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TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru

în București și în împrejurimile Capitalei

La Expoziția de tehnologii moderne pentru manipularea mărfurilor

• Pe șantierele de refacere și consolidare a imobilelor avariate
• La Expoziția de tehnologii moderne pentru manipularea mărfurilor
• în comune suburbane unde se desfășoară importante lucrări edilitare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a făcut, în cursul dimineții de vineri, o nouă 
vizită de lucru în Capitală, în zone unde se desfășoară o 
intensă activitate de refacere și consolidare a imobilelor 
afectate de seismul de la 4 martie, precum și în zona car
tierului Ciurel și a comunelor Roșu și Chiajna, comune stfb- 
ordonate Capitalei, unde sînt prevăzute importante lucrări 
edilitare, în conformitate cu programul general de sistema
tizare și modernizare a Bucureștiului. Secretarul general al 
partidului a vizitat, de asemenea, Expoziția de tehnologii 
moderne pentru manipularea mărfurilor, organizată în 
complexul expozițional din Piața Scînteii.

în prima parte a vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Ion Dincă, llie Verdeț, losif llglar, 
Teodor Coman, Ion Stănescu, de specialiști în domieniile con 
strucțiilor și sistematizării.

Vizita în perimetrul central al Ca
pitalei a fost consacrată analizării 
modului în care se desfășoară acti
vitatea de. consolidare și reparare a 
imobilelor avariate, intensificării rit
mului pe șantierele de reconstrucție 
pentru redarea cit mai grabnică in 
folosință a unor importante clădiri si
tuate in Calea Victoriei, bd. Ma- 
gheru, bd. N. Bălcescu, Piața Ro- 
setti, Piața Cosmonauților, pe străzile 
Snagov, Nikos Beloianis. Amzei. A- 
naliza a permis să se constate că in
dicațiile secretarului general al parti
dului. recentele hotăriri ale Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. < au avut ea rezultat intensifi
carea ritmului de lucru .pe șantierele 
de refacere și consolidare, o mai 
bună stabilire a soluțiilor ce se im
pun în funcție de gradul de avarie al 
fiecărui imobil. Ca urmare, un im
portant fond locativ a fost refăcut, 
iar numeroase spatii aflate la parte

rul unor clădiri centrale au fost re
date circuitului comercial.

Totodată, au fost constatate și o 
serie de deficiente in organizarea 
unor șantiere, care s-au răsfrint in 
mod negativ asupra ritmului de lu
cru. Observații critice au fost for
mulate și in ce privește aprecierea 
necorespunzătoare a gradului de a- 
variere a unor clădiri, ceea ce a dus 
la decopertări nejustificate, la exe
cutarea unor lucrări de ansamblu 
exagerate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut edililor Capitalei și specialiști
lor să elaboreze soluții raționale, e- 
vitindu-se lucrările inutile și. mai 
ales, să se intensifice ritmul refa
cerii. pentru ca locatarii să revină 
cit mai grabnic in apartamentele lor.

Secretarul general al partidului a 
cerut edililor, specialiștilor și con-
(Continuare în pag. a III-a)

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

hotăririle Congresului consiliilor oamenilor muncii - 

mobilizator program de acțiune pentru accelerarea 

dezvoltării socialiste a tării

Clasa muncitoare, clasa conducătoare 
a societății, a știut, știe și va ști 
să gospodărească mereu mai bine 

economia națională
„Societatea noastră dispune, la toate nivelurile, de un larg 

sistem de conducere a activității de către oamenii muncii 
înșiși, de un larg cadru democratic de tip nou, superior oricărei 
forme de democrație burgheză. Esențial este ca activitatea 
organismelor de conducere colectivă să capete un conținut tot 
mai profund, să devină tot mai eficientă, asigurînd exercitarea 
plenară a dreptului oamenilor muncii de a participa la condu
cerea producției, la luarea hotărîrilor în toate sectoarele vieții 
economice și sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU

Timp de trei zile, atenția întregii 
noastre națiuni a fost polarizată de 
un eveniment de grandioasă im
portanță în viața social-politică a 
țării : Congresul consiliilor oameni
lor muncii din industrie, construc
ții și transporturi, desfășurat sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Reunind peste 10 000 de 
reprezentanți' ai consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderile și 
centralele industriale din întreaga 
tară, Congresul — prima manifes
tare de acest fer din istoria con
strucției noastre socialiste — a con
stituit cel mai reprezentativ forum 
democratic al clasei muncitoare, 
prilejuind o vie afirmare a rolului 
ei conducător in societatea noastră, 
a înaltei sale capacități de a con
duce destinele României socialiste. 
Congresul a analizat activitatea des
fășurată de consiliile oamenilor 
muncii in cei 8 ani care au 
trecut de la constituirea lor, a sta
bilit formele, metodele și mijloa
cele adecvate pentru perfecționarea 
în continuare a muncii acestora, 
creșterea rolului lor in conducerea 
unităților economice și sociale, ri- 

.dieșreft pe o treaptă, .superfoațft, a 
democrației muncitorești.

O semnificație deosebită ave con
stituirea Consiliului Național al oa
menilor muncii, organism per
manent menit să asigure ca toate 
organismele de conducere colectivă 
— de la unitățile economice și pînă 
la ministere — să acționeze intr-o 
concepție și intr-un sens uni
tare. Alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de președinte 
al Consiliului Național exprimă în
crederea nestrămutată a clasei 
muncitoare, a poporului în partidul 
comunist, in secretarul său general, 
de a cărui activitate caracterizată 
prin patriotism fierbinte și spirit 
novator. înaltă competență și pasi
une revoluționară sînt indisolubil 
legate marile succese obținute de

(Din Expunerea la Congresul
națiunea noastră in construcția so
cialistă.

La baza lucrărilor congresului 
s-a aflat Expunerea rostită la des
chiderea sa de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — document de 
o excepțională importanță, primit 
cu deosebită satisfacție și deplină 
aprobare de participanții la congres, 
ca și de oamenii muncii din întrea
ga țară. Cu realismul, clarviziunea 
și spiritul profund științific proprii 
secretarului general al partidului, 
Expunerea a făcut o amplă analiză 
a rolului istoric de forță socială 
conducătoare jucat de clasa noastră 
muncitoare in desfășurarea proce
sului revoluționar pentru cucerirea 
puterii politice și construirea orin- 
duirii noi, socialiste. A fost proiec
tată astfel o vie lumină asupra me
ritelor imense ale clasei muncitoare 
ca principala forță revoluționară a 
societății românești in lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor de dreptate, 
libertate, independență națională și 
progres social ale poporului român, 
asupra modului strălucit in care și-a 
îndeplinit și iși îndeplinește misi
unea istorică dc a călăuzi intrcgul 
pepor pe drumul socialismului și 
comunismului.

întreg ansamblul dezbaterilor a 
scos in evidență puternica forță 
creatoare a clasei noastre munci
toare. în anul în care sărbătorim 
centenarul cuceririi Independenței 
de stat a României, împlinirea a 
100 de ani de la crearea in țară 
noastră a primelor cercuri munci
torești. socialiste și a trei decenii 
de la instaurarea republicii, eveni
mentul care a marcat cucerirea în
tregii puteri politice de către clasa 
muncitoare și aliații săi. apare 
limpede, prin puterea faptelor, că 
muncitorimea, producătoare și stă- 
pină a mijloacelor de producție, s-a 
dovedit — după cum sublinia se
cretarul general al partidului la 
Congres — net superioară foștilor

consiliilor oamenilor muncii)
proprietari, capabilă să gospodă
rească mult mai bine întreprin
derile, întreaga avuție socială, să 
asigure ridicarea națiunii noastre 
pe trepte superioare de civilizație 
și bunăstare.

De fapt, insuși Congresul s-a con
stituit ca un elocvent exemplu în 
acest sens : dacă la începerea lucră
rilor se discuta despre creșterea 
suplimentară a producției cu 100 
miliarde lei față de prevederile cin
cinalului, la încheierea dezbaterilor 
obiectivul cristalizat este realizarea 
unei creșteri suplimentare de circa 
120—130 miliarde lei. Este o nouă 
și sugestivă expresie concretă a ca
pacității de prospectare a resurselor 
economiei, a competenței și spiritu
lui gospodăresc al clasei noastre 
muncitoare.

Există o evidentă legătură și con
tinuitate intre hotăririle Congresu
lui consiliilor oamenilor muncii și 
măsurile adoptate în ultimul timp 
privind reeducarea prin muncă a 
persoanelor care au săvîrșit încăl
cări ale legalității, ca și perfecțio
narea formelor de conducere in 
sectoarele activității de informare 
și educare : toate acestea au ca nu
mitor comun, ca fir conducător în
tărirea rolului conducător al clasei 
muncitoare în întreaga viață socia
lă — cerință legică a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

într-o viziune concretă, practică, 
de lucru, în lumina orientărilor 
fundamentale ale Congresului al 
XI-lea al partidului, in Expunere 
au fost analizate problemele pe care 
Ie ridică dezvoltarea mai rapidă, la 
un nivel calitativ mai înalt a eco
nomiei naționale în actualul cinci
nal și in strinsă legătură cu aceas
ta, căile de atragere tot mai activă 
a maselor muncitoare ' la condu
cerea vieții economico-sociale. de

(Continuare în pag. a III-a)

DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT
• cu privire la majorarea pensiilor
• privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole 

de producție
• privind majorarea alocației de stat pentru copii
• privind ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai muiți copii și soțiilor 

de militari în termen, precum și indemnizația de naștere
• privind majorarea retribuției cadrelor militare și reglementarea 

pensiilor militare de stat
ÎN PAGINA A ll-A

Discuții rodnice cu tehnicieni și specialiști privind lucrările de consolidare a imobilelor și înfăptuirea unor lucrări edilitare
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Noi măsuri pentru aplicarea in viață a Programului partidului

de creștere mai accentuată a nivelului de viață g/ poporului
„Programul ridicării nivelului de trai în actualul cincinal reflectă dinamismul 

economiei noastre, justețea politicii partidului de dezvoltare puternică a forțelor de 
producție - ca factor hotărîtor al progresului multilateral și armonios al întregii 
societăți. El demonstrează că în centrul întregii opere de edificare a socialismului și 
comunismului în România se află omul, satisfacerea cerințelor sale de viață materiale 
și spirituale, ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a întregului nostru popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
cu privire la majorarea pensiilor

în concordantă cu orientările stabilite de 
Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist 
Român privind creșterea nivelului de trai 
al întregului nostru ponor. Programul de 
creștere a retribuției si a altor venituri ale 
oamenilor muncii prevede, pentru cincina
lul 1976—1980, măsuri de maiorare gene
rală a pensiilor.

Potrivit principiilor eticii si echității so
cialiste. în cadrul acțiunii de maiorare ge
nerală a pensiilor se va acorda o creștere 
mai accentuată pensiilor mici.

în aplicarea acestor măsuri. Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. — (1) Pensiile plătite din fondu
rile de asigurări sociale de stat se maio- 
rează. în medie, cu 23.2 la sută.

(2) Maiorarea pensiilor se va face în 
două etape : la 1 august 1977 si în cursul 
anului 1979.

(3) Pensiile în cuantum de pînă la 
1 500 lei inclusiv se majorează la 1 august 
1977 si în cursul anului 1979 ; pensiile mai 
mari de 1 500 lei vor fi maiorate intr-o sin
gură etapă. în cursul anului 1979.

Art. 2. — Procentele de maiorare a pen
siilor pentru munca depusă si limită de 
virstă. diferențiate pe niveluri de pensii si 
pe etape de maiorare. se stabilesc astfel :

DEC
privind majorarea 

pentru
Programul de creștere a retribuției și a 

altor venituri, a nivelului de trai al popu
lației în cincinalul 1976—1980. adoptat de 
Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român prevede maiorarea aloca
ției de stat pentru copii, în medie, cu 30 la 
sută.

în vederea aplicării acestei măsuri. Con
siliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1. (1) Alocația de stat pentru copii 
se maiorează. oină la sfîrsitul cincinalului 
1976—1980. în medie, cu 30 la sută.

RET
alocației de stat 
copii

(2) Maiorarea se face în două etape, 
dună cum urmează :

a) 50 la sută din maiorarea totală, la 1 
septembrie 1977 ;

b) 50 la sută din maiorare. în cursul anu
lui 1979.

Art. 2. (1) Cuantumurile alocației, precum 
si nlafoanele.de venituri si numărul copii
lor în raport de care se stabilește alocația, 
corespunzătoare majorării care se va aplica 
la 1 septembrie 1977, sînt următoarele :

DECRET
privind ajutoarele ce se acordă 

mamelor cu mai mulți copii și soțiilor 
de militari în termen, precum 

și indemnizația de naștere

Nivelul pensiilor
— lei —

Procente de majorare.....   J ......... 
Total din care, etapa I

pină la 400 40 20
401— 500 36 18
501— 600 32 16
601— 700 28 14
701— 800 24 12
801— 900 21 10.5
901—1 000 19 9.5

1 001—1 200 17 8.5
1 201—1 500 15 7.5
1 501—2 000 13
2 001—2 500 11
2 501—3 000 9 _
3 001—4 500 8 —

Art. 3. — Pensiile de invaliditate de gra
dul I si II de asigurări sociale de stat se 
maiorează cu procente diferențiate pe ni
veluri de pensii. în aceleași condiții ca si 
pensiile pentru munca depusă si limită de 
virstă.

Art. 4. — Pensiile de urmaș de asigurări 
sociale de stat se maiorează cu 50 la sută. 
75 la sută sau 100 la sută dip maiorarea 
aferentă pensiei de bază, dună cum sint 
una. două sau mai multe persoane cu drept 
la pensia de urmaș.

Art. 5. — Ajutoarele sociale care au fost 
acordate ne bază de vechime in muncă se 
maiorează în două etape, la 1 august 1977

Si în anul 1979. în fiecare etapă eu cite 
50 lei.

Art. 6. — Pensiile I.O.V.R. si pensiile mi
litare vor fi maiorate cu procentele, in 
condițiile si etapele prevăzute de prezentul 
decret pentru pensiile de asigurări sociale 
de stat.

Art. 7. — Fracțiunile de leu rezultate din 
calculele de maiorare a pensiilor se între
gesc la un leu. în favoarea pensionarilor.

Art. 8. — Prevederile art. 1 din Decretul 
nr. 414/1973 îsi încetează aplicabilitatea 
pentru pensiile care, vor fi maiorate în 
prima etapă.

Mediul Plafoane de venituri lunare — lei
A — pînă la 1600 1 601—2 050 2 051—2 500 2 501—3 050 3 051—4 000
B — pînă la 1 390 1 391—1 790 1 791—2 195 2 196—2 600 2 601—3 400
C — pină la 1500 1 501—2 000 2 001—2 500 2 501—3 000 3 001—4 000

Pentru primul copil urban 185 150 125 125 125
rural 125 90 70 70 70

Pentru al doilea copil urban 195 160 140 125 125
rural 140 105 80 70 70

Pentru al treilea copil urban 220 185 160 140 125
rural 160 125 105 80 70

Pentru al patrulea copil urban 220 185 160 140 • 125
rural 160 125 105 80 70

Pentru al cincilea copil urban 220 185 160 140 125
rural 160 125 105 80 70

Pentru al șaselea copil urban 240 210 185 160 150
rural 185 150 125 105 90

Pentru al șaptelea copil urban 255 220 195 170 160
rural 195 160 140 115 105

Pentru al optulea copil urban 265 230 210 185 170
rural 210 170 150 125 115

Pentru al nouălea copil
și următorii urban 275 240 220 195 185

rural 220 185 160 140 125

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

DECRET 
privind majorarea pensiilor membrilor 
cooperativelor agricole de producție

(2) Plafoanele de venituri de la litera 
A din tabelul de mai sus se aplică persoa
nelor încadrate in muncă care beneficiază 
de majorarea retribuției în etapa I. 1977— 
1978, precum și pensionarilor care benefi
ciază de majorarea pensiei la 1 august 1977.

(3) Plafoanele de venituri de la-libira 
B se aplică persoanelor încadrate. în muncă, 
pînă la majorarea retribuțiilor acestora in 
etapa I. 1977—1978.

(4) Plafoanele de venituri de la litera 
C se aplică pentru pensionarii ale căror

pensii vor fi majorate o singură dată, în 
etapa a Ii-a, 1979.

Art. 3 (1) Drepturile de alocație acorda
te, în condițiile legii, pînă la data prezen
tului decret, ră'mîn valabile atît timp cît 
sînt îndeplinite condițiile în temeiul cțărora 
au fost stabilite, pînă la majorarea retri
buțiilor în prima etapă.

(2) Prevederile alineatului precedent 
se aplică în mod corespunzător și pensio
narilor ale căror pensii se majorează o 
singură dată, in etapa a Il-a.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Potrivit Programului de creștere a veni
turilor lucrătorilor din agricultură, adoptat 
de Plenara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, actualele pensii de 
care beneficiază membrii cooperativelor 
agricole de producție urmează să fie majo
rate, in actualul cincinal, cu 20 la sută.

în vederea aducerii la îndeplinire a a- 
cestei prevederi din program,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Articol unic. — Pensiile pentru muncă 
și limită de vîrstă. pensiile pentru pierde

rea capacității de muncă, precum și pen
siile de urmaș, ale membrilor cooperative
lor agricole de producție, se majorează cu 
20 la sută, după cum urmează :

a) de la 1 iulie 1977, pensiile lunare de 
pînă la 200 lei inclusiv ;

b) de la 1» ianuarie 1978. pensiile lunare 
de peste 200 lei.

De majorarea prevăzută în prezentul de
cret beneficiază si membrii cooperativelor 
agricole de producție, ale căror pensii vor 
fi stabilite în perioada 1 iulie-31 decem
brie 1977.

Majorarea retribuției cadrelor 
militare și reglementarea pensiilor 

militare de stat
Prin Decret al Consiliului de Stat s-a 

stabilit majorarea, în medie cu 30 la sută, 
pînă la sfîrsitul cincinalului 1976—1980, a 
retribuției tarifare a cadrelor militare, 
precum și a soldelor militarilor în termen 
și ale elevilor școlilor militare.

Majorarea retribuției personalului civil 
se va face în funcție de profesie, în pro
centele stabilite pentru ramurile corespun
zătoare din economia națională.

Majorarea retribuției prevăzută pentru 
prima etapă se va aplica cu începere de

la 1 august 1977. atît pentru cadrele mili
tare. cît și pentru personalul civil din Mi
nisterul Apărării Naționale și Ministerul 
de Interne.

Pe baza principiilor cuprinse in Legea 
pensiilor de asigurări sociale de stat și a- 
sistenta socială și în raport de condițiile 
specifice în care își desfășoară activitatea 
cadrele militare permanente din Ministe
rul Apărării Naționale și Ministerul de In
terne, prin Decret al Consiliului de Stat 
au fost reglementate pensiile militare de 
stat.

în cadrul politicii partidului și statului 
de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, de ridicare continuă a bu
năstării materiale si spirituale a întregului 
nostru ponor, o atentie deosebită se acordă 
creșterii și educării copiilor, sprijinirii fa
miliilor cu copii.

Programul de creștere a retribuției si a 
altor venituri, a nivelului de trai al popu
lației tn cincinalul 1976—1980. adoptat de 
Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prevede instituirea unui 
nou sistem de ajutoare pentru mamele cu 
mai multi copii, maiorarea ajutoarelor ce 
se acordă soțiilor de militari în termen 
și plata indemnizațiilor de naștere.

în scopul aplicării acestor măsuri. Con
siliul de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia decretează:

Art. 1. — în cadrul sprijinului material 
de care se bucură familiile cu copii din 
partea statului socialist se acordă pe lingă 
alocația de stat pentru copii si următoarele 
ajutoare bănești :

a) ajutorul pentru mamele cu mai multi 
copii :

b) ajutorul pentru soții de militari în 
termen :

c) indemnizația de naștere.

A. Ajutorul pentru mamele cu mai multi 
copii.

Art. 2, — Mamelor care au în îngrijire 5 
sau mai multi copii în vîrstă de pînă la 18 
ani li se acordă următoarele ajutoare bă
nești lunare :

a) 200 lei, mamelor cu 5 sau 6 copii ;
bl 350 lei, mamelor cu 7. 8 sau 9 copii ;
c) 500 lei. mamelor cu 10 sau mai multi 

copii.
Ari. 3. — (1) în cazul în care, pe lingă 

copiii pe care i-a născut, mama are în în
grijire și copii ai soțului său proveniti din- 
tr-o căsătorie anterioară sau din afara că
sătoriei se iau în considerare și aceștia.

(2) Copiii care au fost înfiati de alte 
persoane, cei care au fost încredințați. în 
condițiile legii, altor persoane, cei cărora 
li se asigură Întreținere din partea statu
lui în leagăne, case de copii, cămine pen
tru copii deficienti nerecuperabili, precum si 
copiii aflati în unităti de reeducare nu se 
iau în considerare la stabilirea ajutorului.

(3) Copiii care au depășit vîrstă de 
18 ani și își continuă studiile se iau în 
considerare la stabilirea ajutorului, pină la 
terminarea studiilor, dar fără a depăși 
vîrstă de 25 ani.

Art. 4. — Ajutorul se acordă mamelor, 
pe tot timpul vieții, indiferent de natura si 
nivelul veniturilor pe care le realizează sau 
de alte alocații, indemnizații sau ajutoare 
pe care le primesc.

Art. 5. — (1) Ajutorul se acordă mame
lor care la data intrării în vigoare a pre
zentului decret sau ulterior acestei date 
îndeplinesc condițiile prevăzute in prezen
tul decret.

(2) Persoanele care la data intrării în 
vigoare a prezentului decret beneficiază de 
ajutorul pentru mamele cu mai multi copii 
vor primi în continuare ajutorul majorat, în 
cuantumurile prevăzute la art. 2.

B. Ajutorul pentru soții de militari in 
termen.

Art. 6. — (1) Soțiile militarilor în termen 
care nu sînt încadrate în muncă și nu au

alte posibilități materiale de existentă au 
dreptul la ajutoare lunare, dacă se găsesc 
intr-una din următoarele situații :

a) sînt gravide. începînd cu luna a V-a de 
sarcină ;

b) au copii in vîrstă de pînă la 8 ani :
c) sînt încadrate în gradul I sau II de 

invaliditate.
(2) Cuantumul ajutorului se stabilește 

in raport de mediul urban sau rural în care 
domiciliază, astfel :

a) 350 lei în mediul urban ;
b) 200 lei în mediul rural.

(3) Ajutorul pentru soțiile de militari 
în termen se acordă cumulativ .cu alocația 
de stat pentru copii.

Art. 7. — în cazul decesului mamei, aju
torul se acordă în continuare, pînă la lăsa
rea la vatră a tatălui, persoanelor în a?’- 
ror îngrijire au rămas copiii în vîrstă 
pină la 8 ani.

Art. 8. — (1) Ajutorul se acordă și mamei 
necăsătorite dacă paternitatea copilului a 
fost stabilită față de un militar în termen, 
prin recunoaștere sau hotărîre judecăto
rească.

(2) Au dreptul la ajutor și soțiile mi
litarilor cu termen redus și ale elevilor 
școlilor militare, dacă îndeplinesc condițiile 
prevăzute in prezentul decret.

C. Indemnizația de naștere.

Art. 9. — Mamelor care au născut mal 
mult de doi copii li se acordă o indemniza
ție de naștere de 1000 lei. pentru fiecare 
copil născut ulterior, viu sau mort.

D. Dispoziții comune.

Ari. 10. — (1) Stabilirea și plata ajutoru
lui pentru mamele cu multi copii și a in
demnizației de naștere se fac de către co
mitetul executiv al consiliului popular ju
dețean sau al municipiului București, în 
raza căruia îsi are domiciliul persoana În
dreptățită.

(2) Stabilirea și plata ajutorului pen
tru soțiile de militar; in termen se fac de 
către centrele militare.

(3) Acordarea ajutorului pentru ma
mele cu mai mulți copii și a ajutorului pen
tru soții de militari în termen se face pe 
baza propunerilor comisiilor de pensii și 
asigurări sociale din unități sau comunale, 
după caz.

Art. 11. — Ajutoarele prevăzute de pre
zentul decret se plătesc începînd cu luna 
următoare celei în care slnt îndeplinite con
dițiile de acordare ; plata ajutoarelor înce
tează începînd cu luna următoare celei în 
care aceste condiții nu mai sînt îndeplinite.

Art. 12. — (1) Prezentul decret intră în 
vigoare la data de 1 august 1977.

(2) Pe data intrării în vigoare a dis
pozițiilor prezentului decret se abrogă : 
Decretul nr. 106/1950, pentru înființarea aju
torului familial de stat ce se acordă fami
liilor cu 4 sau mai mulți copii, cu modifi
cările ulterioare ; Decretul nr. 258/1956. pen
tru reglementarea acordării de ajutoare so
țiilor militarilor în termen, lipsite de posi
bilități materiale de existentă, cu modifi
cările ulterioare ; Decretul nr. 954/1966, pri
vind indemnizația de naștere ; Decretul nr. 
411/1972, privind acordarea unor ajutoare 
mamelor cu mulți copii, precum și orice 
alte dispoziții contrare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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...Ceilalți prieteni, tova
răși de echipă, plecaseră la 
scoală, la seral. Acum era 
singur. Hotărîse să facă o 
plimbare prin oraș. După 
care să se ducă acasă — 
la gazda unde locuia. Deci: 
mîinile în buzunarele pan
talonilor. un zîmbet în col
tul gurii, o privire semeață 
si hai la drum ! Ce. e pu
țin lucru ca. la numai opt
sprezece ani. să fii calificat 
într-o meserie frumoasă, să 
fii. cum se spune, om în 
rindul lumii, cu frumoase 
perspective ?!

Asa a debutat, cu un an 
în urmă, o după-amiază 
care avea să pună în cum
pănă drumul vieții tînă- 
rului Gh. O. — proaspăt 
muncitor la întreprinderea 
de armături industriale din 
fontă si otel — Zalău. Ie
șit să facă o plimbare, așa 
cum nu o dată se întîm- 
plase. tînărul simte la un 
moment dat o ciudată 
..nevoie" de altceva. De 
ce anume, nici el nu știa!

Intrat in circiumă, să 
vadă numai cum e. Gh. O. 
devine — si cu. si fără 
voia sa — ..eroul" unei 
dramatice aventuri. A co
mandat ..una mică" si s-a 
simtit deodată mai vesel, 
mai bărbat, dornic să ia 
lumea pieptiș. A mai co
mandat ..una mică". După 
care a simtit nevoia să 
stea de vorbă cu cineva. 
Cu cine însă ?

A urmat și o a treia si a 
patra cinzeacă, si s-a po
menit intrind în vorbă cu 
cine s-a nimerit : o „gașcă" 
de „băieți veseli", fără nici 
o ocupație, aflati în local 
încă din primele ore ale 
zilei. După ce le-a făcut 
„cinste" cu „una mică", 
după ce le-a mărturisit cu 
mîndrie cine si ce este. Gh. 
O. a devenit, subit, atît o- 
biectul admirației, cît si al 
lamentărilor celorlalți. „Cum 

poate să-și piardă vremea 
unul ca tine acolo. în 
căldura cuptoarelor ? !“. 
„Asta mi-e meseria" — a 
replicat el firesc. „Las-o. 
domnule, de meserie : ce, 
asta e viată ? !“. Si. fără 
să argumenteze ce înțeleg 
ei prin viată si prin curaj, 
i-au nroous să meargă 
împreună. să cunoască 
„adevărata" viată. Asa își 
autointitulau ei trîndăvla și 
hoinăreala. Și iată „com
pania" cu care a părăsit 
Zalăul, 4ntr-un itinerar al

Drumul care nu poate fi rătăcit
■ ... .......—..............  anchetă socială ----------------------------------------

intîmolării si aventurii : 
Oradea. Arad. Timișoara, 
Brasov... Dar. cum banii 
cîstigati de el. cîndva. prin 
muncă, s-au terminat, la 
un moment dat. „priete
nii" l-au sfătuit să facă 
ceea ce făceau si ei : să-si 
vîndă ceasul, o parte din 
hainele de oe el...

Astăzi, la numai un an 
de la degringolada sumar 
înfățișată mai sus. tînărul 
Gh. O. se află din nou in 
mijlocul adevăratilor lui 
prieteni si tovarăși, in 
rînd cu ceilalți tineri din 
generația sa Ce s-a intim- 
plat între timp ? Cui i se 
datorează atît recuperarea, 
cit si fericita evoluție ul
terioară a celui ne moment 
rătăcit ?

Povestește Gh. O. :
— După numai două săo- 

tămini de la plecarea din 
Zalău am început să-mi 
dau seama de greșeala să- 
vîrsită. Viata adevărată 
era aceea oe care o du
sesem eu pînă la pă
răsirea lucrului. Trebu

ia să mă întorc la ea, 
la adevăratii mei prieteni. 
Dar cum ? Eram fără un 
ban în buzunar, fără adă
post si fără nimic care 
s-ar fi putut vinde. Ba. să 
nu mint, îmi mai rămăse
se ceva : cureaua de la 
pantaloni. Asa că mi-am 
scos-o si. tinîndu-mi pan
talonii cu mina — între 
timp, slăbisem al naibii 
— m-am adresat unui băr
bat care se îndrepta spre 
tarlalele cu cartofi din 
marginea localității de 

care mă apropiam — 
undeva. în județul Brașov. 
Omul a lăsat io» sapa, 
mi-a luat cureaua din 
mină, s-a uitat la ea. după 
care m-a întrebat cît vreau 
pe ea. (Am uitat să vă 
spun : de citeva zile eram 
singur, mă ruosesem de 
„grupul" vesel, după ce, 
mai înainte, refuzasem să 
fac snectilă cu țigări. în 
restaurant). „Ieftin — am 
răspuns — un ool". „în- 
tr-adevăr. ieftin" — a răs
puns omul, sore bucuria 
mea. în loc să bage însă 
mina în buzunar si să-mi 
dea polul mult rîvnit. cum 
mă așteptam, s-a apucat 
să-mi prindă cureaua la 
cingătoare. „De ce s-o 
vinzi ? mi-a zis. Hai cu 
mine Ia cules de cartofi. 
Dacă ești harnic, oină di- 
seară cîstigi de două ori 
pe atît. Sînt sef de echipă 
aici, la I.A.S ; avem ne
voie de zilieri...".

O intîmplare ? Poate. 
(Si deriva lui Gh. O. por
nise de la o întîmolare). 

Esențial este că. simplu, 
firesc. „întîmplările" de 
acest ultim fel se impun 
cu putere de adevăr, de- 
terminîndu-1 pe tînăr să 
înțeleagă că drumul ade
vărat este drumul muncii.

— Lucram în cimp. dar 
eram cu gîndul la fabrică 
— continuă Gh. O. „Tre
buie să mă întorc acolo, 
trebuie" — îmi spuneam. 
(Văzind rîvna cu care lu
cram, unul, „nea Tilică", 
mi-a si zis: „Mă. tu 
te strădui așa de mult, de 

parcă ai vrea să arăți 
că nu ești leneș").

Recuperarea celui ce 
rătăcise pentru o clipă 
dramul muncii avea două 
„puncte de sprijin" : unul
— deloc de neglijat ! — 
era in el însusi : celălalt
— în cei în mijlocul căro
ra se afla oe moment. în 
mediul social ambiant. La 
sute de kilometri depăr
tare de locul unde se afla 
el. alte. citeva puncte de 
sprijin veneau să li se 
adauge : unul din comuna 
Fărcasa — de unde mama 
lui Gh. O. anunțată de 
conducerea întreprinderii 
de „isorava" fiului va 
porni în căutarea celui ră
tăcit : altul — din însăși 
întreprinderea din Zalău. 
Foștii tovarăși de echipă 
ai tînărului o vor însoți 
ne bătrîna lui mamă in 
căutările ei orin oraș, ne 
la rude si cunoscut!. în 
dorința de a da de un fir 
care i-ar putea arăta dru
mul oină la fiu. într-o zi, 
vectorii tuturor acestor 

„puncte de sprijin" s-au 
întilnit : Gh. O. se afla in 
oraș, dar ii era încă rușine 
să se prezinte la lucru. 
Prietenii si tovarășii lui de 
muncă l-au ajutat să facă 
dramul înapoi, sore între
prindere. sure colectivul 
în mijlocul căruia îi era 
locul. Ce a urmat ?

în primul rînd Gh. O. a 
fost reorientat pe drumul 
muncii. Cu înțelegere și 
perseverență, cu căldură 
prietenească, dar si cu vă
dită exigență. Tovarășii șj

prietenii săi din echipă — 
turnătorii Nicolae Cristea. 
Gheorghe Muscan și Viorel 
Fati — l-au luat în camera 
lor, în căminul de nefami- 
listi. iar maistrul Augustin 
Codat a cerut să-i fie în
credințat lui in atelier. 
„Orice om, și cu atit mai 
mult orice tînăr, poartă în 
el destule resurse pentru 
a-și vedea eventualele gre
șeli. pentru a se îndrepta" 
— și-a exprimat convinge
rea Vasile Bota, adjunctul 
secretarului comitetului de 
partid din întreprindere, 
care și-a asumat răspunde
rea pentru întreaga muncă 
de reintegrare a tînărului.

Dincolo de aspectele par
ticulare ale acestui caz, de 
învățămintele pe care le-a 
tras din cele întîmplate în
suși Gh. O„ un „amănunt" 
ne reține cu precădere a- 
tenția : în cadrul ședinței 
în care s-a discutat — sin
cer, tovărășește — repri
mirea tînărului în cadrai 
colectivului, prietenii și to
varășii de echipă, oamenii 

săi cei mai apropiați, și-au 
făcut autocritica în legătură 
cu cele întîmplate. De ce ?

Din cele intimplate ei, au 
înțeles, au simțit și. partea 
lor de vină : de a nu fi se- 

\ sizat la vreme și de a nu 
fi acționat cum trebuia în 
momentul cind in viața lui 
Gh. O. apăruseră unele 
semne care prevesteau de- 
busolarea morală. Lăsin- 
du-1 singur cu întrebările 
sale, I-au lăsat descoperit 
în fața tentației aventurii 
— și, unde au lipsit ei, to
varășii săi, au apărut învă
luitor falșii prieteni. Poate 
n-a fost decit o clipă de 
neatenție, de eclipsă a gri
jii față de tînărul aflat la 
o răscruce primejdioasă, 
dar tocmai această clipă a 
costat scump. Exact asta, 
„momentul de absență" 
și-au reproșat cei din 
preaima lui Gh. O., iar au
tocritica lor, izvorîtă din- 
tr-o înțelegere superioară a 
obligațiilor colectivului pe 
plan moral, a fost o ple
doarie pentru un mod uni
tar de gindire și acțiune — 
în muncă și în afara mun
cii — pentru obligația ne
știrbită de a ne simți me
reu și in orice împrejurare 
responsabili unul față de 
celălalt.

Rătăcirea vremelnică și 
regăsirea dramului de către 
un tînăr aflat la o vîrstă 
pindită cîteodată de false 
tentații... Faptul în sine nu 
constituie un „eveniment". 
Dacă ne-am oprit asupra 
cazului, am făcut-o îndem
nați însă de apariția acestui 
grăunte de preț, a acestui 
dram de înțelepciune oferit 
de viață : nevoia grijii per
manente față de omul de 
alături, a întrajutorării to
vărășești, proprie moralei 
noastre comuniste.

Titus ANDREI 
Ioan MUREȘAN

In iudetele Buzău, Teleorman si Brăilr 
s-a încheiat secerișul

Județul BUZUU a Incheiat la 
15 iulie recoltarea si depozitarea în 
bune condiții a cerealelor păioase pe 
întreaga suprafață cultivată.

tn telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
de Comitetul județean Buzău al 
P.C.R.. se spune între altele :

în prezent, toate forțele sînt con
centrate la eliberarea ultimelor su
prafețe , de producția secundară. în- 
sămîntarea culturilor duble, lucrare 
ce se Va încheia în 3—4 zile pe în
treaga suprafață planificată, la efec
tuarea arăturilor de vară, pentru 
pregătirea in bune condiții a produc
ției anului viitor.

Succesele ne care vi le raportăm 
astăzi sint expresia profundei recu
noștințe a lucrătorilor din agricul
tura județului Buzău, a tuturor lo
cuitorilor din această străveche va
tră românească fată de sprijinul 
neprecupețit oe care conducerea 
superioară de partid și de stat, 
dumneavoastră personal ni-1 acor
dați permanent, cu deosebită gene
rozitate.

Au terminat cu succes campania 
de recoltare a griului oe întreaga 
suorafată olanificată mecanizatorii, 
lucrătorii întreprinderilor agricole 
de stat, cooperatorii, specialiștii din 
județul Teleorman.

tn telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu.

de Comitetul județean Teleorman al 
P.C.R., se spune :

Călăuziți de indicațiile dumnea
voastră prețioase de exemplul de 
devotament si fermitate revoluțio
nară cu care acționați pentru propă
șirea continuă a patriei, oamenii 
muncii din agricultura teleormănea- 
nă. sub conducerea organelor si or
ganizațiilor de partid, depun toate 
eforturile pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor trasate de Congre
sul al Xl-lea al partidului, a hotă- 
rîrilor Congresului consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi.

Au încheiat recoltatul griului de 
ne întreaga suorafată si lucrătorii 
ogoarelor județului grâila

tn telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceausescu, de Comitetul ju
dețean Brăila al P.C.R., se spune :

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Brăila își exprimă încă o 
dată, din adîncu! inimilor, deplina a- 
deziune și aprobare fată de politica 
internă și externă, marxist-leninistă 
a partidului și statului nostru și vă 
încredințăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. ur- 
mînd exemplul dumneavoastră de 
strălucită dăruire si înalt patriotism 
pentru cauza socialismului si comu
nismului pentru bunăstarea si feri
cirea întregului popor, vom face to
tul pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al Xl-lea si Programul 
partidului.

A apărut; REVISTA ECONOMICĂ
nr. 28 din 15 iulie 1977

Rubrica dedicată CONGRE
SULUI CONSILIILOR OAME
NILOR MUNCII cuprinde arti
colele : „înalta răspundere a 
clasei muncitoare pentru accele
rarea progresului econom ico-so- 
cial al patriei" : „Democrația so

cialistă în acțiune" : „Oamenii 
muncii la conducere".

Revista cuprinde, de asemenea, 
cu un sumar bogat obișnuitele 
sale rubrici : Economie națio
nală. Teorii—Idei. Economie 
mondială.

nlafoanele.de
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structorilor să adopte măsuri efici
ente, corespunzătoare situației fie
cărui imobil în parte, utilizindu-se 
materiale ușoare și rezistente. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a insistat 
asupra necesității unei mai bune or
ganizări a șantierelor în vederea 
realizării in cele mai bune condiții 
a tuturor lucrărilor de consolidare 
și reparații.

Factorii responsabili s-au angajat 
să respecte intocmai indicațiile se
cretarului general al partidului, să 
depună toate eforturile pentru reda- 

i rea rapidă în folosință atit a imo- 
, bilelor avariate, cit și a spatiilor co

merciale afectate.
Tn continuare a fost vizitată yEx- 

pozitia de tehnologii moderne pentru 
manipularea mărfurilor. Aici, secre
tarul general al partidului a fost in- 
timpinat de tovarășii Manea Mă- 
nescu. Gheorghe Cioară. Lina Cio- 
banu. Ion Ionită. Gheorghe Oprea. 

în zona viitoarelor lucrâri hidrotehnica de pe Dîmbovița

Iosif Banc, de conducători ai unor 
ministere si centrale industriale.

în cadrul expoziției au fost pre
zentate diverse sisteme, utilaje, a- 
gregate și instalații moderne de mare 
productivitate pentru manipularea 
mărfurilor de diferite categorii, in 
depozite. întreprinderi, statii de în- 
cârcare-descărcare auto, feroviare și 
navale, precum și mijloace speciale 
de transport. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat că prin 
utilizarea acestor mijloace moderne 
se realizează însemnate economii, o 
mai eficientă folosire a capacităților 
de transport, o reducere substanțială 
a timpului de depozitare, o mai bună 
si mai ritmică aprovizionare a între
prinderilor cu materii prime si ma
teriale. o creștere importantă a pro
ductivității muncii, precum si o uti
lizare mai intensă a spatiilor afec
tate depozitării produselor.

Au fost înfățișate, de asemenea, 
diferite sisteme de paletizare. con- 
teinerizare a mărfurilor — inclusiv 
contelnere de mare capacitate pen

tru transportul feroviar si naval, in
stalații si agregate de manipulare 
rapidă și automată a acestor contei- 
nere — toate acestea reprezentind 
concretizarea Indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, pen
tru modernizarea acestui important 
sector economic. In concordantă cu 
creșterea volumului circulației de 
mărfuri șl produse. A fost remarca
tă. în acest sens, gama largă a ve
hiculelor de transport uzinal, auto, 
feroviar și naval.

în discuția cu specialiștii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat ca. pa
ralel cu diversificarea acestor mij
loace. să se aibă în vedere necesi
tatea tipizării lor pentru a răspunde 
mal bine nevoilor diferitelor sectoa
re de activitate si. în același timp, 
pentru a reduce cheltuielile ne care 
ie implică modernizarea globală a 
manipulării și transportului de măr
furi.

De asemenea, secretarul general al 
partidului a cerut ca in concepția 
generală asupra modernizării depo

zitării. manipulării si transportului 
de mărfuri să se aibă în vedere 
necesitățile de reducere a consu
mului de metal, prin dimensionarea 
corespunzătoare a utilajelor și fo
losirea unor înlocuitori. De o deose
bită eficiență s-a dovedit măsura a- 
doptată — în urma indicațiilor secre
tarului general al partidului — de 
creare a bazelor județene de aprovi
zionare tehnico-materială, ceea ce a 
dus la reducerea simțitoare a stocu
rilor la producător, la unitățile de 
transport și la beneficiar, la mai 
buna dirijare a produselor și mărfu
rilor, la o corelare mai judicioasă a 
producției cu necesitățile de apro
vizionare.

Ultima parte a vizitei de lucru a 
fost consacrată studierii, la fata lo
cului. a proiectelor de, sistematizare 
a cartierului Ciurel si a zonei adia
cente comunelor Roșu si Chinina.

Cu acest prilej au fost analizate 
amănunțit unele proiecte si soluții 
care prevăd realizarea unui mare 
ansamblu de locuințe in perimetrul 

Ciurel, precum și amenajarea unei 
salbe de lacuri in zona comunelor 
subordonate Capitalei — Chiajna și 
Roșu, care să creeze un sistem de 
acumulări de apă pentru satisfacerea 
nevoilor orașului, cit și ca mijloc de 
protecție împotriva unor eventuale 
inundații.

în grija sa permanentă pentru îrii- 
bunătătirea condițiilor de viață ale 
cetățenilor Capitalei, secretarul ge
neral al partidului a cerut ca in zona 
Ciurel să fie ridicat un cartier de lo
cuințe model, să se folosească in 

Pe Calea Victoriei se examinează mersul lucrărilor de reconstrucție

mod adecvat cadrul natural deosebit 
de pitoresc de aici pentru crearea 
unei zone de agrement care să cu
prindă un parc, lacuri și ștranduri, 
baze sportive etc.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
examinat apoi cursul riului Dîmbo
vița in amonte de București pină in 
comuna Dragomirești, analizînd îm
preună cu specialiștii proiectele de 
amplasare a barajului de retenție și 
a barajelor de dirijare a apelor riului. 
Secretarul general al partidului a 
indicat ca studiile privind aceste 

amenajări hidrotehnice să albă în 
vedere cele mai eficiente soluții eco
nomice si tehnice.

Pe întregul parcurs, secretarul ge
neral al partidului a fost întîmpinat 
cu sentimente de profundă recu
noștință, de aleasă stimă și prețuire 
de numeroși bucureșteni, care au 
văzut in această vizită de lucru o 
nouă expresie a grijii conducerii de 
partid .și de stat, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru permanenta înflorire și dezvol
tare a capitalei României socialiste.
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GRĂBIREA SECERIȘULUI
Secerișul griului și ce

lelalte lucrări agricole de 
vară au atins o perioada 
de virf. Pină acum, re
colta a fost strihsă de pe 
1 250 000 de hectare, ceea 
Ce reprezintă 50 la suta 
din suprafața cultivată. în 
județele Dolj. Mehedinți. 
Olt. Buzău. Teleorman si 
Brăila această lucrare s-a 
încheiat, iar in alte jude
țe situate în cimoia de 
sud a tării se strinae re
colta de pe ultimele su- 
prafete. Aceste rezultate 'T
bune se datoresc muncii X,
neobosite a mecanizate- 
rilor. activității desfășura
te de organele si organi
zațiile de partid, coman
damentele locale si con
ducerile unităților agrico
le care au acționat ener
gic pentru folosirea din 
plin a utilajelor, ceea ce a 
permis ca și in condițiile 
mai grele de lucru din a- 
ceastă vară, determinate 
de timpul instabil, recol
ta de pe mari suprafețe 
să fie strînsă la timp și 
fără pierderi. S-a lucrat 
mai intens decît în alti ani 
la eliberarea terenurilor 
de paie, ceea ce a permis 
pregătirea și însămîntarea a 665 000 
hectare cu culturi succesive. ’

Grăbirea secerișului impune să fie 
concentrate, în continuare, utilajele 
și forța de muncă din agricultură. A 
mai rămas de strîns recolta de pe 
aproximativ un milion de hectare 
cultivate cu griu. în sudul tării, su
prafețe mai mari sînt de recoltat in 
județele Ialomița, Ilfov, Constanța și 
Tulcea. Din aceste zile, secerișul 
griului a început și In unele județe 
din Moldova și Transilvania, unde 
coacerea are loc mai tîrziu. Există 
condiții materiale și tehnice ca și in 
aceste zone griul să fie strîns la 
timp și fără pierderi. Numeroase 
combine și alte utilaje trimise in 
sprijinul județelor din sudul țării au 
fost aduse în unitățile agricole de 
care aparțin. De asemenea, lor li se 
vor alătura un însemnat număr de 
combine ce vor sosi din sudul tării. 
Important este ca fiecare zi, fiecare 
oră bună de lucru să fie folosite din 
plin, astfel încit recolta să fie strîn- 
sâ în timpul cel mai scurt. Impor
tant este ca în fiecare unitate agri
colă să se lucreze după programe 
judicios întocmite, așa cum s-a pro

Stadiul recoltării griului în cooperativele agricole la 15 iulie a c.

cedat, de altfel, în majoritatea jude
țelor situate in sudul țării. în fiecare 
unitate agricolă, din moment ce s-a 
declanșat secerișul, trebuie să se lu
creze din plin, cu toate forțele, ast
fel incit întreaga recoltă să ajungă 
la timp și fără pierderi în magazii.

Transportul produselor din cimp la 
bazele de recepție sau în magaziile 
proprii ale unităților agricole trebuie 
să se facă în același ritm cu recolta
rea. în județul Argeș au fost li
vrate, încă din lanuri, de la combi
ne toate cantitățile contractate. Con
siliile de conducere din cooperativele 
agricole trebuie să-și facă un titlu 
de cinste din îndeplinirea sarcinilor 
privind livrarea cerealelor contrac
tate. a altor obligații față de stat. 
Cu o săptămînă în urmă, co
mandamentul central a stabilit ca di
rijarea mijloacelor de transport să se 
facă de către bazele de recepție. A- 
ceastă măsură a redus staționările la 
descărcat. Trebuie arătat însă că în 
unele județe, camioanele și tractoa
rele cu remorci continuă să facă un 
număr restrîns de transporturi pe zi. 
Aceasta impune mai multă răspun

dere și operativitate pentru dirijarea 
lor, organizarea mai bună a muncii 
atit in unitățile agricole, cit si la 
bazele de recepție.

Insămințarea culturilor succesive 
trebuie încheiată in timpul cel mai 
scurt. Pină ieri, au /ost însămînțate 
aproape 666 000 hectare, din care 
267 000 hectare cu porumb boabe și 
peste 34 000 hectare cu legume. Tre
buie să continue semănatul culturi- 
lor succesive pentru masă verde și 
siloz. Condițiile climatice din această 
vară — ca urmare a ploilor solul are 
suficientă umezeală — trebuie folo
site din plin pentru a obține recolte 
cit mai mari. Aceasta impune atît 
încheierea semănatului, cît și execu
tarea neîntîrziată a lucrărilor de în
treținere.

Organele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale au datoria să 
antreneze la lucrările de sezon pe 
toti locuitorii satelor, urmărind în
deaproape respectarea programelor 
de lucru și a orelor stabilite de con
siliile populare, astfel îneît. în timpul 
cel mai scurt, să se încheie recolta
rea, transportul și înmagazinarea re
coltei.

CONSTITUIND UN TOT UNITAR

Programul to creștere suplimentară a productivității 
muncii se cere aplicat integral si consecvent

La ÎNTREPRINDEREA DE 
STRUNGURI DIN ARAD, sporirea 
accentuată a productivității muncii 
constituie o preocupare centrală a

Anul 1970 1975 1976
plan

1977 
plan + creșterea 

suplimentară
Productivitatea muncii 1 2.13 2.41 2,73 2.85

i
Sint creșteri semnificative, datora

te pe de o parte dotării unității cu 
mașini și utilaje de mare randa
ment, introducerii unor tehnologii 
moderne, organizării mai bune a 
producției și a muncii, iar, pe de 
altă parte, competenței și hărniciei 
acestui mare colectiv de constructori 
de mașini.

Vizitind. la începutul acestui an, 
întreprinderea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin analiza critică fă
cută, prin recomandările și sarcinile 
subliniate, a orientat întreaga acti
vitate a unității pe calea unor mo
dernizări radicale, cerind muncito
rilor. tehnicienilor si inginerilor, in 
primul rind. diversificarea producției 
de strunguri, care, prin nivelul lor 
tehnic, al performanțelor, să fie tot 
mai competitive pe piața mondială. 
Aceasta va atrage după sine o creș
tere de 2,5 ori a producției globale 
a întreprinderii pină la sfirșitul ac
tualului cincinal. Dar faptul cel mai 
semnificativ este că întregul spot de 
producție se va realiza cu actuala 
forță de muncă, mai bine organiza
tă și superior calificată. Astfel, pro
ductivitatea muncii in expresie fizi
că va spori de la 1 strung pe anga
jat, cit este acum, la 3,5 strunguri 
echivalente in anul 1980.

Anul 1977 este, firesc, o eta
pă importantă, o primă treap
tă In atingerea obiectivelor sta
bilite. întreprinderii ii revine sarci
na să-și sporească productivitatea 
muncii, față de anul trecut, cu 13,4 
la sută. Analizîndu-ș'i posibilitățile 
reale in acest domeniu, stimulat și 
de faptul că unitatea a fost desem
nată întreprindere-model de creștere 
a productivității muncii, colectivul de 
aici s-a angajat însă la o sporire cu 
18,7 la sută a nivelului acestui indi
cator. deci, un plus de 5.3 procente 
față de prevederile inițiale.

Cum se îndeplinesc aceste preve
deri ? Bilanțul primului semestru 

colectivului.' Dinamica creșterii pro
ductivității muncii — luînd ca bază 
de referință realizările obținute in 
anul 1970, este următoarea : 

consemnează clar : productivitatea 
muncii planificată a fost realizată. în 
proporție de 100,9 la sută. Reflectă 
această depășire, de aproape un pro

Ancheta noastră la întreprinderea de strunguri 
din Arad

cent, resursele existente In unitate ? 
Desigur, nu! Pe ce considerente fa
cem această apreciere ?

în primul rind, comparînd produc
tivitatea muncii obținută în semes
trul întîi cu aceea din perioada si
milară a anului trecut, se vede clar 
că aceasta nu a crescut decît cu 9.7 
la sută, adică într-un ritm cu mult 
mai scăzut decît sarcinile întregului 
an, care prevăd un spor de 18,7 la 
sută.

în al doilea rind, 0,9 la sută — 
proporția de depășire a productivi
tății muncii în semestrul întîi — nu 
reprezintă, după calcule matematice, 
decît 17 la sută din angajamentul 
anual asumat de sporire suplimenta
ră a forței productive a muncii.

Pe ce căi pot fi îmbunătățite în 
mod radical aceste rezultate, în al 
doilea semestru 7

Desigur, mai întîi este abso
lut necesară transpunerea în prac
tică, punct cu punct, a programului 
de creștere suplimentară a produc
tivității muncii, la a cărui elaborare 
și-au adus contribuția un mare nu
măr de specialiști, muncitori și teh
nicieni. Aceasta trebuie să constituie 
baza de acțiune concretă în acest 
domeniu. Dar, acest program trebuie 
continuu îmbogățit cu noi măsuri 
cerute de realitățile uzinei.

Să ne referim numai la un singur 
factor de creștere a productivității 
muncii, care asigură, conform pro
gramului de măsuri, 37 la sută din 

sporul de productivitate din . acest 
an — organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii — și să arătăm 
concret, in urma investigațiilor noas
tre, ce cimp larg de acțiune există 
în unitate pentru afirmarea deplină 
a spiritului de bun gospodar. La în
treprinderea arădeană, fiecare al cin
cilea muncitor este indirect produc
tiv, este cuprins în personalul auxi
liar. Plecînd de la acest fapt, putem 
spune, fără a greși, că productivita
tea muncii realizată de un lucrător 
direct productiv este cu 20 la sută 
mai mică decit cea normală. Ce ar 

însemna dacă numai o jumătate din 
numărul muncitorilor indirect pro
ductivi ar fi trecuți într-o muncă 
direct productivă ? Un cîștig de 10 
la sută la productivitatea muncii 
pentru fiecare muncitor direct pro
ductiv I Este posibil acest lucru ? 
După cum ne relata șeful compar
timentului de organizare a muncii 
din unitate, inginerul Corneliu Arde
leana, 100 de angajați ai unității au 
fost încadrați în acest an într-o 
muncă direct productivă. S-au epui
zat aceste rezerve ? Muncitorul Ra- 
day Iosif, cel care asigură evacua-

Atelierul Număr de utilaje 
poiideservite

Economia 
relativă 

de personal

Creșterea pro
ductivității 

muncii
Batiuri 10 12 2.1 ori
Roți dințate 13 15 2,1 ori
Mecanică universală 6 6 2 ori

Rezultă cu claritate eficiența mă
surilor de organizare a producției, 
resursele „ascunse" de creștere a 
productivității muncii. Sint posibile, 
la fiecare loc de muncă, dublări ale 
productivității muncii I Rodnicia a- 
nalizelor tehnico-economice pe care 
le efectuează consiliul oamenilor 
muncii, modul de apreciere a rezul
tatelor activității trebuie calificate, în 
această prestigioasă întreprindere 

rea spânului din atelierul axe, pro
pune o soluție simplă. „Dacă con- 
teinerele în care se strînge șpanul 
ar fi duble ca volum, aș putea să 
servesc două ateliere". ...Și, în între
prindere, la ora actuală există cîte- 
va zeci de lucrători a căror sarcină 
este tocmai evacuarea șpanului... 
Muncitori neproductivi sînt și cei 
care lucrează in cele 28 de depozite 
de materii prime, intermediare, fi
nite, de piese de schimb, de semi
fabricate etc., etc. După cum a reie
șit din observațiile noastre, această 
încrengătură de depozite nu asigură, 
ci. dimpotrivă. îngreunează o aprovi
zionare ritmică a locurilor de muncă. 
Aceste neajunsuri erodează producti
vitatea muncii, diminuînd rezultate
le de ansamblu. Iată de ce. orga
nizația de partid, organul de con
ducere colectivă din întreprindere 
trebuie să treacă neîntîrziat la înde
plinirea sarcinii trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul con
siliilor oamenilor muncii privind fo
losirea într-o activitate direct produc
tivă a personalului auxiliar. Activita
tea acestei importante forțe de mun
că trebuie astfel organizată incit cel 
puțin 50 la sută din timpul de lucru 
să-l folosească direct în producție.

tn întreprindere există o bună ex
periență în ceea ce privește unele 
aspecte ale organizării producției și 
a muncii. Să ne referim numai la 
polideservirca mașinilor și utilaje
lor. Datele din tabelul următor sînt 
elocvente în acest sens : 

constructoare de mașini, ca de altfel 
in fiecare unitate din țară, numai 
din perspectiva sarcinilor stabilite cu 
claritate de conducerea partidului, 
în conformitate cu exigențele spori
te ale cincinalului revoluției tehnico- 
științifice.

Dan CONSTANTIN 
Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
adincire a democrației muncitorești 
și întărire a rolului conducător al 
clasei muncitoare în toate sferele de 
activitate. S-au cristalizat astfel, pen
tru organele colective de conducere 
din unitățile economice, pentru orga
nizațiile de partid, ca si pentru toti 
oamenii muncii din întreprinderi, 
obiective concrete de acțiune. Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Hotărîrea si Chemarea adoptate de 
Congres au dobindit caracterul unui 
cuprinzător si mobilizator program 
de lucru, al unui prețios Îndreptar 
pentru adîncirea democrației munci
torești și perfecționarea întregii acti
vități de organizare și conducere a 
vieții economico-sociale.

In același timp, prin analiza 
schimbărilor petrecute în structura 
societății românești. în fizionomia 
claselor sociale si In raporturile din
tre ele. prin tezele noi privind evo
luția funcțiilor statului în stadiul 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, rolul conștiinței 
înaintate și al activității educative, 
Expunerea reprezintă o valoroasă 
contribuție la dezvoltarea teoriei 
revoluției și construcției socialis
te. Odată mai mult s-a eviden

țiat rolul decisiv al secretarului ge
neral al partidului în elaborarea po
liticii partidului si statului, in gă
sirea soluțiilor menite să accelereze 
progresul multilateral al României 
socialiste.

Inscriindu-se In practica consec
ventă a partidului de a se consulta 
permanent cu oamenii muncii din 
toate sectoarele de activitate asupra 
principalelor probleme care privesc 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii, Congresul a constituit prin în
treaga sa desfășurare o nouă și re
marcabilă manifestare a democratis
mului nostru socialist. în cadrul dez
baterilor. desfășurate în plen și pe 
secțiuni de lucru, intr-un profund 
spirit muncitoresc, de înaltă exigen
tă si răspundere, au fost formulate 
numeroase propuneri și sugestii. Con
gresul dobindind astfel rolul unei 
înalte școli de conducere economico- 
socială.

Și cu acest prilej a apărut clar că 
dezvoltarea accelerată a economiei 
asigură o temelie trainică creșterii 
bunăstării, fapt materializat prin 
adoptarea de către Congres a pro
gramului privind ridicarea, intr-un 
ritm mai înalt decît prevederile Di
rectivelor Congresului al XI-lea. a 
nivelului de trai material si spiri
tual al întregului nostru popor.

Desigur, obiectivul esențial al tutu
ror colectivelor de muncă il constituie 
realizarea prevederilor cincinalului 
și a sarcinilor suplimentare asumate 
în ce privește creșterea producției in
dustriale și realizarea vastului' pro
gram de investiții — deosebit de im
portant fiind ca aceste obiective să 

Clasa muncitoare, clasa conducătoare a societății
fie realizate nu în orice condiții, ci 
numai și numai pe temeiurile unei 
înalte eficiente economice, ale crește
rii rolului factorilor intensivi, calita
tivi. Organele de conducere colectivă, 
toti oamenii muncii din unitățile eco
nomice sînt chemați să-și concentreze 
eforturile în vederea soluționării ne- 
întîrziate a unor asemenea probleme- 
cheie ale activității economice, cum 
sint ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor creșterea rapidă a 
productivității muncii, cu mult peste 
prevederile actualului plan cincinal, 
diminuarea cheltuielilor materiale de 
producție, gestionarea cu maximă 
eficientă a fondurilor Încredințate 

unităților economice, sporirea veni
tului național — baza sigură a dez
voltării economiei noastre socialiste, 
a creșterii necontenite a nivelului de 
trai al întregului popor.

Exigente superioare se ridică în 
fata organelor de conducere colec
tivă — adunările generale si consi

liile oamenilor muncii — si în ce 
privește perfectionarea propriei lor 
activități. în sensul de a-i îmbogăți 
conținutul, a-i spori eficienta, asigu- 
rînd exercitarea plenară a dreptului 
oamenilor muncii de a participa la 
conducerea producției, la stabilirea 
deciziilor în toate sectoarele vieții e- 
conomice și sociale. Așa cum sub
linia secretarul general în Expu
nerea la congres, practic, nu tre
buie să existe nici un aspect al vie
ții unităților economice — inclusiv de 
ordin social — care să nu stea in 
atentia organismelor de conducere 
colectivă ale oamenilor muncii, care 
să nu fie soluționate in comun de cei 

ce muncesc. în aceasta se exprimă 
participarea lor mai activă la con
ducere. dezvoltarea autoconducerii 
muncitorești.

Fără îndoială, institutionalizarea 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii, ca for suprem de conducere 
a activității in sfera industriei, con- 

structiilor si transporturilor, prin în
trunirea sa periodică la interval de 
5 ani — si crearea Consiliului Natio
nal a! oamenilor muncii — vor con
feri democrației muncitorești și. în 
general, democratismului socialist în 
tara noastră o nouă dimensiune po
litică si o sporită eficientă socială ; 
se creează astfel un cadru organiza
toric superior, mai larg și mai pro
pice pentru afirmarea plenară a prin
cipiului muncii și conducerii colecti
ve. pentru stimularea participării oa- 
meniloi muncii ca producători și pro
prietari. la conducerea activității e- 
conomico-sociale.

La Congres a fost relevat rolul im

portant ce revine în realizarea tutu
ror acestor sarcini cadrelor, activiș
tilor de partid si de stat. 
Toti cei ce au participat la 
Congres au datoria, așa cum arăta 
secretarul general al partidului, să 
acționeze neobosit pentru ca spiritul 
de înaltă responsabilitate, de activi
tate laborioasă si însuflețită ce £ ca
racterizat lucrările Congresului să se 
reflecte în munca fiecărui consiliu al 
oamenilor muncii, pentru ca expe
riența recepționată, concluziile și ho- 
tărîrile adoptate să se materializeze 
în noi și noi înfăptuiri.

Un rol esențial in îmbunătățirea 
activității organelor de conducere co
lectivă revine organelor și organiza
țiilor de partid, care au datoria să 
vegheze ca activitatea consiliilor oa
menilor muncii și adunărilor generale 
să se caracterizeze prin principiali
tate, spirit critic și autocritic. înalta 
responsabilitate față de îndatoririle 
obștești, grija pentru valorificarea 
experienței și înțelepciunii maselor 
în solutionarea problemelor. Desigur, 
organizațiile de partid trebuie să-și 
îndeplinească această sarcină nu ac- 
tionînd din afara Colectivelor de mun
că. ci integrîndu-se organic în munca 
acestora.» fiind de datoria comuniștilor 
să participe direct, în primele rîn- 
duri, la lupta pentru aplicarea poli
ticii partidului, pentru buna desfășu

rare a activității fiecărei unități eco
nomico-sociale.

Chemarea adresată de Congres 
muncitorilor, tehnicienilor si ingine
rilor din industrie, construcții și 
transporturi cuprinde înflăcăratul în
demn : „să acționăm cu toată hotă
rîrea. dragi tovarăși, pentru a în- 
timpina cu rezultate cit mai bune 
Conferința Națională a partidului, 
pentru a sărbători cu noi realizări 
împlinirea a trei decenii de la pro
clamarea republicii". Fără îndoială că 
răspunzînd acestei chemări, clasa 
muncitoare, toti oamenii muncii din 
patria noastră îsi vor consacra în
treaga energie si pricepere transpu
nerii in viată a hotărîrilor ce au 
fost adoptate, a orientărilor cuprin
se în Expunerea si Cuvîntul de în
cheiere ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu.

Aplicarea neabătută a hotărîrilor 
Congresului, va marca o nouă si stră
lucită etapă în afirmarea rodniciei 
democrației noastre socialiste, un pas 
însemnat în ridicarea nivelului cali
tativ al întregii activități economice 
și perfecționarea vieții sociale, va da 
un si mai puternic avînt realizării 
mărețelor obiective înscrise in 
Programul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a României sore co
munism.
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Actualitatea - izvorul de
prospețime al informării politice

Fizionomia spirituală a omului so
cietății socialiste numără, intre tră
săturile ei definitorii, lărgirea orizon
tului 
fund 
re a 
de a 
supra 
plan intern și internațional, asupra 
semnificației și însemnătății lor. Toc
mai pentru a răspunde unei aseme
nea cerințe. Programul de măsuri în 
domeniul activității politico-ideologi- 
ce si cultural-educativ a prevăzut 
înscrierea informării politice ca punct 
distinct pe ordinea 
lor de partid. 
U.T.C. si sindicat.

Ce concluzii se 
desprind acum, la 
mai bine de o ju
mătate de an de 
la aplicarea aces
tei hotăriri ? Iată 
tema unei recen
te investigații în 
mai multe orga
nizații de partid 
Brașov.

Se cuvine subliniat 
ceput că o înrîurire 
pra informării politice

■ șurile organizatorice inițiate in acest 
sens de comitetul județean de partid, 
de consiliile educației politice și cul
turii socialiste. Astfel, în majoritatea 
organizațiilor de partid au fost consti
tuite colective alcătuite din 3—5 comu
niști, cărora li s-a încredințat sarcina 
elaborării materialelor de informare 
politică; în componența lor au fost in
cluși, ca, de pildă, la întreprinderea 
de tricotaje și „Hidromecanica", di
rectori. ingineri-șefi. secretari ai co
mitetelor de partid si ai organiza
țiilor de bază etc. Sistematic, aces
te colective au luat parte la instruiri, 
schimburi de experiență si * 
politice model.

Așa cum ne-au relatat 
interlocutori, de un real 
dovedește 
coapitetul 
sprijinul 
politică", 
mentelor .
broșura cuprinde materiale documen
tare interesante privind viata poli
tică si social-economică a județului 
(rezumate ale unor hotăriri ale or
ganelor locale de partid și de stat, 
știri „la zi" din întrecerea socialis
tă. initiative muncitorești în acțiu
ne etc.), liste bibliografice si reco
mandări de materiale ilustrative etc. 

Experiența a numeroase comitete 
de partid brașovene pune în lumină 
constatarea că informarea politică se 
dovedește fertilă, atractivă, atunci 
cînd nu se limitează la o simplă în
șiruire a evenimentelor, ci relie
fează concluzii sintetice, caută să 
elucideze si să explice cauzele și sen
surile profunde ale fenomenelor dez
bătute. La întreprinderea de trico
taje (organizația nr. 1) lectorul

de cunoaștere, interesul pro- 
pentru întreaga desfăsura- 

vieții politico-sociale. dorința 
fi in permanentă informat a- 
evenimentelor care au loc pe

de zi a adunări-

a stăruit cu precădere asupra pro
gramului de creștere a retribuției 
și altor venituri, a nivelului de trai 
al populației în cincinalul 1976—198(1. 
Subliniindu-se că ridicarea bună
stării materiale si spirituale a în
tregului popor constjtuie un obiectiv 
maior al politicii partidului nostru, 
a fost relevat, totodată, faptul că la 
temelia creșterii continue a niveltT* 
lui de trai se află realizările eco
nomice. iar înfăptuirea acestui am
plu program impune perseverență în 
îndeplinirea exemplară a prevederi
lor de plan, organizarea mai bună a 
producției. încetătenirea spiritului

evenimentele, de a-i deprinde pe 
oameni să descifreze sensurile lor. să 
le interpreteze prin prisma gîndirii 
politice a partidului nostru.

Merită insistat și asupra unui alt 
aspect pe care îl pune în lumină acest 
caz ; informarea politică este cu atit 
mai utilă cu cit din problematica 
unei luni sint selectate cu precăde
re — desigur, fără a se cădea in ex
clusivism sau in practicism mărunt ! 
— aspectele care privesc sectorul 
respectiv de activitate, descifrîn- 
du-se sarcinile concrete și obiecti
vele prioritare ce-i revin. Or. în acest 
caz. participanții 
mert — au fost

însemnări din unități economice
brașovene

din municipiul

de la bun în- 
pozitivă asu- 

au avut-o mă-

Informări

numeroși 
folos se 
lunar de 

„în
broșura editată

județean de partid : 
activităților dc informare 
Paralel, cu sinteza eveni- 
politice interne și externe,

gospodăresc la fiecare loc de muncă, 
creșterea eficientei economice.

Așa cum este știut, sporirea ro
lului formativ al informării politice 
presupune abordarea sistematică a 
problematicii concrete a locului de 
muncă. Tocmai de aceea, la între
prinderea de autocamioane s-a insti
tuit ca metodă de lucru expunerea 
periodică — în fata celor ce prezintă 
informări politice — a unor aspecte 
privind stadiul de realizare a preve
derilor de plan, sarcinile ce stau în 
fata colectivului respectiv în luna 

• următoare. O asemenea practică, în- 
tilnită si în alte unități, a făcut ca 
în numeroase informări politice să 
pătrundă seva proaspătă a realității, 
problemele prioritare ale întreprin
derilor. Așa, bunăoară, în secția tur
nătorie de la întreprinderea „Hidro
mecanica", atunci cînd pe agenda ac
tualității a apărut Legea calității pro
duselor, în informarea politică a fost 
reliefată legătura nemijlocită dintre 
calitatea superioară a produselor și 
creșterea eficientei economise. Cu a- 
jutorul unor calcule concrete. înteme
iate pe date din activitatea unor sec
ții si ateliere, s-a subliniat in
fluenta negativă exercitată asu
pra întregului flux tehnologic de 
rebuturile la unele repere mărunte, 
cu valoare aparent neînsemnată, dar 
de care depinde deseori executarea 
la timp a unor produse 
utilitate pentru economia

Din păcate, o astfel de 
mal cuprinzătoare asupra 
informării politice nu a fost însușită 
pretutindeni ; asupra ei grevează 
încă manifestări de formalism ce-i 
diminuează eficiența, atractivltatea. 
rezonanta în conștiințe. La organiza
ția nr. 9 a Oficiului Național de Tu
rism „Carpați". de pildă, informarea 
politică s-a rezumat la simpla citire 
a unui articol de ziar. Or. menirea 
informării politice este de a explica

— lucrători din co- 
puși în situația de 

a audia un mate
rial privitor la 
căile de creștere 
a eficientei eco
nomice în indus
trie. cu numeroa
se date si ter
meni de speciali
tate. si care n-a 
putut trezi, fireș
te. interesul celor 

de fată. Drept urmare... s-a trecut cu 
rapiditate la cel de-al doilea punct 
al ordinii de zi.

în informări prezentate la între
prinderile de produse zaharoase (or
ganizația nr. 1) și de autocamioane 
(organizația nr. 30) au fost omise pro
blemele cele mai actuale ale lunii 
în curs ; vorbitorii au stăruit astfel 
asupra evenimentelor din luna pre
cedentă. iar cele de stringentă ac
tualitate au fost trecute cu vederea. 
De ce s-au petrecut lucrurile astfel ? 
Pentru că în ambele cazuri infor
marea a fost limitată la o simplă lec
tură a unei sinteze documentare mai 
vechi. Aici, ca și in alte locuri, nu 
s-a înțeles că asemenea materiale, 
precum și articolele de presă ori e- 
misiunile de radio si televiziune nu 
constituie decît punctul de pornire în 
elaborarea informării politice, că ele 
trebuie completate, aduse la zi, îm
bogățite cu date si fapte privitoare 
la cele mai importante probleme ale 
activității concrete.

Silviu ACHIM

de mare 
națională 
concepție 
rosturilor

Zestrea Oficiului județean de turism Iași s-a îmbogățit zilele acestea 
prin repunerea in circuitul hotelier a hotelului .,Traian". Această uni
tate de servire a populației s-a realizat prin restaurarea plină de grijă 
a vechiului edificiu aflat în chiar inima orașului, in Piața Unirii. 
Complexul hotelier .,Traian" are 310 locuri, două restaurante cu 1 200 
locuri, o cramă-bar cu 120 locuri, o braserie și o grădină de vară.

Apartamentele și camerele hotelului, precum și restaurantul și ba- 
rul-cramă au mobilier stil, realizat la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului din localitate. .

în fotografie : Hotelul ..Traian" din Iași.

MOTIVE DE MÎNDRIE
PENTRU TIMIȘORENI

Timișoara — al doilea 
oraș ca mărime al tării — 
s-a situat, alături de mu
nicipiul Călărași, în frun
tea municipiilor cel mai 
bine gospodărite.

— Tot ce înfăptuim 
domeniul gospodăririi 
înfrumusețării orașului 
ne spune tovarășul Geor
ge Micota. 
misoarei — 
preună cu 
propunerea 
începutul anului trecut, la 
sesiunea consiliului muni
cipal, cînd s-au aprobat 
angajamentele în între
cerea patriotică, proiectul 
prezentat a fost simțitor 
îmbunătățit la propunerea 
deputatilor care, la rîn- 
dul lor. se sfătuiseră cu 
cetățenii. Apoi, s-au or
ganizat adunări populare 
in cartiere, consfătuiri pe 
grupe de circumscripții e- 
lectorale. schimburi de 
experiență cu sfaturile de 
cartier, cu deputății si 
mitetele de cetățeni 
zonele noi de locuit și 
cartierele mărginașe, 
asociațiile de locatari. 
Fiecare circumscripție e- 
lectorală și asociație de 
locatari și-a întocmit cite 
un plan propriu de gos
podărire. cu termene și 
responsabilități precise. 
Orașul a fost împărțit 
în 8 zone — fiecare gra- 
vitind in jurul unei arte
re de penetrație, întregul 
complex de lucrări din 
perimetrul respectiv fiind 
coordonat de cite un 
membru ai comitetului e- 
xecutiv al consiliului 
popular municipal, ajutat 
de deputății din zonă și 
de li*ct’ătprio<de la primă
rie., Pentru..lucrările mai 
marț: din anumite puncte 
ale municipiului, s-au or
ganizat 18 șantiere de 

, muncă patriotică, reparti-

in 
și

primarul Ti- 
înfăptuim îm- 

cetățenii, la 
cetățenilor. La

co- 
din 
din 
cu

I
I
I

DIVERS
O, brad 
frumos..

I
I
I
I

zate pe întreprinderi și 
instituții, scoli si facul
tăți. La rîndul lor. orga
nismele municipale ale 
Frontului Unității Socia
liste. sindicatelor. U.T.C., 
de femei si pionieri au 
desfășurat o susținută 
muncă politică și de mo
bilizare în toate unități
le economice, de învăță- 
mint si social-culturale 
de pe raza orașului. în 
cartiere.

Bilanțul încheiat la

gard viu etc. Valoarea to
tală a lucrărilor realizate 
de timișoreni în acțiunea 
de mai bună gospodărire 
și înfrumusețare a o- 
rașului lor însumează 
451 116 000 lei, mai mult 
decît dublul 
tului.

Am vizitat 
locurile care . 
cetea hărniciei : 
oameni și pentru 
nimic nu e prea greu cind 
e vorba de făcut ceva

angajamen-

cîteva din 
poartă pe- 

acestor 
i care

Municipiul Timișoara - locui I 
în întrecerea pentru mai buna 

gospodărire și înfrumusețare 
a localităților

sfîrșitul anului confirmă 
pe de-a-ntregul remumelo 
timișorenilor de gospodari 
harnici și pricepuți, capa
citatea primăriei de a 
conlucra fructuos cu ce
tățenii. Cîteva cifre sînt 

în acest sens, 
au participat 

a 
Și 
la 
și 

de

edificatoare 
Timișorenii 
direct la 
282 350 mp 
19 920 mp de trotuare, 
repararea altor străzi 
trotuare în suprafață 
1 616 000 mp; au amena
jat 1 049 ha de noi zone 
și spații verzi și au plan
tat 32 323 arbori și pomi. 
La zestrea anterioară s-au 
mai adăugat, în cursul 
anului trecut alte 51 de 
baze sportive și terenuri 
de joacă pentru copii. 
S-a executat, de aseme
nea, un volum impre
sionat de lucrări, de în
diguiri și taluzări de ma
luri pe Bega și alte ca
nale de mai mică însem
nătate, 
dețe și

construirea 
de străzi

construcții de po- 
fintini, plantări de

pentru Timișoara. Calea 
Aradului a devenit o mo
dernă arteră de penetra
ție, cu cîte 2 fire de cir
culație pe fiecare bandă, 
pentru că tineri și vârst
nici de la întreprinde
rile „Textila", „Poligra
fica", „Dacia-Service", li
ceul agroindustrial și din 
alte unități au prestat in 
1976 un mare număr de 
ore de muncă patriotică, 
desfăcînd vechiul pavaj 
și bordurile de beton, e- 
xecutînd săpături pentru 
umpluturi la acostamen
te, incărcînd și transpor- 
tînd pămint. și materiale 
de balastieră, amenajînd 
spații verzi și florale etc. 
Amenajarea „Grădinii bo
tanice" — respectiv, a unui 
parc de 8 hectare — con
struirea de alei asfaltate 
în suprafață de 3 500 mp, 
a unui gard împrejmui
tor de 2,5 km au necesi
tat numeroase ore de 
muncă patriotică. In zo
nele de nord, sud și est

ale orașului s-au con
struit canale colectoare 
pentru prevenirea inun
dațiilor, în lungime de 
45 km, fiind nevoie să se 
disloce peste 1 milion mc 
de pămint. La taluzarea 
și amenajarea malurilor 
Begăi — locul preferat de 
promenadă al localnici
lor, au lucrat mii de 
angajați 
electrică, 
le „Modern1

„Tehnometal", I.M.A.I.A., 
I.A.E.M., „Solventul", Am 
vizitat și cele 6 terenuri 
de tenis, 2 de fotbal, 5 de 
minifotbal și 1 de hand
bal, amenajate în preajma 
stadionului „1 Mai".

Dar, 
stradă 
șoara, 
multe 
acțiunilor de gospodărire 
și înfrumusețare — se 
văd la tot pasul. Strada 
Garofița. de exemplu, s-a 
reparat și arată ca nouă, 
pe strada Alsacia s-au 
executat pavaje pe 1 200 
mp, pe străzile Gojdu. 
Gelu și Paris asfaltul s-a 
extins cu incă 3 300 mp, 
pe străzile Tapia. Tolstoi. 
Satu Nou si altele s-au 
introdus rețele de canal, 
pe alte 15 străzi, printre 
care Palmierilor. Albine
lor. Plugarilor si Tudor 
Vladimirescu s-au extins 
rețelele de apă etc.

Dacă anul 1976 — care 
a adus municipiului de pe 
Bega premiul I 
poate fi socotit 
de referință în 
patriotică, el 
totodată un punct de ple
care spre noi înfăptuiri.

de la uzina 
întreprinderi- 

-ii“, „1 Iunie", 
„Electrobanat",

de fapt, pe orice 
ai merge in Timi- 
semnele noului — 
datorate exclusiv

pe tară — 
ca un an 
întrecerea 
constituie

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii1

■

La Iași s-a redeschis hotelul „TraiaiT
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CHIAR CAMPIONII SE PREGĂEESC PREA PUEIN!
în clasamentul final al campiona

tului recent incheiat, cinci echipe au 
strins cite 33 de puncte, situindu-se 
într-o ordine determinată de golave
raje pe locurile de la 8 la 12 inclu
siv. Printre acestea cinci se găsește 
și formația S. C. Bacău. N-am in- 
tilnit in rîndurile organizatorilor 
sportului băcăuan motive de satis
facție pentru o asemenea clasare fi
nală ; totuși, în discuțiile purtate re
cent, ei s-au arătat chiar mindri de 
faptul că lotul de fotbal al celui mai 
reprezentativ club din județ este al
cătuit astăzi in covirsitoare majori
tate din jucători localnici. Băcăuanii 
au lucrat perseverent ani la rînd pen
tru a atinge acest stadiu ; ei își pro
pun să pășească și mai hotărit pe 
drumul creșterii jucătorilor de fotbal 
in pepiniere proprii, sportivi legați 
prin fire rezistente de colectivitățile 
unde iși duc viata, invată si mun
cesc. Rezultatele sportive mai bune 
vor veni pe măsura trecerii timpului, 
ele se întrevăd chiar de pe acum 
dacă ne gîndim la semnificația fap
tului că echipa clubului S. C. Bacău 
a cucerit trofeul primei ediții a cam
pionatului diviziei naționale pentru 
juniori și că trei dintre tinerii mem
bri ai acestei formații au și fost pro
movați in lotul echipei divizionare A.

Pentru creșterea propriilor jucă
tori de fotbal, băcăuanii se sprijină 
pe doi piloni : primul este centrul de 
juniori al clubului, iar al doilea, care 
de fapt sporește eficienta celui dintîi 
și asigură multă ordine în formarea 
tinerilor jucători, este unitatea șco
lară cu clase speciale în care orele 
de educație fizică sint „profilate" pe 
fotbal. Să spunem de la bun început 
că tocmai existența și activitatea 
concomitentă a celor două unități 
deosebesc Bacăul de alte multe orașe, 
unde, de asemenea, ființează centre 
de juniori, aslgurînd județului și capi
talei sale un număr mereu mai mare 
de tineri fotbaliști.

Centrul de juniori, cu trei antre
nori (Dumitru Chirită. antrenor co
ordonator. Nicolae Radu si Petre Ga-

vrilescu). are o organizare tip, cu 
peste 100 de jucători, impărțiți în 
sase grupe de vîrstă.si echipe situa
te pe treptele competitionale respec
tive. Dincolo. la unitatea școlară (di
rector — Dumitru Varodin). înfiin
țată incă din anul 1969, există astăzi 
zece clase compacte, cîte Una de an 
de invățămint. de la vîrsta de 8—9 
ani pină la 17—18 ani, in care orele 
de educație fizică se axează oe in
struirea fotbalistică. Fiecare clasă iși 
are echipele ei. complet separate de 
cele ale clubului. Selecția, instruirea 
si competiția se desfășoară separat, 
dar la momentul de vînstă si de apti

tate din „volumul" efectuat pe vre
muri de Nicușor ; el nu satisface pe 
nici unul dintre antrenorii centrului, 
nici conducerea clubului. La unitatea 
școlară vor fi de la toamnă in plan 
4—6 ore săptăminal pentru copiii din 
clasele III—VIII și 14—16 ore pentru 
elevii mari. Evident. în ambele ca
zuri, sporirea volumului de lucru 
pentru pregătirea fizică generală si 
specifică pentru jocul cu mingea tre
buie pusă la ordinea zilei. Sint fireș
te și motive care limitează în mod 
obiectiv timpul copiilor de azi. To- 
tușiv există și destule cauze de na
tură subiectivă, neajunsuri de orga

O privire în „laboratorul" de instruire a fotbaliștilor 
juniori din echipa campioană a țării — S. C. Bacău

tudini care corespund alcătuiriț pri
mei echipe de juniori a clubului 
S.C. Bacău ambele șuvoaie încep să 
se unească. Astfel, echipa campioană 
de juniori a tării — S.C. Bacău — 
a avut în lotul de 18 jucători nu mai 
puțin de 15 din rîndurile elevilor 
unității profilate.

Schematic, aceasta este situația or
ganizatorică, cu rezultatele ei. Ea nu 
decurge lin, dimpotrivă, e sus
ceptibilă de perfecționări. Ele privesc 
volumul tie lucru, calitatea fotbalu
lui si modalitățile promovării junio
rilor in fotbalul divizionar.

Antrenorii principali din ultimii ani 
ai echipei S. C. Bacău. Dumitru Ni- 
culae (Nicușor) și Gheorghe Constan
tin, ambii foști jucători de vîrf in 
fotbalul nostru, cu un grad de tehni
citate intr-adevăr înalt, „lucrau", a- 
dică jucau pe zi multe ore la vîrsta 
copilăriei și a junioratului. Astăzi 
am fi zis despre ei că realizau un 
„volum de lucru" considerabil. Care 
este în prezent volumul de lucru, de 
antrenament al juniorilor ? La cen
trul clubului, volumul mediu pe ju
nior se situează la 12—14 ore săptă- 
minal. Probabil, nu atinge nici jumă

nizare și rutină in special, ce erodea
ză timpul care ar putea fi afectat su
plimentar pregătirii. Trebuie desco
perite pas cu pas asemenea lipsuri în 
activitatea concretă cu juniori ; se im
pune să-i asigurăm fiecăruia dintre 
foarte tinerii jucători posibilitatea 
deprinderii procedeelor tehnice, for
marea tehnicii personale de la vîrstă 
fragedă. Se cere, prin urmare, o 
analiză minuțioasă a stării de lucruri 
și un plah de măsuri corespunzătoa
re, astfel ca odată cu încheierea va
cantei școlare, regimul de pregătire să 
continue cu două antrenamente pe zi.

„Cu multi ani înainte abia reu
șeam să strîngem o echipă de juniori 
din întregul județ" — ne spunea 
Cornel Costinescu. președintele clu
bului S. C. Bacău. Azi nu ne preo
cupă numărul, fiindcă avem multi 
juniori, ci calitatea pepinierei". îm
preună cu președintele clubului bă
căuan privim la antrenamentele 
grupelor pe care le instruiește Petre 
Gavrilescu. Cei de 9—10 ani sînt se
lecționați din școlile generale nr. 15, 
27. 8 și 10. situate mai la marginea 
orașului. Aleargă ambițioși, se luptă

pentru minge — tehnicitatea, deo
camdată. slăbuță. Disting, totuși, un 
băiat sigur pe sine și pe balon — Pa
vel Florin, nouă ani. vine zilnic din- 
tr-un sat al comunei Le tea Veche, 
zilnic șapte kilometri pină la locul de 
antrenament. Dincolo, la grupa 12—13 
ani. efectele instruirii sînt de-acum 
vizibile — tehnicitate medie mai 
bună, unele cunoștințe tactice, aler
gare fără efort. Un băiat slăbuț și 
destul de înalt — Gabriel Stan — se 
arată un bun jucător. Pină va ajunge 
Gabriel fotbalist în divizia A să spu- 

’ nem că instruirea atit la centru, cît și 
la clasele speciale cere un snor în
semnat pe planul calității predării si 
al metodologiei. Părerile directorului 
D. Varodin. antrenorului D. Chirită. 
antrenorului Dumitru Nicolae si sefu-, 
lui clubului C. Costinescu converg în 
principalele privințe : profesorii de 
specialitate si antrenorii centrului să 
primească o instruire fotbalistică uni
tară din partea clubului si a federa
ției ; să se pună la punct un cerc pe
dagogic comun, avînd si sarcini de 
cercetare ; jucătorilor primei echipe 
S. C. Bacău să li se stabilească nor
me obligatorii pentru demonstrarea 
regulată, la toate clasele speciale si 
grupele centrului, a procedeelor teh
nice pe care le stăpinesc ; colegiul 
județean al antrenorilor, reunind ne 
toti specialiștii din județ, să dezbată 
lunar chestiuni din teoria si practica 
activității de selecție, instruire și 
promovare a juniorilor.

Problemele care se pun în legătură 
cu volumul de lucru si calitatea in
struirii la clubul ce a dat echipa 
campioană națională de juniori in 
ediția 1976—1977 sint de altfel comu
ne. ba in numeroase cazuri cu mult 
mai acute, si celorlalte cluburi si aso
ciații cu echipe divizionare.

Concentrarea atenției tuturor fac
torilor cu răspunderi în sport spre 
rezolvări corespunzătoare la nivelul 
juniorilor are. de aceea, o impor
tantă capitală.

Valeriu MIRONESCU

Apă limpede
Cititorul F 1 o r e a 

Stancu, din comuna 
Milcov, județul Olt, 
ne-a semnalat nu de
mult, că pîrîul cu a- 
ceeași denumire, ce 
străbate localitatea și 
izlazul comunal, pîrîu 
din care se adapă ani
malele ce pășunează 
in zonă, este poluat de 
apele reziduale de
versate de unitățile de 
pe platforma indus
trială Slatina.

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
județean Olt ne-a co
municat, recent, că în 
vederea stabilirii si
tuației reale din teren, 
un colectiv — format 
din specialiști de la 
Centrul sanitar anti
epidemic. Oficiul de 
gospodărire a apelor 
și delegați din partea 
Centralei industriale 
pentru metale nefe
roase din Slatina — a 
verificat stațiile de 
epurare și evacuările 
de la fiecare între
prindere din cadrul 
platformei industriale, 
s-au analizat rezulta
tele determinărilor zil
nice de laborator pe 
afluenții deversați de 
la fiecare obiectiv și 
s-au recoltat și anali
zat probe de apă din 
pirîul Milcov după 
principalele deversări.

Cercetările efectuate 
au scos in evidență 
preocuparea factorilor 
interesați pentru re
ducerea continuă a 
concentrațiilor de sub
stanțe nocive din ape
le deversate. De pildă, 
prin îmbunătățirea 
tehnologiilor de recu
perare a sărurilor s-a 
ajuns la o scădere a 
conținutului de fluo- 
ruri de la o medie de 
10,8 mg/1 în anul 1975, 
la o concentrație me
die de 10,4 mg/1 in 
primele 4 luni ale 
acestui an. Soluționa
rea definitivă a aces
tei probleme — redu
cerea concentrației de 
fluoruri sub limitele 
admise — se va rea
liza in trimestrul al 
IV-lea al anului 1978, 
prin punerea în func
țiune a stației de neu
tralizare, lucrare cu
prinsă în planul de 
investiții. Culoarea 
aparent neagră a a- 
pei se datorește de
punerilor în timp a 
suspensiilor de cărbu

ne în albia piriului, 
care este colmatată si 
prezintă curs sinuos. 
Situația existentă va 
fi rezolvată prin lu
crările de regularizare 
a cursului pîrîului 
Milcov cuprinse în 
planul de investiții al 
Consiliului popular ju
dețean Olt, lucfări ce 
vor începe în trimes
trul al III-lea a.c. In 
finalul răspunsului se 
precizează că s-au 
luat, totodată, măsuri 
de scădere a conținu
tului de suspensii și a 
eventualelor urme de 
produse ușoare, prin 
reducerea impurități
lor încă din fazele 
procesului tehnologic.

Prețuirea 
se dobîndește 

prin muncă 
exemplară

Cu cîtva timp în 
urmă, Doina Ungu- 
reanu, încadrată la în
treprinderea de bere 
,,Aurora“-Brașov, a 
trimis redacției o scri
soare prin care sesiza 
că, atit ea, cit și alte 
muncitoare calificate, 
sint puse să execute 
lucrări ce nu necesită 
calificare, că nu este 
pontată corespunzător 
și nu primește retri
buția cuvenită, nu este 
lăsată să lucreze îm
preună cu sora ei, an
gajată la aceeași uni
tate.

Consiliul județean al 
sindicatelor Brașov, 
căruia i s-a trimis 
spre rezolvare această 
scrisoare, ne-a răs
puns că, din cercetă
rile efectuate și dis
cuțiile purtate cu 
secretarul comitetului 
de partid, cu pre
ședintele comitetului 
sindicatului, secreta
rul U.T.C. și conduce
rea întreprinderii, a 
reieșit că lucrurile nu 
stau chiar așa. Atit 
Doina Ungureanu cit 
și celelalte absolvente 
de școală profesională 
au fost repartizate să 
lucreze la toate faze
le de fabricare a be
rii, pentru a-și putea 
perfecționa și consoli
da cunoștințele dobîn- 
dite. în prezent, D. U. 
lucrează la faza de 
filtrare a berii și este 
încadrată în categoria 
I, treapta I, urmind 
ca, potrivit legislației

în vigoare, să primeas
că treapta a II-a in 
luna octombrie a.c. în 
legătură cu retribuția 
realizată de D. U. răs
punsul precizează că 
nu este vorba de rea 
voință din partea cui
va, ci ea a fost re- 
munerată corect pen
tru munca efectiv pres
tată. Deși formația din 
care face parte lucrea
ză în acord global, ea 
nu a putut beneficia 
de sporul respectiv 
din cauza indisciplinei 
de care a dat dova
dă: părăsirea locului 
de muncă înainte de 
încheierea programu
lui, nefolosirea inte
grală a (timpului de 
lucru, repetate ab
sențe nemotivate.

Referitor la solicita
rea petiționarei de a 
trece in același schimb 
cu sora ei, conducerea 
întreprinderii a fost de 
acord, cu condiția ca 
ele să respecte cu 
strictețe disciplina 
muncii. Organizația
U.T.C. și de sindicat 
vor avea în continua
re în atenție compor
tarea acestora și le 
vor ajuta să înțeleagă 
că. intr-un colectiv, 
prețuirea și prestigiul 
se cîștigă, înainte de 
toate, printr-o muncă 
exemplară și o disci
plină fermă.

Concis, 
la obiect

• Direcția sanitară 
a județului Brăila: 
„Incepind cu data de 
20 iunie a.c. se va 
asigura petiționarului 
(Dan Mircioiu din 
Brăila — n.n.) asisten
ță medicală la domi
ciliu de către medici 
de specialitate: neuro
logie, chirurgie, der
matologie, recupera
re, care vor merge, 
prin rotație, însoțiți de 
un cadru mediu și vor 
efectua tratamentul 
necesar".

• Trustul alimenta
ției publice București: 
„Pentru încărcarea no
tei de plată, ospăta
rului Mănoaica Con
stantin de la restau
rantul „Codrii Cosmi- 
nului" i s-a desfăcut 
contractul de muncă 
incepind cu data de 
16 iunie 1977".

Gheorghe 
PÎRVAN
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Un grup de cadre tehnico-in- 
ginerești de la cunoscuta între
prindere de produse cosmetice 
„Nivea" din Brașov a pus la 
punct tehnologia de extragere a 
unor uleiuri volatile din cetină 
de brad. Această realizare s-a 
obținut cu ajutorul unei instala
ții mai vechi, modernizată și a- 
daptată noilor cerințe tehnice. 
Uleiurile volatile extrase din ce
tina de brad se folosesc cu re
zultate deosebite în compozițiile 
de aromatizare a pastelor de 
dinți și a săpunurilor, consti
tuind și o excelentă materie pri
mă pentru cosmetică. Deci, pen
tru înfrumusețare. O, brad fru
mos !...

„Combinații" 
reușite»

Că din combinarea unor cu
lori se poate obține, foarte re
pede, o altă culoare cu nuanța 
dorită, o dovedesc membrii cer
cului de pictură de la Casa pio
nierilor din Satu Mare. Sub în
drumarea profesorului Zoltan 
Nyiri, ei au meșterit un aparat 
pe cit de simplu, pe atit de in
genios. Pe o placă acționată de 
un motoraș electric sint fixate 
șapte discuri de hirtie, fiecare 
definind o culoare de bază din 
cele ale spectrului solar. Discu
rile sint anume secționate.,, spre 
a se putea întretăia și alătura in 
combinația si proporția dorite. 
Apoi, la o simplă apăsare pe 
comutator, placa cu discuri în
cepe să se rotească și să pro
ducă instantaneu... culoarea in 
nuanța dorită. Nu încercați și 
dumneavoastră ?

Paznicul din 
Herăstrău

După-amiază de iulie. Canicu
lă mare. Printre bucurestenii 
aflați la ora aceea în parcul He
răstrău se afla si o mamă cu 
un copil de vreo 5—6 ani. La un 
moment dat. toropit de căldură, 
copilul s-a întins pe bancă și a 
adormit cu căpșorul în poala 
mamei. Văzîndu-1 stînd astfel, 
paznicul Vasilică Nicolae a ad
monestat-o pe mama copilului, 
precum că acesta n-ar sta „re
glementar", și că „la prima aba
tere, o să-1 învețe el minte cum 
să sadă în parc".

în timp ce paznicul îsi mani
festa zgomotos această „vigilen
tă". un cetățean i-a atras aten
ția că trei pescari îsi încercau 
„norocul" alături, pe malul lacu
lui. chiar la umbra unei tăblii 
indicatoare pe care scria cu li
tere de-o șchioapă : „Pescuitul 
interzis". La care paznicul a re
plicat : „Asta e treaba celor de 
la I.C.A.B. Eu am alte misiuni". 
Cetățeanul nu s-a dat bătut, dar 
nici paznicul, care i-a smuls a- 
cestuia legitimația din mînă, a- 
menintîndu-1 : ..Am să te învăț 
eu minte și pe tine să mai iei 
apărarea huliganilor din parc".

Nu este clar un lucru : cine 
erau huliganii și cine le lua 
apărarea ?

Ceas a vrut...
La un moment dat. lui Victor 

Moraru din Drobeta-Turnu Se
verin nu i-a mai plăcut să mun
cească. Orele si zilele treceau pe 
lingă el fără să le baae in sea
mă. Deunăzi, a catadicsit să se 
uite la ceas, dar a tresărit brusc: 
și-a adus aminte că n-are nici 
măcar un ceas. Si tot brusc, a 
luat o hotărîre : „Trebuie să fac 
rost de un ceas". Si <ț făcut, tn 
fapt de seară, pe o stradă dosni
că, s-a repezit la un cetățean și 
i-a smuls ceasul de la mină. Dar 
nici n-a apucat să vadă măcar 
cit era ora, pentru că a si fost 
prins. Acum nu mai are nevoie 
de ceas, ti cronometrează alții 
timpul 
rea pe

necesar pentru readuce- 
calea dreaptă.

I A adormit
| la volan
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grav accident de circulație 
muncă s-a petrecut la ki-
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Un
Si de .
lometrul 40 + 200. pe șoseaua 
București — Giurgiu. Conducă
torul auto, Petru Soare, de la 
coloana auto Frătești-Ilfov a 
Trustului de construcții îmbună
tățiri funciare București a pornit 
cu autocamionul în cursă. La un 
moment dat. autocamionul a pă
răsit partea carosabilă a soselei 
și nu s-a mai oprit decît într-un 
copac de pe marginea drumului. 
Șoferul Petru Soare, un tînăr de 
numai 25 de ani, și-a pierdut 
viața.

După primele cercetări efectua
te de Inspecția de stat pentru 
protecția muncii și organele de 
miliție se presupune că șoferul 
ar fi adormit la volan, deși ’era 
ziua în amiaza mare...

Tîrgul 
feciorilor
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Că nu numai fetele au un 
„tirg" al lor, celebru, de pe mun
tele Găina, o demonstrează în
suși titlul acestei note, deloc 
intîmplător. în fiecare an, în 
luna iulie, pe pajiștile smălțuite 
cu flori din apropierea fostelor 
„Șapte sate" — astăzi orașul Să- 
cele — se desfășoară una dintre 
cele mai renumite sărbători 
populare, cu vechi și adinei ră
dăcini în tradiționala îndeletni
cire a lucrătorilor de pe aceste 
plaiuri — oieritul. La această 
sărbătoare își dau întîlnire lo
cuitorii fostelor „Șapte sate", 
precum și din alte localități din 
Tara Bîrsei, pentru a petrece 
împreună, în cintece si jocuri.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spriținul corespondenților 
„Scînteii"
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Încheierea vizitei primului ministru al Guvernului 
Republicii Burundi, locotenent-colonel Edouard Nzambimana

COMUNICAT COMUN
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu. primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Burundi, locotenent-colonel Edouard 
Nzambimana. a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în România, între 
11 si 15 iulie 1977.

în timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, a primit pe primul mi
nistru al Guvernului Republicii Bu
rundi. locotenent-colonel Edouard 
Nzambimana. cu care s-a întreținut 
cordial. Oaspetele a transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceausescu, un călduros 
mesaj de .prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Burundi, colo
nel Jean Baptiste Bagaza. cele mal 
cordiale urări de sănătate si fericire 
personală, precum si urări de pro
gres si prosperitate poporului român 
prieten din partea poporului burun
dez. Mulțumind, șeful statului ro
mân a rugat pe oaspete să transmită 
șefului statului burundez un salut 
prietenesc, cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, precum si urări 
de bunăstare si pace poporului prie
ten al Republicii Burundi din partea 
sa si a poporului român.

în. cursul convorbirilor oficiale, 
desfășurate intr-o atmosferă de înțe
legere deplină, cordialitate, stimă și 
respect reciproc, cei doi prim-miniș
tri au făcut un schimb de informații 
cu privire la dezvoltarea economică 
Si socială a țărilor lor. Ei și-au ex
primat satisfacția fată de evoluția 
reli'Mllor româno-burundeze. îndeo- 
seb. jn ultimii ani, pe plan politic, 
economic și cultural, constatînd voin
ța celor două părți de a trece la ex
tinderea și diversificarea domeniilor 
de cooperare de interes comun. A 
fost relevată importanta creării so
cietăților mixte de producție „Somi- 
burom" în domeniile minier, geolo
gic și industrial și „Agriburom" în 
domeniul agroindustrial, pentru dez
voltarea într-un ritm susținut a coo
perării în aceste domenii. A fost ex
primată. totodată, hotărirea guverne
lor celor două țări de a face totul 
pentru ca cele două societăți mixte 
să-și înceapă activitatea în cursul a- 
cestui an. în cele mai bune condiții.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
rolul și contribuția Comisiei mixte 
guvernamentale româno-burundeze 
de cooperare economică și tehni
că In dezvoltarea raporturilor bila
terale și au subliniat importanța de
osebită a celei ae-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte, care a precedat vi
zita primului ministru burundez. Ei 
și-au manifestat interesul pentru in
tensificarea contactelor bilaterale eco
nomice, prin îndrumarea și orienta
rea permanentă a activității socie
tăților mixte, prin identificarea 
de noi posibilități de cooperare în 
vederea lărgirii sferei de activitate 
a acestora. A fost constatată cu sa
tisfacție creșterea schimburilor co
merciale și a fost exprimată dorința 
sporirii volumului lor, pe o bază 
reciproc avantajoasă.

Cei doi prim-miniștri au relevat 
existența unor importante proiecte 
de cooperare în ceea ce privește 
pregătirea de cadre și asistența teh
nică și au convenit să sprijine a-

Vineri dimineața a părăsit Capitala 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Burundi, locotenent-colonel 
Edouard Nzambimana. care, la invi
tația tovarășului Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Gaspard 
Emery Karenzo, ministrul geologiei, 
minelor și industriei, Ladislas Barut- 
wanayo, ministrul transporturilor și 
aeronauticii, de alte persoane ofi
ciale.

cinema
• Rocky (avanpremieră) : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15, PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 19,30.
• Acești vecini „minunați": VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FLOREASCA —9; 11; 13;
15,30; 18; 20.
• Furnicarul : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cartea junglei — 9; 11,15: 13.30; 
15,45, Malakovski rîde — 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Timidul : PATRIA — 9; 11; 13;
15,15; 17,30; 19.45, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la
grădină — 20,30, FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA DINAMO — 20,30.
• Pasărea albastră : EFORIE — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15: 20.30, BU-
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.15,
• Minie rece : FESTIVAL — 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30. EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18; 20, la grădină — 20.30, GRA
DINA CAPITOL — 20.15.
• Jaroslaw Dombrowski : BU- 
CEGI — 9; 12; 16; 19.
• Pușcă veche : GRADINA BU- 
CEGI — 20,15.
• Cei alb, cel galben, cel negru : 
CASA FILMULUI (la sala de fes
tivități Dinamo) — 16; 18,15: 20,15.
• Diavolii din Spartivento : CO- 

ceastă activitate In vitor. în același 
timp, a fost evidențiată dorința 
celor două părți de a dezvolta o 
strinsă cooperare pe plan cultural, 
in învățămint, sănătate și informații.

La încheierea convorbirilor au fost 
semnate: Acordul general de coope
rare între guvernele celor două țări, 
Protocolul cu privire la dezvoltarea 
schimburilor comerciale și raportu
rilor de cooperare economică, Acordul 
privind transporturile aeriene civile, 
Protocolul celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte, Protocolul privind 
cooperarea culturală și științifică 
intre cele două guverne pe anii 
1978—1980 și înțelegerea de colabo
rare între Radioteleviziunea română 
și Radiodifuziunea Republicii Bu
rundi.

Șefii celor două guverne au sub
liniat că dezvoltarea raporturilor 
româno-burundeze pe plan politic, 
economic, tehnic, științific și cul
tural reprezintă o importantă con
tribuție la dezvoltarea economiei na
ționale a fiecărei țări și corespunde 
intereselor popoarelor român și bu
rundez. întăririi solidarității și coope
rării țărilor în curs de dezvoltare, 
cauzei destinderii și păcii în lume.

Abordind principalele probleme in
ternaționale, cei doi prim-ministri au 
constatat cu satisfacție identitatea 
sau similitudinea punctelor de vedere 
ale țărilor lor asupra problemelor 
majore actuale. Ei s-au referit la 
profundele schimbări naționale si so
ciale cu caracter revoluționar care au 
loc în lume, ca urmare a manifestării 
voinței tot mai puternice și a hotărî- 
rii popoarelor de a-și făuri ele însele 
viitorul, de a-și asigura o dezvoltare 
liberă si independentă.

în vederea instaurării unui nou tio 
de relații intre state, fondate ne res
pectul strict al principiilor indepen
dentei si suveranității naționale, al 
deplinei egalități în drepturi, al re
nunțării la forță sau la amenințarea 
cu folosirea ei si al avantajului reci
proc, cei doi prim-miniștri au subli
niat că țările socialiste, țările ne
aliniate. țările în curs de dezvoltare, 
țările mici si mijlocii trebuie să joa
ce un rol tot mai important în solu
ționarea marilor probleme cu care 
este confruntată omenirea.

Cei doi prim-ministri au subliniat 
necesitatea vitală de a se pune capăt 
raporturilor de inegalitate si adîncirii 
decalajelor economice în viata inter
națională. de a milita pentru o co
operare internațională activă, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce si politice mondiale, pentru pace 
și securitate în lume, pentru progres 
general. A fost exprimată hotărirea 
fermă a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Burundi — țări în 
curs de dezvoltare — ca. alături de 
tarile nealiniate, de țările membre 
ale „Grupului celor 77", de toate sta
tele in curs de dezvoltare, să conti- 

• nue să depună eforturi în mod' deo
sebit prin intensificarea contactelor 
și consultărilor dintre aceste țări, 
la diferite niveluri, în vederea creș
terii contribuției lor la identificarea 
căilor și mijloacelor practice de rea
lizare a unei noi ordini economice și 
politice mondiale, la consolidarea 
solidarității și unității lor de acțiune.

Plecarea din Capitală
Pe aeroportul Otopeni, împodobit 

cu drapelele de stat ale celor două 
tari, loootenent-colonel Edouard 
Nzambimana a fost salutat de pri
mul ministru al guvernului. Manea 
Mănescu. de Emil Drăgănescu, vice- 
prim-ministru al guvernului. Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare. Constantin Bâ- 
bălău, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru

TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Comedie mută ’77 : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, ME
LODIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30, GLORIA — 9; 11.15; 13.30; «
15,45; 18; 20,15, GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20,30.
• Pentru mine și prietenul meu
— 9,45; 11,45, Așa e dragostea —
14. Nu-i timp de glumă — 16,15, 
Micul om mare — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 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 si 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 III-IV) : VII
TORUL — 9; 12,30; 16; 19.15.
• Un orășel în Texas : FEREN
TARI — 9,30; 11,30; 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;
20. GRADINA TITAN — 20,30,
GRADINA MOȘILOR — 20.30.
• Mere roșii : LIRA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18; 20.
• Dick Turpin : GIULEȘTI — 9; 
11; 13,15; 15.30: 17.45; 20. ARTA — 
9; 11,15: 13,30 : 15.45; 18; 20, la gră
dină — 20.30.
• Republica din Uzice : PACEA
— 16: 19,15.
• Operațiunea „Petrol" : VOLGA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15,

Primii-miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru succesele obținute de 
mișcările de eliberare națională din 
Africa în lupta pentru cucerirea in
dependenței și suveranității naționale 
a țărilor lor. Ei au subliniat că pen
tru a pune capăt stării anacronice de 
dominație colonială, practicilor neoco- 
lonialiste și imperialiste, politicii de 
discriminare rasială și de apartheid, 
popoarele din Zimbabwe și Namibia 
au dreptul imprescriptibil de a folosi 
orice mijloc de luptă, inclusiv lupta 
cu arma în mină, în vederea înfăp
tuirii aspirațiilor lor legitime la li
bertate, demnitate și independență. 
O dată mai mult, ei au reafirmat ho
tărirea celor două țări de a fi soli
dare cu lupta popoarelor din Zim
babwe, Namibia și Africa de Sud și 
au condamnat energic politica de 
apartheid, de discriminare rasială și 
de bantustanizare, precum și ame
nințările, provocările și agresiunile 
repetate ale regimurilor de la Salis
bury și Pretoria îndreptate în special 
împotriva Mozambicului, Zambiei și 
Botswanei. Părțile s-au pronunțat 
pentru retragerea administrației ile
gale sud-africane din Namibia, în 
conformitate cu rezoluțiile perti
nente ale O.N.U., pentru ca poporul 
namibian, sub conducerea reprezen
tantului 6ău autentic — Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) — să poată decide în 
mod liber asupra viitorului său.

A fost scoasă în evidență necesita
tea instaurării unui climat de pace, 
bună înțelegere și cooperare între 
toate statele africane, pentru ca a- 
cestea să-și poată consolida indepen
dența și suveranitatea națională, să 
se angajeze mai ferm pe calea pro
gresului lor economic și social, să 
depășească toate urmările dominației 
coloniale și să promoveze în mod e- 
ficace cauza eliberării totale a Africii, 
precum și cauza unității africane.

Cei doi prim-miniștri au reafirmat 
pozițiile de principiu ale celor două 
părți privind instaurarea unei păci 
trainice și juste în Orientul Apropiat, 
punerea în aplicare a unor măsuri 
concrete, practice, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, întărirea ro
lului O.N.U. în soluționarea principa
lelor probleme cu care este confrun
tată omenirea și au salutat convoca
rea, în anul 1978, a unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale O.N.U. 
consacrată dezarmării.

Primul ministru burundez și cola
boratorii săi au vizitat unități eco
nomice și obiective culturale din 
București și din județul Maramureș. 
Pretutindeni, oaspeților le-a fost re
zervată o primire deosebit de căldu
roasă, expresie a sentimentelor de 
prietenie și stimă reciprocă ce animă 
cele două țâri șl popoare. Primul 
ministru burundez a exprimat mulțu
miri cordiale pentru ospitalitatea căl
duroasă care i-a fost rezervată in 
timpul vizitei sale în România și a 
adresat tovarășului Manea Mănescu 
invitația de a efectua o vizita ofici
ală de prietenie în Republica Bu
rundi. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmind a fi sta
bilită ulterior.

lui afacerilor externe. Ion St. Ion, 
secretarul Consiliului de Miniștri, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de fată Libere Ndabakwaje, 
ambasadorul Republicii Burundi ■ la 
București, și Gheorghe Barbu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al țării 
noastre la Bujumbura.

După intonarea imnurilor de, Stat 
ale celor două țări, oaspetele a trecut 
în revistă garda de onoare constituită 
în cinstea lui.

(Agerpres)

FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
FLAMURA — 9.
• Gloria nu cîntă : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Sfîrsitul 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 : FLACARA.
• Mușcă și fugi : COSMOS — 9; 
11,15; 13,30; 15,30, GRADINA FLA- 
CARA — 20,30.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COSMOS — 
17,45; 20.
• Joe Kidd : GRADINA FESTI
VAL — 20,15, PARC HOTEL —
20,30.
• Benji : GRADINA UNIREA —
20,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un va
gon ? — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 36 din str. Coștilei) : 
Sinziana și Pepelea — 19.30.

Excelenței Sale Domnului MPINGA KASENDA 
Prim-comisar de stat al Consiliului Executiv al Republicii Zair 
Numirea dumneavoastră in funcția de prim-comisar de stat al Consi

liului Executiv al Republicii Zair îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa 
sincere felicitări si cele mai bune urări de succes în activitatea dumnea
voastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România si Republica Zair vor cunoaște o evoluție ascen
dentă. în folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Vineri după-amiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C, al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu tova
rășul Jorge Rebello, membru al Co
mitetului Politic Permanent, secretar 
al C.C. al Frontului de Eliberare din

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT VOLUMUL

Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, 

al întregii țărănimi
18—20 aprilie 1977

Adunare de solidaritate
cu lupta poporului coreean

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", la 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc de la Pitești a avut loc, 
vineri după-amiază. o adunare or
ganizată de Comitetul municipal 
Pitești al P.C.R.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai Ministrului Afacerilor Externe, 
oameni ai muncii din cadrul între
prinderii.

Adunarea a fost deschisă de Petre 
Popa, secretar al Comitetului muni
cipal Pitești al P.C.R., vicepreședinte 
al consiliului popular municipal.

în cuvintul său. Gheorghe Zamfi- 
rescu, directorul combinatului, a 
relevat faptele de vitejie si eroism 
săvîrsite de masele populare în lup
ta pentru apărarea patriei, sub con
ducerea Partidului Muncii din Co
reea. precum si succesele înregis
trate în activitatea de vindecare a 
rănilor războiului si de construire a 
socialismului de către tara prietenă.

Relevînd faptul că partidul șt statul 
nostru au sprijinit și sprijină deplin 
inițiativele și propunerile realiste ale

Cronica zilei
Vineri după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație a Camerei de Co
merț din Birmingham, formată din 
reprezentanți ai unor firme indus
triale si de export-import; condusă 
de P. G. Bennett, președintele Comi
tetului pentru Europa de est. direc
tor al firmei „Lucas Industries Limi
ted", care face o călătorie de afaceri 
in tara noastră.

La sosire oaspeții au fost salutați 
de reprezentanți ai conducerii Came
rei de Comerț și Industrie.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 15 IULIE 1977
Extragerea I : 88 47 63 66 29 45 

40 37 59
Extragerea a Il-a : 85 69 77 74 61 

20 86 14 72.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

713 847 lei.

De la Ministerul Educației și Invățămintului
• 1. în baza prevederilor art. 25 din 
Statutul personalului didactic, la 31 
iulie 1977 se organizează un concurs 
in vederea ocupării posturilor si ca
tedrelor vacante, pentru anul școlar 
1977—1978, din instituțiile de învăță
mint preșcolar, primar, gimnazial, 
liceal si profesional din municipii și 
orașe.

Cererile de înscriere la concurs se 
vor depune pină la 28 iulie a.c. la 
inspectoratele școlare județene (al 
municipiului București) în raza că
rora se găsește unitatea școlară la 
care figurează postul didactic vacant. 
Cererile vor fi însoțite de : copie le
galizată de pe actul de studii, dovezi 
privind gradele didactice obținute și 
vechimea în învățămint. memoriu de 
activitate, copie de pe ultima apre
ciere anuală.

Proba scrisă se va desfășura în în
treaga tară în ziua de 31 iulie a.c.. 
ora 9, în localitățile reședință de ju

t V
PROGRAMUL I

12,00 Telex
12,05 Muzică populară
12,30 Roman-foileton : „Sub stele" (ul

timul episod)
13,20 Anchetă socială : „Un viitor pen

tru fiecare"
13.50 înalță-te, frumoasă țară ! Specta

col cu public organizat la Bacău 
în colaborare cu Comitetul jude
țean pentru cultură și educație 
socialistă și Consiliul județean al 
sindicatelor

14,25 Reportaj TV : „Fermiera"
14.50 Festivalul european al prieteniei
15,15 Magazin sportiv • Fotbal pe glob 

Mozambic, care și-a petrecut con
cediul de odihnă în țara noastră.

în cursul întrevederii a avut loc 
un schimb de informații și de ve
deri în probleme de interes comun 
privind dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și solidaritate militantă din
tre P.C.R. și FRELIMO, în interesul 
adîncirii conlucrării, pe diverse 
planuri, dintre cele două țări și 
popoare.

R.P.D. Coreene, menite să ducă la 
reunificarea cit mai grabnică a țării, 
vorbitorul a evocat cursul continuu 
ascendent al legăturilor de prietenie 
frățească și colaborare dintre parti
dele, statele și popoarele noastre, in 
promovarea cărora un rol deosebit 
de important revine întîlnirilor și 
convorbirilor prilejuite de vizita în
treprinsă, în 1971, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In R.P.D. Core
eană și de cea efectuată de tovarășul 
Kim Ir Sen, în 1975, în România.

Luînd cuvintul, Pak Zung Guk. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, a evocat eroicele bătălii pur
tate de poporul coreean împotriva 
imperialismului,. pentru salvgardarea 
independentei sale de stat, rezultatele 
deosebite dobindite de acesta în ri
dicarea continuă a potențialului eco
nomic al țării. El a subliniat puter
nicele legături româno-coreene, evo
luția lor pozitivă, arătind că ele au 
fost ridicate pe o nouă treaptă, su
perioară, în urma contactelor directe 
dintre tovarășii Kim Ir Sen și 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 iulie. în țară : Vremea va fi 
instabilă și răcoroasă, îndeosebi la în
ceputul Intervalului. Cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi cu caracter de 
aversă însoțite de descărcări electrice, 
pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 
15 litri pe metru pătrat, în 24 de ore. 
Vîntul va prezenta intensificări locale 
de scurtă durată cu viteze de 40-60 km/ 
oră, iar la munte pînă la 80-100 km/oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 șl 18 grade, iar cele maxime în
tre 18 și 28 grade, local mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului. Izolat, va cădea 
grindină. în București : Vremea va fi 
instabilă, îndeosebi la începutul inter
valului. Cerul schimbător. Vor cădea 
ploi cu caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura în scădere la început, apoi în 
creștere ușoară.

deț. la unitățile de învățămint sta
bilite de inspectoratele școlare (pen
tru învățători probele scrise se vor 
desfășura în aceeași zi. astfel : ora 9 
— la limba română (limba maternă); 
ora 16 — la aritmetică).

Concursul se va organiza si desfă
șura in conformitate cu prevederile 
Statutului personalului didactic.

2. In vederea ocupării posturilor și 
catedrelor vacante pentru anul șco
lar 1977/1978 din localități fără regim 
de concurs se va organiza o etapă 
de numiri și transferări, după cum 
urmează :

— 1—10 august — depunerea cere
rilor de numire sau transferare ;

— 15—20 august — depunerea e- 
ventualelor contestații.

Posturile și catedrele vacante pen
tru care se va organiza concurs, pre
cum și cele din localități fără regim 
de concurs vor fi publicate de revis
ta „Tribuna școlii".

• Atletism : întîlnirea U.R.S.S. — 
S.U.A. (selecțiuni înregistrate de 
la Soci)

16.20 Clubul tineretului... la Deva
17,10 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
18.20 Sentimentul de țară. Versuri în 

lectura autorilor
18,35 „Cîntarea României". Laureați ai 

festivalului național
18.50 Săptămîna politică internă și in

ternațională
19.05 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Teleenciclopedia. Moștenirea Bi

zanțului ; Furtuni submarine ; 
Turnul Eiffel ; Cetatea fără nume

20,40 Film serial : Sergent Pepper An
derson

21.30 Teleantologie satirico-umoristică
22,15 Telejurnal • Sport
22,46 Seară de romanțe
23,00 închiderea programului

Pregătiri pentru Congresul
al Xl-lea al U.C.I.

După cum este cunoscut, in R.S.F. Iugoslavia au început pregătirile 
pentru Congresul al Xl-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia — 
eveniment de cea mai mare însemnătate in viața partidului, comuniști
lor și a popoarelor Iugoslaviei. In legătură cu desfășurarea acestor pre
gătiri, cu problemele esențiale ce urmează a fi examinate in perioada 
pină la congres și in cadrul acestuia, tovarășul STANE DOLANȚ, 
secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., a făcut 
recent televiziunii și publicațiilor „Vecernie Novosti" și „Vecer" o serie 
de declarații, din care redăm :

„Pregătirile pentru Congresul al 
Xl-lea se desfășoară în spiritul efor
turilor organizate ale comuniștilor, 
organizațiilor de bază și organelor 
U.C.I. pentru examinarea multila
terală, deschisă și autocritică, a re
zultatelor obținute în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al X-lea 
Congres. în acest context, insistăm 
asupra cunoașterii reale a tuturor 
dificultăților și contradicțiilor din 
dezvoltarea noastră socialistă, asu
pra cunoașterii cit mai realiste a po
sibilităților din domeniul activității 
economice, culturale și sociale, pre
cum și asupra identificării deficien
țelor noastre subiective. Pe aceasta 
bază se pregătesc tezele pe care 
Prezidiul C.C. al U.C.I. urmează să 
le examineze în luna octombrie și să 
le dea publicității ca bază politico- 
ideologlcă pentru dezbateri publice 
și pentru pregătirea proiectelor de 
documente ale congresului".

Referindu-se în continuare la 
structura actuală a U.C.I., tovarășul 
Stane Dolanț a arătat, între altele : 
„Ca urmare a intensificării luptei 
pentru dezvoltarea noilor relații so
cialiste de autoconducere, a sporirii 
gradului de răspundere în îndeplini
rea sarcinilor s-a ajuns la creșterea 
încrederii și îndeosebi la o atitudine 
extrem de pozitivă a clasei munci
toare, a tineretului, intelectualității 
și a oamenilor muncii, în general 
față de linia revoluționară și politi
că a U.C.I.". Aceasta a favorizat și 
sporirea numărului membrilor U.C.I. 
Rezultate pozitive în structura U.C.I. 
au început să fie înregistrate îndeo
sebi o dată cu a 21-a ședință a Pre
zidiului U.C.I. Astfel, din 1971 și 
pină la sfîrșitul anului 1976 au fost 
primiți în total 702 938 de noi 
membri. La sfîrșitul anului 1976, 
U.C.I. număra 1 460 267 membri, ceea 
ce reprezintă cel mai mare număr 
de membri avut vreodată de U.C.I.

Schimbări pozitive s-au înregistrat 
și în ce privește structura socială și 
de clasă a U.C.I. Muncitorii au de
venit cea mai numeroasă categorie 
socială — 422 527 sau 28,9 la sută 
din totalul membrilor partidului.

„NOUVEL OBSERV ATEUR":
’’...... —----

Sateliții de telecomunicații... prin spațiile 
concurenței interoccidentale

La recentul salon de la Paris al 
aviației și spațiului cosmic, printre 
pavilioanele cele mai căutate de 
marele public s-au numărat acelea 
organizate sub egida E.S.A. (Agen
ția spațială vest-europeană) și 
C.N.E.S. (Centrul național francez 
al studiilor spațiale). Exponatul-ve- 
detă: „Ariadna", racheta menită să 
permită Europei occidentale să de
vină, în fine, independentă în do
meniul atît de important al tele
comunicațiilor spațiale, care pină 
acum a constituit o „feudă" abso
lută a firmelor americane. Intr-ade
văr, pentru a deveni o „putere cos
mică" nu este suficient a avea 
capacitatea de a construi sateliți 
(ceea ce mai multe țări vest-euro- 
oene sînt de pe acum in stare s-o 
facă), ci si de a-i plasa pe orbite. 
Or. pînă în prezent, țările vest-eu- 
ropene erau obligate să recurgă. în 
acest scop, la rachete de proveni
ență străină, in primul rind ame
ricană.

„Ariadna", concepută de cercetă
torii francezi de la C.N.E.S., este 
o rachetă cu trei etaje, care va pu
tea, pînă în 1980, să plaseze sateliți 
in greutate de circa o tonă pe o 
orbită geostaționară, adică o orbită 
situată la 36 000 km altitudine și 
pe care, parcurgînd-o, sateliții par 
a avea o poziție fixă în raport cu 
solul. Este orbita sateliților de te
lecomunicații care pot servi ca re
lee între continente pentru re
transmisia programelor de .tele
viziune, pentru convorbiri telefo
nice intercontinentale etc. Doi sa
teliți de acest tip — „Simfonia-I“ 
și „Simfonia-2“ —. realizați în co
mun de către Franța și R.F.G., au 
fost plasați pe orbită cu ajutorul 
unor rachete americane, acum circa 
doi ani, cu condiția expresă ca să 
rămînă în stadiu experimental. Cu 
alte cuvinte, să nu fie exploatați 
în scopuri comerciale. De ce aceas
tă interdicție? Explicația este sim
plă : firmele americane nu au dorit 
ca acești doi sateliți să reprezinte 
un concurent pentru sateliții din 
rețeaua „Intelsat", dominată în ex
clusivitate de aceste firme. Conclu
zia a fost limpede : doar atunci 
cînd Europa occidentală va fi în 
stare să lanseze cu propriile rache
te sateliți geostationari. ea va fi 
în situația de a trece la exploata
rea comercială a acestora.

Tocmai pentru a străpunge mo

Clasa muncitoare este forța motrice 
a revoluției noastre socialiste — și 
de aceea este deosebit de important 
ca majoritatea membrilor de partid 
să fie muncitori, participanți con- 
știenți la autoconducere și partici
pant! direcți la procesul de pro
ducție. Dar, în actualele dezbateri 
privind clasificarea și structura so
cială. a componenței U.C.I. apar unele 
neclarități și chiar diverse interpre
tări în legătură cu cine este partici
pant direct la procesul de producție. 
Este cert că vechea clasificare și 
modul de evidență trebuie modifica
te, deoarece prin dezvoltarea forțelor 
de producție, prin aplicarea științei 
și tehnologiei moderne s-a ajuns la 
schimbări calitative în structura for
ței de muncă angajate în procesul 
de producție.

în legătură cu schimbările sociale 
care au avut loc la sate se arată : 
„De cițiva ani. prin angajarea agri
cultorilor în diverse forme de coope
rare, procedăm la schimbări esențiale 
în relațiile economice și sociale de 
la sate. Pină la război, Iugoslavia era 
o țară agrară slab dezvoltată, în care 
70 la sută din populație trăia de pe 
urma agriculturii, în timp ce circa 
28 la sută era angajată în alte acti
vități. în prezent, situația se prezintă 
invers. Desigur, toate acestea au avut 
mari consecințe sociale, însoțite și 
de unele dificultăți și probleme".

în ultima parte a interviului sînt 
abordate unele probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. Se subliniază că U.C.I. se pro
nunță pentru relații noi în cadrul 
mișcării muncitorești internaționale, 
pentru căutarea unor căi proprii de 
construire a socialismului, ținînd 
seama de condițiile și situația poli
tică internă în care își desfășoară 
activitatea partidele comuniste, pen
tru independenta și egalitate în drep
turi între partide. Conferința de la 
Berlin este fără îndoială un eveni
ment pozitiv în mișcarea muncito
rească internațională, prin faptul că 
in esență a confirmat aceste prin
cipii — a spus în încheiere secreta
rul Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.

nopolul ..Intelsat", țările vest-eu- 
ropene au creat grupul „Eutelsat", 
care si-a propus să lanseze sate
litul O.T.S. („Orbital Test Satel
lite"), un satelit experimental, me
nit să demonstreze clientilor even
tuali (si acești clienti s-au si anun
țat de pe acum. în special din 
unele țări ale lumii a treia) cali
tățile tehnologiei spațiale vest-eu- 
ropene. Capacitatea sa de trafic 
va fi de 4 000 linii telefonice și 
două canale de televiziune simul
tan. Satelitul trebuia lansat la 26 
iunie a.c. dar o defecțiune de ul
tim moment a rachetei — ameri
cană ! — a făcut necesară aminarea 
lansării pentru data de 8 septem
brie. De altfel, nu este prima dată 
cind se înregistrează o asemenea 
defecțiune. Să fie oare numai în- 
timplarea care a dus la o suită 
întreagă de defecțiuni ale unor ra
chete americane care trebuiau să 
plaseze pe orbită sateliți vest-eu- 
ropeni ? — se întreabă revista
franceză.

Oricum, O.T.S.. in faza operațio
nală. va constitui un concurent 
real pentru firmele americane, 
datorită concepției sale noi. mo
dulare. care ii permite să aibă 
felurite utilizări. O primă varian
tă a O.T.S.. .care trebuie să fie 
lansată. în principiu. în 1978. va fi 
satelitul „Marots", destinat să asi
gure comunicațiile cu navele afla
te in larg ; societățile de navigație 
vor putea , comunica instantaneu 
cu indiferent ce navă aflată pe 
oceanele lumii, iar buletinele me
teorologice vor putea fi transmise, 
de asemenea instantaneu, tuturor na
velor. O altă versiune — „Aerosa-t" 
— va fi destinată navigației ae
riene.

Există și alte variante. De pildă, 
racheta^ „Ariadna" poate plasa pe 
o orbită aflată la o altitudine de 
800 km Satelitul „Spot", de obser
vare a Terrei. capabil să suprave
gheze gradul de poluare a riurilor 
si mărilor, să detecteze bancurile 
de Pești, să contribuie la estimarea 
producțiilor agricole etc. — deta
liile culese puțind servi la elabora
rea de către ordinatoare a unor 
hărți detaliate. Iată tot atîtea mo
tive care fac din „Ariadna" si din 
sateliții pe care îi va lansa o con
curentă de temut, ceea ce explică, 
poate, deficientele misterioase a- 
mintite — încheie revista franceză.

• „RĂSFOIND PAGI
NILE ȚĂRII ÎMPREUNĂ 
CU 100 DE SCRIITORI" 
— se intitulează un inedit ciclu 
de reportaje inaugurat de ziarul 
„L’Humanite". In cadrul acestui 
ciclu, scriitori francezi celebri au 
fost solicitați să descrie o anu
mită regiune sau localitate din 
Franța. Ciclul a fost inaugurat 
de dramaturgul și romancierul 
Jean Genet, care a ales ca su
biect localitatea Chartres. Vor 
urma, între alții, scriitorii Ver- 
cors (localitatea La Brie). Sime
non (canalele care străbat Fran
ța), Edmonde Charles-Roux, 
laureată a premiului Goncourt 
(Marsilia). Franțoise Sagan (Ca- 
jare) etc. La acest ciclu au fost 
Invitați să-și aducă contribuția 
și scriitori străini, stabiliți în

Franța ; printre ei, Garcia Mar
quez („Un veac de singurătate"), 
care va scrie despre Paris. „Un 
eveniment cultural de prim 
rang" — apreciază în unanimi
tate presa franceză ideea a- 
cestui ciclu.

• VENEȚIA AMENIN
ȚATĂ DE „GONDOLI- 
ERI-PIRAȚI". Un numâr de 
peste 100 de gondolieri din Ve
neția au blocat joi cu ambarca
țiunile principalul canal de na
vigație din „Orașul Lagunelor", 
în semn de protest față de în
mulțirea numărului „gondolieri- 
lor-pirați" — persoane care nu 
dispun de o licență specială din 
partea autorităților pentru a-și 
exercita profesiunea sau folo

sesc vehicule cu motor, pentru a 
obține venituri mai mari din 
transportul turiștilor. în susți
nerea revendicărilor lor, gondo
lierii au invocat și opiniile unor 
specialiști in protecția mediului 
înconjurător, care apreciază că 
valurile mai mari provocate de 
ambarcațiunile cu motor sporesc 
gradul de deteriorare a clădiri
lor și amplifică procesul lent de 
scufundare a Veneției.

• ÎN LOCUL LASERU
LUI - UNDE RADIO. 
Un dispozitiv care produce tem
peraturi de cîteva zeci de mii de 
grade, capabil de a suda sau 
tăia oțelul și de a topi produse 
din ceramică, a fost realizat în 
Statele Unite. Bazat pe „bom
bardarea" cu fascicule de unde 
radio de foarte înaltă frecvență

a plasmei de heliu, dispozitivul 
poate Înlocui un laser de mare 
putere. De zece ori mai ieftin 
decît laserul, acest dispozitiv va 
putea găsi numeroase aplicații 
în industrie.

• LEU RĂPUS DE O... 
FEMEIE. în timpul unei că
lătorii cu automobilul spre Lu
saka, la aproximativ 100 de kilo
metri de oraș, inginerul suedez 
Viklund a lovit cu mașina un 
leu, care a căzut din cauza 
șocului. Inginerul a coborît din 
mașină pentru a repara micile 
stricăciuni provocate de lovitu
ră. între timp însă leul și-a re

venit și a sărit asupra lui. Zia
rul Times of Zambia, care rela
tează acest fapt, subliniază că 
soția lui Viklund, aflată in cabi
na automobilului, nu s-a pierdut 
cu firea : a luat un cuțit de bu
cătărie, a sărit ca o leoaică asu
pra „regelui animalelor" și. cu 
cîteva lovituri administrate cu 
forța disperării în gitul fiarei, a 
răpus-o.

• INSULA... ÎN AS
CENSIUNE. Mica insulă ja
poneză Yoto. în suprafață de 
numai 20 kmp, face de mai 
multi ani obiectul unor studii 
atente din partea geofizicienilor. 
Insula se înalță într-un ritm

neobișnuit de rapid ; potrivit 
măsurătorilor, anual ea se ridi
că la suprafața mării cu mini
mum 30 cm. Astfel, în ultime
le două decenii, insula a cres
cut cu peste 12 metri. Yoto este 
amplasată intr-o zonă vulcanică 
activă. După cum consideră ex
pert! i. factorul de creștere îl 
constituie fenomenele tectonice 
din regiune.

• CRIOGENIA LA LU
CRU. O societate engleză uti
lizează la repararea sau înlocui
rea conductelor un sistem de în
ghețare prin care se evită go
lirea de lichid a acestora. în
ghețat pe o porțiune limitată, 
cu ajutorul azotului lichid, 
tronsonul respectiv este scos 
împreună cu lichidul solidificat

din interior. Prin acest sistem 
pot fi înlocuite vane defecte 
sau adăugate noi ramificații ale 
unei conducte. Timpul necesar 
pentru reparații se reduce la 
minimum, evitîndu-se. totodată, 
pierderile de lichid.

• NOUTĂȚI ÎN DO
MENIUL „ENDODON- 
TIEI". Prof. Pierre Fohr, mem
bru al Academiei naționale de 
chirurgie dentară din Franța, a 
pus la punct o nouă tehnică în 
domeniul conservării danturii 
(ramură a medicinii cunoscută 
sub numele de endodontie sau 
endontologie), pe baza folosirii 
oxidului greu de calciu sau „he- 
xocalex“-ului. cum mai este cu
noscut. Noul tratament deter
mină o regenerare accelerată a

țesutului osos, avlnd totodată ca 
efecte atenuarea durerilor, di
minuarea riscurilor operatorii 
etc.

• POLUAREA ATMO
SFERICĂ LA ROMA. S^- 
viciile de înmatriculare a vehi
culelor din capitala Italici în
registrează lunar un număr de 
10 000 de mașini noi. Suprasatu- 
rarea orașului eu mijloace de 
transport rutiere provoacă 
strangulări ale traficului, Înce
tinirea circulației, poluarea cres- 
cîndă a aerului cu gaze de eșa
pament. Potrivit unor sondaje e- 
fectuate de specialiști, în unele 
tuneluri rutiere din Roma conți
nutul de oxid de carbon din aer 
este de 6—10 ori mai ridicat de- 
cit norma obișnuită.
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Pe frontul luptei împotriva politicii 
regimurilor rasiste din Africa australă 
Ample acțiuni ale forțelor patriotice Zimbabwe

MAPUTO. — Tntr-un comunicat 
dat publicității la Maputo, Uniunea Na
țională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
care împreună cu Uniunea Poporului 
African (Z.A.P.U.) formează Frontul 
Patriotic Zimbabwe, anunță că for
țele Armatei poporului Zimbabwe 
(Z.I.P.A.) au întreprins în primele 
cinci luni ale acestui an împotriva 
trupelor regimului rasist 61 de atacuri 
încununate de succes, 35 de ambus
cade, peste 50 de incursiuni și alte 
65 operațiuni. în cursul acestor ac

Provocări ale forțelor militare sud-africane 
la frontiera Angolei

LUANDA. — Un comunicat al Mi
nisterului angolez al Apărării arăta 
că la 12 iulie forțele militare ale Re
publicii Sud-Africane au doborit un 
avion de transport angolez. în vreme 
ce aparatul se pregătea să aterizeze 
in zona localității Cuangar. oraș din 
Angola aflat în provincia sudică Can
do Cubango. în apropierea frontierei 
cu Namibia. 12 persoane aflate la 
bordul aparatului au fost ucise cu 
acest prilej. Comunicatul mai preci
zează că la 13 iulie a.c.. artileria sud- 
africana a bombardat puternic orașul

PRELUNGIREA CRIZEI 
DE GUVERN IN OLANDA
HAGA 15 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Olandei. Joon den Uyl, 
a renunțat, vineri, la misiunea ce i-a 
fost încredințată de a forma un nou 
cabinet. Regina Iuliana a acceptat să 
il desărcineze de, această misiune. 
După alegerile de la 25 mai. liderul 
Partidului Muncii (53 de mandate 
din totalul de 150). Joon den Uyl. a 
fost însărcinat cu formarea unui nou 
guvern. în îndeplinirea misiunii sale, 
el a intimpinat insă serioase dificul
tăți. ca urmare a poziției adoptate do 
Partidul Creștin-Democrat privitor 
la unele aspecte ale programului de 
luptă împotriva inflației.

Vineri, regina Olandei a început 
o primă rundă de consultări.

ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE
•a

Noi majorări de prețuri...
Potrivit agențiilor de 

presă internaționale, 
în majoritatea țărilor 
occidentale s-au înre
gistrat în cursul lunii 
mai noi creșteri de 
prețuri. Potrivit date
lor oficiale publicate 
in perioada de 12 luni.

...și creșterea numărului
Direcția națională 

pentru utilizarea for
ței de muncă din Bel
gia a anunțat că in 
prezent există în țară 
310 855 șomeri. 4 500 
persoane care, de la 
începutul acestui an, 
au absolvit o institu
ție de învățămînt su
perior. nu au putut 
găsi de lucru în spe- 

încheiată în luna mai, 
prețurile au sporit in 
Italia cu 18.4 la sută, 
in Marea Britanie cu 
17,1 la sută, in Irlan
da cu 13.9 la sută, în 
Suedia cu 10.7 la sută, 
în Danemarca, indicei? 
prețurilor in aceeași

cialitățile în care au 
fost pregătite.

Ministerul francez al 
Muncii a făcut cu
noscut că în luna iu
nie in Franța existau 
1 150 600 șomeri, ceea 
ce reprezintă 5.2 la 
sută din populația ac
tivă a țării. în mai. 
totalul fusese de 
1 096 700.

țiuni de luptă. 851 de soldați ai re
gimului minoritar rhodesian au fost 
uciși și un număr mai marc răniți. 
Totodată, după cum precizează co
municatul, au fost distruse 8 avioa
ne și 58 vehicule. Pe de altă parte, 
comunicatul informează că Z.I.P.A., 
care reprezintă forța militară a Fron
tului Patriotic Zimbabwe, a fost ac
tivă în două treimi din teritoriul rho
desian și că noi zone de operații sînt 
deschise in permanență.

angolez Calueque. din. provincia Cu- 
nene. aflat, de asemenea, in apropie
rea frontierei cu Namibia, bombar
damentul provocînd victime. Comu
nicatul Ministerului Apărării relevă 
că ..aceste atacuri reprezintă o ade
vărată escaladă in cadrul unei serii 
de violări si provocări in zona fron
tierei sudice a Angolei". în comuni
cat mai sînt. totodată, menționate si 
alte cazuri de violare a teritoriului 
sau spațiului aerian angolez de către 
forțele sud-africane in cursul ultime
lor luni.

Evoluția situației 
din Pakistan

ISLAMABAD 15 (Agerpres). — Fă- 
cind bilanțul primelor zile de cind ar
mata a preluat puterea in Pakistan, 
Mohammad Ziaul Haq, administrator 
șef al Legii marțiale, a apreciat. în 
prima sa conferință de presă, că reac
ția populației a' fost pozitivă. Prin 
acțiunea armatei se urmărește să se 
dea timp conducătorilor politici să 
reflecteze la viitorul țării, „armata 
răminînd strict neutră". El a precizat 
că nu va rămine la putere, pe care o va 
încredința viitorului guvern ales, și că 
„este gata să răspundă de acțiunile 
sale in fata viitorilor conducători 
aleși ai țării". în ce privește rela
țiile externe, Ziaul Haq a declarat, 
printre altele, că noile autorități vor 
respecta acordurile încheiate de gu
vernul Iui Aii Bhutto.

perioadă a fost mai 
mare cu 9,9 la sută, 
în Franța cu 9,8 la 
sută, in Norvegia cu 
8.9 la sută, in Belgia 
și Luxemburg cu 7.8 
la sută, in S.U.A. cu 
6.7 la sută, iar in R. F. 
Germania cu 4 la sută.

șomerilor
Din datele oficiale 

publicate recent re
zultă că in R. F. G. 
există în prezent 
950 000 șomeri totali. 
Potrivit datelor de 
cape dispun insă sin
dicatele vest-germane, 
totalul șomerilor este 
in realitate dq peste 
1.5 milioane.

Convorbiri 
laoțiano-vietnameze 

la nivel înalt
VIENTIANE. — Agenția V.N.A. 

informează că o delegație de partid 
și guvernamentală vietnameză, con
dusă de Le Duan. secretar genera! 
al C.C. al P.C. din Vietnam, și Fam 
Van Dong. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Vietnam, 
prim-minlstru al Guvernului R. S. 
Vietnam, a sosit, vineri, la Vientia
ne. intr-o vizită oficială de prietenie 
în R.D.P. Laos. La sosire, delegația 
vietnameză a fost intimpinată de 
Kaisone Phomvihane. secretar gene
ral al Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
tian. orim-ministru al guvernului, si 
de Sufanuvong. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.L.. președinte 
al R.D.P. Laos, președinte al Adună
rii Populare Supreme, de alți condu
cători de partid si de stat laotieni.

în aceeași zi a avut loc o întreve
dere între delegațiile de partid și de 
stat ale celor două tari, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de solidari
tate militantă și de prietenie frățeas
că. relevă agenția V.N.A.

ÎN FAVOAREA SECURITĂȚII 
Șl COOPERĂRII ÎN EUROPA

La Rostock (R.D. Germană) s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 20-a 
conferințe a rhuncitorîlor din ță
rile baltice. Islanda și Norvegia. în 
numele celor 143 000 000 de membri 
ai sindicatelor din cele nouă tari re
prezentate la conferință, delegații au 
adresat un apel guvernelor statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa de 
a înfăptui toate prevederile Actului 
final adoptat la Helsinki și de a ela
bora. la viitoarea reuniune de la 
Belgrad, recomandări pentru dezvol
tarea in continuare a colaborării.

Primarul New Yorkului :

„A fost o noapte de groază11
• Jaf și violență in zonele comerciale • Pierderi imense in economia 

orașului • Președintele J. Carter a ordonat efectuarea unei anchete
Pana de curejit care a cufundat 

New Yorkul in beznă in noaptea de 
joi spre vineri a reușit să transfor
me marea metropolă americană in
tr-un mic infern al loviturilor, jafu
rilor, dezordinii generale. ..A fost o 
noapte de groază" — a declarat pri
marul orașului. Abraham Beame. 
care încercase, împreună cu celelalte 
autorități, să ia măsuri urgente de 
depășire a crizei.

După numai 24 de ore. pe ecranele 
televizoarelor se derulau reportaje 
care surprinseseră, cu numai o noap
te in urmă, scene greu de imaginat : 
magazine sparte și jefuite, o adevă
rată devastare a zonelor comerciale, 
unde, la adăpostul întunericului, se 
instaurase o adevărată regulă gang- 
sterească — ..cine poate căra mai 
mult". Jaful n-a încetat nici măcar 
la ivirea zorilor. După cum relatea
ză agențiile de presă, oameni venifi 
din diferite districte si cartiere ale 
New Yorkului continuau să încarce 
cărucioare cu obiecte furate din ma
gazine. alții le purtau ne cap. alții 
foloseau pentru transport autoturis
me — furate si ale. Astfel, dintr-un 
singur magazin al firmei „Pontiac" 
au fost luate 50 de autoturisme, găsi
te mai tirziu intr-o stare deplorabilă. 
Străzile erau inundate de lăzi goale 
Si alte ambalaje aruncate In întâm
plare. Spargeri au fost făcute si la 
diferiți armurieri, de la care s-au 
furat zeci de arme, pistoale, muniții.

In miezul acestor grave tulburări, 
a fost lansat un apel urgent tuturor 
polițiștilor să se prezinte imediat la

spania Primul proiect de lege 
inițiat de deputății comuniști

MADRID — Partidul Comunist din 
Spania a prezentat in cadrul noilor 
Cortesuri .primul proiect de lege ini
țiat de deputății comuniști, care cere 
acordarea unei amnistii politice ge
nerale — informează agenția națio
nală spaniolă Cifra, citată de United 
Press International. Proiectul de lege 
depus in Cortesuri poartă semnătura 
secretarului general al P.C. din Spa
nia. Santiago Carrillo. în * termenii 
proiectului de lege, amnistia ar 
urma să cuprindă toate persoanele a- 
restate din motive politice înainte de 
15 iunie 1977 — data primelor alegeri

Inlîlnirea reprezentanților de Cruce Roșie 
din R. P. D. Coreeană și Coreea de Sud

PANMUNJON 15 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc cea de-a 23-a 
întîlnire a reprezentanților de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de Sud. Convorbirile de pînă acum 
in problemele umanitare — a decla
rat reprezentantul R.P.D. Coreene — 
arată că autoritățile sud-coreene, 
propagind anticomunismul, represiu
nea fascistă si politica războiului, 
violind Declarația comună Nord—Sud 
si folosind dialogul în scopul diviză
rii naționale, au dus la impasul a- 
cestor convorbiri. Autoritățile sud- 
coreene pretind cu un „pact de 
neagresiune" ar trebui să fie încheiat 
pentru a se slăbi tensiunea intre 
Nord si Sud și a se inlâtura peri
colul de război, dar — a spus în 
continuare reprezentantul R.P.D. Co
reene — aceasta reprezintă o mane
vră cu scopul de a camufla politica 
de război, de a induce în eroare 
opinia publică internă si externă și 
de a permanentiza divizarea tării.

posturi, dar. după cum relatează 
France Presse, din cei 25 000 de poli
țiști ai New Yorkului, n-au răspuns 
la apel in acea noapte decit 8 000 și 
abia in ziua următoare au putut fi 
găsiți 11000 in total. Peste 2 700 de 
persoane au fost arestate pentru furt, 
spargeri sau violență, ceea ce repre
zintă de fapt numai o infimă parte 
din numărul celor ce au participat la 
ceea ce s-a numit „prădarea New 
Yorkului". Incercind să descifreze 
profundele semnificații ale acestor 
comportări explozive, ziarul „New 
York Times" scrie in numărul de vi
neri : „N-am consacrat îndeajuns 
talent și resurse pentru a rezolva a- 
ceste probleme. Este o lecție tristă, 
dar foarte importantă, pentru New 
York și pentru toată țara".

După, estimări preliminare, pierde
rile in economia orașului se cifrează 
la multe sute de milioane de dolari, 
datorită, in mare parte. întreruperii 
activităților comerciale, de transpor
turi. financiare ele., dependente di
rect de energia electrică.

La Washington s-a anunțat că pre
ședintele Jimmy Carter a cerut Co
misiei federale pentru electricitate să 
întreprindă imediat o anchetă si să 
stabilească măsurile necesare pentru 
a preveni repetarea unui asemenea 
accident. Primarul orașului a criticat 
compania ..C9hsolidatecl Edison", care 
furnizează orașului energia electrică, 
declarind : „Nu putem să tolerăm in 
epoca tehnologiei moderne un sistem 
electroenergetic care poate paraliza 
cel mai marc oraș al tării". 

generale libere din Spania ultimilor 
41 de ani. Potrivit datelor avansate 
de partidele de stingă, in inchisorile 
spaniole se mai află aproximativ 135 
de deținuți politici.

MADRID 15 (Agerpres). — Congre
sul Deputaților (Camera Inferioară a 
noului Parlament spaniol) a aprobat, 
joi. proiectul de lege prezentat de 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol privind stabilirea la 15 a numă
rului minim de deputati necesar con
stituirii unui grup parlamentar.

..Intr-un moment în care națiunea 
noastră si opinia publică internațio
nală. intre care multi cetățeni ame
ricani. cer cu hotărîre retragerea to
tală a trupelor S.U.A. și armelor nu
cleare din Coreea de Sud. numai gu
vernanții sud-coreeni se străduiesc 
prin orice mijloace să prevină retra
gerea trupelor americane" — a ară
tat vorbitorul. El a cerut ca autori
tățile de la Seul să înceteze provo
cările de război și represiunile, să 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
retragerea completă a trupelor străi
ne din țară.

agențiile de presă transmit:
0 delegație economică 

română, con<iusa de Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, a făcut în pe
rioada 11—14 iulie o vizită în Mala- 
yezia. Delegația a avut întrevederi cu 
Datuk Hamzah Bin Abu Samah, mi
nistrul comerțului și industriei, cu 
Tan Sri Manickavasagam, ministrul 
comunicațiilor, cu Tengku Ahmad 
Rithauddeen, ministrul afacerilor ex
terne, cu oficialități din industrie, fi
nanțe, comerț și cu oameni de afa
ceri malayezieni. Au fost examinate 
probleme privind dezvoltarea coope
rării și schimburilor comerciale din
tre România și Malayezia.

La Havana s_au încheiat lu- 
crările primei sesiuni a celei dinții 
legislaturi a Adunării Naționale a 
Puterii Populare a Republicii Cuba. 
Au participat Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C.. președintele 
Consiliului de Stat si al Consiliului 
de Miniștri, alti conducători de partid 
și de stat cubanezi. Deputății au 
dezbătut si aprobat o serie de legi 
privind funcționarea Adunării Națio
nale si a organelor locale ale puterii 
populare, a sistemului iudiciar al tă
rii. și au ales comisiile permanente 
ale Adunării Naționale.

Vizita în R. D. Germană 
a președintelui Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, Stanko Todorov, 
s-a încheiat. în cursul convorbirilor 
avute cu președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., Willi Stoph, rele
vă agenția A.D.N., a fost exprimată 
satisfacția față de dezvoltarea colabo

Dezbaterile din Camera Deputaților 
a parlamentului italian

Poziția celor șase partide ale ,,arcului constituțional" 
privind căutarea unei platforme programatice comune

ROMA — Dezbaterile din Camera 
Deputaților a Parlamentului italian, 
au continuat joi prin luările de cu- 
vint ale secretarilor celor sase parti
de ale „arcului constitutional" oe 
marginea moțiunii asupra acordului 
privind un nou program economic, 
social și în domeniul ordinii publice 
adoptat de conducerile acestor forte 
politice.

Secretarul general al Partidului Re
publican. Oddo Biasini. a arătat că 
noutatea pozitivă a înțelegerii intre 
„cei șase" o constituie semnificația sa 
politică neîndoielnică, datorită faptu
lui că, împreună, aceste partide au 
diagnosticat extrema gravitate a si
tuației prin care trece tara, căutînd 
în mod solidar o platformă comună 
programatică. De asemenea, „nimeni 
nu poate ascunde — a relevat Biasini 
— că această convergentă între de- 
mocrat-creștini și comuniști constituie 
un fapt nou. de mare semnificație po
litică".

Consecvent liniei partidului său. ce 
sprijină în parlament, de pe o pozi
ție diferită, cabinetul monocolor mi
noritar al P.D.C., secretarul general 
al Partidului Liberal. Valerio Zanone, 
a recunoscut semnificația politică a 
acordului, reamintind insă că P.L.I. 
își va rezerva toate libertățile unei 
poziții autonome, de critică fată de 
guvern.

rării frățești dintre cele două țări. 
Cei doi șefi de guvern au subliniat 
că R.D.G. și R. P. Bulgaria se pro
nunță și pe viitor pentru respectarea 
strictă și înfăptuirea consecventă a 
principiilor și recomandărilor cu
prinse in Actul final de la Helsinki, 
care constituie un tot unitar.

Partidul Comunist Ger
man — a declarat, ’n legătură cu 
adoptarea legii bugetului de stat al 
R.F.G. pe 1977. un purtător de cu- 
vint al partidului — se pronunță îm
potriva sporirii bugetului militar. în- 
tr-un moment în care în lume se ac
centuează tendința spre destindere 
internațională, a relevat purtătorul 
de cuvint. sînt necesare reducerea 
cheltuielilor militare și renunțarea 
de către R.F.G. la cursa înarmări
lor. încurajată de strategii N.A.T.O.

La încheierea convorbiri
lor dintre președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, si cancelarul R. F. 
Germania. Helmut Schmidt, s-a dat 
publicității o declarație care relevă 
că părțile au discutat îndeosebi pro
bleme legate de convorbirile privind 
limitarea armelor strategice, alte ne
gocieri de control asupra armelor si 
de viitoarea reuniune din toamnă, de 
la Belgrad, asupra Conferinței pen
tru securitate si cooperare in Europa. 
Declarația precizează că a fost exa
minată, totodată, modalitatea „de a 
avansa eforturile internaționale pen
tru reducerea riscurilor proliferării 
nucleare, concomitent cu asigurarea 
accesului tuturor statelor la energia 
nucleară de care au nevoie".

Secretarul politic al partidului de 
guvernămint — P.D.C.. Benigno Zac- 
cagnini. a menționat faptul pozitiv că 
acordul-program este o dovadă că 
toate cele sase partide urmăresc ca 
Italia să depășească criza prin care 
trece.

La rindul său. Pier Lulgi Romita. 
secretarul general al P.S.D.I.. a con
siderat acordul ca „satisfăcător prin, 
multe din punctele sale constitutive", 
cu toate că „prezintă și foarte multe 
umbre".

„Pozitiv, deși limitat" a fost definit 
acordul „celor sase" și de secretarul 
general al P.S.I., Bettino Craxi. care 
a subliniat necesitatea unor precizări, 
arătind că obiectivul socialiștilor ră
mine „o înțelegere politică cu în
treaga stingă, politică și sindicală" șl 
„formarea unei majorități clare".

După cum se cunoaște, poziția par
tidului comunist a fost expusă in 
ziua precedentă de secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer.

în discursul său. primul ministru 
Giulio Andreotti a cerut deputaților 
să aprobe acordul menit să soluțio
neze problemele cu care este con
fruntată tara în etapa actuală. Pre
mierul a menționat că politica eco
nomică a guvernului său s-a soldat 
cu unele rezultate pozitive.

Secretariatul general al 
Ligii Arabe a prlmit din partea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei un memorandum referitor la 
decizia' organizației de a stabili un 
pașaport palestinean — informează 
agenția M.A.P. în memorandum se 
arată că O.E.P. a primit acordul unor 
țări nealiniate si țări socialiste, care 
s-au angajat să recunoască acest pa
șaport. imediat după stabilirea lui.

Ambasadorul Andrew 
YOUng, rePrezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., a declarat zia
riștilor că se opune fabricării de că
tre Statele Unite a bombei cu neu
troni. El și-a exprimat speranța că 
președintele Carter nu va aproba, in 
final, trecerea la producerea în serie 
a acestei arme de nimicire în masă. 
„Este un nonsens să se cheltuiască 
o sumă atit de mare pentru a se pro
duce un nou mijloc de ucidere a oa
menilor" — a spus ambasadorul a- 
merican.

0 grevă la scară națio
nală de de ore 3 fost °rganizat® 
vineri de sindicatele din transportu
rile publice din Roma. Milano si alte 
mari orașe italiene. Acțiunea a fost 
declanșată de sindicate după eșua
rea negocierilor cu autoritățile și 
patronatul pentru reînnoirea contrac
telor colective semnate in decembrie 
anul trecut.

Bilanț tragic. Bi,antuI provl- 
zoriu al exploziei care s-a produs, 
joi. la mina de cărbuni Villa Diana, 
situată în apropierea orașului colum
bian Amaga, se ridică la cel puțin 
125 de morti. au anuntat autoritățile 
de resort.

TRANSFORMĂRI STRUCTURALE, PROCESE ÎNNOITOARE PE ARENA CONTEMPORANĂ

SECTORUL DE STAT—suport trainic al independenței economice
și transformărilor sociale

în Expunerea la Congresul consiliilor oamenilor muncii,
in țările Africii

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat:

„Este o realitate incontestabilă că lupta împotriva 
imperialismului, a neocolonialismului nu s-a încheiat, 
ea exprimîndu-se cu putere în lupta popoarelor de 
a deveni deplin stăpîne pe bogățiile naționale, de a 
se dezvolta de sine stătător pe calea progresului 
economic și social**.

în Expunerea la Congresul consiliilor oamenilor muncii, tovarășul Nicolac 
Ceausescu, abordând și importante probleme ale vieții internaționale, a subli
niat că in cadrul marilor procese ale dezvoltării contemporane are toc con
tinuitatea luptei antiimperialiste prin procesul de consolidare a suveranității 
economice. Intr-adevăr, acesta este un aspect din cele mai semnificative, 
confirmat de întreaga desfășurare a vieții internaționale.

După apariția lor pe harta politică 
a lumii, ca rezultat al destrămării 
sistemului colonial al imperialismu
lui. lupta noilor state pentru conso
lidarea independentei politice prin 
independentă economică, pentru li
chidarea subdezvoltării moștenite'de 
la trecutul de dominație străină și 
înscrierea lor De orbita progresului, 
pentru afirmarea lor liberă si suve
rană pe arena internațională repre
zintă unul din marile procese revo
luționare. caracteristice epocii noas
tre de profunde transformări națio
nale si sociale. în acest cadru, recu
perarea bogățiilor naționale din mii- 
nile monopolurilor imperialiste, na
ționalizarea principalelor mijloace de 
producție si a instituțiilor financiare, 
crearea si lărgirea treptată a unui 
sector de stat constituie pirghii esen
țiale ale activității de dezvoltare eco
nomică si socială a noilor state inde
pendente din Africa, ca si de pe alte 
continente.

Realizările remarcabile obținute în 
această direcție, eforturile noilor sta
te de a folosi aceste cuceriri în 
scoipul ridicării nivelului de trai al 
popoarelor respective sînt urmărite 
cu sentimente de profundă simpatie 
și solidaritate de poporul român. Mi- 
litînd consecvent pentru extinderea 
«i adincirea raporturilor multilatera

le eu țările în curs de dezvoltare, in 
rindul cărora au o mare pondere ti
nerele state africane, tara noastră 
vine in sprijinul eforturilor pe care 
aceste țări le fac pentru a prelua si 
valorifica resursele lor materiale iu 
interesul propriei dezvoltări.

★

După o formulă consacrată si con
firmată de realități incontestabile. 
Africa este fabulos de bogată și. in 
acelașj timp, cumplit de săracă : 
bogată, pentru că dispune de conside
rabile rezerve de materii prime 
•si resurse energetice ; săracă, pen
tru că venitul pe locuitor este unul 
din cele mai scăzute din lume — 
in medie generală sub 160. de 
dolari, in unele țări aiungindu-se 
chiar la jumătate din această 
cifră. Continentul dispune de re
zerve apreciate la 3 miliarde de 
tone de minereu de fier, de cantitâtî 
uriașe de bauxită, de principalele 
minereuri strategice, jumătate din 
rezervele mondiale de fosfați și mi
nereu de mangan. două cincimi din 
posibilitățile hidroenergetice ale lu
mii. Cu toate acestea. Africa furni
zează doar 0,6 la sută din produsele 
industriale mondiale ; aceste produse 
reprezintă abia 5 la sută din comer
țul african. în timp ce materiile 

prime și produsele agricole tropicale 
formează 90 la sută din exporturi.

După cum bine se știe, o aseme
nea situație paradoxală — si in cel 
mai înalt grad inechitabilă — este ur
marea îndelungatei dominații colo
niale. Politicii de jaf si exploatare 
duse de monopoluri, care au atribuit 
continentului rolul de rezervă de 
materii prime si piață de desfacere 
a produselor industriale, realizate, nu 
arareori, din prelucrarea a înseși re
surselor africane aflate în proprieta
tea acestor monopoluri. Nu numa. 
principalele bogății ale subsolului si 
întreprinderile de extracție a lor s-au 
aflat la discreția colonialiștilor, dar 
si o parte din plantațiile agricole, 
căile de comunicații, alte sectoare 
economice au aparținut, de aseme
nea. monopolurilor străine.

Cucerirea independentei politice 
de către covîrsitoarea majoritate a 
statelor africane a deschis popoare
lor continentului largi perspective 
pentru lichidarea acestei situații 
nedrepte. După scuturarea jugului 
colonial. în pofida faptului că mono
polurile au continuat să dețină pozi
ții importante, intervenția statului 
s-a manifestat tot mai activ în viata 
economică, in scopul limitării și res- 
tringerii ariei de' acțiune a monopo
lurilor. trecerii la valorificarea resur
selor naționale în interesul dezvoltă
rii proprii si ridicării nivelului de 
trai material si spiritual al populației. 
De aceea, este corect să se aprecieze 
că măsurile de naționalizare au, în 
esența lor, un conținut antiimperia- 
list. reprezintă forme de continuare 

a luptei împotriva colonialismului si 
neocolonialismului.

■ în numeroase state africane statul 
a preluat sub controlul său sectoare 
importante ale economiei. Bunăoară, 
în cazul ALGERIEI, sectorul de 
stat include totalitatea minelor, a 
băncilor, a companiilor de asigurări, 
marile întreprinderi industriale și 
mijloacele de transport deținute de 
capitalul străin. Ca urmare, statul 
controlează in prezent totalitatea 
resurselor miniere si sectorul side
rurgic. 70 la sută din uzinele de ma
teriale de construcție. 30 la sută din 
întreprinderile mecanice si electrice, 
în EGIPT au fost naționalizate in
dustria grea, băncile, companiile de 
asigurare, s-a înfăptuit monopolul 
de stat in comerțul exterior. O largă 
politică de naționalizare a fost În
făptuită in R.P. CONGO — mai mult 
de jumătate din venitul national 
fiind asigurat in prezent de sectorul 
de stat. în IMPERIUL CENTRAFRI- 
CAN a fost trecută sub controlul 
statului industria diamantelor — 
sursa cea mai importantă de devize 
-străine. în GUINEEA solul, băncile, 
minele de diamante, de aur aparțin 
statului : 35 la, sută din producția 
industrială revine sectorului public, 
in timp ce in industria de transforma
re proporția este de 80 la sută. în 
GABON statul a preluat in proporție 
de pină Ia 50 la sută acțiunile unor 
întreprinderi importante pentru eco
nomia țării, o însemnătate deosebită 
avind instituirea controlului asupra 
companiei multinaționale SOMIFER, 
oe acționează in sectorul-cheie al mi
nelor de fier. în SOMALIA, între
prinderile din sectorul public asigură 
90 la sută din producția țării. In 
ZAMBIA — al treilea producător 
mondial de cupru — 'statul a preluat 
51 la suta din acțiunile marilor com
panii „Roan Selection Trust" și 
..Anglo-American", creind astfel con
dițiile valorificării în interesul pro
priu a acestei mari bogății, pe sea
ma căreia se realizează aproximativ 
jumătate din produsul național. La 
rindul lor, TANZANIA. Repu
blica Populară BENIN, Republica 
Democratică MADAGASCAR, iar 
mai recent. Republica Populară 
ANGOLA, Republica Populară MO- 
ZAMBIC, GUINEEA-BISSAU, E- 
TIOP1A au procedat la acțiuni de 
naționalizare a numeroase bunuri și 

resurse naționale care fuseseră aca
parate de companii străine.

Politica de naționalizare duce la 
restrîngerea posibilităților de imix
tiuni și ingerințe din partea mono
polurilor străine, favorizează afirma
rea suveranității tinerelor state asu
pra resurselor naționale, a economiei 
in general.

Modalitățile de înfăptuire a con
trolului de stat asupra principalelor 
mijloace de producție sint în Africa, 
la lei ca si pe celelalte continente, 
deosebit de variate, in funcție de con
dițiile specifice, de forțele sociale si 
politice extrem de diferite care le 
realizează. în majoritatea țărilor 
africane s-a procedat la preluarea 
companiilor străine prin acte de na
ționalizare promulgate de puterea de 
stat : in alte cazuri, au devenit de 
domeniu public proprietățile părăsite 
de coloni, ca. de pildă, in ALGERIA, 
ANGOLA, MOZAMBIC: alteori s-a 
recurs la răscumpărarea totală sau 
parțială a bunurilor companiilor 
străine. Indiferent insă de formă, 
obiectivul măsurilor Întreprinse a 
fost același : crearea condițiilor ca 
avuția națională să servească intr-o 
măsură cit mai mare intereselor în
tregului popor.

După cum este cunoscut, un șir de 
noi state independente iși manifes
tă opțiunile pentru dezvoltări ne ca
lea socialismului, desigur potrivit 
condițiilor istorice concrete, atit de 
marcante în Africa prin varietatea, 
lor. se preocupă să găsească si să 
aplice soluții noi pentru o dezvoltare 
progresistă a societății — o largă 
utilizare cunoscind in acest sens 
practica naționalizărilor, ca temelie a 
transformărilor sociale înnoitoare.

în țările africane care se pronun
ță pentru construirea unei societăți 
noi si proclamă ca tel al dezvoltării 
edificarea socialismului — cum sînt 
ANGOLA, ALGERIA. CONGO. MO
ZAMBIC. GUINEEA. BENIN. TAN
ZANIA. ETIOPIA, MADAGASCAR 
— naționalizările creează condiții 
pentru trecerea la dezvoltarea econo
mică planificată. Aproape toate țări
le de pe continent și-au întocmit 
planuri de dezvoltare economico-so- 
cială. transpunerea în viată a acesto
ra permițîndu-le să obțină succese 
însemnate în ceea ce privește crește
rea continuă a forțelor de producție, 
precum si sporirea fondurilor de 

acumulare si. implicit, crearea de 
posibilități mai mari de investiții — 
factor esențial pentru depășirea stării 
de subdezvoltare si ridicarea nive
lului de trai al poporului.

In ALGERIA, de exemplu. în 1977, 
al doilea anal planului actual de patru 
ani. sint prevăzute investiții cu 42 
la sută mai mari decit in 1976.

Ca urmare a acestei politici, pe 
harta continentului african au apărut 
in ultimii ani numeroase obiective in
dustriale. hidrocentrale, s-au con
struit. totodată, multe mii de kilo
metri de drumuri, noi porturi si ame
najări de infrastructură. De exem
plu. in TANZANIA, lungimea șo
selelor a crescut in anîi indepen
dentei de 4 ori. atingind 17 000 km.

Extinderea sectoarelor industrial și 
de construcții are ca efect creșterea 
numerică a clasei muncitoare — ceea 
ce constituie un factor deosebit de 
important al progresului social. Ro
lul politico-social înaintat al acesteia 
iși găsește expresie și in faptul că, 
odată cu sporirea rindurilor clasei 
muncitoare, cu creșterea conștiinței 
sale de clasă, in mai multe țări afri
cane. cum este cazul, intre altele, 
in Congo, Angola și alte țări, s-au 
creat comitete de muncitori care par
ticipă la administrarea întreprinde
rilor.

în agricultură, crearea sectorului 
de stat oferă posibilitatea de a se 
introduce mecanizarea lucrărilor, teh
nologii mai productive, semințe 
selecționate, contribuind in acest fel 
la creșterea producției și. în conse
cință. a posibilităților de consum ale 
populației.

Progresele obținute în urma națio
nalizărilor in domeniul industriei, 
al agriculturii și in alte sectoare 
ale economiei au importante reper
cusiuni in toate domeniile vieții 
politico-sociale; ele creează con- 
ditii propice pentru lichidarea ve
chilor structuri — în multe ca
zuri purtînd încă amprenta co
lonialismului și a organizării tribale 
— pentru desfășurarea procesului de 
formare, dezvoltare și afirmare a na
țiunii, pentru progrese pe calea 
civilizației.

Desigur, procesul revoluționar de 
preluare a avuțiilor naționale, de 
constituire si dezvoltare a sectorului 
de stat, de așezare a unor temelii 
trainice ale unei economii proprii 

prospere nu se desfășoară lin nici 
in Africa, cum nu s-a desfășurat lin 
nicăieri ; in multe cazuri el intim- 
pină opoziția înverșunată a expoițe ț- 
ților monopolurilor capitaliste, ș »- 
cietăților multinaționale, care atf .e- 
ținut și mai dețin încă poziții in țările 
respective, a cercurilor imperialiste, 
care continuă să considere Africa ca 
o „rezervație" destinată spolierii și 
exploatării. Este bine cunoscut că 
tocmai asemenea calcule au dus la 
evenimente grave, mergind oină la 
intervenții armate, acte de subver
siune și lovituri de stat, recrutarea 
de mercenari etc. ; unor asemenea 
acțiuni se datoreste și faptul că 
incă n-au fost lichidate ulti
mele vestigii ale colonialismului 
pe Dăm intui african, că supra
viețuiesc incă regimuri rasiste, 
care se dedau la agresiuni îm
potriva statelor africane — toate 
acestea periclitind pacea în zonă și 
în lume.

Firește, dezvoltarea economică a 
țărilor Africii nu este de conceput 
decit prin conjugarea efortului pro
priu al fiecărei țări cu realizarea 
unei largi cooperări internaționale 
bazate pe egalitate, echitate si avan
taj reciproc. într-o astfel de coope
rare sint interesate atit țările nedez
voltate. cît si fostele metropole, toa
te tarile lumii. Este convingerea fer
mă a partidului si statului nostru că 
o asemenea cooperare, care să pro
moveze dezvoltarea tuturor statelor 
si. in primul rind, a celor rămase în 
urmă se poate realiza numai in ca
drul vastei onere de edificare a unei 
noi ordini economice si politice in
ternaționale.

Nu este de aceea lntimplă- 
tor că noile state independen
te din Africa, desfășurînd larg ac
țiunea pentru redobîndirea resurse
lor naționale si valorificarea lor în 
scopul propriei dezvoltări, se afirmă, 
totodată, ca promotoare active ale 
cauzei edificării unei noi or
dini economice mondiale — am
bele procese, aflate într-o strinsă 
legătură, inscriindu-se între evoluții
le pozitive si mutațiile majore ale 
lumii de azi.

V. IONESCU 
A. BUMBAC
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