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La recoltatul griului în lanurile fermei Clorani a I.A.S. Albești, județul Prahova

RECOLTATUL GRIULUI IN ACESTE ZILE

La Congresul consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții si 
transporturi — analizîndu-se activi
tatea consiliilor oamenilor muncii, 
modalitățile de îmbunătățire a aces
teia — s-au cercetat, totodată. în 
profunzime, căile progresului mai 
rapid al tării noastre, ale înfloririi 
■uternice a economiei naționale, 

«s a cunoscut că Programul partidu
lui. Directivele Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. au configurat un tablou în- 
sufletitor și luminos al României ani
lor viitori, prin materializarea căruia 
avuția societății va spori substanțial, 
în ritmuri înalte. La Congresul con
siliilor oamenilor muncii au fost dez
bătute nu numai căile înfăptuirii a- 
cestor obiective, ci s-au descifrat po
sibilități de a se adăuga avuției națio
nale încă 120—130 miliarde lei pro
ducție industrială suplimentară. Aces
tea nu sint cifre abstracte, repere 
economice „în sine", ci bunuri mate
riale concrete, mai multe, ce vor exis
ta in întreprinderi, pe piață, în că
minele noastre și care vor face viața 
oamenilor muncii mai bună, mai în
destulată.

Reflectînd asupra acestor obiective, 
se poate pune întrebarea : de unde 
vor proveni, cum vom obține aseme
nea mari sporuri ale avuției națio
nale ? Știm bine că nimic nu cade 
din cer. iar viața ne-a învățat că 
bunăstarea nu ne vine din daruri. 
Avem o unică resursă pentru aceas
ta — și anume : POTENȚIALUL 
ȚARII.

Dar ce înseamnă acest potențial ? 
El cuprinde, pe de o parte, resursele 
materiale, adică resursele tehnice și 
naturale — respectiv fabricile și uzi
nele, avuțiile pămintului de la supra
față si din adincurile sale, materiile 
prime. Dacă am înregistrat pină acum 
succese importante în dezvoltarea eco-

nomieî. acestea sint indisolubil, legate 
de strădaniile și eforturile încunu
nate de rezultate practice, de a ob
ține o valorificare superioară a aces
tor resurse. Deși mai persistă încă nu 
puține neajunsuri și- neîmpliniri, 
se poate aprecia că astăzi va
lorificăm mai bine, mai eficient decît 
in trecut, fiecare tonă de titei si de 
cărbune, fiecare metru cub de 
lemn. Pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia că acțiu
nea de valorificare superioară a re
surselor materiale s-a transformat în- 
tr-o vastă mișcare de masă care a cu
prins toate județele și pe această 
cale trebuie mers înainte cu hotărîre. 

Există -însă și o altă resursă a po
tențialului nostru național : resur
sele umane, respectiv FORȚA DE 
MUNCA. Desigur, și, în domeniul 
utilizării forței de muncă s-au înre
gistrat progrese însemnate. A crescut 
simțitor productivitatea, s-a mărit 
numărul oamenilor angajați direct in 
producția materială, s-au obținut rea
lizări in îmbunătățirea organizării 
muncii, in ridicarea gradului de ca
lificare. Fără aceste progrese, fără a- 
ceste rezultate nu ar fi fost cu pu
tință importantele succese care au 
schimbat și schimbă continuu în bine 
condițiile de viață ale poporului.

Cu toate acestea, se poate aprecia 
că tocmai aici, in această direcție 
și în acest domeniu există cele mai 
mari si mai adinei rezerve 
lorit'icate — și. 
această direcție 
se cer acum 
susținute. Fără
privință, acțiunea de valorificare su
perioară a^fortei de muncă prezintă • 
— dintr-un punct de vedere, funda
mental — un. avantaj esențial : aici 
este vorba de oameni, este vorba de 
a se acționa asupra conștiinței lor, de

neva- 
tocmai de aceea. în 
și in acest domeniu 
îndreptate eforturi 

îndoială. în această

* explica, lămuri st obține astfel 
răspunsul cuvenit, mobilizarea la 
maximum a forțelor, a capacității si 
gindirii creatoare, a muncii fiecăruia 
si a tuturor.

Folosirea superioară a forței de 
muncă înseamnă, în primul rînd — și, 
după cum este cunoscut, parti
dul nostru a stabilit sarcini pre
cise in acest domeniu — creș
terea mai accentuată a producti
vității muncii, astfel ca fiecare om 
ocupat în producția materială să. dea 
mai multe produse, să contribuie 
mai mult la sporirea avuției so
cietății, in interesul întregii țări și al 
lui însuși, ca beneficiar nemijlocit 
ai amplificării avuției naționale. Ri
dicarea capacității productive a mun
cii impune. în acest sens, să se ac
ționeze mai energic pentru mecani
zarea si automatizarea producției, 
sporirea calificării profesionale a în
tregului personal, organizarea știin
țifică a muncii, folosirea fiecărui 
minut, a fiecărei ore bune de lucru, 
a mijloacelor tehnice cu randamente 
înalte. întărirea ordinii si disciplinei 
în muncă.

Din analizele efectuate rezultă, tot
odată. că societatea noastră dispune 
însă și de o altă imensă rezervă de 
creștere a avuției sociale, rezervă 
pină in prezent slab valorificată. Este 
vorba de faptul că. pe ansamblul e- 
conomiei, există 350 000 muncitori ne
calificați și aproape 600 000 muncitor; 
auxiliari — deci. în total, circa 1 mi
lion de oameni. Este ușor de înțeles 
ce considerabil ar crește venitul na
tional. cum ar spori fondul de locu
ințe, de bunuri ale societății, dacă 
această forță de muncă ar fi pusă 
deplin în valoare. Un exemplu : dacă 
jumătate din cei aproape 1 milion de 
muncitori necalificați sau auxiliari ar

lucra cu productivitatea planificată 
pe o persoană în . acest an în con
strucții. atunci s-ar înregistra o pro
ducție suplimentară de construcții- 
montaj de circa 65 miliarde lei. Sau 
dacă jumătate din forța de muncă a-' 
mintită ar lucra cu productivitatea 
planificată să se obțină în acest an în 
industrie, atunci, economia ar bene
ficia de o producție suplimentară de 
circa 95 miliarde lei. Iată ce imense 
posibilități de a spori bunurile socie
tății rezidă în această privință l

Dar aceasta ar veni nu numai 
; în interesul economiei naționale, ci 

si în folosul însuși al oamenilor care 
lucrează în munci auxiliare și neca
lificate — ba, încă, s-ar putea spune 
că ar veni de două ori în folosul lor ; 
mai înt-îi, ca membri ai societății, ar 
beneficia de creșterea mai substan
țială a avuției naționale — iar apoi 
prin faptul că trecînd de la munci 
de calificare inferioară la dobîndirea 
unei pregătiri tehnico-profesionale 
si-ar ridica propriile condiții de via
tă. ar avea reale posibilități si per
spective de a progresa tot mai mult.

Este o situație radical opusă ce
lei din lumea capitalului, unde e- 
xistă milioane si milioane de șomeri, 
de oameni in căutare de lucru, for
ță de muncă-de prisos. Dar nu nu
mai at.ît : realitatea este că oa
meni cu calificare superioară, mun
citori bine pregătiți tehnico-pro- 
fesional in ramuri de vîrf, specialiști, 
6e văd nevoiți să accepte munci 
necalificate, în timp ce la noi dorim 
și urmărim să ridicăm lucrătorii 
necalificați, pe cei din activități au
xiliare Ia un nivel superior de pre
gătire, randament .și cîștiguri prin 
munci de utilitate socială superioară 1

Aceste adevăruri se impun deose-

I

■

(Continuare in pag. a Il-a)

• Pină la 16 iulie, recolta de griu a fost strînsă de pe 
1 350 000 hectare • Secerișul se extinde în centrul și 
nordul țării • Trebuie intensificate eliberarea terenuri
lor și însămințarea culturilor succesive

Cu fiecare zi, alte și alte unități agricole din sudul 
și vestul țării, unde lucrările agricole de. vară au 
început mai devreme, raportează încheierea secerișu- ------- • ................ou. 

fost 
alte 
ieri, 

la 
pină

lui. PJnă acum, în șase judele — Dolj. Mehedinți, 
Buzău, Teleorman și Brăila — recolta de griu a 
strinsă de pe întreaga suprafață cultivată, iar in 
județe — Timiș. Argeș. Ilfov — combinele lucrau, 
pe ultimele hectare. Potrivit datelor centralizate 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, K...„ 
la 16 iulie griul a fost-strîns de pe 1 350 000 ha, ceea ce 
reprezintă 61 ia sută din suprafața cultivată cu grîu. 
în ciuda faptului că ploile de vineri seara au afectat 
unele județe, în cursul zilei de ieri lucrările au con-

tinuat cu intensitate în cea mai mare parte a țării. 
Sinț rezultate ce pun în evidență spiritul de bună or
ganizare sub care se desfășoară actuala campanie de 
seceriș, răspunderea eu care comandamentele comu
nale. organizațiile de partid de Ia sate acționează pen
tru folosirea din plin a forței mecanice, pentru an
trenarea la cimp a tuturor locuitorilor satelor, astfel 
incit, chiar in condițiile mai grele de lucru, determi
nate de instabilitatea vremii, noua recoltă — plinea 
țării — să poată fi strinsă și pusă la adăpost. Cu ace
eași înaltă răspundere trebuie să se acționeze pentru 

paie și însămințarea celeieliberarea terenurilor de 
de-a doua culturi.

RAID ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
Nu peste multe zile. în 

Prahova se va încheia un 
ceriș. Cu fiecare zi. lanurile „scad" 
văzînd cu ochii, mistuite de gurile 
celor aproape 400 de combine. Viteza 
zilnică de recoltat a atins cifra de 
3 000 hectare și se scontează să a- 
jungă la 3 600 hectare. Acestei forțe 
mecanice i se mai adaugă 350 de 
prese pentru balotatul paielor. 300

județul 
nou se

HOTĂRIRILE MARELUI FORUM AL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI 
LARG CUNOSCUTE, BINE ÎNSUȘITE-ȘI NEÎNTÎRZIAT APLICATE!

Lade pluguri, sute și sute 
mioane și remorci care 
spre marile hambare. Stăpîni peste 
toate, răspunzători de fiecare bob. de 
fiecare palmă de pămint ce trebuie 
să primească o nouă sămîntă — oa
menii. Și cind spunem oamenii, ne 
gindim in primul rind la marele 
detașament al comuniștilor — me
canizatori. cooperatori, specialiști, 
activișți de partid — care prin fap
tele lor de muncă, dinamizează în
treaga suflare a satelor la stringerea 
grabnică a noii recolte. Iar acum 
cind practic în această parte a tării 
perioada optimă de recoltat este de
pășită. noțiunea de ..grabnic" în
seamnă ciștigarea 'fiecărui ceas bun 
de lucru, evitarea risipei.

La Fulga de Sus. în competiția cu 
timpul, oamenii organizați în echipe 
de secerători și cosasi si-au unit 
forțele eu cele ale combinerilor. reu
șind să adune, pe această cale, griul 
de pe mai bine de 40 hectare. La 
capătul solei, unde cei șapte com
biner! se grăbeau să raporteze în
cheierea noului seceriș, doi oameni 
începeau de acum să facă calcule. 
Atit planul de producție, cit si cel 
de livrare la fondul de stat au fost 
depășite cu mult. în urma combine
lor si secerătorilor alte cîteva echipe 
de cooperatori ajută la strînsul șl 
transportul paielor, la înălțarea sto
gurilor. Mecanizatorii de la arat în
torceau ultimele suprafețe pentru 
» însăminta culturile succesive.

de au toca - 
duc recolta

Colceag aflăm că secerătoriî si 
combinele au început de dimineață 
o solă de 180 hectare cultivată cu 
griu din soiul ..Dacia". Am încercat 
in zadar să ajungem aici pe dru
murile de tară obișnuite. Ploile de 
săptămina trecută făcuseră imprac
ticabile căile de acces. Și totuși oa
menii au găsit o cale de ieșire. Două 
zile la rind cooperatorii ajutați de 
buldozere au improvizat un nou 
drum de tară pe care zilnic cele 10 
mijloace de transport duc griul spre, 
bază. Din porțiunile unde recoltează 
secerătorii griul este scos eu atela
jele pină la șoseaua principală.

în cea mai mare parte a județu
lui insă secerișul se desfășoară in 
condiții normale — adică mecanizat 
complet. Iar acum cind starea lanu
rilor și a terenului nu ridică nici o 
stavilă în fata forței mecanice, pro
blema cea mai importantă o consti
tuie folosirea acesteia la întreaga 
capacitate. în raidul nostru au putut 
fi constatate însă si unele deficiente 
organizatorice. La Parepa. bună
oară. din cele 4 combine funcționau 
doar două. La Fulga de Jos au fost 
trimise 6 combine cu toate că aici, 
nu mai există front de lucru decit 
pentru o singură zi. Or. în județ sînt 
încă unităti agricole in care griul 
nu a fost recoltat nici măcar pe ju
mătate. Iată de ce trebuie acționat 
pentru grăbirea lucrărilor.

Iosif POP
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Stela Bistrlceanu, delegată la Congresul consiliilor oamenilor muncii, împărtășește tovarășilor săi de muncă din indicațiile trasate de marele forum Foto: S. Cristian
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...Pe aleea .principală a 
uzinei — acolo unde, la 
început si sfirsit de 
schimb, se scurge fluxul 
cel mare al oamenilor ini
moși si harnici ce alcătu
iesc acest colectiv munci
toresc — s-a inăltat un 
panou pe care, cu litere 
vizibile, este Înscris un 
citat semnificativ din" Ex
punerea tovarășului 
Nieplae Ceausescu la re
centul Congres al consilii
lor oamenilor muncii : 
..Dezvoltarea accelerată a 
economiei noastre națio
nale impune accentuarea 
laturilor calitative ale 
producției materiale. îm
bunătățirea indicilor de 
eficientă ai întregii noas
tre activități". Alături de 
citat — angajamentele

colectivului pe 1977 la 
producția globală, produc
tivitate. export, reduce
rea consumului de' metal 
etc. Asemenea panouri cu 
citate sint pregătite spre 
a îmbogăți propaganda 
vizuală si in alte locuri 
mult frecventate ale în
treprinderii.

...Stația de radioampli
ficare transmite din oră 
in oră fragmente din do
cumentele congresului, 
iar in mica încăpere ce 
servește. concomitent,
drept ..departament teh
nic" si ’ ..studio de emisie" 
se imprimă pe bandă o 
..masă rotundă" — un viu 
schimb de idei între cei 
care au reprezentat co
lectivul uzinei la congres.

...Spre încheierea pau-

De la cuvint la faptă
însemnări de la întreprinderea de pompe București

zei de rtasă. în toate sec
țiile si atelierele au fost 
organizate discuții la care 
membri ai birourilor orga
nizațiilor de bază comen
tează cu ceilalți munci
tori documentele recentu
lui foAim. în . citeva 
locuri iau cuvintul.. im- 
părtăsindu-si impresiile 
si reflecțiile, participanții 
la congres. In cadrul con
vorbirilor s-au pus între
bări .urmate de răspun
suri referitoare. îndeosebi.

la sarcinile ce revin , uzi
nei din hotăririle con
gresului.

— N-am mai așteptat 
nici un fel de indicații 
■speciale. Chiar din prima 
zi după încheierea 
greșului.' am pus 
tiu ne 
muncii 
spre a 
a face 
fiecare
oină la conștiința fiecărui 
membru al colectivului

con- 
în ac- 

toate mijloacele 
politico-educative 

populariza larg si 
să ajungă pină la 
brigadă și echipă,

hotăririle. sarcinile si che
mările adoptate — ne 
spunea tovarășul Paras- 
chiv Stănescu. secretarul 
comitetului de partid, el 
insusi delegat la congres. 
Desigur. imediat după 

. popularizare, urmează tre
cerea la.acțiune practică. 
Peste citeva zile, la în
ceputul ultimei decade a 
acestei luni, vom tine o 
ședință comună a comi
tetului de partid si a con
siliului oamenilor muncii,

.tulul de reducere a con
sumului de metal; dat 
fiind că în această di
recție mai întîmpinăm 
încă un. sir de dificultăți, 
am încredințat comisiei 
pe domeniu misiunea de 
a investiga rezervele e- 
xistente si a prezenta la 
ședința cbmună a comi
tetului de partid și a 
consiliului oamenilor mun
cii un studiu amănunțit, 
cu propuneri concrete.

...Toate cele văzute si 
aflate la întreprinderea 
de pompe ne-au de
monstrat că pentru co
muniștii de aici calea de 
la popularizare la actjiu-

la care vom dezbate un 
șir de propuneri de spo
rire a angajamentelor co
lectivului pe acest an...

— Unele idei au și în
ceput să se cristalizeze — 
a ținut să adauge direc
torul întreprinderii, tova
rășul Dimitrie Grecov. Se 
propune să ne mărim 
producția suplimentară cu 
încă 20 la sută din anga
jamentul actual, iar la 
export să ne dublăm an
gajamentul. în ce privește 
reînnoirea produselor, in
tenționăm să asimilăm 
in fabricație, în plțis, un 
note tip de pompă de 
mare complexitate pen
tru industria chimică. Una nea practică, de la gjnd 

la faptă este directă, pre
cisă si.( mai ales.’ scuttă.

Imperativul dezvoltării 
sociale: creșterea 
rolului conducător 
al clasei muncitoare

I Aburul griului copt I

dintre' problemele impor
tante cu care sîntem con
fruntați 
integrală

DECRETE ALE

este realizarea
a an gaj a men- Victor BIRLADEANU

CONSILIULUI DE STAT
Se-nmiresmează datina țării cu abur de griu și cintec 

adine, de tractoare. Satele românești se-mpresoară cu 
briuri de aur culese din soare. împovărată de rod, 
cimpia trăiește vremea secerișului. La marginea hol
dei. ce se mărginește cu zarea, 
învățat cu anotimpul recoltei, 
spice de griu. le freacă in
tre palmele lui bătătorite, 
bobii de aur se desprind de 
pleavă, țăranul, ca intr-un 
ritual. încearcă in dinți tă
ria boabelor și vestește zi
lele cite au mai rămas pină 
intre spice. Obiceiul l-a moștenit de la cei bH.tr ini, 
chiar dacă azi secera se numește combină. El este 
pastrat și pruncii țăranilor îl învață. Pentru că satul 
romanesc, deși aflat in drum spre modernizare, spre 
urbanizare, .și cinstește datinile.

Satul romanesc înmiresmează, ca în fiecare an, da
tina țării cu abur de grîu. Satul românesc de astăzi, 
așezat trainic pe temeliile socialiste. La umbra cile 

■ ținui picior de plai, dogorind a lumină și veșnicie, pe

I
I
I
I
I
I

albastră, țăranul român, 
rupe un spic sau două

cind secera poate intra

malurile apelor doinitoare. atunci, demult, de cind lu
mea, oamenii au înrădăcinat spațiul in timp cu doru
rile mioritice ale pămintului din jurul Carpaților, așe- 
zind satele la locurile lor ca niște vaduri în lungul 
albiei trecerii noastre prin vreme și prin lume, de la 
naștere către tinerețea fără bătrinețe.

tn România, satele sint 
t-a niște păsări măiestre, in- 

; f**R£>ME A I X tregind o neasemuită ba-
> vS.fi ladă rinduită m șiragul de
- _ perle al infinitului car

patic.
Se-mpresoară satele românești, in acest anotimp al 

rodniciei, cu briuri de aur culese din soare. Și'com
binele, ca niște dropii uriașe, iși încep jocul intre mar
ginile lanurilor, pregătind ritualul preschimbării- griu
lui m piine.

Sintem la vremea secerișului, iar lanul de piine al 
tării, crescut înalt, și bogat din vrednicia noastră, se 
pleacă adine in fața harnicelor combine.

Radu SEEEJAN
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• cu privire la încadrarea personalului
I

muncitor în grupele I, II sau III de muncă

• privind unele măsuri tranzitorii referitoare
la sancționarea și reeducarea prin
a unor persoane care au săvirșit 
prevăzute de legea penală

IN PAGINA

munca
fapte

A III-A

Săptămina pe care o încheiem 
fost dominată de Congresul __
liilor oamenilor muncii din industrie, 
construcții si transporturi, desfășurat 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu. Grandioasă manifestare in 
viața social-politică a țării și forum 
reprezentativ al clasei noastre munci
toare, congresul — primul de acest fel 
în desfășurarea construcției noastre 

- socialiste — a marcat prin hotăririle 
■ pe care le-a adoptat, pe baza Expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
un eveniment de importanță istorică 
în dezvoltarea și perfectionarea de
mocrației muncitorești, in afirmarea 
cu tot mai multă putere a rolului 
conducător al clasei muncitoare in 
întreaga operă de făurire a societă
ții socialiste1 multilateral dezvoltate 
si de înaintare a României spre co
munism.

Nu ne propunem să analizăm. în 
cadrul acestei cronici, semnificațiile 
congresului care au fost pe larg 
înfățișate în editorialul publicat in 
numărul de ieri al ziarului nostru. 
Reamintim- însă că. prin analiza a- 
profundată a resurselor economiei 
naționale, congresul a pus în eviden
tă noi posibilități de creștere supli
mentară a producției industriale, ceea 
ce a permis majorarea prevederilor 
prezentate inițial cu 20—30 miliard:- 
lei. S-au vădit astfel, o dată mai mult, 
puternica forță creatoare a clasei 
noastre muncitoare. înalta ei capaci
tate de a valorifica superior, cu înalt 
simt gospodăresc, toate resursele so
cietății în scopul accelerării dezvol
tării socialiste a țării, creșterii necon
tenite a nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregului popor.

i1. »

a 
consi-

O însemnătate deosebită neutru 
perfectionarea cadrului organizatoric 
de participare la scara națională a 
clasei muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii la conducerea societății 
are institutionalizarea Congresului 
consiliilor oamenilor muncii ca for 
suprem de conducere a activității în. 
sfera industriei, construcțiilor și 
transporturilor — care se va întruni 
periodic din 5 în 5 ani — precum si 
crearea Consiliului National al oame
nilor muncii, ca organism permanent 
menit să asigure acțiunea unitară a 
tuturor organelor de conducere co
lectivă — de la unitățile economice 
si pină la ministere. Fără îndoială, 
alegerea secretarului general al parti
dului in funcția de președinte al 
Consiliului Național al oamenilor 
muncii reflectă încrederea profunda 
fată de partid și constituie o garanție 
că acest forum iși va face pe deplin 
datoria, conferind democrației mun
citorești și, in general, democratis
mului socialist din țara noastră o 
nouă dimensiune politică și o sporită 
eficiență socială.

Ritm și eficiență
Vizita 

varăsul
de lucru întreprinsă de to- 
Nieolae Ceausescu în mai 

multe zone ale municipiului Bucu
rești și in împrejurimile Capitalei a 
pus din nou in evidență preocupa
rea deosebită pe care o manifestă con- 
ducerea_ partidului pentru condițiile 
de viață ale oamenilor muncii, pen
tru înlăturarea cit mai grabnică a ur
mărilor seismului din 4 martie. Cu 
o _ atenție deosebită a fost ur
mărită și de această dată desfășu
rarea lucrărilor de consolidare si re
facere a imobilelor avariate, de re
construcție a perimetrului central, cit 
și de> sistematizare a unor cartiere si 
zone limitrofe ale Capitalei.

loan ERHAN
Petre STANCESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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| Mulțumire
.,Subsemnatei Anton Zefir, 

(angajat lâ Combinatul siderur
gic Hunedoara). Matei Nagy 
(strungar din Arad). Evdochia 
Tintion (muncitoare din Timi
șoara). Gh. F.Slip (electrician la 
Termocentrala Mintia). Gheor- 
glio .Togy (profesor din Cenad 
— Timiș) vă ru'giim cu deosebit ' 
respect să inserați citeva rin- 
duri in rubrica „IFaptul divers'* * 1. 
Cu totii am fost .internați pen
tru refacerea sănătății in spita
lul din Gătaia — Timiș. Acum, 
cind sîntem din r»ou in putere 
și ne vom îndrepta fiecare spre 
locurile noastre de muncă, am 
dori tare mult să aducem cele 
mai călduroase mulțumiri între
gului personal medico-sanitar 
de aici, care și-a dat toată silin
ța. cu multă pricepere și dra
goste. pentru cît mai grabnica ■ 
noastră însănătoșire. Vă rugăm 
să ne credeți că modul în care 
doctorii și asistentele s-au pur
tat cu noi. căldura din vorbele 
și sfaturile lor. ambianta .re-, 
confortantă pe cafes ne-au creat-o 
au constituit pentru noi medi
camente poate chiar mai 
decit cele prescrise".

sporit anul trecut cu noi și moderne 
edificii sociale, străzi asfaltate, spa
tii verzi., baze sportive, solarii, tere
nuri de joacă pentru copii. Iată și 
citeva cifre revelatoare : 141 000 mp 
de străzi și trotuare reparate și as
faltate, 35 000 de pomi plantați, 15 
km de gard viu. o construcție veche 
transformată de lucrătorii de la în
treprinderea de materiale de con
strucții. în orele libere, in gră
diniță cu 100 de locuri, incin
tele întreprinderilor și instituțiilor 
devenite parcuri și grădini. Pe malul 
Borcei a fost amenajată, o salbă de 
parcuri înfloritoare. în care se află, 
intre altele, un „cosmodrom" în mi
niatură. unde își fac de lucru mi
cuții amatori de zboruri cosmice 
pe..,. tobogan, o piscină, o cascadă, 
un lac de agrement in formă de 

și chiar mii de oameni — la ei acasă 
buni gospodari, harnici și inimoși — 
se complac să îndeplinească munci 
necaliîicate, auxiliare, ușor de supli
nit prin citeva utilaje de mică me
canizare. Do aceea are o mare în
semnătate practică orientarea ferm 
stabilită de Congresul consiliilor 
oamenilor muncii ca în dome
niul realizării investițiilor in re
gie proprie să se facă o cotitură 
radicală, ca fiecare Întreprindere 
să-și asume direct răspunderea în
făptuirii la timp a investițiilor, cu 
cheltuieli mai mici și in condiții mai 
bune.

Se cuvine, de asemenea, subliniată 
importanța hotărîrii privitoare la 
specialiștii din sectoarele funcționale 
ale ministerelor, centralelor și între
prinderilor care urmează să lucreze 
cel puțin 50 la sută din timpul lor de 
muncă în activitatea de specialitate, 
in profesia ior, în producția ma
terială, Efectele pozitive ale unei 
astfel de măsuri sint numeroase și 
trebuie bine explicate și cunoscute, 
spre a fi temeinic însușite. în primul
rînd. specialiștii pot contribui — prin 
efortul de gindire tehnico-ingirie- 
rească și capacitatea creatoare — la 
ridicarea generală a nivelului teh
nic și tehnologic al conducerii acti
vității productive — iar sporul de 
nivel tehnic și tehnologic se va tra
duce 'te viață prin bunuri mai 
multe și de calitate superioară pen
tru societate. . în. Același timp,, a-, 
ceasta va însemna o fructificare ra
țională a însăși pregătirii lor de 
specialitate, căreia i-au consacrat 
anii de studii și de învățătură 
pî.nă au devenit ingineri, teh
nicieni, specialiști. Firește, că fie- 

nului la export se numără C.Ș. 'Hu
nedoara. I.F.E.T. Deva. l.M. Hune-, 
doara. „Vidra" Orăștie și Centrala 
cărbunelui Petroșani, care au livrat 
partenerilor importante cantități de 
mașini și utilai minier, material lem
nos. confecții din blană, plante me
dicinale. articole de artizanat ș.a. 
(Sabin Cerbu).

19.20 loot de seri
19.30 Telejurnal
19.50 File de istorie ’
20.10 Film artistic : „Mtndru in șa".
21.30 Varietăți în aer liber
22.10 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL II
10,00 Creația muzicală contemporană 

românească 'în Festivalul național 
„CÎntarea României"

LUNT, ÎS IULIE 1977
PROGRAMUL I

18.00 Telex
16.05 Emisiune în limba maghiară
19.00 Muzică ușoară contemporană
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.30 Roman-foileton : „Ce verde era 

valea mea"

Printr-o greșită interpretare a unei cereri 
prin care i se solicita un concediu fără pla
tă. conducerea I.A.S.- „Avicolă" . — Mihăi- 
lesti. județul Ilfov, i-a „aprobat" solicitan
tei — inginera M.C. — ...desfacerea contrac
tului de muncă. „Aprobare" împotriva că
reia Solicitanta s-a plinS justiției — judecă
toriei Buftea si/ respectiv. Tribunalului iu* 
detean Ilfov. Firește, ing. M.C. a avut ciștig 
de cauză, tribunalul a dispus atit anuiarea 
deciziei de desfacere a contractului de mun
că. cit si reintegrarea in unitate, in funcția 
avută.

Si totuși, prezentindu-ne acest caz. vice
președintele tribunalului., tovarășul Ion Mi
litarii. a tinut să ne reliefeze nu atit gre
șeala privind sus-menționata „aprobare" 
— deși nici aceasta nu e de neglijat —. cit 
altceva : optica eronată în care inginera 
și-a privit pină astăzi activitatea profesio
nală. Concret, iată despre ce este vorba :

Deși M.C. a terminat institutul agronomie 
„Nicolae Băleescu" din București — Facul
tatea de zootehnie — încă in urmă cu,trei 
ani. in 1974. pină la data pronunțării deci* 
ziei tribunalului — 23 iunie ' a.c. — tînăra 
absolventă nu a lucrat efectiv decît aproxi
mativ... 4 luni. De ce.? Pentru că a avut... 
„probleme".

Mai întîi a fost „problema repartiției" — 
a schimbat trei locuri de muncă oină să se 
decidă unde să se angajeze : după aceea

I
I
I
I bune

Din nou, 
la un locI

I
I
I
I
I
I
I

I

tn timp ce colegii lor din iară 
se -bucură, din -plin .de vacanta 
dp Vară, elevii. Scolii venerate 
nr. 3 din orașul Vaslui si-au dat 
intilnire în cadrul unui careu 
emoționant. Pentru prima dată 
din noaptea aceea de 4 martie, 
cind' școala le-a fost distrusă, ei 
s-au reintilnit, din nou, cu totii... 
Spunem că s-au reintilnit. in- 
trucit cei, din clasele I-TV au 
învățat in ..schimbul 11“ (după 
amiaza) la Liceul de matemati- 
că-fizică „Mihail Kogălniceanu", 
iar cei din clasele V-X au mers 
la școala nr,. 6. aflată intr-un 
alt cartier al orașului. Urarea 
de ..Bun pășit, scoală drapa !“ — 
acum, si nu la toamnă — a fost 
posibilă ca urmare a prijii, deo
sebite a părinților si elevilor, 
care au prestat nu mai puțin de 
40 000 de ore de muncă 
tară. La. toamnă, cind se 
ră bobocii, mai frumoasă 
bine dotată ca înainte, 
li va aștepta cu 
„Bun venit

volun- 
ntimă- 
si mai 
școala 

tradiționalul

Poftiti.
9I

I au 
lui
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vagoane
In statia C.F.R. Borzesti 

sosit încă de la, începutul 
octombrie anul trecut două va
goane cu numerele 005351792188 
si 215353316965. Vagoanele erau 
expediate de întreprinderea 
..Vulcan" din Capitală. Tn va
goane — 10 reductoare. 10 lăzi 
cu piese de schimb, accesorii si 
apărători din plasă de sîrmă. în- 
trucit vagoanele nu aveau acte 
de însoțire și nu se știa cine-i 
beneficiarul, au început să dea 
mare bătaie de cap celor de la 
Borzești. Au început să expe
dieze telegrame după telegrame 
spre București. Galați, Brașov...

De atunci au trecut aproape 
10 luni. Nimeni nu revendică 
nici acum utilajele respective. 
Nici chiar întreprinderea pro
ducătoare nu și-a formulat vreo 
pretenție. Bașca C.F.R.-ul. pen
tru cele două vagoane imobili
zate si pentru liniile blocate de 
ele. Să vedem acum pe cine-1 
doare capul...

I
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în joacă
Vrind să facă o glumă. Toa- 

der C, a aruncat. în joacă, o 
cheie peste picioarele colegului 
său Alexe G. La rindul lui. tot 
in joacă, si tot rîzind. Alexe G.. 
a aruncat după Loader C.
un bolț. In clipa aceea, ca din 
senin, s-a auzit un vaiet de du
rere. Marin Popa, colea cu cei 
doi ..glumeți", fusese lovit drept 
In cap. motiv, pentru, care a tre
buit să fie internat de urgență 
la spital-

Deși intîmplarea. s-a produs... 
în joacă, să nu vă închipuiți că, 
eroii ei ar fi niște copii. Nu. 
Cei doi ..glumeți" . sint oameni 
în toată firea, mecanici la o sec
ție de la „NAVROM" — Con
stanta.

I Prea tîrziu

Municipiul Călărași - locul I in întrecerea pentru mai buna gospodărire și înfrumusețare a localităților
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Tovarășul Vasile Martin, primarul 
municipiului Călărași; ' pune: in lu
mină uri fapt căre exprimă sintetic 
ce a stat la baza succesului deosebit 
al municipiului îț marea întrecere 
pentru Înfrumusețarea localităților : 
cetățenii viitoarei cetăți a otelului 
înțeleg foarte bine că localitatea lor 
își va înscrie în curind numele prin
tre cele mai moderne centre ale in
dustriei și tehnicii actuale și că toc
mai de aceea ea va trebui săi fie la 
înălțimea noului său statut si ca în
fățișare urbanistică. . gospodărească. 
Primind cu îndreptățită mîndrie înal
ta distincție — premiul I —. acor
dată municipiului lor. călărășenii 
pregătesc de pe acum, cu pricepere 
și dăruire, conturul așezării lor. Toc
mai acestui scop, al devenirii orașu
lui. îi sînt consacrate și acțiunile de 
bună gospodărire, prin îmbogățirea 
cu noi dotări tehnico-edilitare. prin 
conservarea și îmbogățirea cu noi 
frumuseți a mediului natural ambiant.

— Anul trecut — ne spune to
varășul primar, sintetizind intr-un 
fel modul in care a fost orga
nizată întreaga activitate de a- 
tragere a cetățenilor la realizarea 
obiectivelor propuse in cadrul între
cerii dintre localități — cineclubul 
din municipiul nostru a realizat 
filmul „Acțiuni gospodărești și... 
neglijente in acțiune". Filmul a 
fost prezentat într-o sesiune a con
siliului , populat; ' municipal, precum 
și in întreprinderi. instituții și 
școli. După fiecare vizionare a fil
mului urmau discuții aprinse, nu o 
dată soldindu-se cu propuneri, anga
jamente. măsuri concrete.

Revedem împreună .. filmul și. re
gretăm că la pelicula dg acum un an 
n-a fost timp să se ' adauge o 
alta, „la zi". Pentru că. ceea ce 
vedem acum pe ecran sînt imagini 
care au dispărut. Ceea ce era cu un 
an în urmă: pe-ici. pe colo, o negli
jentă. risipă sau o lipsă de spirit

I
I

Forța de muncă — superior folosită
(Urmare din pag. I) 
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bit de pregnant în sfera investițiilor 
— domeniu în care trebuie înfăptuite 
importante sarcini (punerea in 
funcțiune în cincinal a 2 400 noi 
capacități industriale, ce vor asi
gura obținerea' unei brcductii de 
300 miliarde lei, construcția a sute 
de mii de locuințe). Pfriă acum, așa 
cum s-a relevat la Congresul consilii
lor oamenilor muncii, trecerea in acti
vitatea de proiectare a 50 la sută din 
inginerii și tehnicienii din ministere, 
centrale și întreprinderi a permis ca 
12 200 de cadre cu înaltă pregătire să 
întărească imediat capacitatea de con
cepție tehnică în institute, pe 
șantiere și în uzine. Detașarea 
din compartimente de întreținere 
ale unităților economice pe șan
tiere de construcții a circa 14 500 
muncitori calificați, precum și tre
cerea in activitatea de construcții a 
50 000 de muncitori necalificați și au
xiliari, din Întreprinderile industriale, 
care se vor califica și permanentiza 
in acest sector, vor contribui la asi
gurarea forței de muncă necesare în
deplinirii planului de investiții.

în cadrul acestei orientări stabilite 
de conducerea partidului privind fo
losirea mai judicioasă a forței de 
muncă existente se însori® și reco
mandarea ca întreprinderile să dez
volte și să Întărească activitatea de 
realizare în regie proprie a nu
meroase lucrări de investiții. In
tr-adevăr. este o realitate bine cu
noscută că sint unități care pentru o 
simplă extindere, pentru ridicarea a 
citorva ziduri, așteaptă cu placiditate 
să le vină ajutoare — constructori și 
montori din afară — în timp ce sute

I
I

HUNEDOARA - - .
Sarcinile la export realizate mai devreme

I
I
I

Colectivele de muncă hunedorene 
au înregistrat, in prima decadă a lu
nii iulie. însemnați» plusuri de pro
ducție și au raportat, cu 20 de zile 
mai devreme, realizarea sarcinilor la 
export. Printre unitățile care au ob
ținut cele mai bune rezultate in în
deplinirea înainte , de termen a pla

I
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DUMINICA, 17 IULIE 1977
PROGRAMUL I

8.00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9.20 Film serial pentru copil
9.45 Pentru căminul dv.

iq.OO Viața satului
11,45 Bucuriile muzităl
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13.05 Album duminical
16.15 Film serial .: Exploratorii
17.10 Atletism. Semifinalele „Cupei Eu

ropei".
19.10 Micul ecran pentru cel mici , 

gospodăresc nu le mai întilnim în 
municipiul laureat, străbătind si noi 
același traseu pe care l-au străbătut 
cu un an în urmă membrii cineelu- 
bului.

Prin munca oamenilor săi. poten
țată de dragostea fată de orașul na
tal. de dorința de a-1 vedea mereu 
mai frumos, mai prosper, zestrea edi- 
litar-gospodărească a Călărașilor a 

Laudă gospodarilor 
din viitoarea 

cetate a oțelului

potcoavă, unde vor evolua iole, 
caiace, hidrobiciclete ; s-a introdus, 
de asemenea, cursa de minfeare Că- 
lârași-Chiciu. Un alt exemplu : 
terenul cu 2 000 de locuri de 
lingă „Navrom". în apropierea Bor
cei. a fost amenajat din inițiativa 
unui neobosit animator al vieții 
sportive din localitate. Marin Iuga. 
pentru activități multiple : sport.

cinematograf, spectacole distractive 
in aer liber. Un amănunt care nu 
trebuie neglijat : datorită participă
rii cetățenilor la muncă, cheltuielile 
prevăzute au fost reduse la jumătate.

Primarul ne explică : „Am îm
părțit orașul in mai multe sectoa
re si fiecare sector l-am Încredințat 
cite unui membru al comitetului exe
cutiv al consiliului popular. întreaga 
activitate s-a desfășurat sub îndru
marea permanentă și controlul siste
matic al consiliului local al Frontu
lui Unității Socialiste, De asemenea, 
au fost organizate consfătuiri pe cir
cumscripții electorale, in cadrul 
cărora cetățenii au stabilit con-, 
tribuția în muncă a fiecăruia pentru 
realizarea obiectivelor propuse. Ceea 
ce merită subliniat este modul în 
care s-a acționat : printr-o organi
zare minuțioasă, ordonată, energică.

care din aceștia, cind a urmat In- 
vățămintul tehnic superior și a do- 
biridit diploma de specialitate a 
avut în vedere și a urmărit satis
facția unei munci rodnice, în des
fășurarea activității productive, in 
soluționarea de probleme complexe 
tehnice și tehnologice în fabrici și 
uzine, pe șantiere, probleme ale pro
movării progresului tehnico-științi- 
fic ; ei nu și-au conceput vocația în 
a manipula ștampile si referate. în 
munca cu hîrtiile. Acum, această vo
cație isi va putea găsi adevărata îm
plinire in miezul producției, proiec
tării si cercetării, generind satisfac
ția unei adevărate realizări a propriei 
personalități, satisfacția împlinirii din 
punct de vedere social, satisfac
ția de a contribui nemijlocit la 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei naționale. Dar se cuvine remar
cat că. prin munca nemijlocită în 
producție, prin acel 50 la sută din 
timp folosit in activitatea productivă, 
va crește concomitent și randamentul 
celuilalt 50 la sută din timp, respec
tiv al activității din instituția unde 
este încadrat, întrucît contactul viu 
cu producția va favoriza o soluțio
nare mai bună, mai rațională, a pro
blemelor. practicii, in mai deplină 
cunoștință de cauză.

Revine consiliilor oamenilor mun
cii. ministerelor și forurilor de resort 
din economie, organelor și organiza
țiilor de partid Îndatorirea de a so
luționa cu răspundere, grijă și aten
ție toate problemele privind valori
ficarea superioară a resurselor de 
forță de muncă ale societății. Este 
necesar să se treacă de îndată la ac
țiuni concrete pentru a se asigura 
îndeplinirea sarcinilor subliniate de 
conducerea partidului, prevederile din 
Hotărîrea Congresului consiliilor oa
menilor muncii. Firește, măsurile teh
nice și organizatorice trebuie împle-, 
tite cu o susținută, vastă si inten
să activitate politico-educativă de ex
plicare a importanței acestor măsuri, 
spre folosul propriu și al întregii so
cietăți — in fruntea acestor acțiuni 
trebuind să fie comuniștii, primii care 
să dea exemplu personal. Bunul cel 
mai de preț al societății noastre so
cialiste — omul, forța de muncă — 
constituie principala forță în cinci
nalul revoluției științifico-tehnice, 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
economiei, pentru propășirea patriei 
și prosperitatea întregului popor.

21.25 „CÎntarea României". Laureatl al 
festivalului național

21.55 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL TI
16.30 Reportaj TV
16,45 Intilnire cu satira șl umorul
17.25 Cenacluri ale tineretului bucu-

reȘt'eăn ■ .................... ■ ■
18.03 Pentru căminul dv.
18.20 Filme documentare realizate de 

studioul „Alex. Sabla"
IR.40 Melodii populare
18.55 Eroi Îndrăgiți de copil : Heidl
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Seară de balet : „Glselle" de A. 

Adam.
21.15 Actualitatea bueureșteană
21,35 Telex
21,40 Film serial : Sergent Pepper An

derson

Pe traseul pe care membrii cine- 
clubului l-au străbătut anul trecut 
cu aparatul de filmat n-am mai in- 
lilnit de această dată oameni care 
să treacă indiferenți pe lingă o ne
glijentă sau alta. Dimpotrivă. Pretu
tindeni. pe unde am fost, ni s-a spus 
clar : la Călărași, toți lucrează la în
frumusețare — de Ia pionieri la pen
sionari. Acum, ’ în timpul docu
mentării noastre, i-am văzut pe cei 
mici nu la lucru, ci la joacă, în 
parcul frumos amenajat — si de mii- 
nile lor — pe malul Borcei. Am 
admirat realizările celor 7 000 de 
elevi din oraș la parcul și sta
dionul Tineretului, la Jirlău. Des
pre contribuția muncitorilor ne-a 
vorbit tovarășa Elena Stan, președin
ta comitetului sindicatului de la în
treprinderea de confecții, care ne-a 
pus la dispoziție citeva date : „Tn 
fiecare marți si vineri, cite 4 000 de 
fete participă la înfrumusețarea 
orașului, a întreprinderii. La fel 
se procedează și în celelalte între
prinderi". Pentru exemplificare, am 
ales incinta unei unităti unde ne aș
teptam cel mai puțin să întilnim... 
frumosul : depozitul PECO. Tranda
firi și pini printre rezervoare de 
benzină, un parc cu animale si nă- 
sări. peluze cu flori, o curățenie 
exemplară. Totul e făcut cu dragos
te șl respect pentru locul de muncă. 
Printre rezervoare, un muncitor în
grijea trandafirii : „între două des
cărcări — ne ocupăm de flori" — 
ne-a spus Dumitru Barbu, setul de
pozitului. Depozit care, pentru or
dine și bună gospodărire, a dobîndit 
anul trecut locul I pe ramură.

Flori, cît mai multe flori, cărora 
le stă atît de bine într-unul din cele 
mai înfloritoare orașe ale patriei : 
Călărași.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

Succese 
ale minerilor

îmbunătățirea organizării muncii 
în subteran, extinderea metodelor de 
lucru de mare productivitate și fo
losirea cu randament sporit a mași
nilor și instalațiilor constituie prin
cipalele acțiuni prin care au reușit 
colectivele întreprinderilor si exploa
tărilor miniere din județul Hunedoa
ra să realizeze. în perioada care a 
trecut de la începutul anului, o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 133 milioane lei.

Situindu-se în fruntea întrecerii 
socialiste, minerii» și preparatorii de 
la unitățile din bazinul Poiana Ruscăi 
au asigurat creșterea productivității 
muncii valorice cu peste 20 la sută 
fată de prevederi, dînd peste sarci
nile de plan. în 6 luni si jumătate, 
aproape 16 000 tone minereu de fier 
concentrat.- cu un conținut bogat de 
metal. 86 000 tone dolomită metalur
gică și 4 000 tone talc brut. Conco
mitent cu depășirea sarcinilor de 
plan la producția de bază, colectivul 
exploatării miniere Deva a recuperat 
din. sterilul de flotatie cu 300 tone 
fier mai mult decît avea prevăzut. 
(Agerpres).

POPASURI BUZOIENE

Una dintre cele mai noi unităti 
turistice ale cooperației de con
sum este frumosul han „Merei", 
situat Ia 10 km de Buzău, pe șo
seaua spre Ploiești. Construit din 
lemn și piatră, in stil arhitectonic 
traditional, hanul dispune de 60 
locuri de cazare, din care 20 in ca
mere cu confort de categoria 1, iar 
celelalte în căsuțe — de un restau

Gimnastica înseamnă sănătate
Mersul pe jos, exercițiile fizice de dimineață, mișcarea in general 

ocupă o pondere tot mai însemnată in recomandările specialiștilor 
pentru prevenirea unor boli (obezitatea, maladii cardiovasculare, res
piratorii. neuro-endocrine. deviații ale coloanei vertebrale etc.), ca și 
pentru creșterea capacității de efort a organismului. In acest cadru, 
gimnastica la locul de muncă este una din formele deosebit de eficiente, 
nu numai pentru sănătate, ci și pentru a munci cu randament superior.

RAȚIONALĂ

Iată opiniile exprimate pe aceas
tă temă de tovarășa dr. ALE
XANDRA POPOVICI. medic pri
mar. șefa laboratorului dezvoltare fi
zică și nutriție din Centrul de medi
cină sportivă :

— în diferitele activități, omul stă 
foarte multe ore în picioare, sau așe
zat. repetînd aceleași mișcări. Corpul 
se află, prin urmare. în aceeași po
ziție vreme îndelungată.

în general, efortul static este con
siderat de către specialiști ca unul 
dintre eele mai obositoare, prin so
licitarea sistemului neuromuscular 
și cardiorespirator. Și dacă acest 
efort static implică și o poziție nefi
ziologică. deci, nefirească, atunci, cu 
timpul, pot apărea deficiente fizice, 
modificări la nivelul coloanei ver
tebrale. ale mus
culaturii. mem
brelor etc. Astăzi 
este perfect de
monstrat de școli 
medicale din lu
mea întreagă că 
toate aceste sufe
rințe pot fi prevenite sl combătute 
prin exerciții corective de gimnas
tică.
- în ce constau mișcările corec

tive ?
— Principiul este foarte simplu. 

Grupele musculare care au fost mai 
mult solicitate si contractate in 
timpul activității, trebuie să fie re
laxate — și invers. Dacă am stat, 
de exemplu. aplecați la lucru 
mai multe ore musculatura spatelui 
se întinde ; in acest caz, mișcarea 
de corecție trebuie să se facă prin 
extensie, prin aplecarea într-o po
ziție inversă, deci, spre spate. La 
fel, pentru înclinarea laterală. Sche
mele pentru mișcări corective sint 
foarte simple și ele pot fi alcătuite 
pentru fiecare loc de muncă, in ra
port cu specificul său. cu efecte po
zitive vizibile. Cînd un umăr este 
permanent coborit (exemplu : sudo
rul, elevul care duce geanta), se pro
duc asimetrii ale centurii scapulare, 
respectiv', ale umerilor. în aceste 
cazuri se recomandă uri exercițiu 
corectiv prin citeva mișcări eu mina 
respectivă in sus și cealaltă lateral. 
Sint suficiente cile 5—10 minute, de 
2—3 ori pe zi. de mișcări combina
te cu predominarea celor corective 
și respiratorii. Dacă mișcările de co
recție intră în obișnuință si se rea
lizează zilnic se previn diferitele ti
puri de artroze, pentru că exercițiile 
fizice nu mai permit să se producă 
fixările deficiente ale coloanei ver
tebrale. fixări însoțite de fenomene 
degenerative.

— Ce sugestii puteli face în le
gătură cu locul și modul in care pot 
fi practicate aceste exerciții ?

— Gimnastica coreclivâ nu necesi
tă săli speciale de gimnastică, ea 
are un caracter individual și se poa
te executa si pe un spațiu restrîns. 
După citeva mișcări de respirație se 
efectuează mișcări pentru compen
sarea deficientelor musculare speci
fice. Medicul din întreprindere poa
te da sugestii pentru exerciții corec- 

rant, o terasă-foișor și o cramă. 
Tot pe șoseaua națională Buzău- 
Ploiești la km. 20, in localitatea 
balneară Sărata-Monteoru. se află 
hanul „Mina de petrol" cu ca
mere elegante si păsute. precum și 
un restaurant, o cofetărie si o cra
mă. în apropiere, poate fi vizitată 
comuna Pietroasele unde, in 1837. a 
fost descoperit tezaurul „Cloșca cu

tive în funcție de profilul activității 
— sugestii care ar fi bine să fie 
popularizate prin afișarea schemelor 
de mișcări in locuri vizibile.

— Adesea poți auzi pe unele gos- 
podine : „Gimnastica îmi mai lip
sește. după ce vin încărcată cu saco
șele de la piață și acasă am de spă
lat. de gătit, de călcat rufe !"

— In realitate, toate aceste acti
vități se desfășoară în poziții defec
tuoase, care solicită în adevăr orga
nismul. dar diferențiat, numai seg
mente ale corpului sau grupe de 
mușchi. Cind cărăm diferite greu
tăți. respirația este blocată, deci 
pentru corecție sint necesare mișcări 
de gimnastică cu brațele Libere, in 
extensie, cu inspirații și expirații 
profunde pentru activarea respirației 

și oxigenarea in-
eu e ’ treeului organism.OMUL Șl VIAȚA Răsucirea niuinii
* 5 cu palmele in

față face ca spa
tele să fie în
dreptat. cutia to-
racică se mă

rește. ventilația pulmonară se efec
tuează mai bine.

— Ați amintit de mișcările corec
tive pentru elevi, pentru tineri...

— Orele de gimnastică si activi
tățile sportive din școli sint deose
bit de utile dezvoltării armonioase 
a tineretului. Este o mare greșeală 
cînd părinții caută să-și scutească 
copilul de orele de gimnastică. Prac
tic. nu se justifică scutirea medica
lă decît după anumite boli, de 
tipul hepatitei, tuberculozei etc. în 
rest, este absolut necesar ca toți e- 
levii să facă gimnastică. Chiar și co
piii cu diferite deficiente fizice, cu 
caracter patologic, este bine să fie 
orientați spre serviciile speciale de. 
gimnastică medicalii în policlinic; 
unde beneficiază de supraveghere 
și îndrumare competente.

— Ce mișcări fizice compensatorii 
se recomandă persoanelor cu activi
tăți în hale șj ateliere de tipul ca- 
zangeriilor, turnătoriilor, forjelor 
etc. ?

— în condiții de microclimat cu 
temperaturi mai ridicate, poluare fo
nică. efort fizic deosebit etc., pe lingă 
rehidratarea și remincralizarea obiș
nuită. care se realizează în pauze, 
este necesar ca diferitele complexe 
de mișcări compensatorii sau gimnas
tică colectivă să fie practicate 
sistematic. Se recomandă ca accen
tul să fie pus pe gimnastica respira
torie. în primul rînd. și. pe cit po
sibil nu in atelierul sau hala de pro
ducție. c; in locurile special amena
jate pentru pauze. Mișcările nu . tre
buie să fie obositoare, ci cu caracter 
de relaxare și compensare a mușchi
lor. Este vorba, in special, de gim
nastică respiratorie, exerciții de ex
tensie. de întindere a brațelor, cu alte 
cuvinte, de mișcări cu caracter de 
elan și nu de forță. De asemenea, 
se recomandă masajul — nu un ma
saj dur, ci tot cu caracter de relaxare.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTII

puii de aur". Alle locuri de popas 
oferă cabana „Nehoiu” din localita
tea cu același nume, popasul tu
ristic „Poienița" (cu 50 de locuri 
în căsuțe și restaurant), situat la in
trarea in orașul Rm. Sărat, pe șo
seaua națională București — Bu
zău — Focșani.
In fotografie : Hanul „Merei"

I
Florina, un băiat si 

comuna

I

Moșnita 
amîndoi 

plecat cu 
un teren 
Aici, ne-

I

I
I

Remus si 
o fetită din
Veche, județul. Timiș, 
in vîrstă de 10 ani, au 
alli copii la joacă pș 
de la mărginea satului,
supravegheati de nimeni, copiii 
s-au împărțit in cete si au în-

■ ceput să se ioace de-a v-ati as- 
cunselea. Remus cu Florina s-au 
ascuns intr-o groapă, dar malu
rile acesteia au cedat și cei doi 
copii au fost acoperîți cu pă- 
mint $i. njsip. Cind au fost des- 
coperiti era prea tirziu...

I
I
I
I

Stagiar la... 
fârâ frecvență?!

I
I
I
I
I
I
I
I

Ultimul viraj
După ce scăpase cu bine de 

serpentinele de pe masivul Mă
gura. din apropierea Bacăului, 
conducătorul auto Vasile Hăn- 
qănescu. aflat la .volanul auto
buzului de călători de pe ruta 
Brasov—Tg. Neamț, a apăsat cu 
putere pe accelerator. Uitase, 
pesemne, că mai avea in fata sa 
un ultim virai — si încă dificil 
—. cel din apropiere de Casa a- 

■ aronbmului. Ploua cu găleata. 
Vizibilitate redusă. Sosea alune
coasă. Condițiile atmosferice, 
plus neatenția și graba l-au 
făcut să-și piardă controlul vo
lanului. Autobuzul s-a răstur
nat in sânt- Din fericire, nici 
unul din cei 20 de călători aflați 

momentul acela in autobuz 
a fost grav rănit.

in 
nu

I
Rubrica realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

L

„problema" tergiversărilor -*  într-o zi pri
mea numirea in funcție si după... citeva 
luni se prezenta cu ea la locul de muncă, 
să se angajeze .efectiv : după aceea a fost 
„problema" concediilor fără plată, aproba
te cu destulă larghețe de către unitate... Si 
uite a.șa. din „problemă" în „problemă" a 
lăsat sâ-i scape timpul de muncă printre 
degete. Nu spunem nu : poate .schimbarea 
unei repartiții este îndreptățită, poate unul 
sau altul dintre lungile concedii fără plată 
acordate a fost justificat:’ ceea ce nedume
rește este mentalitatea potrivit căreia vre
me de trei ani un proaspăt absolvent nu-si 
„găsește" timp să muncească decît... patru 
luni. Ceva mai mult de o lună pe an ! Or. 
din cite știm, stagiatura nu se face la „fără 
frecventă", ea presupune rezolvarea unor 
probleme reale — in producție, in meseria 
aleasă.

„Fericire 
conjugală... 

de unul singur
— Tovarășe președinte, admitted divor

țul cerut de soția' mea. botărirea dată de 
prima instanță distruge o familie. O familie 
fericită. întemeiată acum două decenii. O 
familie în care eu m-am simțit minunat. 
Lucru pe care îl veți putea constata si prin 
audierea martorilor propuși de mine, aici 
de fată...

După consumarea termenelor legale in 

care s-a încercat împăcarea părților, după 
administrarea unor probe concludente etc.. 
Judecătoria Brașov a admis cererea de di
vorț introdusă de E.I. împotriva soțului său 
Constantin I.. pronuntînd desfacerea căsă
toriei din vina exclusivă a soțului. Soluție 
criticată acum de acesta. în fata tribunalu
lui județean...

Studiem si noi dosarul, cercetăm probele 
care au determinat instanța să pronunțe to
tuși un divorț într-o căsnicie încheiată — 
cum spunea si soțul recurent — acum două 
decenii. „Certuri zilnice", „bătăi", „relații 
extraconiueate" — sînt numai cîteva dintre 
argumentele care pledează împotriva soțu
lui nemulțumii : fante repetate — si supor
tate de soție — de-a lungul întregii, căs
nicii... în plus. în ultima vreme C.I. nici nu 
mai lucra, trăia ne spezele soliei.

Asa se face că. deși soțul recurent nu a 
greșit cu nimic în susținerile sale în recurs 
(intr-adevăr, el nu a dus-o rău in această 
căsnicie), tribunalul a menținut hotărîrea 
primei instanțe. Tn căsnicie trebuie să se 
simtă bine amipdoi solii, nu numai unul 
dintre ei. Altfel, chiar si după două dece
nii. cel care nu contribuie cu nimic la fe
ricirea celuilalt poate ajunge, la rindul său, 
nefericit.

„Indulgențe" 
contra cost

Președintele completului : Știați că repa
rarea stricăciunilor pe care le-a produs 

Gheorghe Novac apartamentului dv. costă 
doar 900 de lei ?

Pirita : Da. onorată instanță.
Președintele completului : Atunci de ce 

i-ati pretins si încasat in loc de 900 lei. 
2 900 lei ? !

Pirita : Asa ne-am înțeles noi atunci. Re
venind acum asupra înțelegerii Stabilite, 
reclamantul dă dovadă de neseriozitate...

★

Recent. Tribunalul județean Brasov — 
secția civilă a avut, de soluționat un caz 
aparte, cel puțin ciudat. în urma unor neîn
țelegeri ivite intre Alexandra Soare si 
Gh. N. — ambii din orașul Făgăraș — aces
ta din urmă n-a găsit altceva mai bun de 
făcut decit să se „răzbune" pe... aparta
mentul copricinasei. I-a spart o usă si i-a 
deteriorat interiorul uneia dintre dependin
țe. Fapte consemnate în Codul penal sub 
denumirea „violare de domiciliu". Lucru 
pentru care, la cererea păgubașei, vinovatul 
a fost chemat să răspundă in fața legii...

Nu vom intra în amănunte. Cert este că. 
pentru a o determina De Al. S. să-si retra
gă plîngerea făcută împotriva lui — lucru 
care, potrivit legii. îl scapă de pedeapsă —. 
Gheorghe Novac i-a propus acesteia să re
pare stricăciunile produse apartamentului. 
Lucru cu care Al. S. a fost de acord. Cuan
tumul despăgubirilor a fost fixat la suma 
de 2 900 lei. Pină aici nimic deosebit. Suma 
a fost plătită. Al. S. și-a retras plîngerea. 
Numai că. acum, cel nemulțumit a fost... 
Gheorghe Novac. O dă in judecată pe Al. 

S. (vezi secvența de la începutul acestor 
rinduri) arătind că suma plătită drept des
păgubiri este cu 2 000 lei mai mare depit 
cea absolut necesară. Lucru absolut exact.

Ciudată însă nu <■ atit diferența de ban., 
cit faptul ca cei 2 000 lei in litigiu au fost 
achitați in plus proprietarei apartamentului 
deteriorat nu pentru repararea stricăciuni
lor. ci pentru... a-și retrage plingerea. „Ier
tare" care nu l-a scutit insă pe Gh. N. de 
sancțiunea legii : intruclt mai călcase „pe 
alături", el n-a putut în cele din urmă be
neficia de „clementa" acordată de Alexan
dra Soare contra cost. Vinzarea de „indul
gente" iși merită, la rindul ei, oprobriul 
public.

Din caietul 
grefierului

„Da. e adevărat că. prin reparațiile fă
cute, autoturismul meu ..Dacia 1300“ a. fost 
adus în starea anterioară accidentării : socot 
însă că aprobarea cererii mele prin care 
solicit ca vinovatul să mă despăgubească si 
cu suma de 10 500 lei nu este lipsită de te
mei. banii , in cauză reprezentind daunele 
morale care i se cuvin autoturismului pen
tru accidentul suferit".

(Din „pretențiile" formulate în fata 
Tribunalului județean Brașov de către 
reclamantul C.V., dosar civil nr. 
734/1977).

THus ANDREI
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DECRET
cu privire ia încadrarea personalului 

muncitor in grupele I, II sau III de muncă

ÎNTlLNIREA TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCU 
CU TOVARĂȘUL LUBOMIR STROUGAL

Tn scopul asigurării unor condiții 
din ce in ce-mai bune de muncă și 
reglementării încadrării in grupele 
I. II sau III de muncă în vederea 
pensionării.

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Ari, J. în raport de condițiile, 
complexitatea, solicitarea mai mare 
și importanta muncii, locurile de 
muncă se încadrează in grupele I, 
II sau III de muncă.

Ari. 2. (1) Locurile de muncă care, 
prin natura și specificul lor. fac ca 
munca să se desfășoare in condiții 
deosebite se încadrează permanent 
in grupele I și II de muncă. Anu
mite locuri de muncă unde există, 
de asemenea, condiții deosebite dar 
care pot fi îmbunătățite prin mă
suri tehnice sau organizatorice se 
încadrează temporar in aceste grupe 
și se revizuiesc anual în- raport cu 
modificarea condițiilor.

(2) în grupa I de muncă se 
încadrează cu caracter permanent :

a) minerii și celelalte categorii de 
personal care lucrează în subteran ;

b) personalul care execută prelu
crarea minereurilor radioactive ;

c) scafandrii și chesonierii :
d) personalul de pe platformele de 

foraj marin :
e) personalul navigant din aviația 

civilă care realizează anual numărul 
de ore de zbor minim prevăzut ne 
diferite tipuri de aeronave si func
ția îndeplinită. în anexa nr. 1 ;

f) personalul care execută ope
rații periculoase la fabricarea, ma
nipularea, transportul produselor ex
plozive si al munițiilor si elemente
lor lor cu explozivi de sensibilitate 
mare, inclusiv distrugerea si delabo- 
rarea acestora ;

g) zidarii șamotori care jucrează 
cu cărămizi din silică sau la tempera
turi dc "este 40 grade C :

h) st.e,3ri; care prelucrează țo- 
pitură de sticlă prin suflare cu gura 
și fasonarea acesteia ;

i) vopsitorii de la dublu fund al 
navelor ;

j) personalul care lucrează în 
leprozerii.

(3) în grupa II de muncă se 
încadrează cu caracter permanent :

a) minerii și celelalte categorii 
de personal care lucrează în subte
ran in. minele de sare :

b) personalul care execută dre- 
nuri Ia adincime mai mare de 8 
metri :

c) personalul navigant din avi
ația civilă care realizează cel puțin 
50 la sută din numărul de ore de 
zbor (salturi sau starturi) prevăzute 
in grupa I de muncă :

d) sudorii care lucrează in in
terior la nave, cazane, conducte, ci
lindri de locomotive, stîlpi metalici 
închiși, rezervoare, bazine și alte in
stalații închise :

c) personalul care execută ope
rații periculoase la fabricarea. încer
carea. recepția, verificarea .și mani
pularea munițiilor și a elementelor 
lor cu explozivi de sensibilitate mică.
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Anexele .nr. 1 șt '2 se vor publica 
In Buletinul Oficial al Republicii So
cialiste România.

DECRET
privind unele măsuri tranzitorii referitoare 
la sancționarea și reeducarea prin muncă 
a unor persoane care au săvirșit fapte 

prevăzute de legea penală
în vederea aducerii la îndeplinire 

a Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28—29 iunie 1977 cu privire la 
creșterea rolului unităților socialis
te. al organizațiilor obștești, al ma
selor populare in respectarea lega
lității, sanctionarea și reeducarea 
prin muncă a persoanelor care comit 
abateri și încălcări de la normele de 
conviețuire socială și legile tării,

dină la adoptarea noii legislații pe
nale. ,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialise România decretează :

Ak I. în cazul faptelor prevăzute 
de legea penală, pentru care pedeap
sa aplicată nu depășește 5 ani în
chisoare. instanțele judecătorești, ți- 
nind seama de gravitatea faptei, de 
imprejurările în care a fost comisă 
și de conduită generală a făptuito
rului. vor dispune, de regulă, ca e- 
xecutarca pedepsei să se facă prin 
muncă, fără privare de libertate, in 
unitatea în care acesta este încadrat 
sau în altă unitate, in fabrici. pe 
șantiere, in unități agricole sau fo
restiere ori în alte unităti economice.

cinema
• Rocky : SALA PALATULUI — 
17.15; 20.15. PALATUL SPORTURI
LOR ȘJ CULTURII — 17: 19.30.
< Acești vecini „minunați**:  VIC
TORIA — 9: 11.15; 13.30: 15:45; 18;

• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mania posturilor — 
20. (la Rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu) : Spectacol de sunet și 
lumină „Din stejar, stejar răsare" 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical ,.C, Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19.30.
• Teatrul evreiesc de‘ stat : Al
manah muzical estival — 19.30.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Școala 
generală 36 din str. Coștiiei) : 
Sinziana și Pepelea — 19.30. 

20.15. FLQREĂSCA — 9; 11; 13;
15.30: 18; 20.
• Furnicarul : CENTRAL — 9,15; 
11.30: 13.45: 16: 18.15: 20,30.
<b Cartea junglei — 9; 11.15: 13.30; 
15.45, Maiakovski ride — 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 gră
dină — 20.30., FAVORIT — 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18: 20.15, GRĂDINA
DINAMO — 29.30.
• Pasărea albastră : EFORIE — 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.15; 20.30, BU
ȘEȘTI — 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15:
20.15.
• Minie rece : FESTIVAL — 9.15;
11.30: 13.45: 16: 18.15; 20.30. EX
CELSIOR — 9: 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20.15. MODERN — 9: 11.15;
13.30: 16: 18: 20. la grădină — 20.30, 
GRADINA CAPITOL — 20.15.
• Jaroslaw Dombrowski : BU- 
CEGI — 9; 12: 16: 19.
a Diavolii din Spartîvento : CO- 
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: 

în condițiile stabilite in anexa nr. 2 :
f) personalul care execută direct 

operații de curățire de canale subte
rane. coșuri industriale, canale de 
fum. canale de la unităti de celulo
ză, instalații din rafinării. în. interio
rul cisternelor, rezervoarelor, tancu
rilor și conductelor petroliere ;

g) personalul care execută erme- 
tizări de cabine de avioane cu reac
ție ;

h) personalul din sala mașinilor 
(cazanelor și motoarelor) de pe nave 
oceanice, maritime, fluviale și de pe 
navele care execută lucrări legate de 
forajul marin ; personalul de pe na
vele de pescuit in apele maritime , si 
oceanice (exclusiv personalul auxi
liar) :

i) personalul care execută lu
crări de manipulare și stivuire în săli 
de congelare si camere frigorifice cu 
temperatura sub minus 25 grade C.

(4) Personalul artistic din insti
tuțiile de stat care îndeplinește func
ția de balerin și acrobat se incadrea- 
za in grupa I de muncă, iar perso
nalul artistic din instituțiile de stat 
care îndeplinește funcțiile de solist 
vocal de operă și operetă, instrumen
tist la instrumente de suflat, artist de 
circ cu activitate de Călărie sau dre
suri de animale sălbatice se înca
drează in grupa II de muncă.

Art. 3. (1) Locurile de muncă ce se 
încadrează temporar, oină la luarea 
măsurilor de îmbunătățire a condiții
lor, in grupele I sau II de muncă vor 
fi stabilite anual in limita numărului 
maxim aprobat prin planul national 
unic, prin ordin comun al Ministeru
lui Muncii. Consiliului Sanitar Supe
rior și Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România.

(2) în toate situațiile in care, 
urmare a măsurilor luate, condițiile 
in care se desfășoară activitatea la 
locurile de muncă prevăzute tempo
rar în grupele I sau II de muncă 
s-au imbunătătit ori normalizat, uni
tățile sînt obligate să le includă po
trivit dispozițiilor legale în gruoa de 
muncă corespunzătoare.

Ari. 4. încadrarea în grupele I 
și II se face in limita numărului ma
xim de persoane aprobat anual, de
falcat pe ministere, alte organe cen
trale și consilii populare județene si 
al municipiului București, odată cu 
adoptarea planului national unic de 
dezvoltare economico-socială. astfel :

a) pentru locurile de muncă cti 
caracter permanent, numărul se sta
bilește în raport cu personalul nece
sar realizării producției planificate :

b) pentru cele cu caracter tem
porar. numărul se stabilește in raport' 
cu prevederile programelor de măsuri 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă sau ale documentațiilor teh- 
nico-economice.

Art, 5. Personalul de la cele
lalte locpri de muncă se încadrează 
în grupa III.

Art. 6. (1) Ministerele, celelalte or.- 
gane centrale, comitetele, executive 
ale consiliilor nootilare județene si 
al municipiului București, centralele

Dispozițiile alineatului precedent 
nu se aplică în căzu] infracțiunilor 
grave cum sint : trădarea de patrie, 
spionajul, omorul. lovirile sau Vătă
mările cauzatoare de moarte, infrac
țiunile contra avutului obștesc care 
au avut consecințe deosebit de gra
ve. precum si in cazul celorlalte in
fracțiuni pentru care legea prevede 
pedeapsa închisorii mai mare de 10 
ani.

Ari. 2. în cazul săvirșirii unei fap
te prevăzute de legea penală de că
tre un minor între 14—18 ani. se va 
dispune încredințarea acestuia colec
tivului în care muncește sau invată, 
stabilindu-se. totodată, reguli stricte 
de disciplină și comportare, a căror 
respectare va fi urmărită de colec
tivele de muncă sau învățătură și de 
familie.

Faptele se judecă în colectivele în 
care minorii muncesc sau invată. cu 
participarea reprezentanților colecti
velor de muncă, ai organizațiilor de 
tineret și sindicale, ai școlii, în pre
zenta părinților sau a altor persoane 
în îngrijirea cărora se află minorii.
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20,30. GLORIA — 9: 11,15: 13.30;
15.45: 18: 20.15, GRĂDINA BU-
ZEȘTI — 20.30.
• Pentru mine și prietenul meu
— 9.46: 11.45. O femeie care știe 
ce vrea — 18,30. Amintiri despre 
viitor — 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. TOMTS — 8.45: 11: 13.15; 
15,30: 17.45: 20 la grădină — 20.30.
• Tom și Jerry : DOINA — 9.30; 
11,15: 13: 14.45: 16,30: 18.15: 20.
• Potopul (seriile I-II) : POPU
LAR — 16: 19.15.
• Potopul (seriile III-IV) : VII
TORUL - 9: 12.30: 16: 19.15.
• Un orășel In Texas : FEREN
TARI — 9,30; 11.30: 13.30: 15.30:
17.30; 19.30. GRADINA LIRA —
20.15.
A Ah, Jonathan, Jonathan !: MIO
RIȚA — 9: 11; 13.15: 15.30; 17.45; 
20. GRĂDINA TITAN — 20.30.
GRĂDINA MOȘILOR — 20 30.
• Mere rosti : LIRA — 9; 11,15; 
13.30: 16: 18: 20.
• Dick Turpin : GîțJLESTT — 9:
11 : 13.15: 15.30: 17.45: 20. ARTA — 
9: 11.15: 13 30: 15.45: 18: 20. la
grădină — 20.30.
• Republica din Uzice : PACEA
— 16: 19.15.
• Operațiunea ..Petrol" : VOLGA
— 9: 11.15: 13.30: 15,45: 18; 20.15.
FLAMURA — 11.15: 13.30: 15.45:
18: 20.
A Trenul spre stația „Cerul**  : 
FLAMURA — 9. 

industriale. întreprinderile și institu
țiile sint obligate să ia măsurile ne
cesare pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă, pentru pre
venirea accidentelor și îmbolnăviri
lor 'profesionale, respectarea rigu
roasă a normelor de protecție a mun
cii, pentru apărarea vieții și sănătă
ții personalului muncitor în procesul 
de producție.

(2) în unitățile în care nu au 
fost realizate măsurile prevăzute pen
tru asigurarea unor condiții de muncă 
corespunzătoare se vor întocmi pro
grame de măsuri, pe baza cărora, 
pînă la sfîrșitul anului 1978, sa se 
elimine cauzele care determină exis
tență unor condiții de muncă de-, 
osebite.

(3) Aceste programe vor fi 
dezbătute in adunările generale ale 
oamenilor muncii și aprobate de or
ganele ierarhic superioare, care vor 
urmări și controla sistematic înde
plinirea lor la termenele stabilite.

Ari. 7. (1) Institutele de proiec
tare și cercetare sint obligate să 
prevadă, conform reglementărilor în 
vigoare, încă din faza de proiect, 
toate soluțiile care să asigure condi
ții corespunzătoare de desfășurare a 
muncii, cu respectarea normelor le
gale de tehnica securității și protec
ției muncii, astfel incit să se elimine 
orice pericol de îmbolnăvire său ac
cidentare.

(2) Ministerele, celelalte organe 
centrale și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București sint obligate 
ca. în documentațiile tehnico-eeono- 
mice pentru investiții' ce se supun 
spre aprobare organelor competente, 
să precizeze că sint asigurate con
diții corespunzătoare de muncă.

(3) în cazul în care, cu toate mă
surile tehnice si organizatorice lua
te. mai rămîn locuri de muncă unde, 
prin natura si specificul activității, 
muncă se desfășoară în condiții deo
sebite se vor menționa numărul și 
categoriile de personal care vor lu
cra in aceste condiții.

Art. 8. Ministerul Muncii. Minis
terul Sănătății și Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România vor controla modul de 
respectare a prevederilor prezentu
lui decret și vor informa anual 
Consiliul de Miniștri asupra rezul
tatelor obținute în îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

Art. 9. Anexele nr. 1 și 2 fac 
parte integrantă din prezentul decret.

Ari. 10. (1) Prevederile prezentu
lui decret intră in vigoare la 1 iu
lie 1977.

(?) Pe aceeași dată se abrogă 
Hotărîrea Consiliului de‘Miniștri nr. 
1 061 din 15 mai 1968 pentru stabilirea 
criteriilor de încadrare a locurilor de 
muncă in grupele I si II prevăzute 
de Legea nr. 27/1966 și a organelor 
care fac aceste încadrări, nrecum și, 
Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 
1 296 din 25 decembrie 1975 privind 
completarea hotăririi Consiliului de 
Miniștri nr. 1 061/1963.

Judecata se face de către comisia 
de judecată din unitatea in care mi
norul este încadrat' ori din unitatea 
de învățămîrit in care acesta învață, 
cu participarea unui judecător.

Miri*)rii  neîncadrati în muncă sau 
într-o formă de învățămînt. care să- 
virsesc fapte prevăzute de legea pe
nală vor fi încadrați în muncă, sau, 
după caz. in scoli, urmind să fie ju
decați in colectivele unităților res
pective.

Hotărirea comisiei de judecată 
poate fi contestată în termen de 10 
zile la judecătorie.

Art. 3. în cazuri excepționale, cînd 
minorii între 14—18 ani săvîrșesc 
fapte deosebit de grave, instanța de 
judecată dispune trimiterea lor în 
școli speciale de muncă și reeduca
re unde au obligația să muncească, 
să-și însușească o meserie și să-și 
termine pregătirea școlară. Măsura 
se dispune pe o durată de la 2 la 5 
ani. tînindu-se seama de gravitatea 
faptei, de împrejurările în care a 
fost săvirșită si de conduita gene
rală a făptuitorului.

• Gloria nu cintă : PROGRESUL 
— 16: 18: 20.
• Sfîrșitul legendei : MUNCA — 
9.30: 11.30: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Invincibilul Luke — 9. Cuibul 
salamandrelor — 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20.15 : FLACĂRA.
• Muscă și fugi : COSMOS — 9; 
11.15: 13.30: 15.30. GRĂDINA FLA
CĂRA — 20.30.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COSMOS — 
17,45: 20.
• Joe Kidd : GRĂDINA FESTI
VAL — 20.15. PARC HOTEL —
20.30.
• Pușcă veche ; GRĂDINA BU- 
CEGI — 20.15.
• Benji : GRĂDINA UNIREA — 
20,13.

teatre

Tovarășul Manea. Mănescu. primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, în 
cursul zilei de sîmbătă. cu tovarășul 
Lubomir Strougal, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste Cehoslovace, care își petrece 
concediul de odihnă în tara noastră.

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Emil Bobu. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit sim- 
bătă dimineața delegația Tineretului 
Liber German (F.D.J.) din R.D. Ger
mană. condusă de Egon Krenz. prim- 
secretar al C.C. al F.D.J.. membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., care efectuează o vizită 
in tara noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C.

Cu prilejul primirii s-a evidențiat 
importanta întâlnirilor si a rezultate-, 
lor recentelor convorbiri dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al P.C.R.. președintele Republi
cii Socialiste România, și Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al

Primire la Consiliul Central al U. G. S. R.
Simbătă dimineața. tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., s-a întîlnit 
cu delegația Confederației Sindicate
lor Creștine din Belgia, condusă de 
Jef Houthuys. președinte, care efec
tuează o vizită de prietenie și schimb 
de experiență în țara noastră, la in
vitația Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

într-o atmosferă cordială, priete

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R.. o de

legație a Partidului Liberal Autentic 
— „True Whig'1 — din Liberia, condu
să de McKinley A. Deshield. secretar 
general, se află în tara noastră pen
tru o vizită de prietenie. Delegația 
a fost salutată de tovarășii Vasile , 
Vilcu. președintele Comisiei Centra- j 
le de Revizie si Aidea Militaru. I 
membru al C.C, al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ilfov 
al P.C.R.. de activiști de partid.

Delegația a luat cunoștință de 
realizările poporului roman in, opera 
de edificare a noii societăți, avind 
intilniri cu reprezentanți ai unor or
ganizații de partid și instituții de stat 
și efectuind vizite la unele obiective 
din domeniile economic, social-cul
tural. medical și turistic din munici- 
pjul București, din județele Brașov. 
Constanta și Covasna.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit mulțumiri din 
partea ministrului de externe al Re
publicii Unite Camerun, Jean Keul- 
cha. pentru felicitările adresate cn 
prilejul Zilei naționale a acestei țări.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 iulie. în țară : Vremea va 
continua să $e încălzească. Cerul va 1'i 
variabil, mai mult senin noaptea și. di
mineața. Izolat vor cădea ploi de 
scurtă durată , după-amiaza. Vint slab, 
pînă la potrivit (20—30 km pe oră).

bbbhdbbh a b b a b bbsbbbbb a a a a a
(Urmare din pag. I)

Apreciind eforturile depuse de 
constructori pentru desfășurarea lu
crărilor. secretarul general a subli
niat deopotrivă necesitatea intensifi
cării ritmului de muncă, înlăturării 
unor deficiențe in executarea lucră
rilor, adoptării, celor mai eficiente 
măsuri pentru încheierea lor grabnica, 
astfel îheît viața civică și comercială 
a Capitalei să-și reia din plin, în 
toate locurile, cursul normal.

Indicațiile date cu nrileiul vizitei 
de lucru relevă, totodată, concluzii 
de maioră semnificație pentru con
structorii de pe toate șantierele tă
rii. fiind de natură să asigure mo
bilizarea eforturilor- acestora in 
direcția recuperării restantelor care 
au survenit la anumite obiective și 
capacități, accelerării generale a rit
mului de execuție. îmbunătățirii în
tregii activități de investiții.

Cuprinderea în itinerarul vizitei de 
lucru si a Expoziției de tehnologii 
moderne pentru manipularea mărfu
rilor evidențiază caracterul sistema
tic al preocupărilor conducerii parti
dului de a analiza în mod direct și 
rînd pe rînd activitatea în toate ra
murile și sectoarele economiei națio
nale, modul in care se acționează con
cret pe linia introducerii progresului 
tehnico-stiintific — factor esențial al 
creșterii eficientei economice și obi
ectiv fundamental al actualului cin
cinal.

Prosperitatea 
economică 
— izvorul bunăstării

Ansamblul de măsuri adoptat de 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii privind dezvoltarea mai rapidă a 
economiei și ridicarea nivelului de 
trăi. Chemarea adresată tuturor lu
crătorilor din industrie, construcții și 
transporturi au găsit un larg ecou în 
rindurile colectivelor de muncă din 
economie, hotărîte să întimpjne cu' 
rezultate cit mai bune Conferința 
Națională a partidului, să sărbăto
rească cu noi realizări împlinirea a 
trei decenii de la ’ proclamarea Re
publicii. Sint elocvente in acest sens 
eforturile în direcția ridicării nivelu
lui tehnic și calitativ al producției, 
creșterii mai rapide a productivității 
muncii, cu mult peste prevederile 
planului, folosirii intensive a capa
cităților de producție, diminuării 
cheltuielilor materiale de producție, 
întronării unei riguroase discipline si 
ordini in producție.

Si în agricultură s-a muncit cu spor 
la recoltarea păioaselor. însămințarea 
culturilor duble și întreținerea cul
turilor. Există de pe acum certi
tudinea — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la congres — că 
producția de orz. griu si secară va fi 
superioară celei de anul trecut Cu 
atît mai mult se impune mobilizarea 
tuturor locuitorilor satelor la strin- 
gerea grabnică a recoltei, pentru 
a evita orice risipă, executarea 
în timp optim a tuturor celorlalte lu
crări de întreținere a culturilor. în- 
sămîntarea unor suprafețe cit mai

Cu .acest prilej au fost abordate 
probleme ale dezvoltării relațiilor de 
colaborare si cooperare in domeniul 
economic. în știintă și tehnologie, 
precum și al extinderii schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie 
și stimă reciprocă.

P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, .pentru inten
sificarea. De mai departe, a rela
țiilor de Prietenie si cooperare dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
pentru extinderea legăturilor dintre 
tinerețnl din Republica Socialistă 
România și tineretul din R. D. 
Germană.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, au par
ticipat tovarășii Ion Traian $tefă- 
nescu. nrim-seeretar.aj C.C. al U.T.C.. 
Nicu Ceaușescu si Radu Enache. se
cretari .ai C.C. al U.T.C. ■

A fost prezent Joachim Loschner, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.D. Ger
mane la București.

nească. a avut loc un schimb de in
formații cu privire la activitatea și 
preocupările actuale ale celor două 
organizații, sindicale, precum și în 
legătură cu unele probleme ale miș
cării sindicale internaționale. S-a 
exprimat dorința reciprocă de dez
voltare și diversificare în continuare 
a relațiilor bilaterale in interesul 
oamenilor muncii din România și 
Belgia.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATLETISM: între
ceri feminine de va
loare europeană pe 

stadionul 
Republicii

Pe stadionul Republicii din Capitală 
se. vor desfășura; astăzi întrecerile u- 
neîa dintre semifinalele „Cupei Euro
pei — Bruno Zauli" la atletism fe
minin. la care participă echipele El
veției. Finlandei, Frântei. Italiei.. Iu
goslaviei. Portugaliei. U.R.S.S. și 
României. Primele două clasate se 
vor califica pentru finala A a com
petiției (programată la Helsinki în zi
lele de 13 si ,14 august). iar următoa
rele două pentru finala B (6 august, 
in orașul cehoslovac Trinec).

Primul 'start. în proba de 400 m 
garduri, se va da la ora 17.00.

(Agerores)

predominîbd din . sectorul vestic. Tem
peraturile ' minime vor fi cuprinse în
tre 1.0?,și 20 de grade, izolat mai cobo- 
rîte îri‘ estul' Transilvaniei la începutul 
intervalului, iar cele ■ maxime intre 22 
și 32 de grade. în București : Vremea 
va continua să se încălzească. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin noaptea 
și dimineața. Condiții favorabile ploii 
de scurtă >,durată după-ramiaza. Vînt în 
general slab. Temperatura în ■ creștere, 
îndeosebi la începutul intervalului.

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

mari destinate celei de-a doua 
recolte.

Elortitrile oamenilor muncii de la 
orașe și sate sint puternic stimulate 
de 'Convingerea' «a prosperitatea eco
nomiei naționalefeste izvorul — uni
cul izvor 1 — al creșterii bunăstării 
poporului. Tocmai rezultatele obți
nute în dezvoltarea economiei au fă
cut, posibilă adoptarea Programului 
de creștere mai accentuată a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. Con
secvența cu care partidul și statul 
urmăresc materializarea acestui pro
gram, aplicarea exemplară a princi
piilor eticii si echității socialiste 
si-a găsit o elocventă expresie 
in adoptarea decretelor Consiliului 
de Stat, publicate în cursul acestei 
săptămini, cu privire la majorarea 
pensiilor unor largi categorii de ce
tățeni. a retribuției cadrelor militare, 
alocațiilor de stat pentru copii, aju
toarelor p'entru mamele cu mai multi 
copii, indemnizațiilor de naștere, în
cadrarea personalului muncitor în 
grupele I. II si III de muncă.

Aplicarea. încă in prjma parte a 
actualului cincinal, a acestor măsuri 
constituie o puternică ilustrare a 
justeței politicii partidului, care si
tuează permanent în centrul preocu
părilor omul, ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Rodnice dialoguri 
internaționale

Abordind probleme de excepțională 
însemnătate pentru dezvoltarea în 
ritm mai intens a economiei națio
nale și ridicarea nivelului de trai al 
întregului nostru popor. Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii a reafirmat orientările pro
gramatice ale politicii externe a 
României socialiste, profunda sa an
gajare lată de soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

Analiza științifică a realităților si 
cerințelor obiective ale dezvoltării 
contemporane, a profundelor schim
bări revoluționare, naționale si socia
le. petrecute pe arena mondială, 
cuprinsă in Expunerea secretarului 
general al partidului este însoțită de 
convingerea că marile posibilități de 
progres social si <le consolidare a pă
cii pot fi cu adevărat fructificate si 
concretizate numai prin eforturile 
conjugate ale tuturor forțelor revo
lutionarc. democratice și progresiste 
ale lumii.

Tn acest context s-au înscris întil
nirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din cursul acestei săptămini-cu pre
ședintele Partidului Comunist Fin
landez. Aarne Saarinen, convorbirile 
cu primul ministru al Guvernului Re
publicii Burundi, locotenent-colonel

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AFGANISTANULUI

Excelenței Sale Domnului MOHAMMAD DAOUD
Președintele și primul ministru al Republicii Afganistan

Cea de-a patra aniversare a Republicii Afganistan îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa, in numele guvernului, poporului român și al meu 
personal, dele , mai sincere felicitări și calde urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul prieten al Afganista
nului.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-afgane 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul ambelor noastre popoare, 
al păcii și colaborării internaționale, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cunoscut ca unul 
dintre cele mai vechi 
state ale Asiei. Afga
nistanul se numără in 
același timp printre 
cele mai tinere repu
blici ale acestui con
tinent. Abolirea mo
narhiei. in urmă cu 
numai patru ani (17 
iulie 1973). a deschis 
o nouă etapă in isto
ria poporului de la 
poalele munților Hin- 
dukuși, a luptei sale 
pentru transformări 
social-economice în
noitoare. Reforma a- 
grară din august 
1975 a limitat supra
fețele deținute de 
marii moșieri, contri
buind la ameliorarea 
soartei celei mai nu
meroase categorii so
ciale (din cei 18 mi
lioane de locuitori ai 
Afganistanului. peste 
80 la sută trăiesc la 
sate) si la organizarea 
primelor forme coope

ratiste. Planul de dez
voltare (1976—1983) 
reflectă, totodată, preo
cuparea pentru sti
mularea producției in- 
dustrial-agrare și creș
terea venitului natio
nal. Se prevede reali
zarea a peste 200 de 
proiecte, o atentie deo
sebită urmind a fi a- 
cordată ridicării unor 
baraje hidroenergeti
ce. extinderii suprafe
țelor irigate, mecani
zării agriculturii, va
lorificării resurselor 
minerale ale tării. S-au 
luat totodată măsuri 
in vederea lichidării 
analfabetismului si 
extinderii asistentei 
medicale.

Solidar cu lupta po
poarelor din tarile în 
curs de dezvoltare 
pentru progres so
cial și o viață 
mai bună, poporul ro
mân urmărește cu viu 
interes eforturile de

Finala „Pentatlonului atletic școlar"
La Arad, pe stadionul „Gloria", 

continuă să se desfășoare astăzi fi
nala ..Pentatlonului atletic școlar-' — 
ediția a IX-a. populară competiție 
organizată de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

înscrise în acest an in cadrul larg 
si stimulativ al ..Daciadei". etapele 
preliminare ale acestei competiții au 
mobilizat un mare număr de elevi 
din 1 390 de unităti de învătămînt, 
fapt care si-a adus contribuția la 
popularizarea atletismului ca sport 
școlar. în mod firesc, din rindurile 
numărului foarte mare de concurenți 
au ieșit la suprafață fete si băieți cu 
aptitudini pentru diferitele probe 
atletice. De exemplu, s-au distins 
prin rezultate la fazele județene e- 
levii clujeni Melania Cîmpeanu (5,70 
m — lungime) si Gheorghe Selea 
(15 m — greutate), bucureștenii Cris
tian Rădulescu (6.96 m — lungime și 
1.96 m — Înălțime) : Sorin Rizea. din 
Ocna Mureșului, a reușit o săritură

BALCANIADA DE TENIS
întilnirile disputate sîmbătă la are

na Progresul din Capitală, in cadrul 
campionatelor balcanice de tenis, s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
feminin : România — Grecia 3—0 ; 
Iugoslavia — Bulgaria 2—1 ; mascu
lin : Bulgaria — Turcia 3—0 : Româ
nia — Grecia 2—0. (Jocul de dubiu 
s-a întrerupt din cauza întunericului).

Edouard Nzambimana — cărora le 
consacram în acest număr al ziaru
lui un comentariu distinct — cu dele
gația Organizației Poliției', Unificate a 
Frontului National din R.D.P. a Ye
menului. Aceste intilniri au prilejuit 
abordarea unor probleme de deose
bită importantă ale vieții internațio
nale. subliniindu-se însemnătatea in- 
tăririi unității tuturor forțelor anti- 
imberiâliste pentru asigurarea tri
umfului ideilor păcii, libertății, inde
pendentei naționale si progresului 
social in întreaga lume.

In același timp. România își dez
voltă continuu legăturile cu toate 
statele, fără deosebire de pripduire 
socială, inclusiv cu țările cu un grad 
înalt de dezvoltare economică, spo- 
rindu-și neîntrerupt participarea la 
diviziunea internațională a muncii.

Un exemplu în acest sens oferă 
cea de-a IV-a sesiune a Consiliului 
economii' româno-american. desfășu
rată la New York. Subliniind in me
sajul adresat participantilor la se
siune. ca un fapt pozitiv, creșterea 
schimburilor româno-americane. to
varășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat dorința tării noastre de a asi
gura acestor relații, pe baza deplinei 
egalități în drepturi si avantajului 
reciproc, o perspectivă clară, de lun
gă durată, care să le confere stabi
litate. să permită angajarea unor ac
țiuni de anvergură prin promovarea 
unor forme moderne de cooperare in 
producție, cercetare și desfacere.

Pentru o abordare 
constructivă 
a problemelor 
securității europene

Tn săptămîna ce se încheie, dele
gațiile participante la întilnirea pre
gătitoare de la Belgrad au continuat, 
într-o atmosferă constructivă, exami
narea problemelor referitoare la or
dinea de zi și modalitățile de desfă
șurare a reuniunii nroOriu-zise din 
toamnă. Tn ședința plenară de vineri, 
delegațiile țărilor neutre și nealiniate 
au prezentat un proiect de document 
care sintetizează, intr-un mod echili
brat și constructiv, opiniile exprimate 
de delegațiile participante, incluzind 
in unele prevederi concrete idei si 
propuneri avansate de țara noastră. 
Acest fapt denotă posibilitatea de a 
se ajunge la înțelegeri corespun
zătoare țelurilor și necesității 
de a se face noi progrese in domeniul 
sectiritătii Si cooperării europeni’. 
După cum se știe România a mili
tat și militează pentru ca această 
reuniune să asigure transpunerea in 
viață a Actului final, conceput ca un 

puse de poporul afgan 
pe linia consolidării 
tinerei- republici, ac
celerării mersului ei 
înainte. între Româ
nia si Afganistan s-au 
stabilit și se dezvoltă 
relații de prietenie si 
colaborare. O expresie 
a acestor raporturi o 
constituie rezultatele 
cooperării româno-af- 
aane in domeniul pros
pecțiunilor. al exploa
tării bogățiilor subso
lului si in alte dome
nii de activitate. Cu 
ocazia diverselor intil
niri si contacte romă- 
no-afgane. cele două 
părți și-au exprimat 
dorința comună de a 
extinde conlucrarea 
lor pe multiple pla
nuri. în. interesul am
belor popoare, al păcii 
si colaborării interna
ționale.

N. I,.

deosebit de valoroasă la lungime : 
7.15 m 1

Dună cum ne comunică Secția de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei si sport a C.C. al U.T.C., 
la finala de la Arad participă 
cele mai bune 16 echipe de pentat- 
Ion atletic din tară (echipe de scoli), 
din București. Clui-Napbca. Craiova, 
lași. Birlad. Suceava. Ocna Mureșu
lui si Sibiu — la masculin, și din 
București. Clui-'Napoca. Deva. Cra
iova. Baia Mare. lași. Birlad si Piatra 
Neamț — la feminin.

în aceeași perioadă de timp, la 
Arad are loc și finala ..Concursu
lui de ștafete al elevilor", cu par
ticiparea echipelor școlare cam
pioane din toate iudețelo tării. Or
ganizată. de asemenea, de C.C. al 
U.T.C.. această primă ediție a între
cerii s-a bucurat de mult interes, 
fam dovedit si de cele 4 500 de echipe 
selecționate de scoli care au concurat 
in fazele preliminare.

întilnirea Bulgaria — Grecia. între
ruptă vineri, a revenit cu scorul de 
2—1 formației bulgare.

Competiția se încheie astăzi cu 
meciurile : România — Bulgaria și 
Iugoslavia — Turcia la masculin. 
Grecia — Turcia si România — Iu
goslavia la feminin.

tot unitar, să ducă Ia concretizarea 
unor noi măsuri, menite să adînceas- 
eă procesul de destindere și edificare 
a securității. îndeosebi prin acțiuni 
efective pe linia dezangajării si dez
armării pe continent. In acest sens, 
activitatea desfășurată de tara noas
tră s-a înscris pe linia eforturilor de 
a se ajunge Ia acorduri reciproc ac
ceptabile și la crearea unui climat 
care să asigure reuniunii din toamnă 
o desfășurare constructivă, cu rezul
tate pozitive, corespunzător așteptă
rilor și năzuințelor popoarelor.
In consens
cu interesele vitale 
ale popoarelor

Actualitatea politică vest-ouropeană 
a consemnat in această sântămipă un 
sir de evoluții pozitive în Italia și 
Spania, îndreptate spre elaborarea u- 
nor programe. îndeosebi în domeniul 
economic, urmărind realizarea unui 
consens national cit mai larg. Tn parla
mentul italian a fost adootat progra
mul de guvernămint. convenit jntre 
cele sase partide ale ..arcului consti
tutional". inclusiv P.C.I.. pentru în
sănătoșirea vieții economice si sociale 
a tării. In același timp, noul guvern 
spaniol, format după alegeri, si-a a- 
nuntat intenția de a efectua o amplă 
reformă economică si de a nregăti 
cadrul elaborării unei constituții. în 
vederea acestor măsuri premierul 
spaniol avind convorbiri cu liderii 
partidelor comunist si socialist-mun- 
citoresc. Viața confirmă astfel au
dienta crescîndă a comuniștilor în 
cele două țări, consecință firească a 
eforturilor depuse pentru căutarea ci" 
soluții problemelor apărute. în func
ție de realitățile naționale specifice, 
concrete, pentru dezvoltarea colabo
rării si înțelegerii cu partidele so
cialiste. social-democrate. cu alte 
forte progresiste, inclusiv creștine. în 
interesul oamenilor muncii și al po
poarelor respective.

Evenimentele pqtrecute in Africa 
australă au evidențiat încă o dată a- 
nacronismul regimurilor rasiste din 
Africa de Sud și Rhodesia, care în 
încercarea zadarnică de a opri în' loc 
evoluția implacabilă a istoriei, de a 
înăbuși lupta popoarelor oprimate, a- 
f rmarea tot mai intensă a mișcărilor 
de eliberare, au recurs la noi acte de 
provocare și represiune. Condamntnd 
energic acțiunile agresive ale rasiști
lor. partidul și statul nostru sprijină 
cu consecventă cauza dreaptă a po
poarelor din Namibia și Zimbabwe, 
militează ferm pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului și neocolo- 
nialismului. a politicii rasiste și de 
apartheid.

★
încheind o săotămînă bogată In 

realizări si evenimente politice, no- 
pn"ul nostru are satisfacția de a fi 
participant activ la cauza întăririi 
forțelor socialismului, progresului so
cial si păcii în lume, de a înscrie nu
mele patriei noastre printre militenfii 
neobositi pentru solutionarea con
structivă. democratică a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea con
temporană.
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întîlnirea pregătitoare 
a reuniunii general-europene 

Intervenția șefului delegației române
BELGRAD 16; — (De ]a trimisul 

special Agerpres). în cadrul ședinței 
de vineri a intîlnirii pregătitoare a 
reuniunii tarilor participante la Con
ferința pentru securitate și cooperare 
în Europa, șeful delegației iugoslave, 
ambasadorul Milorad Pesici. a pre
zentat, in numele delegațiilor Aus
triei. Ciprului, Elveției. Finlandei, 
Iugoslaviei. Liechtensteinului. Maltei, 
San Marino si Suediei, un . proiect 
de document - privind ansamblul pro
blemelor asupra cărora actuala, rep-, 
liiuiie trebuie să adopte decizii. El a 
expus considerentele autorilor în le
gătură cu numărul și conținutul 
punctelor ordini 1 de zi a reuniunii 
principale, precum și in ceea ce pri
vește numărul și titulatura organelor 
de lucru șl celelalte modalități de 
desfășurare a lucrărilor reuniunii din 
toamna.

în intervențiile lor. delegațiile Po
loniei, Spaniei, Greciei, Belgiei, Bul
gariei și R.D. Germane au apreciat 
eforturile depuse de țările coautoare 
în 'direcția identificării de propuneri 
unanim acceptabile și au subliniat, că 
propunerea reprezintă o bună bază 
de discuții.

Referindu-se la documentul pre
zentat intîlnirii pregătitoare de cele 
nouă țări, șeful delegației române.

• PANMUNJON

întrunirea Comisiei militare de armistițiu
PANMUNJON 16 (Agerpres). — La 

Panmunjon a avut loc cea de-a 385-a 
reuniune a Comisiei militare de ar
mistițiu — transmite Agenția cen
trală telegrafică coreeană (A.C.T.C.). 
în legătură-cu infiltrarea elicopteru
lui militar american . in spațiul ae
rian al R.P.D.’Coreene. generalul Han 
Ju Kyung, reprezentantul părții 
R.P.D. Coreene, a declarat că inci
dentul nu s-ar fi soldat cu un sfir- 
șit nefericit dacă echipajul american, 
ar fi dat curs somației, ca după a- 
terizare să rămină la sol si n-ar fi 
încercat să fugă. El a subliniat că 
partea americană trebuie să ia mă
suri pentru ca o asemenea situație 
să nu se mai repete, relevind, tot
odată, că partea R.P.D. Coreene tra
tează incidentul cu îngăduință, pen
tru ca acesta să nu ducă la compli
carea situației.

Luind notă de faptul că partea1 a- 
mericană a admis că elicopterul for
țelor S.U.A. a intrat in .spațiul ae
rian al părții R.P.D. Coreene, că și-a 
exprimat regretul pentru aceasta. 
Han Ju Kyung. apreciind că partea 
americană va lua măsurile adecvate 
pentru ca v.n astfel de incident să nu 
se mai repete in viitor, a declarat

„Asemenea cazuri nu sint nici 
noi. nici neobișnuite in peisajul 
social al Europei occidentale.
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în parlamentul italianAprobarea documentului
ROMA 16 (Agerpres). — Textul 

moțiunii prezentate parlamentului 
italian de cele sase partide ale „ar
cului constituțional" a fost aprobat in 
noaptea de vineri prin scrutin se
cret, de Camera Deputaților — cu 
442 de voturi pentru și 87 contra, 
Documentul apreciază că este nece
sar ca toate forțele sociale si parti
dele interesate să se angajeze pen
tru a asigura soluționarea celor mai 
grave probleme ale tării. Se preco
nizează , măsuri pentru a spori pro
ducția, pentru a permite creșterea 
numărului celor utilizați in procesul 
muncii, refiucind totodată, gradat, 
procentul inflației. Se prevăd, de a-

„DE LA ÎNCEPUT DE DRUM - CU ILUZII SPULBERA TE"
ȘOMAJUL ÎN RÎNDURILE TINERETULUI

9

„Tineri fdrd perspective", „Generația celor lipsiți de speranțe", 
„Lo început de drum cu Iluzii spulberate"; apariția cu regu
laritate, do mai multă vreme, In paginile presei occidentale, a unor 
articole purtind asemenea titluri vine să ilustreze îngrijorarea 
crescîndă în fața proporțiilor fără precedent atinse de șomaj în 
rîndurile tinerilor din țârile capitaliste. Departe de a i se fi găsit 
vreo soluționare eficientă, această problema, în' condițiile prelungi
rii Impasului din economie, a devenit un fenomen cronic, cu perspec
tive de duratd, pe ansamblul lumii capitalului. De la absolvenți ai di
feritelor școli de calificare profesională, pînâ la posesorii de diplome 
ale învdțdmîntului superior, milioanele de tineri nu întrezâresc, după 
ani și ani de strădanii, nici o șansa de a se bucura de dreptul , cel 
mai elementar al omului — dreptul la muncă. Semnificative pentru 
acuitatea problemei în discuție sînt spațiile largi ce le consacră în 
continuare problemei șomerilor tineri publicațiile occidentale.

„NU, ȘOMAJULUI! SLUJBE PENTRU TINERI!"

...stă scris pe pancartele purtate de participant! la o mare demonstrație

ambasadorul Valentih -Lipatti, l-a 
apr.eciat drept un document. •; care 
reușește să ‘sintetizeze. iptr-un mod 
echilibrat, constructiv,''' preocupările 
și punctele de vedere, exprimate de 
delegațiile țărilor participante, - do
cument ce merge în direcția creării 
tuturor condițiilor pentru ca întîlni
rea de la Belgrad să-și indeplinească 
obiectivele ce i-au fost stabilite prin 
Actul final al Conferinței pentru se
curitate și cooperare irr "Europa: “O- 
prindu-se asțujiră unor prevederi 
concrete ale do&urpehtului, șeful ;. de
legat iei noastre a relevat cu' satis
facție că'ei cuprinde idei și propu
neri avansate de dele'gația română 
in cadrul intîlnirii pregătitoare, așa 
cum sînt cele referitoare la necesi
tatea examinării de propuneri con
crete la reuniunea principală, elabo
rarea și adoptarea de decizii ale re
uniunii care să permită stimularea 
procesului de' aplicare ' a Actului fi
nal. elaborarea și adoptarea unui do
cument final al reuniunii, crearea, 
alături, de plenara reuniunii, a unor 
organe de lucru care să asigure o 
examinare aprofundată a rezultate
lor obținute în procesul • dc aplicare 
a Actului final și care să adopte mă
suri de acțiune in viitor.'

că partea R.P.D. Coreene va trans
fera părții americane, din conside
rente umanitare, pilotul în viață și 
corpurile celor decedați.

în ce privește cererea părții.S.U.A. 
de returnare a elicopterului doborit, 
reprezentantul părții. R.P.D. Coreene 
a declarat că elicopterul a fost dis
trus la doborîre, astfel incit nu mai 
poate fi înapoiat.

★

PANMUNJON 16 (Agerpres). — A- 
miralul Warren Hamm, reprezentan
tul oărtii S.U.A. în Comisia milita
ră de armistițiu, a, declarat că in
trarea elicopterului militar american 
în spațiul aerian al R.P.D. Coreene 
constituie un incident „regretabil", a- 
firmînd că aceasta a fost o ..pătrun
dere neintenționată",— transmite a- 
genția Associated Press.

La Washington, secretarul de pre
să al Casei Albe, Jody Powell, a de
clarat că președintele Jimmy Car
ter „salută eliberarea supraviețuito
rului incidentului și reriiitferea cor
purilor celor trei militari de către 
R.P.D. Coreeană".partidelor constituționale
semenea. reforme in sectorul poliției 
si in sectoare similare.

în legătură cu administrația loca
lă. acordul prevede, in esență, trans
ferarea unor funcțiuni ale aparate
lor centrale către regiuni și comune. 
Se au in vedere, de asemenea, re
forme in domeniul invătămintului. al 
presei și radioteleviziunii.

în cuvlntul său de motivare a 
votului comuniștilor. președintele 
grupului parlamentar al P.C.I. in Ca
mera Deputaților. Alessandro Natta. a 
relevat că. deși rămîne în continua
re nerezolvată problema creării în 
Italia a unei noi majorități parla
mentare. a unui-guvern, de uniune 
democratică. P.C.I. se angajează pen
tru înfăptuirea programului comun.

!■ Președintele Republicii Zair a primit 
pe viceprim-minislrul guvernului român

KINSHASA. 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zair. Mobutu 
Șese Seko. a primit pe tovarășul Ton. 
Pata», vicemim-ministru. ministrul 
comerțului exterior si cooperării e- 
conomice internaționale.

' Cu acest prilej a fost transmis, din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii' Socialiste 
România, un mesaj de prietenie, 
precum'si cordiale urări de sănătate 
personală si de prosperitate' pentru 
ppporul zairez.

'Mulțumind, cu cordialitate , pentru 
mesaj, președintele Mobutu Seșe. Seko 
a adresat, la rindul său. cele mai

R. $ F. IUGOSLAVIA

Vizita delegației române de activiști de partid din armata
BELGRAD 16 (Agerpres). — Todo 

Kurtovici. secretar ăl Comitetului 
Executiv .al Prezidiului C.C, al U,C.I... 
a primit vineri delegația română de. 
activiști de partid din armată.' con
dusă de general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu. adjunct al ministrului apă
rării naționale și. secretar ai Consi
liului Politic Superior al Armatei.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă de prietenie și cordialita
te. au luat parte general-colonel 
Dane Petkovski. adjunct al secreta
rului federal pentru apărarea națio
nală a R.S.F. Iugoslavia, și general- 
locotenent Predrag Djurici. șeful Di

încheierea sesiunii Conferinței asupra dreptului mării
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

-—La sediul din .New York al Na
țiunilor . IJnite s-au încheiat lucrări
le celei de-a șasea sesiuni a Con
ferinței O.N.U. asupra dreptului mă
rii. Următoarea sesiune a Conferin
ței va avea loc la Geneva, începînd 
din martie 1978.

în. cursul sesiunii do la New. York, 
delegația română, condusă de Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, a avut o participare

agențiile de presă transmit:
Luind cuvîntulla adunarea 

festivă a minerilor polonezi, care a 
avpt loc la Katowjce. Edward .Qierei-r., 
prim-secrctar al C.C. al P.M.'U.P.. a 
relevat succesele obținute de industria 
extractivă a cărbunelui, rolul pe care 
această ramură de activitate îl are 
în viața economică a țării. Condu
cerea de partid și de stat, a subliniat 
el. manifestă o grijă permanentă 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de muncă minerilor, pentru 
ridicarea nivelului lor de viață.

In onoarea delegației de 
partid și de stat vietnameze, 
condusă de Le Duan, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Vietnam, și 
Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Viet
nam, prim-ministru al Guvernului 
R.S. Vietnam, care efectuează o vi
zită oficială de prietenie în R.D-P- 
Laos, a fost organizat uri miting in 
capitala țării-gazdă. Președintele 
R.D,P. Laos, Sufanuvong, â rostit 
un cUvint de salut după care Kaiso- 
ne Phomvihane. secretar general al 
Comitetului Executiv al C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar Laoți
an. prim-ministru al Guvernului

-—

Vidul unei existențe 
fără rost...

Din revista americană „TIME" re
producem acest tablou sintetic ilus
trat cu cifre concludente : „Milioa
ne de tineri șomeri între 16 și 24 d» 

In FRANȚA, din totalul șomerilor, tinerii reprezintă JȚ £ la sută. In 
R.F.G. se înregistrează proporția cea mai scăzută —24 8 Ia sută- ln 
MAREA BRITANIE procentajul este de 35 la sută. în ITALIA, din 
șomerii, pe întreaga țară, 3^,8 la sut* sînt tineri. Dar unii experți Ita
lieni sint de părere-că procentajul real ar fi aproape IR la sută. Graficul de mai sus reprezintă ponderea tineretului fără lucru în țările 

O.C.D E.

bune urări de sănătate șî fericire 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și de mari succese poporului prieten 
român.

Tovarășul Ion Pățan a participat, la 
Ziua României de 'ia Tirgul inter
național de la Kinshasa și a avut in- 
titniri cu comisarul de stat pentru 
afacerile externe și cooperarea in
ternațională, cu comisarul "de stat 
pentru comerț, cu guvernatorul 
Băncii Zairului, precum și cu alte 
personalități zaireze.

La convorbiri a participat, de ase
menea. Octavian Luțaș. ambasadorul 
României in Republica Zair.

recției Politice a Secretariatului Fe
deral pentru Apărarea Națională.

Au fost dn fată, de asemenea, am
basadorul României. Virgil Cazacu. 
si atașatul militar, acro si naval al 
tării noastre la Belgrad, colonel Ni
colae Catană.

în aceeași zi. oaspeții au avut o 
întrevedere cu general-colonel Genial 
Sarat. secretar al Comitetului confe
rinței organizației U.C.I. din Armata 
populara iugoslavă.

La Academia militară politică, 
șeful delegației române a făcut o 
expunere despre concepția Partidului 
Comunist Român privind apărarea 
națională.

activă în redactarea proiectelor de 
convenție din. cele trei comisii de. 
lucru ale Conferinței, insistînd asu
pra necesității reflectării în textul 
convenției a cerințelor instituirii u- 
nei noi ordini economice si politice 
internaționale, a folosirii mării — pa
trimoniu comun al umanității — în 
interesul tuturor popoarelor și. în pri
mul rind. al țărilor în curs de dez
voltare.

R.D.P. Laos, și Fam Van Dong au 
rostit, cuvintări. transmite agenția 
V.N.A.

Membrii Consiliului de 
Securitate au căzut de acord să 
se îritilnească luni și marți pentru a 
examina cererea R. S. Vietnam de a 
fi admisă în Organizația Națiunilor 
Unite, a anunțat un purtător de cu- 
vint al O.N.U.

Ansamblul folcloric „Călușul" 
din Scornicești a participat în
tre 9 și J6 iulie la Festivalul in
ternațional dc muzică și dansuri 
populare desfășurat in regiunea 
Newcastle, din Marea Britanie. 
Spectacolele susținute de an
samblul românesc s-au bucurat, 
dc un deosebit succes, la ele 
participînd un numeros public. 
Suverana Marii Britanii, Regina 
Elisabeta a Il-a, aflată intr-o 
vizită in regiunea de nord a An
gliei. a participat la un specta
col special oferit pe Stadionul 
central din Newcastle de unele 
dintre formațiile participante, 
printre care și ansamblul „Că
lușul".

ani colindă fără rost pe străzile prin
cipalelor orașe ale țărilor vest-euro- 
pene, S.U.A., Canadei. De altfel, „a 
se vintura de colo-coto" a devenit o 
ocupație în eine — expresie dra
matică a unui trai precar. Ziua li 
se scurge rătăcind dintr-un loc în 
altul, doar-doar vor găsi ceva de 

lucru. Iar seara, după asemenea pe
regrinări cotidiene, cel mai adesea 
fără rezultat, se adună, solidari prin 
simtâmîhtul comun al vidului unei 
existente debusolate. prin localuri 
mizere, amăgindu-se cu iluzorii visuri 
de viitor".

Licențiatul 
în filozofie - 

vînzător 
de floricele

Tinărul care vinde floricele 
intr-un cinematograf' din Roma 
vorbește cu volubilitate despre 

Ș Descartes Și Spinoza ! el este li
cențiat in filozofie — scrie re
vista ..NEWSWEEK" intr-un ar
ticol intitulat , in mod semnifica- i 
tiv ..Vn tineret care nu mai știe 
ce este optimismul".

La Messina, in Sicilia, consi
liul orășenesc a angajat doi ab
solvenți ai facultății de științe 
juridice pe posturi de gunoieri !

Cursul ascendent al relațiilor 
româno -burundeze ’

Tara noastră a avut ca oaspete în 
aceste zile pe primul ministru al 
Guvernului Republicii Burundi, loco- 
tenent-colonel Edouard Nzambimana, 
întreaga desfășurare a vizitei evi
dențiind bunele relații de prietenie, 
solidaritate si colaborare statornici
te între cele două țări și popoare.

Este bine cunoscut că România so
cialistă acordă. în spiritul orientări
lor programatice ale Congresului al 

: Xl-lea al partidului, o atenție deose
bită promovării pe multiple planuri 
a raporturilor de strinsă conlucrare 
eu țările in curs de dezvoltare, cu 

I statele nealiniate, cu toate țările care 
pășesc pe calea afirmării libere, in
dependente. Tocmai acestui cadru i 

I se circumscriu și recentele convorbiri 
! dintre România și Burundi, țări care, 
i deși sint depărtate din punct de ve- 
! dere al așezării geografice si se deo- 
| sebesc prin orinduire si condiții so- 
j cial-istorice sau număr , de locuitori, 
J sînt animate de aceleași idealuri ale 
j păcii, libertății și progresului.

Primirea de către tovarășul Nicolae 
j Ceaușescu a oaspetelui — marcind 
I momentul culminant al vizitei — a 

prilejuit afirmarea satisfacției ambe
lor țări pentru evoluția fructuoasă a 
legăturilor de conlucrare multilate
rală româno-burundeze, a hotăririi 
reciproce de a conferi acestor legă
turi noi dimensiuni, de a întări soli
daritatea in lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului. pentru făurirea unei 

j lumi mai bune si mai drepte.
I Convorbirile dintre primul ministru 

al guvernului român, tovarășul Ma-
1 nea .Mănescu. și primul ministru al 
i guvernului burundez, desfășurate în- 
I tr-o atmosferă de deplină înțelegere 
j reciprocă, s-au caracterizat printr-un 

pronunțat caracter de lucru. Trece
rea în revistă a evoluției relațiilor 
bilaterale a prilejuit evidențierea 
unui șir de realizări îmbucurătoare 
privind cooperarea economică si teh
nică. dezvoltarea schimburilor co
merciale. colaborarea culturală și 
științifică.

Pornindu-se de la rezultatele obți
nute. în cursul dialogului de la Bucu
rești s-au elaborat măsuri concrete 
menite să imprime un nou impuls 
cooperării dintre țările noastre. Ast- 

j fel. în. baza acordului general de coo- 
i perare. semnat cu acest prilej, a ce- 
i lorlalte documente încheiate, prin 

crearea unei societăți, mixte de pro
ducție in domeniul agroindustrial; 
alături de cea existentă in domenii
le minier, geologic si industrial, con
lucrarea in domeniile respective va 
cunoaște o amplificare si diversifica- 

I re continuă — sporind aportul reci" 
i proc la înfăptuirea programelor de

încheierea vizitei pre
mierului bulgar în R. D. 
Germană. comun>catu' dat pu
blicității la încheierea vizitei în R.D. 
Germană a lui Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, se subliniază că păr
țile au discutat probleme ale extin
derii multilaterale a colaborării din
tre cele două țări.

Organizația P.C. German 
din Bavaria de Nord * dat 
publicității o declarație de protest 
împotriva tinerii conferinței organi
zației neonaziste din Bavaria de Nord. 
Această reuniune, se spune în docu
ment, reprezintă „o provocare Ia 
adresa tuturor forțelor democratice 
din R.F.G. care luptă pentru destin
derea încordării internaționale".'

ÎN CĂUTAREA ZADARNICĂ DE LUCRU. 7.

eerie în continuare revista. Din 
cei peste 5 milioane de șomeri 
din Europa occidentală, peste o 
treime sint tineri care abia au
trecut pragul vieții adulte. Șo
majul în rindul tineretului con
stituie o serioasă problemă pe 
termen lung și totodată un fac
tor de agravare a dilemelor po
litice".

Potrivit celor mai recente statistici 
«le Pieței comune, numărul tinerilor 
șomeri în cele 9 state ale C.E.E. se 
ridică la circa 1,8 milioane, ceea ce 
înseamnă 3Î la sută din totalul celor 
fără de lucru pe ansamblul țărilor 
respective.

A găsi de lucru - 
o șansă minimă

Suplimentul economic apărut si
multan in patru publicații („LA 
STAMPA" — Italia. „TIMES" — An
glia. ..DIE WELT" — R.F.G., „LE 
MONDE" — Franța), oprindu-se 
asupra preocupării ce se manifestă 
in țările capitaliste privind alarman
tul șomai al tinerilor, relevă carac
terul limitat, lipsit de perspectivă, 
al căilor și măsurilor în vederea 
creării de noi locuri de muncă. 
„La Bruxelles, în timpul intîlnirii re
prezentanților C.E.E., ca și la recenta 
reuniune la nivel inalt de la Londra 

dezvoltare economico-socială a țări
lor noastre.

Țări în curs de dezvoltare, Româ
nia și Burundi se pronunță pen
tru instaurarea unei noi ordini poli
tice și economice internaționale, ba
zată pe egalitate și echitate, care să 
excludă cu desăvîrșire politica impe
rialistă, colonialistă și neocolonialistă 
de dominație și asuprire a unor state 
de către altele. Așa cum s-a subliniat 
în cursul convorbirilor de la Bucu
rești, cu prilejul examinării situației 
internaționale, una din problemele 
fundamentale ale contemporaneității 
este asigurarea prin eforturi sporite, 
atît pe plan național, cit și interna
țional, a progresului mai rapid al 
țărilor _în curs de dezvoltare, în 
scopul înlăturării decalajelor econo
mic și tehnico-științific care le des
parte de țările dezvoltate — ceea ce 
impune respectarea strictă a dreptu
lui suveran al popoarelor' de a folosi, 
conform propriilor lor interese, bo
gățiile naționale și toate celelalte re
surse de care dispun, de a avea ac
ces liber la cuceririle științei și teh
nologiei moderne. Desigur, avind în 
vedere că făurirea noii ordini în 
lume constituie nu numai o condiție 
a propășirii țărilor în curs de dez
voltare. ci si un factor esențial al 
stabilității economiei mondiale, este 
de cea mai mare însemnătate ca la 
înfăptuirea acestui măreț obiectiv al 
zilelor noastre să conlucreze toate 
statele, întreaga comunitate interna
țională.

Dialogul de la București a prile
juit, în același timp, reafirmarea a- 
tașamentiilui profund față de idealu
rile de libertate și independentă ale 
națiunilor, de pe continentul african, 
ca și pretutindeni în lume, con
damnarea energică a politicii de dis
criminare rasială și de apartheid, 
promovată de regimurile minoritare 
din Africa australă, a acțiunilor agre
sive desfășurate împotriva Mozam- 
bicului și a celorlalte țări din „pri
ma linie" concomitent cu exprimarea 
solidarității și sprijinului deplin față 
de lupta dreaptă a popoarelor din 
Namibia. Zimbabwe. Republica Sud- 
Africană. pentru neatîrnare și o 
viată demnă.

Nu încape îndoială că prin rezul
tatele lor fructuoase convorbirile ro
mâno-burundeze vor înriuri în mo
dul cel mai favorabil relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre, contribuind, 
totodată, la întărirea unității frontu
lui antiimperialist. în lupta pentru 
soluționarea, în interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme ale lu
mii contemporane.

AI. CAMPEANU

0 nouă crimă a rasiști
lor de la Salisbury. 13 iu- 
lie a fost executat prin spînzurare 
Robert Phebe. secretar national al 
Consiliului National African (A.N.C.). 
Agențiile Reuter și Associated Press 
informează că Phebe fusese condam
nat la pedeapsa capitală sub acuzația 
de a fi îndemnat patrioți africani să 
intre in rindurile forțelor care luptă 
cu armp in mină împotriva regimului 
rasist al minorității albe.

La Luanda s_a dat publicității 
un document al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) în care se anunță că a 
fost instituit un Tribunal militar 
special, pentru a judeca elementele 
fractioniste care se fac vinovate de 
organizarea și executarea tentativei 
de lovitură de stat de la 27 mai a.c.

i

a unor state industrializate (capita
liste — n.r.) problema atît de spi
noasă, de-a dreptul explozivă, a șo
majului tinerilor a constituit un 
„punct fierbinte" al dezbaterilor — 
se arată în suplimentul amintit. La 
rindul său. O.C.D.E. (Organizația de 
cooperare și dezvoltare economică, 
incluzînd 24 state capitaliste indus
trializate). a examinat aceeași gravă 
problematică intr-un raport publi
cat sub titlul „Cuprinderea tinerilor 
în viata activă".

Peste cîteva luni, un nou val de 
tineri va părăsi institutele de învă- 
țămint, revărsindu-se pe piața mun
cii și, așa cum se prefigurează 
situația — se subliniază în con
tinuare în supliment — ei vor 
spori și mai mult efectivul șomerilor.

Or. „problema crucială ce se pune 
este aceea a asigurării viitorului. în 
termeni reali, tuturor acestor ti
neri. fiind in discuție nu ce vor face 
ei peste sase luni, ci în anii care 
vin. „Efectele crizei asupra tinerilor 
vor persista multă vreme după ce 
recesiunea va fi trecut (...). include
rea tinerilor in viata activă se im
pune, ca o problemă de permanen
tă". subliniază raportul amintit al 
O.C.D.E. •

G. DASCALU

DE PRETUTINDENI
• CRATER METEORI- 

TIC IN ALASKA. Cu ajuto- \ 
rul imor fotografii luate de la 
bordul satelitului artificial al 
Pămîntului „Landsat". cercetă
torul P.J. Cannon de la Univer
sitatea Alaska din Fairbanks a 
descoperit. în acest stat ameri
can. un crater meteoritic cu un 
diametru de circa 12,4 km și o 
adîncime de 500 metri. Pe fun
dul acestei adincituri s-a for
mat un lac cu un diametru de
3 km. Cannon este de părere că 
meteoritul s-a ciocnit de Pămint 
spre sfirsitul sau dună termi
narea ultimei glaciatiiini. Luind 
în considerare dimensiunile 
craterului, cercetătorul a calcu
lat că meteoritul ar fi avut o 
masă de circa 50 milioane de 
tone.

• URAGAN IN SLUJ
BA OMULUI. Uraganul pu
ternic ce s-a abătut asupra u- 
nui port indian din statul Gu
jarat. în loc să aducă prejudi
cii instalațiilor portuare, s-a 
dovedit extrem de util. Vijelia 
a ridicat în văzduh mii de tone 
de nisip, pietriș și mii. trans- 
portîndu-le in ocean. Ca urma
re. bazinul portului s-a mărit cu 
citeva sute de metri pătrați. 
Specialiștii apreciază că ar fi 
fost necesari doi ani pentru a 
se efectua aceste operațiuni de 
lărgire a portului.

• FUMĂTOR PEDEP
SIT CU... ÎNCHISOARE. 
Un complet de judecată din 
Rennes a condamnat la 14 zile 
închisoare și 1 000 de franci a- 
mendă un călător. în vîrstă de 
32 de ani. surprins fumînd în 
trenul Paris — Brest., intr-un 
compartiment în care fumatul 
era interzis'. Inculpatul £ . .cut 
recurs, insă verdictul a fost Con
firmat. în a doua instanță, ră- 
minind definitiv.

• GEMENE SIAMEZE.
O echipă de medici de Ia Cen
trul internațional medical de pe 
lingă spitalul pentru copii din 
Washington a efectuat cu succes 
o operație dintre cele mai deli
cate : separarea unor gemene 
siameze din Italia, două fetițe, 
în prezent în vîrstă de 13 săp- 
tămini, ale căror corpuri erau 
unite pe o porțiune neîntreruptă 
de la omoplați și pînă în regiu
nea abdominală : intervenția a 
durat peste 10 ore. In întreaga 
istorie a medicinii se cunosc 
doar două cazuri de gemeni sia
mezi uniți în acest fel. care au 
supraviețuit, după naștere. Sta
tisticile arată că șansele nașterii 
unor gemeni siamezi sînt de 1 
la 200 000. Numele de gemeni 
siamezi a fost atribuit pentru 
prima oară fraților Chang și 
Eng. născuți în Siam (Tailanda). 
în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea ; ei au trăit, cu corpu
rile unite in zona sternului și a 
diafragmei, pină la o vîrstă des
tul de înaintată, ciștigindu-și 
existenta ca una din , atracțiile 
faimosului circ Barnum. In con
dițiile chirurgiei de astăzi, ge
menii siamezi „inițiali" ar fi pu-1' 
tut fi operați.
• INGHIJIT DE ȘARPE, 

într-un sat muntos din Bangla
desh, un piton lung de 10 me
tri a înghițit un tinăr de 25 de 
ani. în timp ce mergea liniștit 
Pe un drum din marginea satu
lui. situat în regiunea Tangail, 
tinărul a fost atacat de șarpe. 
Alarmați de țipetele victimei, 
sătenii sosiți la fața locului au 
găsit tinărul înghițit pină la șold 
de piton. Ei au omorît reptila cu 
bitele. dar tinărul n-a mai putut 
fi salvat.

• SĂRBĂTORIREA 
LUI MARC CHAGALL. 
Cu un concert festiv, care a 
avut loc la Palatul meditera
nean din Nisa (Franța), a fost 
sărbătorită cea de-a 90-a ani
versare a marelui pictor Marc 
Chagall. Artiști cu renume au 
interpretat lucrări de Haydn, 
Beethoven. Schubert. Chopin. 
Liszt si Ravel, alese personal 
de sărbătorit.

• RADIOGRAFII UL
TRA RAPIDE. Un aparat 
Rontgen computerizat, realizat 
în R.F. Germania, este capabil 
să ofere. în numai 17 secunde, 
un clișeu de bună calitate. P-- 
mul aparat, de acest fel a >st 
instalat, zilele acestea. îmi-gp 
soital din orașul vest-german 
Recklinghausen.

• MUȘTELE-DETEC- 
TIVE. în Canada, muște din | 
specia drosophila urmează «ă 
fie folosite ne aeroporturi 
pentru a depista arme încărcate 
cu explozibil si droguri. In a- 
ceșt fel. vameșii canadieni vor 
să aplice în practică cercetările 
geneticianului japonez T. Ni- 
kuchi care a reușit să obțină 
muște din specia amintită, ex
trem de sensibile la mirosurile 
emanate de asemenea obiecte. 
Folosirea muștelor, afirmă ex- 
pertii. este mult mai simplă, ief
tină si eficientă decit. cea a cli
nilor. sau a... aparatelor electro
nice.

0 informație a agenției 
T. A. S. S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. anunță că un avion 
de tip ..TU-134" al „Aeroflot", care 
efectua o cursă pe ruta Petroza
vodsk-Leningrad, a fost deturnat. La 
bordul avionului se aflau 72 de pa
sageri. Avionul a efectuat o ateri
zare forțată pe aeroportul din Hel
sinki. Autorii deturnării. G. Ședulko 
și I. Zaghirniak, condamnați anterior 
pentru infracțiune de furt, au fost 
reținuți de autoritățile finlandeze și, 
în conformitate cu acordurile inter
naționale in vigoare privitoare la 
lupta împotriva deturnării de avioa
ne.' predat! părții sovietice. Pasage
rii. echipajul si avionul s-au reîntors 
in patrie.

împotriva celor doi criminali a 
fost intentat un proces penal și a 
fost deschisă o anchetă — relevă a- 
genția T.A.S.S.


