roade".

Plenara Consiliului Național 
al P. C. din India

DELHI 14 (Agerpres). — La Delhi 
a avut loc o plenară a Consiliului 
Național al Partidului Comunist din 
India, care a analizat situația poli
tică si economică internă dună ale
gerile pentru adunările legislative 
din tară si a trasat sarcinile de viitor.

într-o conferință de presă organi
zată după, plenară, secretarul general 
al Consiliului Național al Partidului 
Comunist din India. Rajeshwara Rao. 
a anunțat că cel de-al XI-lea Con
gres al partidului va avea loc la în
ceputul anului viitor.

Declarațiile 
cancelarului R.F.G.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
în cadrul unei intilniri cu ziariștii 
la Clubul național al presei din 
Washington, cancelarul R.F.G., Hel
mut Schmidt, aflat, intr-o vizită in 
S.U.A., s-a pronunțat pentru conti
nuarea procesului de destindere si 
pentru adoptarea unor măsuri în do
meniile politic si militar care să con
solideze acest, proces. în ciuda diver
gentelor politice si ideologice, a spus 
el. „politica activă de destindere este 
calea cea mai potrivită pentru salv
gardarea păcii".

Stefan Albrlng, veteran al Rezisten
ței antifasciste, cofondator al So
cietății româno-westfaliene din ca
drul Institutului din Dortmund 
pentru relațiile cu străinătatea : 
„Războiul a adus multe suferințe și 
el trebuie preintîmpinat prin efortu
rile depuse în primul rind de toți 
cei care l-au cunoscut, pentru ca 
alții să nu mai treacă prin asemenea 
suferințe, a spus d-sa. Not apreciem 
că România se pronunță pentru pace, 
acționează cu inițiativă în acest sens 
și ne bucură că putem conlucra cu ea 
pentru înfăptuirea marelui fel — eli
minarea războiului din viata societății 
omenești".

Dl. Willi Odental, care este condu
cătorul Societății româno—vest-ger
mane, a evocat istoricul acestei so
cietăți și rolul ei în strîngerea legă
turilor multilaterale dintre cele două 
țări. „Societatea româno—vest-germa- 
nă — a spus d-sa — a fost creată aici 
la Dortmund în anul 1973, anul in 
care președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. a făcut o vizită oficială 
la Bonn. De atunci pînă astăzi n-am 
încetat să dezvoltăm activitățile 
noastre, cu convingerea că astfel 
contribuim la lărgirea și aprofunda
rea cunoașterii reciproce și. prin 
aceasta, la dezvoltarea relațiilor ro
mâno—vest-germane pe toate planu
rile, relații cărora în R.F.G. li se 
acordă o importanță tot mai mare".

Am citat doar cîteva dintre apre
cierile elogioase care s-au făcut au
zite la Dortmund cu prilejul „Zile
lor culturii românești" la adresa 
României, a contribuției ei substan
țiale la realizarea unei largi colabo
rări internaționale. întreaga mani
festare a pus în evidență necesitatea 
de a se acționa în continuare pentru 
dezvoltarea relațiilor culturale și pe 
alte planuri intre toata’ țările euro
pene. in spiritul Actului final de la 
Helsinki, ca imperativ al adîncirii 
cursului spre destindere și înțelegere 
în Europa și in lume.

Gabriela DOLGU

Delegația română de acti
viști de partid din armata, 
condusă de general-locbtenent Gheor- 
ghe Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale si secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
care se află într-o vizită în Iugosla
via a fost primită de secretarul fe
deral pentru apărarea națională a 
R.S.F, Iugoslavia, general de armată 
Nikola Liubicici. La convorbiri, des
fășurate într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a luat parte general
colonel Dane Petkovski, adjunct al 
secretarului federal pentru apărarea 
națională a R.S.F. Iugoslavia. Au 
fost prezenți. de asemenea, amba
sadorul României. Virgil Cazacu. și 
atașatul militar aero si naval la Bel
grad. colonel Nicolae Catană.

Cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Fran
ceze Pre5edinte,e Valdry Giscard 
d’Estaing a asistat joi dimineață, la 
Paris, la tradiționala paradă milita
ră. De asemenea, șeful statului a a- 
cordat. cu acest, prilej, un interviu 
posturilor de radio franceze.

Tratativele dintre dele
gațiile U.R.S.S. și R.P.D. Co
reene *n Problema pescuitului au 
început miercuri, la Moscova. Aces
te .negocieri, precizează agenția
T. A.S.S., sint o urmare a stabilirii de 
către cele două țări a limitei zonei 
economice maritime de 200 mile.

Demisie Guverhat°rul general 
al Australiei. John Kerr, și-a pre
zentat demisia, care va deveni efec
tivă începînd din luna decembrie a.c. 
— s-a anunțat la Canberra. Funcția 
de guvernator general urmează a fi 
preluată de Zelman Cowen. în 
virstă de 57 de ani. care in prezent 
este vicecancelar al Universității din 
Queensland.

0 nouă întâlnire a 
conducătorilor delegațiilor
U. R.S.S. Și S.O. Participante 
la convorbirile sovieto-americane cu 
privire la reducerea armamentelor 
strategice ofensive a avut loc joi la 
Geneva — informează agenția 
T.A.S.S.

„Femeia si adoptarea de 
decizii în cadrul O.N.U." - 
a constituit tema reuniunii organi
zate la Viena sub auspiciile Națiuni
lor Unite. în legătură cu această 
reuniune, serviciul de informații al 
O.N.U. arată că procentul femeilor 
care lucrează în cadrul Secretariatu
lui O.N.U. a crescut de la 18.5 la sută 
în 1972 la 20,4 la sută în 1976. La 
eșaloanele superioare de luare a de
ciziilor există cinci femei-director si 
un asistent al secretarului general, 
dar încă nu există nici un conducă- 
tor-femeie în fruntea vreuneia dintre 
agențiile O.N.U. Pentru a corecta

Incident aerian
PHENIAN 14 (Agerpres). — După 

cum anunță Agenția centrală tele
grafică coreeană, la 14 iulie, un eli
copter american înarmat s-a infiltrat 
adine în teritoriul R.P.D. Coreene, 
dincolo de linia militară de demar
cație. în zona de est. El a fost 
doborit de focul artileriei Armatei 
populare coreene. Trei membri ai 
echipajului militar al elicopterului, 
care se aflau la bordul său. si-au 
pierdut viața, iar un altul a fost fă
cut prizonier.

La locul incidentului se efectuează 
cercetări privind pătrunderea ile
gală a elicopterului american.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Anunțind doborîrea de către artile
ria Armatei populare a R.P.D. Co
reene a unui elicopter militar de 
transport american de tip ..Chinook", 
agenția americană U.P.I. informează 
că președintele S.U.A.. Jimmy Car
ter, a declarat, in cadrai unei intil
niri cu senatorii democrati din Con
gres. că aparatul a pătruns în spa
țiul aerian nord-coreean „în urma 
unei erori de navigație". Președin
tele Carter a adăugat că Statels 
Unite „vor informa partea nord-co- 
reeană că echipajul elicopterului a 
făcut o eroare și că nu doresc ca 
incidentul să conducă la o confrun
tare".

Secretarul de presă al Casei Albe. 
Jody Powell, a anunțat că S.U.A. au 
cerut întrunirea Comisiei militare 
de armistițiu, la Panmunion. în ve
derea discutării incidentului.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

CAIRO. — La Cairo a avut loc, 
miercuri, o convorbire intre Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, și membrii unei de
legații parlamentare americane, con
dusă de Lee Hamilton, membru al 
Comitetului pentru relațiile interna
ționale al Congresului S.U.A. în ca
drul convorbirii au fost abordate as
pecte ale problemei palestinene — re
latează agenția France Presse, refe- 
rindu-se la surse din Cairo.

Joi. Yasser Arafat a sosit in ca
pitala Arabiei Saudite. unde a avut 
o întîlnire cu președintele Somaliei, 
Mohammed Siad Barre, aflat la Riad 
într-o vizită oficială. în cadrai con
vorbirii care a avut loc cu acest pri
lej au fost examinate evoluțiile din 
ultima perioadă în relațiile interara- 
be. precum și în problema palesti- 
neană.

în aceeași zi. Yasser Arafat a a- 
vut o întrevedere cu regele saudit 
Khalid.

LONDRA. — Luînd cuvîntul la i- 
naugurarea noului „Centru arabo- 
britanic" din Londra, David Owen, 
ministru de externe al Marii Brita
nii, a relevat că șefii de stat și de 
guvern ai țărilor membre ale C.E.E. 
au dat publicității la Londra, la 29 
iunie, o declarație comună în care 
și-au exprweiat preocuparea față de 
necesitatea unei reglementări pașnice 
a situației din Orientul Mijlociu și 
s-au angajat să-și aducă contribuția 
pentru- reglementarea pe cale pașnică 
a situației. „în viitoarele luni — a a- 
dăugat Owen — va fi necesar să se 
dea dovadă de răbdare, tenacitate si 
hotărîre. Timpul declarațiilor a tre
cut. Viitoarele luni trebuie să fie 
consacrate unor negocieri serioase" 
— a conchis ministrul britanic. 

această situație. O.N.U. a făcut apel 
la guvernele țărilor membre să pre
zinte candidați femei pentru toate 
posturile profesionale. îndeosebi la 
nivelul la care se elaborează progra
mele politice.

Procesul neofasciștilor. 
Secretarul partidului Mișcarea Socia
lă Italiană — Dreapta Națională, 
Giorgio Almirante, va compărea în 
justiție în fața magistraturii italiene 
pentru delictul de reconstituire a unui 
partid fascist — informează agenția 
ANSA. Delictul de „reconstituire a 
partidului fascist dizolvat" este citat 
în mod expres de Constituția .italia
nă. Ancheta în legătură cu partidul 
M.S.I. — Dreapta Națională (neo
fascist) a fost întreprinsă de procu
rorul general al Veneției, Bianchi 
d’Espinosa.

Ninsoare in toiul verii 
in Olanda

în timp ce in majoritatea ță
rilor europene locuitorii suferă 
de pe urma caniculei. în orașul 
Leeuwarden. din nordul Olan
dei, a nins joi dimineața. Mete
orologii olandezi au precizat că 
un asemenea fenomen se produ
ce o dată la 25 de ani.

Festivalul de la Zagreb, 
între 24 si 31 iulie se va desfășura 
la Zagreb „Festivalul internațional 
de cîntece si dansuri populare", la 
care vor participa formații folclori
ce din Iugoslavia. Bulgaria. Ceho
slovacia. Franța. Italia, Malta. Po
lonia. România. Spania si Turcia, in
formează agenția Taniug. Festivalul 
de la Zagreb se organizează anual, 
aflîndu-se acum la cea de-a XlI-a 
sa ediție.

Președintele Republicii 
Italiene Giovann’ Leone, a fost 
supus joi dimineața unei duble in
tervenții chirurgicale. „Operația s-a 
desfășurat normal și starea generală 
a președintelui este bună" — se spu
ne în primul comunicat dat publi
cității la Roma, după intervenție.

Film documentar despre 
țările arabe. Televiziunea egip. 
teană a început turnarea primului 
episod al unui amplu film documen
tar privind evoluția civilizației si 
dezvoltarea economică a țărilor 
arabe. în acest prim episod șînt cu
prinse date privind Egiptul. Sudanul 
și Somalia. în continuare, vor fi 
prezentate țările din Maghreb. 
Machrek si din zona Golfului. Filmă
rile se vor încheia spre sfirșitul 
anului.

„întâlnirile periodice dintre 
oamenii de afaceri greci si turci vor 
constitui un element pozitiv în ve
derea creării unui climat mai bun.MASA ROTUNDĂ INTERNAȚIONALĂ „SFIDĂRILE ANULUI 2000“
Căile de soluționare a marilor probleme ale omenirii: 
încetarea cursei înarmărilor, instituirea unei noi 

ordini mondiale
® „Este inadmisibil ca 1,4 miliarde de locuitori ai globului să 
dispună de numai 4,4 la sută din bogățiile mondiale" 9 De la 
lichidarea sistemului colonial la imperativul „decolonizării 
științei" ® De ce este dat uitării articolul 6 al Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare ? ® Un drept esențial al 

opiniei publice internaționale
La Paris a avut 

loc, recent, o masă ro
tundă cu tema „Sfidă
rile anului 2000", la 
care au participat per
sonalități de seamă 
ale vieții politice, ar
tistice și științifice din 
numeroase țări ale 
lumii.

în relatări consacra
te desfășurării acestei 
manifestări. ziarele 
„LE MONDE" și 
„TIMES" reproduc 
cuvintele fostului pre
ședinte al Mexicului, 
Luis Echeverria, ac
tualmente reprezen
tantul țării , sale pe 
lingă UNESCO, care a 
lansat un apel în spri
jinul unei „revoluții în 
mentalitatea oameni
lor". „Este inadmisibil, 
a spus el. ca 1,4 mi
liarde de oameni, cîți 
trăiesc în țările în curs 
de dezvoltare, să dis
pună de numai 4,4 la 
sută din bogățiile 
mondiale. în anul 2018. 
ca urmare a creșterii 
demografice. dintr-o 
populație mondială po
sibilă de 9.7 miliarde 
locuitori. 7,7 vor trăi 
în lumea a treia. în 
fața acestei perspecti
ve este nevoie de o a- 
bordare nouă De plan 
uman, științific și ra
țional. o transformare 
calitativă a vieții". 
„Secolul nostru se 
caracterizează prin 
sfirșitul colonialismu
lui teritorial", a afir
mat L. Echeverria, 
subliniind că se im
pune un proces simi
lar și în ce privește 
„decolonizarea știin
ței", respectiv necesi
tatea ca aceasta să nu 
se mai afle în slujba 
unei minorități, adi
că doar a unui 
număr restrins de state 
avansate — ci a în
tregii omeniri. Potri
vit declarațiilor fostu
lui președinte mexican, 
singura modalitate de 
a face față pericolului 
care amenință viitorul 
omenirii, este utiliza
rea rațională a resur
selor umane si mate

riale, precum si folo
sirea științei ca mijloc 
important de accele
rare a progresului e- 
conomic.

„Existența unei co
munități de popoare 
libere este incompati
bilă cu perpetuarea 
exploatării și cu mize
ria unor mase mari de 
oameni", a relevat, la 
rindul său. Janez 
Stanovnik, secretar e- 
xecutiv al Comisiei 
economice pentru Eu
ropa a Națiunilor Uni
te. El a evidențiat 
însemnătatea deosebi
tă a folosirii depli
ne a mîinii de lucru 
disponibile, a mașini
lor a căror capa
citate nu este inte
gral utilizată si. în ge
neral. a tuturor resur
selor insuficient ex
ploatate. ca una din 
căile in vederea insti
tuirii unei noi ordini 
economice mondiale. 
Edificarea unei noi or
dini impune mobiliza
rea tuturor acestor for
te și resurse într-o ac
țiune desfășurată Ia 
scară mondială. Dacă 
o asemenea ordine pre
supune. în ce privește 
țările cu un grad înalt 
de dezvoltare, anumi
te limite ale creșterii 
și în special ale consu
mului și beneficiilor, 
pentru țările „lu
mii a treia" ea recla
mă un ritm accelerat 
de creștere. însoțit de 
schimbări sociale pro
funde.

Andre Fontaine, re- 
dactor-șef al ziarului 
„Le Monde", a subli
niat că „războiul nu
clear si sărăcia sint 
cele două mari perico
le care apasă asupra 
viitorului umanității" 
și s-a pronunțat pentru 
o mai echitabilă dis
tribuire a resurselor 
omenirii.

în fata tuturor a- 
cestor probleme., par
ticipanta au reafir
mat necesitatea unei 
colaborări internațio
nale cit mai largi. Trei 
laureați ai Premiului

între cele două țări", se afirmă în
tr-o declarație comună, semnată la 
Atena, la sfirșitul vizitei unei dele
gații de industriași turci în Grecia. 
Declarația subliniază că „schimburi
le comerciale dintre cele două țări 
vecine sînt insuficiente" și „se ex
primă speranța că ele vor fi dezvol
tate".

0 delegație de partid șl 
guvernamentala vietname- 

condusă de Le Duan, secretar 
general al C.C. al P.C. din Vietnam, 
și de Fam Van Dong. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam, prim-ministru al Guvernu
lui R.S. Vietnam, va face o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Democrată Populară Laos, informea
ză agenția V.N.A.

0 reuniune extraordinară 
a guvernului portughez,pre- 
zidată de primul ministru, Mario 
Soares, a aprobat aplicarea pe în
treg teritoriul portughez a sancțiu
nilor împotriva Rhodesiei cuprinse în 
rezoluțiile O.N.U. din anii 1968 și 
1976, informează agenția A.N.O.P.

La Varșovia s_nu încheiat 
convorbirile dintre Ramon Escovar
Salom, ministrul afacerilor externe 
al Venezuelei, aflat in vizită oficială 
în Polonia, și Emil Wojtaszek, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. Po
lone. în aceeași zi, oaspetele Venezu
elan a fost primit de Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

Conferința națională în 
domeniul geologiei și a ln_ 
cheiat lucrările la Pekin. Participan- 
tii la conferință au făcut un larg 
schimb de experiență, au discutat și 
elaborat un program de măsuri ce 
urmează a fi adoptat de depărtăm- j- 
tele de geologie în vederea unei 
voltări si mai rapide a lucrărilor geo
logice în China. La ședința de în
chidere a lucrărilor conferinței a 
vorbit Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat, informează agen
ția China Nouă.

Vizită. După cum informează a- 
genția A.D.N.. la invitația președin
telui Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane. Willi Stoph. joi a sosit la 
Berlin președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, Stanko To
dorov. într-o vizită prietenească de 
lucru.

Convorbiri economice 
sovieto-americane. Preșe* 
dintele conducerii Băncii de Sfat 
a U.R.S.S., Vladimir Alhimov. a avut 
joi o întîlnire cu David Rockefeller, 
președintele conducerii băncii ame
ricane „The Chase Manhattan", care 
se află in U.R.S.S. După cum infor
mează agenția T.A.S.S.. s-au discutat 
probleme valutare și financiare, pre
cum si probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economico-comerciale dintre 
cele două țări.

Nobel, prof. Alfred 
Kastler, Phillip Noel- 
Baker și Sean Mac- 
Bride, au lansat un 
apel pentru trecerea 
cit mai curînd posibil 
la aplicarea articolului 
6 al Tratatului de ne
proliferare a armelor 
nucleare, semnat în 
1970. Potrivit prevede
rilor acestui acord, 
părțile semnatare ale 
tratatului se angajea
ză, după cum se știe, 
să „desfășoare cu, 
bună credință tratativC 
asupra măsurilor e- 
fieaee privind inceta- 
rea cursei armelor nu
cleare la o dală apro
piată, și dezarmarea 
nucleară, precum și 
asupra încheierii unui 
tratat de dezarmare 
generală și totală".

Prof. Kastler a lan
sat. de asemenea, un 
strigăt de alarmă în 
ce privește dispariția 
suprafețelor împădu
rite și poluarea mă
rilor și oceanelor, 
„încă din secolul tre
cut. celebrele păduri 
de cedri ale Libanului 
practic au dispărut ; 
în mai puțin de 100 de 
ani. 93 la sută din pă
durile Madagascarului 
au suferit mari dis
trugeri. în aceeași pe
rioadă dispărînd ju
mătate din jungla e- 
cuatorială africană".

O altă idee princi
pală — subliniată de 
Sean_Mac-Bride — se 
referă la necesitatea 
încheierii unei con
venții internaționale 
referitoare la dreptul 
la informare al opiniei 
publice în toate pro
blemele privind cursa 
înarmărilor și, respec
tiv, dezarmarea. A- 
ceastă convenție ar 
urma să prevadă mă
suri pentru a preveni 
manipularea7 mijloace
lor de informare in 
masă de către marile 
monopoluri. guverne 
sau concernele eco
nomice interesate în 
promovarea unei po
litici de înarmare.

R. C.
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