
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe reprezentantul sindicatelor suedeze

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi. în 
stațiunea N'eptun. pe Gunnar Nilsson, 
președintele Confederației Sindicate
lor Suedeze, care se află in tara 
noastră la invitația U.G.S.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte, ale activității si 
preocupărilor actuale ale sindicateloi'

oamenilor muncii din cele două țări. 
A fost subliniată cu satisfacție dez
voltarea continuă a relațiilor de co
laborare dintre Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România si Confe
derația Sindicatelor Suedeze. în spi
ritul relațiilor de prietenie tradițio
nale dintre cele două țări si popoare.

Evidentiindu-se mutațiile pozitive 
intervenite in viata internațională, in 
cursul convorbirii a fost scos in evi
dentă rolul important care revine or- 

iganizatiilor sindicale. oamenilor 
muncii in înfăptuirea unei politici

sociale progresiste, In promovarea și 
sprijinirea activă a procesului de 
destindere si colaborare rodnică în 
Europa si în întreaga lume. S-a ară
tat că înfăptuirea securității europe
ne. construirea unor raporturi de tip 
nou intre state pot influenta pozitiv 
nivelul de viată al oamenilor mun
cii. pot avea o înrîurire favorabilă 
în realizarea aspirațiilor si interese
lor fundamentale ale celor ce mun
cesc.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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a problemelor dezvoltării economice și îmbunătățirii continue a condițiilor
Să fructificăm din plin cadrul organizat pentru dezbaterea constructivă

de viață ale celor ce muncesc!

A

In cinstea 

marii noastre 

sărbători naționale

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII 
expresii vii ale democrației muncitorești in acțiune

Rezultate bune în îndeplinirea 
planului și angajamentelor

Știrile sosite din întreaga tară vorbesc elocvent despre eforturile și strădaniile încununate de remarcabile reușite ale oamenilor muncii pentru a întîmpina ziua de 23 August — marea noastră sărbătoare națională — cu succese cît mai însemnate în muncă. Aceste rezultate ilustrează convingă
tor conștiința politică înaintată 
a clasei noastre muncitoare, 
fermitatea sa, spiritul de ordi
ne și disciplină, patriotismul 
său fierbinte, care își găsesc expresia în înțelegerea îndatoririlor sociale, a răspunderilor ce îi revin pentru a asigura înaintarea neabătută a țării pe calea dezvoltării economice și sociale.Această conștiință politică înaintată, aceste trăsături definitorii de responsabilitate și organizare formează coordonate esențiale ale democrației muncitorești din țara noastră — democrația clasei conducătoare a societății — care-și găsește în aceste zile o expresie directa, practică, nemijlocită 
în desfășurarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii 
din întreprinderi.După cum este cunoscut, a- ceste adunări generale, desfă- șurîndu-se la scurt timp după Congresul consiliilor oamenilor muncii, au ca sarcină prioritară să găsească cele mai bune căi 

pentru traducerea în viață a obiectivelor cristalizate de congres, pentru îndeplinirea riguroasă a planului și angajamentelor suplimentare, să pri- lejuiască analize și dezbateri multilaterale privind problemele economice majore ale unităților, condițiile de muncă și de viață ale angajaților, să stabilească programe concrete de măsuri pentru perfecționarea continuă a întregii vieți economice și sociale din întreprinderi.Desigur, mersul nostru continuu înainte, cerințele accelerării ritmului de dezvoltare a țării — pentru înfăptuirea obiectivului esențial stabilit de Congresul al XI-lea al P.C.R. de a ridica România la nivelul țărilor avansate economic — implică probleme complexe. Adunările generale ale oamenilor muncii constituie, firește, prilejul cel mai potrivit pentru o dezbatere aprofundată a tuturor acestor probleme, avînd pe ordinea de zi a dezbaterilor o tematică vastă — de la realizarea planului și angajamentelor suplimentare, accelerarea introducerii progresului tehnic, creșterea mai rapidă a productivității muncii, reducerea consumurilor materiale, sporirea eficienței economice pînă la condițiile de muncă, calificare, aprovizionare — în- 

tr-un cuvînt, ale vieții de zi cu zi a muncitorilor.Tocmai în acest sens, cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a subliniat că 
trebuie întărit rolul adunărilor 
generale, ca for suprem de 
conducere muncitorească în 
întreprinderi, că nu există pro
bleme care să nu poată fi so
luționate în cele mai bune con
diții atunci cînd sînt supuse 
dezbaterii colective.

Adunările generale repre
zintă cadrul democratic orga
nizat pentru participarea la 
elaborarea deciziilor, pentru 
manifestarea hotărîtă a cuvin- 
tului muncitoresc — iar acest 
cadru se cere fructificat din 
plin prin discuții serioase, a- 
profundate, pătrunse de res
ponsabilitate și spirit gospodă
resc, cu o bună înțelegere a 
ceea ce se poate face în etapa 
actuală — într-un cuvînt, cu 
acele trăsături de maturitate 
și răspundere ce definesc pro
filul clasei noastre muncitoare.

O dezbatere deschisă, aprofundată, 
responsabilă, soldată cu măsuri 

concrete pentru satisfacerea mai bună 
a cerințelor de metal ale economiei 

naționale

Este de cea mai mare importanță sublinierea făcută de secretarul general al partidului ca drepturile și atribuțiile conferite aduAărilor generale prin lege să fie efectiv exercitate. Stă în puterea lor să dezbată și să decidă asupra problemelor fundamentale ale activității economice și sociale din întreprinderi și, de aceea, este ne
cesar să se facă uz de aceste 
drepturi, să se discute sincer, 
liber și deschis, în spirit critic 
și autocritic, cu combativitate 
și în mod constructiv, în spiri
tul disciplinei și responsabili
tății sociale. Din asemenea dezbateri se vor contura măsuri atît pentru îmbunătățirea activității productive, cît și a condițiilor de muncă și de viață ale angajaților.într-un asemenea spirit muncitoresc s-a desfășurat adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la Com
binatul siderurgic din Hunedoara, a cărei relatare o publicăm în pagina a III-a a ’ziarului, sub titlul:

Fapte de muncă 
remarcabile, 

bilanț fructuos
• Folosind cu randament sporit în

tregul potential productiv, oamenii 
muncii din industria județului Pra
hova au ridicat la peste 600 de mi
lioane lei valoarea producției glo
bale suplimentare obținute de la 
începutul anului — sumă ce în
trece cu mult angajamentul asu
mat pentru această perioadă. Au 
fost furnizate în plus importan
te produse chimice si petrochi
mice. utilaje pentru foraj-extractie. 
masini-uneltfe. aparatură de injecție, 
reductoare. materiale pentru con
strucții. cărbune, mobilă, țesături si 
alte bunuri materiale. în același 
timp, partenerilor externi le-au fost 
livrate, peste prevederi, produse a 
căror valoare atinge o jumătate de 
miliard lei.

• Oameni ai muncii, români ți 
maghiari, din tînăra industrie a ju
dețului Covasna au înscris în cinstea 
marii sărbători de la 23 August un 
spor la producția globală de 155 mi
lioane lei, iar la productia-marfă de 
111 milioane lei. Peste 85 la sută din 
sporul de producție s-a realizat pe 
seama depășirii nivelului planificat 
al productivității muncii.

• La rindul ei. industria județului 
Dîmbovița a pășit în oea de-a opta 
lună a anului cu un spor de peste 
310 milioane lei la producția globală 
— succes obținut în cea mai mare 
parte pe seama creșterii productivi
tății muncii, a utilizării cu randa
ment sporit a utilajelor din dotare.

• „Vom da economiei naționale pînă 
la sfirsitul cincinalului o producție 
suplimentară în valoare de 1 miliard 
lei“ — este angajamentul reînnoit 
al siderurgiștilor rcșițeni. Acțiunile 
initiate in toate sectoarele cu ..foc 
continuu1* din cadrul combinatului 
petjtru folosirea cu eficientă sporită 
a tuturor agregatelor confirmă ho- 

I

tărîrea unanimă a acestui prestigios 
colectiv de a înfăptui în mod exem
plar sarcinile ce le revin. Astfel, 
pină acum au fost elaborate în plus, 
fată de planul la zi pe 1977. mai mult 
de 30 000 tone .produse siderurgice, 
spor obținut în întregime ca urmare 
a creșterii indicilor de utilizare a 
agregatelor și a productivității 
muncii.

Prin creșterea 
productivității muncii

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Combinatul de celuloză și hîr- 
tie Suceava au dat economiei națio
nale, pînă în prezent, un spor de 
producție marfă în valoare de peste 
15 milioane lei. Productivitatea mun
cii pe fiecare angajat înregistrează 
la această dată o creștere de 3 300 
lei față de prevederile inițiale.

Livrări suplimentare 
la export

Marea sărbătoare de la 23 August 
este. întimpinată de chimiștii de pe 
platforma industrială de la Tirnăveni 
cu un remarcabil succes. Sarcinile 
de plan la export au fost depășite 
cu 4 milioane lei valută.

Cu parametrii proiectați 
depășiți

Furnalul nr. 4, de 1 700 mc. de la 
Combinatul siderurgic Galati și-a de
pășit parametrii proiectați la produc
ția de fontă, realizind ne luna iulie 
a.c. o cantitate de fontă cu 9 la sută 
mai mare decît cea prevăzută în 
proiecte. Succesul a fost posibil 
prin creșterea numărului descărcări
lor. asigurarea unor temperaturi op
time. utilizarea unor instalații de 
mare randament pentru insuflarea 
aerului cald etc. De la începutul a- 
nului si pînă în prezent furnaliștii 
gălăteni' au obtinut peste plan circa 

32 000 tone fontă ; din această can
titate suplimentară mai bine de 30 
la sută a fost realizată de furnalul 
nr. 4.

1 032 apartamente 
peste plan

Complexul turistic din municipiul 
Dej, motelul „Colina** din cartierul 
clujean Mănăștur, moderna piscină 
de la hotelul „Belvedere", marele 
magazin universal „Central" din 
Cluj-Napoca, 1 032 apartamente peste 
planul la zi — sînt o parte din im
portantele obiective de investiții date 
în folosință în acest an, înainte de 
termen, de către colectivul Trustului 
județean de construcții Cluj, unitate 
căreia i-a fost acordată recent, pen
tru a doua oară consecutiv, înalta 
distincție „Ordinul Muncii" clasa I. 
Ca atare, constructorii clujeni au 
pășit în luna august cu finalizarea a 
60.5 la sută din planul de lucrări 
prevăzut pentru acest an, și cu un 
avans, față de graficele la zi, de 21,5 
milioane lei la capitolul construcții - 
montaj. Dezvoltînd succesele de pină 
acum, constructorii clujeni au create 
condiții ca, pînă la 23 August, să în
deplinească planul pe 9 luni la con
strucția de locuințe și să realizeze 
pînă la finele anului 40 la sută din 
structurile construcțiilor prevăzute 
pentru primul semestru al anului 
1978.

Mobilă produsă în avans
Cunoscutul colectiv al întreprinde

rii de prelucrare a lemnului din Tg. 
Mureș a îndeplinit angajamentul 
asumat în cinstea zilei de 23 August 
la producția de mobilă, livrind în 
plus față de sarcini produse in va
loare de aproape 6 milioane lei. Pro- 
iectanții și specialiștii întreprinderii 
au modernizat, în perioada scursă 
din acest an, aproape 200 de produse, 
din cane o mare parte au și fost in
cluse în nomenclatoarele curente de 
fabricație.

(

Creșterea retribuției 

tarifare nete față de anul 1975

Primit cu profundă și legitimă satisfacție de toți oamenii muncii, programul aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din 28—29 iunie 
privind sporirea mai accelerată a ni
velului de trai al populației in actualul 
cincinal asigură creșterea bunăstării generale a celor ce muncesc în concordanță cu dezvoltarea producției materiale, cu sporirea venitului național — principiu fundamental al politicii partidului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual.

în acest scop, fondul de majorare a 
retribuțiilor prevăzut în planul cinci
nal a fost suplimentat cu circa 35 
MILIARDE LEI, astfel încît în 1980 retribuția medie netă lunară va fi de 
2 201 lei — față de 1 595 lei în anul 1975 — adică o creștere de 38 la sută, iar retribuția medie reală va spori cu 
30,2 la sută, față de 18—20 la sută, cît se prevăzuse inițial în Directivele Congresului al XI-lea.Potrivit Decretului pentru aplicarea majorării retribuției personalului muncitor, a început să se aplice, de la 
1 iulie a.c., majorarea retribuțiilor — eșalonată în două etape — într-o serie de ramuri economice : construcții-mon- taj, agricultură, industria textilă, industria confecțiilor și industria alimentară ; de la 1 august s-au majorat retribuțiile lucrătorilor din industria minieră și industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să beneficieze de prima majorare a retribuțiilor circa 3,5 milioâne persoane, iar pînă la 1 septembrie 1978 să se încheie

majorarea, în prima etapă; a retribuțiilor tuturor oamenilor muncii.Semnificativ este faptul că în cadrul noilor măsuri luate de conducerea de partid s-a avut în vedere ca, odată cu majorarea generală a veniturilor populației, să se asigiire și o corelație mai stimulativă între retribuțiile tarifare pe ramuri, îmbunătățindu-se coeficienții de ierarhizare în funcție de rolul și importanța economică a acestora. Astfel, de o majorare mai accentuată a retribuțiilor vor beneficia muncitorii din minerit; ca o dovadă a grijii deosebite pe care o acordă societatea noastră a- cestei categorii de oameni ai muncii este faptul că minerii — a căror retribuție tarifară netă, în actualul cincinal, va spori cu 35 la sută — vor beneficia în prima etapă de majorare de la 1 august a.c. de cel mai mare procent de creștere a retribuției pe economie ; creșteri mai accentuate ale retribuției tarifare sînt prevăzute și pentru personalul muncitor din construcții-montaj, siderurgie, construcții de mașini, chimie, textile, pielărie, precum și lucrătorii din fabricile de ciment, zahăr și ulei, mentorii și conducătorii de utilaje de pe șantierele de construcții.Stă în puterea și priceperea noastră, a fiecărui om al muncii, ca, prin îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, să asigurăm creșterea forței economice a țării, a venitului național și — pe această bază — să asigurăm resursele materiale necesare înfăptuirii integrale a prevederilor noului program de creștere mai accelerată a bunăstării întregului popor în actualul cincinal.

„Ne-um socotit noile venituri. 

Simțim direct, în propriul nostru 

buget, efectele programului 

partidului de creștere u bunăstării 

oamenilor muncii"

Declarații și calcule făcute de beneficiarii recentelor prevederi

(în procente)
t

Din industria construcțiilor de mașini 
și a prelucrării metalelor

CONSTANTIN CRĂCIUN, 
lăcătuș la întreprinderea me
canică „Nicolina" Iași :

Noile si importantele ma
jorări ale retribuțiilor prevă
zute pentru acest cincinal re
flectă încă o dată grija per
manentă a partidului si sta
tului nostru pentru creșterea 
continuă a bunăstării oame
nilor muncii, pentru asigura
rea unui trai tot mai pros
per fiecărei familii. In ra
mura in. care lucrez, retribu
țiile se majorează — ince- 
pînd de la 1 august 1977 — 
cu 17.7 la sută in medie. Pri
mind cu deosebită satisfacție 
această nouă măsură de ri

dicare a nivelului de trai, 
noi toti din atelier ne-am fă
cut socoteli- gospodărești. Cu 
creionul in mină. Cit vom 
duce in plus acasă, cum vom 
rostui noul cîstifi ? Calculul, 
pentru mine, e .limpede și 
foarte îmbucurător : voi pri
mi acum o retribuție netă de 
2 765 lei. cu aproape 450 lei 
mai mult decit primeam îna
inte, plus cistigurile ce le 
voi realiza din munca in 
acord global. Așadar, familia 
mea va resimți direct, din. 
plin ..banii gheată" — cum 
se spune — pe care îi voi în
casa.

Nici tiu mai e nevoie să

spun cit ne mobilizează a- 
ceste măsuri ca să depunem' 
în continuare eforturi si mai 
susținute pentru sporirea 
continuă a producției, pentru 
creșterea randamentului in 
muncă. Noi toți, lucrătorii de 
la ..Nicolina" Iași, nucleu de 
veche tradiție muncitoreas
că. sintem hotărîți ca acum, 
în cinstea măreței sărbători 
de la 23 August, să răspun
dem cu rezultate si mai bune 
grijii neobosite a partidului 
pentru ridicarea necontenită 
a nivelului nostru de trai. Nu 
vom precupeți așadar nici
(Continuare in pag. a Il-a)



PAGINA 2 SClNTElA — vineri 5 august 1977

REPERE ALE CREȘTERII NIVELULUI
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DE TRAI AL POPORULUI

Vechile așezări de ieri,
5 7

ORAȘELE NOI DE AZI
9

— Unde locuiațl acum zece ani 7 
— îl întrebăm pe Constantin Sucea, 
muncitor cu înaltă calificare,la Com
binatul de prelucrare a lemhului din 
Rm. Vîlcea.

— Acolo unde locuiau o bună parte 
din muncitorii combinatului : într-un 
cartier vechi și într-o singură came
ră. în acea perioadă, la noi în oraș, 
abia începea dezvoltarea industrială. 
Dar asta a fost atunci. întrebat!-mă 
cum locuiesc acum.

Sîntem invitați pe strada 30 Decem
brie să vizităm apartamentul cu trei 
camere al familiei Sucea (soția lu
crează tot la combinatul de prelucra
re a lemnului). Trei camere deco
mandate. în fiecare — mobila adec
vată. De asemenea, dotări de strictă 
necesitate : televizor, radio, aparatu
ră electrocasnică, de mare ajutor 
pentru soție in efectuarea treburilor 
gospodărești.

După cum rezultă din datele pre
liminare ale recensămîntului din 5 
ianuarie 1977, între cele 12 orașe și 
municipii, în care populația a cres
cut de peste 2 ori fată de 1966. se 
numără și Rm. Vîlcea (2,4 ori). în
tr-un singur deceniu, așezarea urba
nă de pe malul Oltului s-a înscris în 
rîndul orașelor care se apropie cu 
pași repezi de 100 000 locuitori. Este 
urmarea puternicei dezvoltări pe care 
au cunoscut-o județul Vîlcea si reșe
dința sa în ultimii zece ani. urmare 
firească a politicii partidului de re
partizare judicioasă a forțelor de pro

ducție, a angajării intense a resur
selor locale materiale și umane in 
procesul industrializării.

Tovarășul inginer Ion Predescu, 
prim-vicepreședinte al comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular muni
cipal, ne prezintă pe scurt — cu date 
comparative, cu explicații si comen
tarii — dinamica dezvoltării construc
ției de locuințe în orașul de pe ma
lul Oltului. Dacă pînă în 1965. intr-o 
perioadă de 15 ani, în Rm. Vîlcea au 
fost construite numai 1 500 de apar
tamente, in deceniul 1966—1976 zes
trea locativă a orașului de pe malul 
Oltului s-a imbogătit cu peste 12 500 
apartamente. „Cineva din afara ora
șului — continuă interlocutorul — 
obișnuit cu ritmul alert în care se 
construiește în țara noastră, cu ci
frele pe care le consemnează anua
rele de statistică din orașele mari, 
s-ar putea să nu înțeleagă „valoarea 
locală" a ultimei cifre, de 12 500 a- 
partamente. Știți ce reprezintă ea în 
cazul orașului nostru 1 înseamnă că 
aproape 80 la sută din populația mu
nicipiului locuiește astăzi in case 
noi".

Nu e greu de imaginat ce schimbări 
fundamentale, de ordin calitativ, a a- 
dus în viata oamenilor faptul că ma
joritatea cetățenilor locuiesc astăzi în 
case noi. Ritmul în care s-a construit 
aici — ca de altfel pretutindeni în 
tară — a avut ca rezultat nu numai 
crearea unor condiții mai bune de 
locuit, ci si asigurarea. în același

timp, a accesului la toate celelalte 
binefaceri ale confortului urban. Spe
cialiștii Centrului județean de pro
iectare ne-au pus la dispoziție în a- 
cest sens o serie de date semnifica-

cuinta nu mal este la noi un simplu 
adăpost, ci un factor de prim ordin 
pentru creșterea calității Vieții. Atât 
spațiul asigurat pe o persoană, cît și 
posibilitățile oferite ca flecară came-

LA RlMNICU V1LCEA

80 la sută din populație 
locuiește în case noi

tive. în structura locuințelor date în 
folosință în ultimii 10 ani, ponderea 
apartamentelor cu 3—4 camere se ri
dică la 70 la sută, iar a celor cu ca
mere decomandate la circa 90 la sută. 
Sînt statistici care situează munici
piul Rm. Vîlcea — ne-au asigurat 
specialiștii — în rîndul orașelor cu 
cea mai bună medie de persoane pe 
o locuință (circa 3,1). Altfel 6pus, lo-

ră să îndeplinească funcții diferite 
(pentru copii, pentru tineri) asigură 
nu numai mediul prielnic pentru o- 
dihnă și reconfortare. pentru instrui
re. dar și pentru conviețuire într-o 
ambiantă de calm și armonie, de via
tă civilizată.

Deși Rm. Vîlcea nu este unul din 
orașele în care s-a construit cel mai 
mult, faptul că la noi în tară con

strucția de locuințe a reprezentat șl 
reprezintă o componentă de bază a 
politicii partidului de ridicare a ni
velului de trai este probat ca în în
treaga tară. în timp ce în ultimii zece 
ani populația a crescut nu numai în 
cifre absolute (2.4 ori), dar si ca nu
măr al membrilor de familie, con
strucția de locuințe a cunoscut un 
ritm superior creșterii populației — 
cu 6 la sută. Există și pot fi eviden
țiate și alte elemente care relevă gri
ja pentru ca locuința să reprezinte 
un factor principal al calității vieții- 
Ele se referă la amplasarea construc
țiilor fată de zonele industriale, la 
gradul de dotare al cartierelor noi. 
De pildă, datorită amplasării lor ju
dicioase. cele trei mari cartiere noi 
ale orașului — Ostroveni. Nord și 
Traian — asigură cetățenilor o legă
tură lesnicioasă cu locurile de mun
că. De la specialiștii centrului de 
proiectare aflăm, de asemenea, că 
toate cele trei cartiere au asigurate 
în prezent peste 80 la sută din dotă
rile edilitar-sociale necesare (unităti 
comerciale și prestatoare de servicii, 
școli și terenuri de sport, crese si 
grădinițe, spitale și dispensare, cine

matografe etc.). Dacă în 1966. orașul 
avea 180 de unităti de desfacere a 
mărfurilor, astăzi el dispune de 260, 
iar suprafața de desfacere — prin 
construcția supermagazinului „Cozia" 
și a celor 6 mari complexe comerciale 
— a sporit de 3 ori, în 1966 existau 
un singur spital si două dispensare. 
Astăzi — două spitale si 12 dispen
sare care au. de asemenea, o capa
citate de 3 ori mai mare. Dacă în 
1966 orașul dispunea de 600 locuri 
în grădinițe, astăzi are un număr de 
locuri de 5 ori mai mare.

Aceste dotări, fiecare în parte șl 
toate la un loc, sînt componente In
dispensabile ale condiției de locuit, 
de viață. Componente care — alături 
de toate celelalte măsuri întreprinse 
în decursul anilor pentru continua ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui — întregesc tabloul atît de bogat 
al politicii partidului și statului, po
litică în centrul căreia se află omul, 
satisfacerea cerințelor sale materiale 
și spirituale.

C. PRIESCU 
Ion STANC1U 
corespondentul „Sclntell"

De la 1 august, noi
de oameni ai muncii

categorii

primesc retribuții majorate
(Urmare din pag. I)
im efort pentru a îndeplini si de
păși planul si în cel de-al doilea se
mestru al anului, ca si ne întregul 
cincinal, considerând producția reali
zată suplimentar drept angajamen
tul muncitoresc firesc, drept contri
buția necesară la înfăptuirea progra
mului de creștere accentuată a 
bunăstării celor ce muncesc.

ȘTEFAN SZAEAI, maistru princi
pal la „înfrățirea" Oradea : „în 
fabrica noastră. întregul colectiv 
de oameni ai muncii au întâmpinat 
cu bucurie noua măsură privind 
creșterea retribuției tarifare, mult 
mai mare decît se prevedea în pla
nul cincinal. Lucrez aici în fabrică 
din 1949. aici mi-am făcut ucenicia 
și am lucrat ca muncitor calificat. 
Si tot aici am devenit maistru. Ca 
fiecare dintre noi, mi-am făcut și eu 
calculul să văd cu cît creste venitul 
meu Începînd de la 1 august cînd 
s-a aplicat creșterea retribuției tari
fare in ramura noastră : industria 
construcțiilor de mașini și a prelu-

crării metalelor. Am constatat cu 
multă satisfacție că majorarea retri
buției va fi de 30,1 la sută, din care 
în prima etapă. începînd de la 1 au
gust, de 17,7 Ia sută. Eu am realizat 
pină acum rm venit net lunar de 2 860 
lei, iar de la 1 august voi primi, 
conform procentului de majorare, 
o retribuție netă lunară de 3 366 lei 
— adică un plus de 506 lei. Pe lîngă 
aceasta, odată cu trecerea maiștri
lor din categoria de personal TESA 
la personalul tehnic productiv voi 
lucra în acord global, ceea ce în
seamnă că venitul va crește în medie 
cu încă 20—25 la sută pe lună.

Creșterea retribuției ne bucură pe 
toti. dar în același timp ne îndeamnă 
să ne realizăm exemplar sarcinile da 
plan, să creștem continuu producti
vitatea muncii si să reducem consu
mul de metal. în acest fel înțelegem 
și noi. muncitorii de la „înfrățirea", 
să ne exprimăm atașamentul fată da 
partid, fată de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, recu
noștința față de grija pe care ne-o 
poartă nouă, celor ce muncim".

ta minerilor, pentru aportul acestui 
detașament de frunte al clasei mun
citoare la înflorirea patriei.

Am făcut și eu calculul a ceea ce 
voi primi in plus ca urmare a pri
mei etape de majorare a retribuții
lor. Trebuie să spun că și pină acum 
cistigam bine, circa i 000 de lei lunar. 
Dar acum voi primi in plus alți pes
te 900 de lei lunar, o creștere sub
stanțială ce se va adăuga bugetului 
meu de familie. încă nu m-am gin- 
dit ce voi tace cu această sumă 
pș care o voi primi în plus 
de la 1 august: am casă nouă, 
frumoasă, înzestrată cu tot ce 
tine de confortul modern. Noile ma
jorări ale veniturilor îmi vor per
mite ca. împreună cu întreaga fami
lie — asemeni tuturor familiilor de 
mineri — să ne hrănim mai bine, să 
ne îmbrăcăm mai bine, să ducem cu 
alte cuvinte un trai mai îmbelșugat.

împreună cu tovarășii mei de mun
că sîntem
noilor măsuri 
tiilor printr-0 
mai spornică, 
date în acest 
dăuga noi și
în cinstea Conferinței Naționale 
partidului să raportăm — încă 
la 15 septembrie, cu trei luni si ju
mătate avans — îndeplinirea sarci
nilor de plan din primii doi ani ai 
actualului plan cincinal. Este răs
punsul nostru concret, al minerilor 
maramureșeni, la noile măsuri ale 
partidului de îmbunătățire a condi
țiilor de trai ale oamenilor muncii".

Din industria minieră

hotăriți să răspundem 
de creștere a retribu- 
muncă mai stăruitoare. 
La cele 7 milioane lei 
an peste plan vom 
noi depășiri, astfel

a- 
ca 
a 

de

Cum poate deveni roditor... sterilul
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DIVERS
Nave, 
fel de fel...

Recent, Galațiul a găzduit ta
băra republicană de navomode- 
lism a pionierilor. Concursurile 
s-au desfășurat pe lacul Bra- 
teș, stîrnind pasionante dispute 
și un viu interes în rîndul ce
lor peste 300 de pionieri veniți 
aici din toată tara. Iată-i pe o- 
cupanții locurilor I la diferite 
probe : Dan Sava din Galați 
(prototipuri). Călin Husar — ju
dețul Mureș (submarine). Aurel 
Toma — județul Maramureș 
(nave militare), Gheorghe Țone 
— județul Ilfov (nave 
Ernest Stăvărache — 
Brașov (veliere mici), 
Firică — județul Olt 
mari) și Marian Băbescu — 
București (nave radiocomanda- 
te). După cum se observă, na- 
vomodelismul are prieteni în 
toată tara. Cîți dintre ei vor de
veni mîine constructori adevă- 
rați de nave 7

Excursie
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civile), 
județul 
Cornel 

(veliere
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întreruptă
E vremea excursiilor. A 

cat în drumeție si Mircea
rea, șofer la autobaza din Aiud, 
dar a avut ghinion. Si de ce ? 
Pentru că înainte de plecare 
ținuse prea mult o sticlă la pu
ră. Asa că, deși pornit noaptea, 
M.F. vedea... dublu. Si mergea 
M.F. și iar mergea'si 1st tot 
spunea : ce bine ar fi dacă as 
avea si eu un tovarăș de drum. 
Si, uitindu-se ba în dreapta, ba 
în stingă, a văzut un autocar 
O.N.T. (34—B—8106) care abia 
adusese în Aiud un grup de e- 
levi. 
M.F.
mai 
nici 
de...
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VASILE BELBE. miner la Exploa
tarea minieră Ilba — județul Mara
mureș : „Este un motiv de deplină 
mîndrie și satisfacție pentru noi toți, 
lucrătorii din industria minieră, fap
tul că și în cadrul noului sistem de 
retribuție stabilit de Programul 
partidului, minerii vor ocupa în con
tinuare primul loc. retribuțiile noas-

tre tarifare urmlnd să crească în ac
tualul cincinal cu circa 35 la sută. 
Vedem în aceasta — așa cum P« 
drept cuvînt a arătat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la recenta adunare popu
lară de la Petroșani — prețuirea și 
grija societății pentru munca și via-

După trecerea minereurilor prin 
procesul de măcinare și extragere a 
metalelor utile, în flotații rezultă o 
imensă cantitate de steril care este 
depus în locuri special amenajate, în 
așa-zisele iazuri de decantare, situate 
la o anumită distanță de uzinele de 
preparare. Cu timpul, aceste canti
tăți de steril formează adevărați 
munți de culoare cenușie. Pe aseme
nea munți nu creștea fir de iarbă. 
Aceasta, pentru că sterilul, un praf 
foarte fin, îmbibat cu diverși reactivi 
de flotare. nu 
conține nici o 
substanță dătă
toare de viată. 
Din alt punct de 
vedere — cel al 
conținutului de 
metal — sterilul 
nu este complet 
epuizat. în sensul 
că în el se mai 
află. în cantități reduse, o serie de 
metale pentru a căror extragere încă 
n-au fost puse la punct tehnologiile 
cele mai eficiente. Este si motivul 
pentru care acești munți de steril 
sînt conservați cu grijă. Pentru a-i 
ocroti, treaba nu era deloc ușoară. 
Trebuia găsită o soluție eficientă, 
practică.

Mai întîi, o întrebare : Ce se în
tâmplă cu sterilul atunci cînd nu este 
protejat 7 în zilele uscate, curenții 
de aer ridică în vîrtejuri praful scli
pitor și-l răspîndesc peste case și 
grădini, pe mari suprafețe, poluând 
aerul, apa și vegetația.

Centrala mineretșrilor și metalur
giei neferoase din Baia Mare s-a an
gajat ca într-un termen scurt să gă
sească o soluție de protejare a „ia-

zurilor" de decantare. începutul a 
fost făcut cu iazul vechi, din vestul 
municipiului Bala Mare, acțiune la 
care au fost mobilizați toți angajațil 
unităților miniere din zonă, precum 
și elevii de la Grupul școlar minier, 
fiecăruia repartizîndu-i-se cîte o por
țiune din această suprafață. Nu cu 
puține eforturi, muntele de steril,cu 
aspect selenar a fost îmbrăcat cu 
glii înierbate, așezate una lîngă alta 
și udate bine, pentru' a se putea 
„suda" între ele. Experiența a mers

s-a

O valoroasă experiență din Maramureș

RECOLTELE DE LEGUME 
DE PE „IAZURILE" DE DECANTARE

și mai departe : pe panta sudică a 
iazului s-au plantat arbuști de coa
căz, zmeură, viță de vie și salcîm în 
cuiburi de pământ fertil, iar pe platou 
au fost încercate iarba de Sudan, 
lupinul. secara și alte plante.

împreună cu inginerul Romeo Șer- 
ban, de la Exploatarea Săsar, cerce
tăm la fața locului „iazul" de steril 
și ne convingem că soluția aleasă dă, 
intr-adevăr, roade. Acum, vîntul nu 
mai ridică de aici nori de praf, ci se 
răsfață unduind iarba grasă a talu- 
zului.

Pasul următor : extinderea și per
fecționarea metodei la celelalte .Ja
zuri" de steril.

— La Baia Borșa, pe cele 30 de 
hectare, ocupate de praful de steril 
— ne spunea șeful uzinei de prepa-

rare, inginer loan Giurgiu — 
aplicat pe taluz un sistem de înier- 
bare în romburi cu glii, iar pe platou 
s-a folosit un strat de pămînt fertil 
rezultat de la săpăturile ce se fac pe 
șantierele de construcții, care a fost 
însămânțat cu iarbă. Chiar dacă aid 
clima și solul nu permit mai mult, 
sterilul a fost fixat, deci făcut ino
fensiv la poluare.

Este interesant de semnalat faptul 
că fiecare colectiv de exploatare și 
preparare a minereurilor a adăugat 

cite ceva nou. in
genios. la această 
inițiativă. îmbo- 
gătind-o după po
sibilitățile proprii, 
făcînd-o mai uti
lă si mai eficien
tă. Remarcabilă în 
acest sens ni se 
pare acțiunea mi
nerilor de la Bă- 

atras si pe lo- 
Oamenii au acope-
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Atunci — nitam, nisam — 
il întrebă pe autocar : „Ce 
faci, fratele meu Si. 
una, nici alta, l-a si luat 
volan. Cum, necum, pină 

la urmă M.F. a renunfât la ex
cursie. iar autocarul, acciden
tat, a fost abandonat pe șoseaua 
Alba lulia — Sebeș, după 30 
km de drum.

Se știe că „cine se scoală de 
dimineață departe ajunge", dar 
se mai spune, pe drept cuvînt, 
că „cine nu doarme noaptea 
(si mai trape si la măsea) a- 
junae dimineața in sânt".

Poate 
că acum...

I
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„Babele" din Bucegi, loc de popas al unor excursii pornind din Sinaia 
Foto : Gh. Vințilă

IA pe urmele „SQ 111

VACANȚELE LUNII AUGUST
După căldurile din luna iulie, zilele lui august sînt mai moderate, 

mai. plăcute. Este deci normal ca foarte multi să prefere această lună 
pentru a-și petrece concediul. Ținînd seama de acest fapt. întreprin
derea de turism, hoteluri și restaurante București oferă numeroase 
posibilități ca vacantele lunii august să fie cît mai plăcute. Iată cîteva 
variante din care oricine poate alege pe cea mai convenabilă.

PENTRU ODIHNA se asigură 
locuri pe timp de 6 sau 12 zile la ho
telul „Turist" din Predeal. Plecările 
au loc în zilele de 16 și 29 august. 
Masa se servește la restaurantul ho
telului „Turist" (copiii pînă la 7 ani 
beneficiază de 50 la sută reducere 
la măsă), cazarea se face în camere 
de 2 și 3 paturi. De asemenea, 
există serii de 12 zile în stațiunile : 
Breaza — plecarea în 12 august, ca
zarea în case particulare în camere 
cu 3—4 paturi ; Cheia — plecarea 
în 24 august — case particulare ; 
Tușnad — plecarea în 29 august — 
case particulare ; Sovata — pleca
rea în 24 august — cazarea la ho
tel ; Predeal — plecarea în 16 au
gust — cazare la hotel „Cioplea" ; 
Sinaia — plecări în 18 și 31 august 
în căsuțele din zona Cumpătu și la 
Herculane — plecări zilnice, cazare 
în hotel.

PENTRU TRATAMENT se oferă 
serii de 18 zile, timp în care poate 
fi efectuată o eficientă cură balneară 
— firește, potrivit prescripțiilor me
dicale — în renumitele stațiuni :

Felix, cazare în hotel, plecarea în 
24 august ; Moneasa, hotel, plecarea 
în 25 august ; Tușnad, hotel. 25 au
gust ; Căciulata, hotel, 24 august ; 
Sovata, hotel, 21 august.

EXCURSII la sfîrșit de săptă- 
mînă : cu trenul o zi pe litoral, se 
călătorește cu acceleratul din sta
ția București-Băneasa. cost 80 lei ; 
la Predeal — din Gara București- 
Nord, cost 38 lei ; la Slănic Praho
va — din București-Nord — 32 lei ; 
O zi și jumătate la cabanele din 
Bucegi — 96 lei.

De asemenea, cu autocarul — o 
zi spre Valea Oltului, Călimănești, 
Cozia — cost 106 lei ; la Cimpulung, 
Rucăr, Bran, Brașov — cost 106 lei ; 
la Curtea de Argeș — 99 
Poiana Brașov — 99 lei ; 
Săcele, Brașov — 99 lei ; la 
de Munte. Slănic Prahova, 
viște — 84,50 lei ; la Adamclisi — 
119 lei. O zi și jumătate pe Trans- 
făgărășan — 220 lei, plecarea sîm- 
băta la ora 13 din Piața Unirii — 
hale. ,

lei ; la 
Cheia, 

Vălenii
Tîrgo-

Căldură mare ! împo
triva ei unitățile ali
mentare. cofetăriile, cele 
de alimentație publică, 
laboratoarele de prepara
te culinare au un bun 
aliat : agregatele frigori
fice. Bine îngrijite și cu 
chibzuială folosite. ele 
produc zi si noapte frigul 
necesar conservării ali
mentelor. servirii în bune 
condiții a clientului. Zes
trea tehnică a rețelei co
merciale pioieștene este în 
acest sens deosebit de 
bună. Nu există unități cit 
de mici să nu fie dotate 
cu sisteme frigorifice noi, 
eficiente. Totul depinde 
însă de felul în care sint 
folosite aceste mijloace 
atît de necesare în co
merț.

La complexul „Berbec" 
frigiderele, camerele fri
gorifice. vitrinele, barul 
lucrau normal. Termo
metrele arătau tempera
tura de 3-8 grade C. 
Carnea, preparatele reci, 
băuturile se aflau în me
diul lor. într-o perfectă 
stare de igienă. Am tre
cut din nou si pe la BIG 
Sud, unde anul trecut am 
găsit 
cu 
care 
(vezi 
lajele comerciale stau, se 
conservă... paguba). A- 
cum alta e situația. în
treaga zestre de produs 
frig (75 utilaje diverse) 
funcționa perfect, Buni 
gospodari în păstrarea a- 
limentelor și preparatelor 
ușor alterabile am gă
sit și la cofetăriile „Con
tinental" si „Albina", la 
magazinul „Omnia" și 
la alte multe unităti co
merciale ploie.stene.

Am intrat si la bodega 
„Sticla neagră" (respon
sabil Ion Bărbulescu). Pe 
unele alimente expuse 
pe masă bizîiau roiuri 
de muște. în acest timp 
însă frigiderul unității 
stătea gol-golut. consu-

vitrine frigorifice 
marca „Frigocom" 
nu funcționau deloc 
articolul „Cînd utl-

mind energia electrică 
degeaba.

— De ce așa 7
— Păi. a răspuns res

ponsabilul. uite acum o 
să luăm măsuri...

Ne deplasăm la unita
tea vecină, „La minut" 
(responsabil Gh. Bucuro- 
iu). Multă lume la gus
tări. la răcoritoare. Răco
ritoarele însă sînt mal 
mult... calde.

pă... drojdie de bere. 
Stelian Stroe. ajutorul 
dumnealui, se scuză și 
ne roagă să nu scriem 
nimic în ziar. „Facem 
noi acum o curățenie 
lună. Venit! peste o oră 
si o să vă convingeți..." 

„Vatra plăieșilor". o u- 
nitate de alimentație care 
în decursul anilor si-a că
pătat prestigiu printre 
consumatorii ploleșteni.

Nepăsători și reci,
pe lingă agregate
frigorifice calde

raid-anchetă în unități comerciale 
pioieștene

— Gheată nu-1 ?
— Cum să nu. într-a- 

devăr este, dar aruncată 
undeva în soațele unită
ții unde se topește 
dogoarea soarelui si 
unui cuptor alăturat.

Revenim în local. Cum 
este folosit spațiul frigo
rific 7 într-un congela
tor. prost îngrijit, se află 
citiva cirnati într-un... 
bidon de lapte. într-un 
frigider mare nu era alt
ceva decit o bucată de 
carne învelită în hirtie. 
Ne uităm într-un al trei- 

frigorific. 
arată 17 

că si în a- 
era 
niște calu-

la 
a

lea agregat 
Termometrul 
grade. Noroc 
cesta nu 
lucru, doar 
puri de drojdie de bere. 
Dorim să discutăm cu 
responsabilul, dar ni se 
spune că e plecat du-

mare

Aicl. eu atît mai mult ar 
fi trebuit să /găsim totul 
în ordine. Chiar la Intra
re dăm însă de o vitrină 
frigorifică în care ne lîn
gă o serie de preparate 
erau expuse si o duzină 
de... muște. Ne-am între
bat : Cum stau ele vii în 
frigul din interior 7 
Ne-am convins însă că 
atmosfera le era pe plac 
pentru că vitrina nu era 
conectată la priză. Deci 
agregate doar pentru fru
musețea alămurilor. Tot 
la această unitate, cîteva 
agregate frigorifice sînt 
instalate în spațiul bucă
tăriei. unde dogoarea e si 
mai mare decît afară. Si 
atunci, normal, deși fri
giderul duduie, tempera
tura nu coboară mai jos 
de 15—17 grade. Neocro
tite rămîn si prăjiturile

de la cofetăria „Crinul 
alb", pentru că. mai ales 
noaptea, frigiderele se 
dezgheață. De ce 7 Labo
ratorul nr. 1 din vecină
tate are instalațiile de
fecte.

Am vizitat, pe lingă a- 
ceste unităti si rotiseriile 
de la hale și din str. Re
publicii. Si la una si la 
alta, aparatele de prepa
rat citronadă nu funcțio
nau.

Ne oprim aici cu exem
plificările. în încheiere 
am dorit să aflăm si pă
rerea unoră dintre facto
rii de răspundere din co
merțul prahovean. Iată 
ce ne spune tovarășul • Io
nel Miclăus. directorul 
direcției iudetene comer
ciale : „Prin articolul pu
blicat de „Scînteia" — 
«Cînd utilajele comerciale 
stau si conservă... pagu
ba» — am primit un aju
tor efectiv. Am analizat 

, stările de fant si am luat 
o serie de măsuri. Siste
mele de produs frig din 
rețeaua comercială plo- 
iesteană funcționează 
acum mai bine ca înain
te. mai eficient. Dar fap
tele arată că neglijența 
unor responsabili, contro
lul slab al unor servicii 
din cadrul direcției si al 
I.C.S.A.P. Ploiești deter
mină lipsuri ca cele ce ni 
le aduceți acum la cu
noștință. Sîntem hotărîțl 
să acționăm neîntîrziat 
pentru ca întreaga zestre 
tehnică a rețelei noastre 
să fie utilizată pentru 
asigurarea condițiilor de 
igienă alimentară, să pu
tem servi publicul ploieș
tean în condițiile cele mai 
bune".

Frumoase angajamente, 
dar unde le-am mai auzit 
noi oare si cînd 1 Parcă 
anul trecut si parcă tot 
de la direcția comercială 
județeană.
Constantin
CAPRARU 
corespondentul „Scînteli"

lut. care l-au 
cuitorii comunei. __ r
rit sterilul cu pământ fertil, pe care 
acum se cultivă legume și zarzava
turi. De asemenea, în apropiere, pe 
pirîul Leorda, au ridicat un mic ba
raj pentru a acumula apa necesară 
udării plantelor. •

Ce să va întîmpla în viitor cu a- 
cest sistem de protecție a iazurilor 
de steril 7 Nu se conturează alte so
luții •? La aceste întrebări ne răspun
de Inginerul Zsombor Dienes, de la 
Centrala minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare : „Pentru 
a ușura această lucrare și a spori 
ritmul ei fără cheltuieli prea mari, 
centrala a obținut o colaborare fruc
tuoasă cu specialiștii de la Stațiunea 
de cercetare și producție pomicolă 
din Baia Mare, care experimentează 
însâmînțarea direct în steril a diver
selor plante perene capabile să fi
xeze sterilul".

Mergem să vedem cum arată aces
te experimentări la fața locului. A- 
ducînd la viață stratul de steril de 
la suprafață cu diverse îngrășăminte 
chimice și naturale, cercetătorii în- 
sămînțează direct în steril iarbă, se
cară, gulii etc, încercând să obțină 
formarea unui covor vegetal protec
tor, care să nu permită „fuga" steri
lului și nici a apei din el. Sînt promi
țătoare aceste încercări atît la Baia 
Borșa, cît și la Flotația centrală și 
la iazul Săsar.

Indiferent care din aceste soluții 
se va dovedi mai fructuoasă, impor
tantă este acum preocuparea concre
tă, sistematică și operativă a mine
rilor care, cu sprijinul specialiștilor, 
nu numai că au oprit poluarea, dar, 
după cum s-a văzut, încearcă să re
dea și puterea de rodire a unor su
prafețe destinate iazurilor de decan
tare care, numai în bazinul băimă- 
rean, depășesc 250 hectare.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteli"

topolOveni
Bogat sortiment 

de gemuri și conserve
Cum este cunoscut întreprin

derea de producere și industria
lizare a 'legumelor si fruotelor 
din Topoloveni — I.P.I.L.F. pro
duce un bogat sortiment de ge
muri din caise, piersici și zmeu
ră, compoturi din căpșuni și vi
șine. dulceață din vișine, cireșe, 
zmeură și căpșuni,, conserve din 
fasole verde și mazăre. In pre
zent, pe baza cerințelor benefi
ciarilor interni și externi, har
nicii muncitori de aici fabrică 
din fructe și legume proaspete 
30 de sortimente. în primul se
mestru al acestui an. planul la 
export a fost depășit cu peste 4 
milioane lei valută, reprezentînd 
60 la sută din prevederile pe 
intregul an, produsele fiind li
vrate în Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Iugosla
via. Polonia. Uniunea Sovietică. 
Prin centrele I.L.F., I.P.I.L.F. 
Topoloveni primește pentru va
lorificare o mare cantitate de 
fructe și legume de la uhitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
și de la producătorii particulari 
din zonă și din alte părți. 
(Gheorghe Cîrstea).
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De fiecare dată cînd revine 
în satul natal (comuna Frumu
șica — Botoșani). Valentin Tur- 
canu, manipulant la I.T. Bucu
rești, lasă și cite o amintire ne
plăcută consătenilor. Așa s-a 
întimplat și zilele trecute. Sosit 
in concediu, V.Ț. a tinut să-si 
întâlnească prietenii la un bal. 
Care bal a degenerat... în scan
dal. „Știfi voi cine sint eu ? — 
își intreba Turcanu consătenii. 
Păi, eu cind mă supăr".., Și s-a 
supărat, dind drept „acont" ci- 
teva lovituri „dragilor consă
teni". „Decontul", stabilit de or
ganele ordinii publice, se zice 
că a fost cam piperat. Dar con
sătenii si-au zis : „Bine i-au 
mai făcut. Poate că acum s-o 
potoli". Si noi zicem la fel.

Respectați 
regulile 
de protecție 
a muncii!
ILa Stațiunea pentru mecani

zarea agriculturii din Mizil — 
Prahova, secția a 8-a. s-a petre-

I cut un accident de muncă, so- 
| cotit de unii drept raritate în 

materie. Maistrul Ioan Iacob a
I început să facj o sudură auto

genă la un butoi gol. dar în 
care mai înainte fusese depo-

, zitată benzină. S-a gîndit că 
nu mai este cazul să curețe va-

I sul de resturile combustibilului. 
Ce s-a întlmplat pînă la urmă 7

I A urmat o explozie. Doi copii 
au rămas fără tată. Atenție la 
normele de protecție a muncii I

| Geamgiu
I
I
I
I
I
I

uituc
Au trecut ani de zile de cînd 

tîmplarul-geamgiu Vasile Vînca 
din Bistrița a plecat de acasă 
și n-a mal dat nici o veste. 
Cum o fi „uitat" el că are o- . 
bligații morale și materiale 
față de soție șl cel trei copil 
— Mariana. Liliana și Vaslllcă? 
Ba, mai mult : geamgiul și-a 
luat tălpășița lăsînd în urmă o 
droaie de datorii la cooperativa 
meșteșugărească „Lemn-Metal" 
și la direcția comercială jude
țeană. Poate va fi ajutat de cel 
care-1 cunosc sau lucrează cu 
el. pentru a-1 Îndruma pe calea 
dreaptă.

| Mai scumpă 
ca aurulI
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dea con- 
ajutor la 
de locu- 

din

I
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Veniți In Jibou să 
structorilor o mînă de 
ridicarea unor blocuri 
ințe, mai mulți cetățeni 
comuna Năpradea. județul Să
laj, au fost chemați la un mo
ment dat de consăteanul lor, 
Ion Birta : „Veniți, oameni buni, 
să vă arăt ceva" — a zis el. 
Săpînd la un canal, acesta a 
găsit o casetă ruginită în care 
erau o seamă de obiecte din 
aur, printre care 5 brățări, lăn- 
țișoare, ceasuri, coliere și mo
nede (franci elvețieni). Predîn- 
du-le organelor de miliție, gru
pul de oameni părea să spună : 
„Luați-le, cinstea noastră 
mai scumpă decît aurul".

Rubrlcâ realizată de 
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteiir

este
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
O dezbatere deschisă, aprofundată, 

responsabilă, soldată cu măsuri concrete 
pentru satisfacerea mai bună a cerințelor 

de metal ale economiei naționale
Desfăsurîndu-se intr-un spirit de 

Înaltă exigentă muncitorească, in con
dițiile în care în primul semestru s-au 
obtinut rezultate remarcabile — depă
șirea planului cu 14 000 tone cocs me
talurgic. 73 200 tone aglomerat feros. 
65 850 tone fontă. 35 400 tone otel lin
gou. 63 000 tone laminate si semifabri
cate de relaminare. livrarea supli
mentară la export a unor produse in 
valoare de 20 milioane lei valută — 
adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, al cărui colec
tiv a fost distins cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", a avut un pro-

( nuntat caracter de lucru.
4' Prin analiza aprofundată, făcută 
, cu responsabilitatea proprie clasei 

noastre muncitoare, în spiritul revo
luționar al indicațiilor secretarului 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al hotăririlor 
Congresului consiliilor oamenilor 

' muncii, adunarea generală a de
monstrat cu putere că potențialul 
productiv al combinatului dispune 
încă de mari rezerve interne, care,

• printr-o acțiune stăruitoare pentru
< valorificarea lor mai intensă, vor da
< posibilitatea siderurgistilor să răs

pundă cu promptitudine cerințelor 
sporite de metal ale economiei națio
nale. Aceasta a fost una din ideile

• esențiale, care a dominat dezbaterile 
din cadrul adunării.

' Combativ și constructiv, 
cu exigență 

muncitorească
< Aoest răspuns ferm a fost dat tn
' unanimitate de reprezentanții oame
nilor muncii care au luat cuvîntul. 
Reliefînd progresele care s-au înre
gistrat. în ultima vreme, la otelăria 
Martin nr. 1, maistrul Tiberiu Pascu 
sublinia că preocuparea centrală a co
lectivului de aici o constituie înnoi
rea continuă a producției. în ultimul 
timp fiind asimilate 15 noi mărci de 

( oteluri cu caracteristici superioare 
, care, pînă nu de mult, se elaborau 
( numai în cuptoare electrice. „Spo

rul de producție, cit si calitatea 
otelului realizat de noi pină acum 

( nu ne reprezintă pe deplin — 
‘ aprecia maistrul otelar. Si aceas- 

ta pentru că ne mai izbim de 
, greutăți, mai mult sau mai puțin o- 
, biective, cum sînt : abaterile de la 
instrucțiunile tehnologice, întreținerea 
necorespunzătoare și slaba calitate a 
unor reparații făcute utilajelor. starea 
necorespunzătoare a corpului princi
pal al halei otelăriei. calitatea scăzută 
a unor cărămizi refractare folosite la 
înzidirea oalelor pentru otel si a rine- 
lor. Acțiunea conjugată a acestor de- 

I ficiente determină declasări calitative 
t si Pierderi importante de metal. In 
f consecință, odată cu angajarea noas- 
‘ tră plenară pentru întronarea unei 

înalte discipline în respectarea tehno
logiilor de fabricație a otelului, cer 
consiliului oamenilor muncii să acțio
neze energic pentru imprimarea unei 
discipline severe si in ce privește

între cei ce au luat cuvîntul la adunarea generală a oamenilor muncii de la Combinatul siderurgic Hunedoara au fost (de la stînga la dreapta) : furnallstul 
Gheorghe Vișan; Zoltan Lucaci, șeful secției laminoare de sîrmă ; Cornel Deheleanu, directorul uzinei nr. 3; și maistrul oțelar Tiberiu Pascu

!(
) Fără îndoială că activitatea de pe 

șantierele noilor capacități productive 
ale Combinatului metalurgic si Șan
tierul naval din Tulcea (vezi prima 
parte a anchetei „Scînteii" in ziarul

i din 30 iulie a.c.) s-ar fi desfășurat în 
I condiții mult mai bune pînă acum, 

dacă beneficiarii celor două investi
ții ar fi acționat la nivelul sarcinilor 
și răspunderilor ce le revin si. in pri
mul rind. ar fi depus eforturi susți
nute si stăruitoare pentru întronarea 
unei conlucrări strînse. incă de la 
începutul lucrărilor, atit cu construc-

F. torii, cit si cu projectantii.
j — în principal, compartimentele 
! de investiții ale combinatului meta- 
r lurgic si șantierului naval se fac și 
< ele răspunzătoare — alături de pro- 
; iectanți — de slaba pregătire a lu

crărilor si neasigurarea condițiilor 
pentru desfășurarea normală a exe
cuției. ne-a spus tovarășul Constan
tin Vasilescu. inginer-sef al grupu
lui de șantiere care realizează cele 
două lucrări. Multă vreme n-au avut 
nici o finalitate demersurile noastre 
pentru rezolvarea operativă a unor 
probleme esențiale, cum sînt asigura
rea proiectelor și a unor utilaje teh
nologice. De pildă, în cazul Combi
natului metalurgic Tulcea, mai în- 
timpinăm, uneori, dificultăți cu de
contarea unor lucrări executate, 
fiindcă se întârzie nejustifieat depu
nerea documentației tehnico-econo- 
mice la sucursala județeană a Băncii 
de investiții.

Aducem' în discuție aceste ches
tiuni, deoarece în condițiile intensi
ficării la maximum a eforturilor 
pe aceste șantiere este imperios ne
cesar ca ambii beneficiari de inves
tiții să-și îndeplinească cu maximă 
responsabilitate, energie și solici
tudine, multiplele obligații ce le 
revin. să contribuie permanent și 
nemijlocit, prin activitatea lor. la 
consolidarea revirimentului înregis
trat în ultimele două luni și. în pri
mul rind, la realizarea sarcinilor sta
bilite în programul comun de recu
perare rapidă a întirzierilor actuale.

Despre ce este vorba ? 

calitatea reparațiilor la utilaje, res
pectarea termenului de executare a 
acestora, urgentarea consolidării cor
pului principal al halei otelăivi 
noastre".

Luind cuvintul în numele furna- 
listilor de la. secția a doua furnale, 
Gheorghe Vișan a prezentat un cal
cul simplu, dar convingător. „în 
cursul semestrului I. secția noastră 
a înregistrat 155 pre opriri acciden
tale — datorate nerespectării tehno
logiilor de lucru, slabei întrețineri 
si reparații a ' furnalelor, funcționă
rii necoresnunzătoare a unor aparate 
Si utilaje. Dacă am fi eliminat nu
mai 50 la sută din aceste opriri, am 

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN HUNEDOARA
fi produs în plus o cantitate de 
peste 3 000 tone fontă. In adunarea 
oamenilor muncii din secția noastră 
au fost stabilite măsuri eficiente in 
acest sens, care depind întru totul de 
noi. De aceea. în cadrul mai larg al 
dezbaterilor de aici, propun consiliu
lui oamenilor muncii pe combinat 
să ne ajute în rezolvarea unor pro
bleme care ne depășesc : devansarea 
lucrărilor de schimbare a aparatului 
de încărcare de la furnalul nr. 9, 
montarea incă a unui cântar în gara 
veche, definitivarea si aplicarea teh
nologiei de omogenizare a minereu
rilor. în vederea restrângerii dome
niului de variație a conținutului a- 
cestora.

în același spirit de exigență ți 
combativitate față de lipsuri a vor
bit și Zoltan Lucaci, șeful secției la
minoare de sârmă : „în primul se
mestru — spunea tovarășul Lucaci, 
referindu-se la întregul grup de la
minoare al combinatului — opririle 
accidentale înregistrate au reprezen
tat aproape 15 la sută din fondul da 
timp calendaristic al secțiilor noas
tre. ca urmare a nesupravegherii a- 
tente și continue a funcționării utila
jelor și a executării reviziilor, ceea 
ce in ultimă instanță a influențat 
productivitatea muncii. Penitru înlă
turarea acestor deficiențe am întoc
mit un program concret de măsuri, 
care se înfăptuiește cu responsabili
tate. Din păcate, el se dovedește in
suficient pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin în cea de-a doua 
parte a anului curent și in anul 1978. 
De aceea, solicităm sprijinul consi
liului oamenilor muncii pentru asi
gurarea necesarului de piese de 
schimb, prin urgentarea recondițio- 
nării barei de cuplare pentru lami
norul bluming de 1 300 mm. contrac
tarea a trei noi bare de cuplare pen
tru același laminor și asigurarea cu 
incă două palete pentru cilindrii de 
lucru, terminarea pieselor pentru 
foarfecă rotativă de rezervă de la 
laminorul de 750 mm. Soluționarea 
acestor probleme ne va da posibili
tatea să depășim substantial propriul 
angajament la producția de lami
nate.

W Foto : Szalkay Z.
L <

” SlNTEȚI BENEFICIARUL INVESTIȚIEI!
Cum contrihuiți pentru a fi realizată la termen ?

0 întrebare adresată celor care așteaptă predări „la cheie"
Exigențele 

constructorului 
față de beneficiar 

sînt mari...
La Combinatul metalurgic Tulcea 

se cere. în acest sens, integral solu
ționată problema asigurării tuturor 
documentațiilor de execuție, a defi
nitivării acelor soluții constructive 
neclarificate încă.

— Beneficiarul este chemat eă ne 
sprijine mult mai mult în. această 
privință, este de părere ing. Petre 
Mateescu. director al grupului de 
șantiere aparținind T.C.I. Constanța. 
Mă refer la necesitatea stabilirii unei 
legături strînse si impulsionării pro- 
iectanților din institutul bucureștean 
„IPROMET" pentru definitivarea 
unor soluții de pilotaj la instalația 
de descompunere, la centrala termo
electrică ș.a.; deopotrivă este necesar 
să ia măsuri energice pentru livrarea 
ritmică a proiectelor pentru noile 
capacități de feroaliaje si produse 
magneziene. Solicităm, de asemenea, 
din partea beneficiarului nostru o 
participare efectivă, alături de noi și 
de proiectantă, la analiza documen
tației sosite si la rezolvarea opera
tivă. tot în comun, a eventualelor ne
concordante.

In afară de aceste aspecte fun

Reducerea consumurilor 
specifice — important 

obiectiv al siderurgiștilor
Inițiativele muncitorești apărute în 

toate secțiile și sectoarele productive 
pe linia utilizării raționale a mate
riilor prime,- materialelor, combusti
bililor și energiei s-au soldat, în se
mestrul I, cu economisirea a peste 
2 300 tone cocs metalurgic, 2 500 tone 
metal in șarjă, 3 600 tone cărămizi 
refractare și aproape 700 tone fero
aliaje. Aceste succese nu au consti
tuit un motiv de automulțumire, ci. 
dimpotrivă, au îndemnat la o și mai 

atentă investigație a rezervelor. 
„Preocupările colectivului nostru — 
arăta inginerul Constantin Naghi, di
rectorul uzinei. nr. 6 — conjugate cu 
eforturile celorlalte uzine și secții, au 
pus un accent deosebit pe folosirea 
mai eficientă a resurselor energetice 
secundare; astfel, coeficientul de uti
lizare a gazului epurat de furnal a 
ajuns la 96,63 la sută, iar a gazului 
de cocs la sută la suta. economisin- 
du-se astfel 129 000 tone combustibil 
convențional. Nu același lucru îl pu
tem spune in domeniul utilizării e- 
nergiei electrice, unde în primul se
mestru cotele alocate au fost depă
șite. Și aceasta pentru că nu se ac
ționează ferm la toate locurile de 
muncă pentru reducerea consumului 
specific de energie electrică pe fie
care imitate de produs. Trebuie în
treprinse ample acțiuni de perfecțio
nare a proceselor tehnologice, a con
trolului pentru urnyirirea permanen
tă a consumurilor de energie elec
trică pe unitatea de produs — mai 
ales la sectoarele furnale, oțelării și 
laminoare — concomitent cu des
fășurarea unei intense munci de edu
care a oamenilor in spiritul atitudinii 
ferme față de orice gen de risipă. 
Totodată, propun consiliului oame
nilor muncii și ministerului nostru 
să se urgenteze punerea in funcțiune 
a grupului energetic de 12 megawați, 
să fie întreprins un studiu minuțios 
în sensul modernizării unor agregate 
si instalații din sectoarele noastre, 
pentru ridicarea randamentului aces
tora".

Alți participanți la discuții au a- 

Din hotărîrea adunării generale :
• Realizarea peste angajamentele acestui an a 5 000 tone cocs, 40 000 

tone fontă. 35 000 tone otel, 20 000 tone produse laminate ;
• Reducerea suplimentară, față de prevederile angajamentului pe acest 

an. a cheltuielilor materiale de producție cu 10 milioane lei. indeosebi prin 
reducerea consumurilor specifice de cocs metalurgic, de metal, materiale re
fractare si feroaliaje la oțelărie ;

• Asimilarea peste prevederile angajamentului anual a încă două mărci 
de otel si a două produse noi de laminate ;

• Utilizarea mai bună a resurselor energetice secundare, prin folosirea 
in proporție de sută la sută a gazului de cocs, de 97 la sută a gazului de 
furnal si prin creșterea proporției șarjelor calde trimise la laminoare la 
85 la sută, ceea ce va asigura o economie de 50 000 tone combustibil con
vențional ;

• Recuperarea răminerilor in urmă la activitatea de investiții pină în 
luna septembrie si depășirea planului anual in acest domeniu cu 15 mili
oane lei.

damentale legate de intensificarea 
ritmului de lucru la toate categoriile 
de lucrări, conducerii combinatului 
metalurgic îi mai revine sarcina ex
presă de a acționa prompt ca să asi
gure — potrivit obligațiilor — condi
ții efective pentru executarea tuturor 
lucrărilor programate. Un exemplu 
este concludent în această privință : 
la instalația de măcinare — lucrare 

DIN NOU PE PLATFORMA 
INDUSTRIALĂ TULCEA

întârziată fată de grafice — n-ș fost 
incă eliberat amplasamentul pentru 
una dintre cele trei mori. Nu există 
nici o explicație plauzibilă pentru 
tergiversarea acestei chestiuni.

Pe șantier se pune cu acuitate 
acum problema livrării unor utilaje 
tehnologice de bază, si. mai cu sea
mă. a intensificării la maximum a 
ritmului de montaj in vederea lichi
dării stocului actual. Constituie un 
fapt pozitiv că. în urma măsurilor 
luate de comitetul județean de 
partid, muncitori cu inaltă calificare 
din combinat — lăcătuși, mecanici ș.a. 
— au fost repartizați pe șantier si 
participă, cu forte proprii, la reali
zarea unui mare volum de lucrări. 

dus în atenție situația de la oțelăria 
electrică, unde consumul de electrozi 
de grafit și de cărămizi refractare 
bazice a fost depășit, datorită 
in bună măsură deficientelor ma
nifestate in exploatarea cuptoarelor 
si in gospodărirea acestor materiale. 
„Facem un apel tovărășesc .și tova
rășilor de la Slatina să ne ajute in 
acest sens — spunea inginerul Cor
nel Deheleanu. directorul oțelăriilor 
— Îmbunătățind substanțial calitatea 
electrozilor de grafit pe care ni-i 
furnizează".

Referindu-se în continuare la re
ducerea pierderilor de metal si creș
terea coeficientului de scoatere, vor
bitorul a subliniat că se impune cu 
stringentă ca întregul colectiv de 
otelari să acționeze cu înaltă exigen
tă pentru asigurarea stabilității pro
cesului tehnologic la nivelul cores
punzător zilelor in care se obțin cele 
mai bune rezultate ; în același timp, 
consiliul oamenilor muncii trebuie să 
se preocupe mai stăruitor de procu
rarea si introducerea la turnarea ote
lului a lingotierelor LC 90, ca și de 
îmbunătățirea calității plăcilor și 
prafurilor exoterme. folosite la 
turnarea otelului. Același sprijin este 
necesar si pentru exploatarea la ni
vel superior a instalației de degazare 
a oțelului.

în sectorul laminoare, reducerea 
consumului de metal — după cum 
sublinia în cuvîntul său tovarășul 
Zoltan Lucaci — trebuie să vizeze în 
mod special diminuarea cantității de 
laminate produse in afara prescrip
țiilor de calitate. Aceasta se impune 
cu atit mai mult la laminoarele de 
800 mm si de 650 mm. care dețin 
ponderea in ce privește rebutul în
registrat in primul semestru al aces
tui an. Pentru valorificarea tuturor 
scurtăturilor rezultate din procesul 
de laminare, s-a cerut consiliului 
oamenilor muncii să urgenteze reali
zarea si punerea în funcțiune a in
stalației de sudat tagle cap la cap, 
care să fie apoi relaminate si utili
zate cu multă eficientă.

Prin întreaga desfășurare, prin 
propunerile făcute, adunarea gene
rală a demonstrat hotărârea siderur- 
giștilor hunedoreni de a folosi și mai 
bine potențialul tehnic și resursele 
materiale de care dispun pentru în
deplinirea planului și a angajamen
telor sporite asumate.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii"

...Dar Ia fel de mari 
sînt și exigențele 

beneficiarului 
față de constructor

— Ne-am angajat să montăm. în
tr-o primă etapă, utilaje în valoare 
de 8 milioane lei. ne-a spus ing.

Mircea Șuteu. directorul combinatu
lui metalurgic. Pentru a înfăptui in 
bune condiții această importantă lu
crare. trebuie ca si constructorul să 
vină in sprijinul nostru, să ne asigure 
fără intirziere fronturile de lucru pe 
care le-am solicitat.

Iată deci că. în domeniul întăririi 
conlucrării pe șantier, și beneficiarul 
are o serie de justificate pretenții, de 
care antreprenorul general, celelalte 
unități aflate pe această platformă 
sînt chemate să tină seama. O im
pune stocul mare de utilaje nemon
tate, o reclamă și planul mobiliza
tor de montaj tehnologic stabilit 
pentru luna august. Deși, în ul

Apă, cit mai multă apă pentru culturi! Imagine de la C.A.P. Cuza Vodă (județul Ialomița)
Foto : A. Papadiuc

BÂTALIA PENTRU RECOLTĂ ÎNSEAMNĂ

IN ACESTE ZILE APĂ CULTURILOR

Prin irigații, dar si cu matopompe, 
autocisterne, prin toate mijloacele posibile

în momentul de fată, pentru multe 
județe din cele situate in sudul și 
estul tării, bătălia neutru. reooltă 
înseamnă bătălia pentru ană. Desi
gur. in această zonă sânt cele mai 
mari sisteme de irigații. Stațiile de 
nomnare si cele de punere sub pre
siune funcționează neîntrerupt, iar 
pe canalele magistrale si secundare 
ana dătătoare de viată curge zi și 
noapte. Din. datele comunicate de 
județe rezultă că în cursul zîlei de 
3 august, numai în marile sisteme 
de irigații, au fost făcute udări pe o 
suprafață de aproape 50 000 hectare, 
cele mai bune rezultate obtinîndu-se 
în județele Brăila. Galați. Buzău, 
Constanta. Dolj. De asemenea, se lu
crează intens în sistemele locale de 
irigații, urmărindu-se folosirea ori
cărei surse de apă : baraje, rîuri 
si' piraie. lacuri si bălti, acumulări 
mai vechi. Peste tot. la indicația co
mandamentelor locale, se urmărește 
ca ana să ajungă pe terenurile unde 
este absolut necesară pentru a se 
asigura umezirea solului — condiție 
hotărâtoare pentru dezvoltarea nor
mală a plantelor. De asemenea, se 
are în vedere ca apa să fie bine 
gospodărită, să nu fie lăsată să curgă 
în gol. să se irosească.

în foarte multe locuri se foloseso 
mijloace simple de udare, ceea ce face 
cu putință ca și acolo unde nu exis
tă amenajări pentru irigații, cultu
rile agricole să beneficieze de apă. 
Este vorba. în principal, de udarea 
obligatorie a culturilor de legume, a 
pepinierelor si plantațiilor de pomi 
și viță de vie. Acest lucru poate 
si trebuie să se facă folosindu-se 
toate mijloacele aflate la indemina 
lucrătorilor din agricultură, incepind 
cu cisternele, sacalele, butoaiele si 
terminind cu gălețile. în multe locuri, 
cu ajutorul cisternelor unităților de 
pompieri sînt transportate pe cîmp 
sau la grădinile de legume mari 
cantități de apă. iar distribuirea ei 
se face cu ajutorul furtunurilor. Im
portant este ca. peste tot. să fie fo
losite asemenea mijloace, pentru a se 
asigura apa necesară plantelor care 
suferă din cauza secetei.

Din județele situate în sudul tării 
sosesc la redacție numeroase vești 
despre participarea largă a locuito
rilor de la sate la acțiunile de iri
gare a culturilor cu posibilități loca
le. Bune rezultate au fost obținute, 
de exemplu, in județul Brăila. Aici 

timele săptămâni, ca rezultat al in
tensificării ritmului de montaj teh
nologic, a fost montat un mare vo
lum de mașini și instalații aflate in 
stoc, totuși mai sînt necesare efor
turi comune și stăruitoare pină cînd 
lucrurile vor intra pe făgașul normal. 
Bunăoară, la cuptorul de calci- 
nare mai sînt de executat lu
crări de construcții, pentru crearea 
condițiilor de montaj tehnologic : exi
gente la fel de mari vizează activita
tea ce se desfășoară la bateria de 
evaporare, la autoclave ș.a.

O problemă 
incă deschisă : 

utilajele tehnologice
Asigurarea utilajelor tehnologice, 

corelat cu ordinea firească de mon
taj, în ultimă instanță cu termenele 
de punere în funcțiune a capacități
lor planificate, constituie o altă mare 
problemă, aflată în sarcina benefi
ciarului. în speță conducerea Com
binatului din Tulcea. Acesta solicită, 
în special întreprinderii mecanice de 
utilai chimic (I.M.U.C.) din București 
să facă un efort suplimentar pentru 
a livrat cît mai rapid părțile compo
nente ale bateriei de evaporare.

Sînt însă si furnizori care au da- 

există sisteme mari de irigații, care 
însumează 136 000 hectare, sisteme 
care. în aceste zile, funcționează din 
plin. La indicația comitetului jude
țean de partid. în toate satele situate 
in. zona afectată de secetă organi
zațiile de partid și consiliile popu
lare comunale desfășoară ample ac
țiuni pentru atragerea cooperatorilor, 
mecanizatorilor, a celorlalți locuitori 
la acțiunile de irigare a culturilor. 
După cum am fost informați la co
mandamentul județean. în fiecare zi 
participă la lucru 11 000 de mecani
zatori și mînuitori de aripi de uda
re. la care se adaugă 10 000 altl oa
meni. La cooperativele agricole din 
comunele Tătaru, Vultureni. Jugu- 
reanu. unde sînt mari plantații pomi- 
viticole. apa este transportată cu a- 
jutorul autocisternelor de lâ I.C.I.L., 
precum si cu butoaiele unităților 
agricole. La C.A.P. Spiru Haret se 
aduce apa din Călxnătui si din fîn- 
tini. folosindu-se cisterne, butoaie, 
precum și bazinele din planta
ții. Plantația de pomi de la 
cooperativa agricolă Mohreanu a fost 
irigată pe această cale. In gră
dinile dă legume ale cooperativelor 
agricole Jirlăiu, Vișani și Mircea 
Vodă, situate într-o zonă mai puter
nic afectată de secetă, se asigură 
apa cu ajutorul motopomipelor și 
apoi este dirijată la plante prin ri
gole. De asemenea, în aceste unități

PE SCURT
PRAHOVA. în zonele Ciorani, 

Ploiești, Băicoi, din județul Prahova, 
nevoia de apă la legume si culturile 
din cimp continuă să se resimtă. în 
multe din fermele I.A.S.. ale coopera
tivelor agricole Filipeștii de Tirg. 
Cocorăști-Colt. Gorgota. Sălciile. Pa- 
repa ș.a. se udă fără întrerupere zi 
și noapte. S-a constatat că. în alte 
locuri. la cooperativele agricole 
Tîrgșoru Nou. Măneștl. Brazi. Rifov 
irigarea culturilor se neglijează. Co
mandamentul județean a stabilit mă
suri concrete pentru ca toate instala
țiile. utilajele să fie folosite din 
plin. Fiecare aripă de ploaie trebuie 
să asigure udarea a cel puțin 2 ha. 
făcîndu-se 3—4 mutări în 24 de ore. 
De asemenea, s-au stabilit măsuri să

terii neonorate si menționăm la 
acest capitol întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița, care nici 
pină în prezent n-a livrat complet 
preincălzitorul de înaltă presiune, eu 
termen inițial de predare stabilit în 
cursul anului 1973.

La Șantierul naval Tulcea. deși 
numărul problemelor în suspensie 
este mai mic, totuși eforturile 
subordonate recuperării restanțelor 
pun cu acuitate cerința creșterii 
răspunderii beneficiarului dc in
vestiții. Numai printr-o partici
pare mai activă și exigentă a 
specialiștilor din compartimentul de 
investiții al acestei unități la analiza 
proiectelor de execuție pot fi. pe 
viitor, evitate o serie de nepotriviri 
semnalate între indicațiile din pro
iecte și situația de pe teren si solu
ționate de multe ori cu întârziere, sau 
lichidate unele restante, e drept mici, 
în contractarea unor echipamente 
tehnologice. întîrzleri și, greutăți care 
se răsfrâng asupra duratelor de exe
cuție si care ar putea fi cu ușurință 
evitate dacă specialiștii din unitatea 
beneficară ar dovedi mai multă so
licitudine față de fiecare semnal al 
constructorului și ar depune eforturi 
energice și stăruitoare pentru rezol
varea sa.

— Rămînerile în urmă actuale de 
la capacitățile noastre pot fi rapid 
recuperate, ne-a spus tovarășul 
Dumitru Anghel. directorul șantieru
lui naval. Cu condiția ca Trustul 
de construcții industriale să-și orga
nizeze și mai rațional activitatea des
fășurată, mai ales la executarea calei 
de transfer și la hala de completare 
armare. în ceea ce ne privește, vom 
detașa o parte din efectivele noastre 
și le vom repartiza să lucreze alături 
de constructori si montori pentru 
grăbirea ritmului de execuție.

Cristian ANTONESCU 
Vasile NICOLAE 
corespondentul „Scînteii" 

se folosesc numeroase cisterne. La 
C.A.P. Spiru Haret au venit în aju
tor și pompierii care transportă apa 
cu autocisterne, avînd fiecare o ca
pacitate de 3 500—5 000 litri. In felul 
acesta, setea păimîntului este potolită 
pe mari suprafețe, iar plantele se 
dezvoltă normal. în cursul zilei de 
miercuri, 3 august, în județul Brăila 
au fost făcute udări pe 367 hec
tare. De asemenea, în județul Te
leorman au fost făcute udări, in 
afara sistemelor de irigații, pe 450 
hectare, rezultate bune obținlndu-se 
și in județele Buzău șl Vrancea.

Pentru a se obține recolte mari șe 
cere ca în aceste zile, cu deosebire 
în județele sudice, concomitent cu 
funcționarea fără întrerupere a sis
temelor de Irigații, să se folosească 
toate sursele, toate mijloacele aflate 
Ia indemină pentru a da plantelor, 
pe suprafețe cit mal întinse, apa ne
cesară. Organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale și 
conducerile unităților agricole au da
toria să atragă la executarea lucră
rilor de irigații, la întreaga acțiune 
de udare a culturilor pe toți locui
torii satelor. Cu toții — tineri și 
vârstnici — sînt chemați să participe 
la aceste lucrări de mare însemnă
tate economică, asigurînd pămîntului 
însetat apa necesară, astfel încit, 
peste tot, să fie obținută recolte 
mari.

se folosească la maximum cele 8 
autocisterne si 16 motopomne puse 
la dispoziția agriculturii de către uni
tățile industriale, cît si utilajele de 
la punctele P.C.I. Cele 36 de formații 
de pompieri din S.M.A. și I.A.S. au 
fost repartizate concret la puncte de 
udare. (Constantin Căprarul.

IAȘI. Săptămîna aceasta a plouat 
aproape în tot județul Iași. Cu toate 
acestea. în unele locuri, se resimte 
deficitul de apă în sol. De aceea, co
mandamentul județean pentru iriga
ții a luat măsură să continue udă
rile. Se folosește apă din acumulările 
de la Podu Iloaiei. Tansa-Belcesti si 
Plopi, cit si din iazurile si rîurile 
locale. Zilnic se udă cite 400—500 de 
hectare.

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE PERDELE

Șl TRICOTAJE PAȘCANI

Modele pe gustul 
cumpărătorilor

într-o locuință nouă sau veche, 
ceea ce oferă o atmosferă de inti
mitate plăcută sînt. fără îndoială, 
perdelele de la ferestre. La maga
zinele de specialitate, femeile ză
bovesc mult pentru a-si alege mo
delul preferat. Și. iată o veste 
bună. La întreprinderea de per
dele si tricotaje din. Pașcani s-a 
reușit ca in cursul lunii iulie să se 
lucreze in toate sectoarele produc
tive la parametrii proiectați. în 
afară de perdele se produc si alte 
bunuri. Din cele 500 sortimente a- 
flate în producție. 80 la sută sint 
produse noi. Inginerul-șef al în
treprinderii. tovarășul Marin Bal- 
muș, ne-a dat amănunte. Atinge
rea parametrilor proiectați a eoni 
dus la depășirea planului produc
ției globale. în primele două de
cade ale lunii iulie, cu 2,1 milioa
ne lei. iar a producției fizice — 
cu aproape 40 000 bucăți confecții 
si. tricotaje fine. S-a făcut diversi
ficarea. pină la 80 la sută. îndeo
sebi la lenjeria fină pentru femei 
si copii, noutățile predominând la 
lenjeria scămosată. S-au înregistrat 
noutăti si la cămășile pentru băr
bați care se confecționează în pes
te 40 de modele. Cele mai căutate 
sânt bluzele cu mîneci scurte și 
buzunărele. Pentru prima dată s-au 
realizat si articole tehnice între 
care țesături pentru tapițerii auto, 
căptușeli pentru încălțăminte și 
îmbrăcăminte. suporturi textile 
pentru mase plastice etc. S-au 
produs si modele noi de rochii din 
tricoturi realizate din fire polia- 
midice. cerute atit pe piața inter
nă, cît si la export (Manole 
Corcaci).
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ÎNVÂiĂMINTUL PROFESIONAL
deschide tineretului un orizont larg

de calificare, de educare in spirit muncitoresc
Decretul privind organizarea și 

functionarea învătămintului profe
sional. adoptat recent de Consiliul 
de Stat, subliniază de la început ci- 
teva dintre caracteristicile princi
pale ale aoestui tip de învătămint : 
este învătămînt de stat. gratuit, 
se desfășoară în limba română, iar 
pentru naționalitățile conlocuitoare și 
in limba proprie; el se realizează prin 
scoli profesionale — în care sînt 
pregătiți muncitori calificați, tn me
serii de profil larg, în concordanță 
cu cerințele dezvoltării economico- 
sociale a târli — sl prin cursuri de 
calificare. (Ucenicia la locul de mun
că rămine doar o formă de califi
care pentru asigurarea unor categorii 
de muncitori necesari unităților coo
peratiste și atelierelor apartinînd 
meșteșugarilor). De asemenea, din 
sistemul învătămintului profesional 
face parte și stagiul de prac
ticant pentru absolvenții treptei I 
de liceu care ee califică într-o 
meserie. învățămintul profesional 
este organizat unitar, sub condu
cerea, îndrumarea și controlul Mi
nisterului Educației și învătămin
tului, în colaborare cu ministe
rele economice și cu celelalte 
organe centrale de stat și coopera
tiste, cu comitetele executive 
consiliilor populare județene si 
municipiului București. Accesul 
învățămintul profesional este asigu
rat fiecărui tînăr potrivit dorinței și 
aptitudinilor proprii, precum si ce
rințelor pregătirii forței de muncă 
pentru diferitele domenii de activi
tate din societatea noastră socialistă.

Ce condiții se cer îndeplinite pen
tru admiterea în școlile profesionale 
— principala formă de pregătire 
într-o meserie de profil larg 7 în 
școlile profesionale sînt primiți ab
solvenți ai învătămintului obligato
riii de 10 ani. precum si persoane cu 
studii echivalente. La cursurile de zi 
se pot înscrie tineri care nu au de
pășit vîrsta de 19 ani (in anul în care 
,se înscriu). Pentru unele meserii, 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului stabilește, la propunerea fo
rurilor Interesate, alte condiții de 
virstă. La cursurile serale pot par
ticipa persoane care lucrează în 
domeniul meseriei în care ur
mează să se califice, indiferent de 
virstă. înscrierea în școlile profesio
nale se face, de regulă, fără concurs, 
in limita planului de școlarizare a- 
probat. Au prioritate la înseriere 
absolvenții treptei I de liceu, care 
au efectuat pregătirea în meseria 
sau profilul respectiv, precum si cei 
care au domiciliul in localitatea 
unde funcționează întreprinderea 
pentru care sînt pregătiți. în cazul 
cind numărul candidatilor depășește 
numărul locurilor planificate. înJ 
scrierea se face pe baza rezultatelor 
obținute la concursul de admitere, 
care include probe de nivelul trep
tei I de liceu. Elevii de la cursurile 
de zi încheie contracte de școlari
zare cu organizațiile socialiste, prin 
care se stabilesc. Potrivit normelor 
legale, drepturile și obligațiile părți
lor. inclusiv obligația absolvenților

ale 
al 
in

de a lucra la aceste unltăti 
perioadă de minimum 5 ani 
absolvirea scolii si 
cării. •

Cine poate urma 
lificare 7 Așa cum 
în decret, cursurile de calificare, or
ganizate de întreprinderi si alte u- 
nităti socialiste, au scopul de a pre
găti. la locul de muncă, muncitori 
calificați din rînd-ul persoanelor în 
virstă de peste 16 ani, care nu au ca
lificarea necesară în meserie, in ve
derea încadrării lor în producție. Or
ganizarea cursurilor de calificare se 
face fără scoaterea din producție. în 
mod exceptional, pentru acoperirea 
necesarului de muncitori calificați al 
unor întreprinderi și secții noi. al 
unităților cu grad mare de disper
sare a locurilor de muncă, precum 
si pentru unele meserii care necesi
tă o pregătire complexă ce nu poate 
fi asigurată concomitent cu activita
tea în producție, se pot organiza, cu 
aprobarea organelor centrale sau 
locale în subordinea eărora funcțio
nează aceste unități, cursuri de ca
lificare cu scoatere de la locul 
de muncă. Cursurile de califica
re au durata de 3-12 luni. în func
ție de complexitatea meseriilor și 
cuprind persoane care au absolvit 
cel puțin sooala generală de 8 ani 
sau alte studii echivalente. Pentru 
calificarea în meserii cu o com
plexitate mai redusă pot fi admise, 
în funcție de nevoi, și persoane a- 
dulte care nu au absolvit încă școala 
generală. Recrutarea și selecționa
rea candidatilor pentru cursurile de 
calificare se fac de către unitățile 
care organizează aceste cursuri, pe 
baza normelor stabilite de Ministe
rul Educației si învătămintului și
Ministerul Muncii. Cei admiși la
cursurile de calificare cu scoatere 
de Ia locul de muncă încheie cu 
unitățile socialiste respective un act 
adițional la contractul de muncă. în 
care se stabilesc, potrivit normelor 
legale, drepturile si obligațiile 
tllor. inclusiv obligația celor în 
ză de a lucra cel puțin 5 ani 
absolvirea cursului la 
cialistă respectivă.

Cum este organizat 
structiv-educativ în

obținerea
pe o 

după 
califi-

de ca-cursurile
se menționează

unitatea

păr- 
cau- 
după 

so

in-procesul 
invătămlntul 

profesional 7 Școlile profesionale a- 
sigură elevilor cunoștințele de spe
cialitate si deprinderile practice ne
cesare exercitării meseriilor în care 
aceștia se califică, durata studiilor 
fiind de 1—l1/» ani, în funcție de 
complexitatea meseriilor. De mențio
nat că nomenclatorul meseriilor care 
se însușesc în școala profesională 
este coordonat cu nomenclatorul me-

tatr
• A.R.I.A. (la sala Ansamblului 
artistic „Rapsodia română") : 
Spectacol extraordinar susținui 
de Ansamblul de cintece și dan-

seriilor care se însutesc în liceu. 
Planurile de învătămint. programele 
si manualele școlare sint elaborate 
de ministerele economice si celelalte 
organe centrale si locale care orga
nizează scoli profesionale. în cola
borare cu Ministerul Educației _ și 
învătămintului. Prin planul de în
vătămint se prevăd 32-36 ore săp- 
tăminal pentru activitatea instructiv- 
educativâ cu elevii. Ponderea instrui
rii practice în totalul orelor de în
vătămint este de 70—80 la sută, a- 
ceastâ activitate nedepășind 6 ore pe 
zi. Instruirea practică se organizează 
pe clase sau 
și se desfășoară

învățămintul teoretic, 
compacte

grupuri de elevi 
zilnic, alternind 

sau în 
eșalonate pe

cu 
perioade . __
parcursul anului școlar, în func
ție de meserie și de specificul 
activității unității sau al domeniului 
în care se efectuează. In cadrul pro
cesului de învătămînt se acordă o 
atentie deosebită pregătirii politico- 
ideologice a elevilor, educării patrio
tice si revoluționare a viitorilor 
muncitori calificați, formării lor în 
spiritul înaltelor idealuri comuniste 
ale clasei muncitoare, al disciplinei 
si răspunderii în muncă.

Cursurile scolii profesionale se 
încheie cu examenul de absolvire, 
în cadrul căruia candidați! susțin o 
lucrare practică în meseria în care 
s-au pregătit si o probă orală la 
tehnologia meseriei. Diploma de ab
solvire dă dreptul titularului la în
cadrarea în prșductie ca muncitor 
calificat, categoria a Il-a de înca
drare. nivel de bază, promovarea în 
trepte si categorii de încadrare ur- 
mînd să se facă în condițiile stabi
lite de lege. Elevii care nu obțin a- 
ceastă diplomă de absolvire sint în
cadrați în producție în condițiile 
stabilite de lege' pentru muncitorii 
pregătiți prin cursurile de calificare.

Cursurile de calificare se încheie 
printr-un examen, constînd dintr-o 
lucrare practică si o probă orală la 
disciplina de profil (notate fiecare 
cel puțin cu media 5). Cel care pro
movează acest examen primesc un 
certificat de absolvire care dă drep
tul titularului la încadrarea în pro
ducție ca muncitor calificat la cate
goria a Il-a de încadrare, nivel de 
bază, dacă este absolvent de liceu, 
sau Ia categoria I de încadrare, nivel 
de bază, dacă are studii inferioare 
liceului.

în noua sa organizare, învătămîn- 
tul profesional oferă tineretului un 
orizont larg de calificare, de formare 
în spirit muncitoresc.

Florica DINULESCU

suri „Dam San* (R. S. Vietnam) 
— 20.• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumina „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema“ —- 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă0 (la Teatrul de vară Herăstrău) : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 19.30.

Tineri fluierași ai ansamblului „Ciobănașul" din comuna Runcu (ju
dețul Dîmbovița) Foto : Gh. Vințil»

Talente din popor 
afirmate în Festivalul național 

„Cîntarea României"

TULNICĂRESELE
din comuna Avram lancu
— Pe care dintre 

cele 60 de tulnicărese 
să le numim în repor
tajul nostru, tovarășe 
Elena Pogan 7

— Pe 
scrieți despre 
Cristea a Șchiopului, 
Leahu '
Aurelia, Gavra 
Corot Marioara, 
două ori, pentru 
sint două, Zorită Tri
fon...; să-l numiți și pe 
Duma Mihai, singu
rul băiat pe care-l a- 
vem in formație...

Sîntem în satul lui 
Avram lancu. in Țara 
Moților. Acolo 
răsună la fluier cele
brele „țarine' 
spun la drîmbă „zîcăli 
de joc“, unde taraqotul 
deapănă tărăgănate 
„bătrînești", unde nu 
există bocete, iar ba
ladele vorbesc in spe
cial de fapte istorice. 
Acolo se aud : acel „de 
dragoste" — „Tăt tre- 
cînd la' mîndra dialu", 
și acel glumeț „Fetele 
din satu’ nost’" și 
tuta de pe dealul 
șeului... Folclorul 
ților este tezaurul 
fletesc al oamenilor 
din acele locuri. Acolo, 
în prag de seară, se 
aud citeodată chemă-

toate. Să 
Maria

Maria, Chira 
Ana, 

de 
că

unde
si se

bă-
Si- ■ 

mo-
su-

rile tulnicelor. Este 
obiceiul, de cind lu
mea, ca fetele. înainte 
de a coborî dealul spre 
sat, să se anunțe une
le pe altele. Si de pe 
dealul Dobrana, de pe 
dealul Pietrilor, de pe 
Bușu, de pe Cioreasa, 
Tomoțăi, Crișului... în
cep a răsuna „che
mări". Fetele „vor
besc". Bătrinii spun că 
se obișnuia 
înainte să apară 
ra, să se și joace 
tulnic și fluier.

— Au trecut 
bine de douăzeci 
ani — ne spune prof. 
Elena Pogan — de 
cînd tulnicăresele din 
sat s-au reunit în
tr-o formație artistică. 
In 1966 am ieșit la con
cursuri și am început 
să luăm premii. Avem 
vreo douăzeci de di
plome. De la Bucu
rești, în 1974, ne-arn 
întors cu o medalie de 
aur. Am fost și în 
Grecia,-și în R.S.F. Iu
goslavia, iar acum la 
„Cîntarea României" 
— premiul I. Meșterii 
noștri de aici din co
mună, Toader Romu
lus. Toader Gheorghe, 
Gligor Iosif, ne-au fă-

demult, 
vioa- 
după
mai 

de

cut din lemn de brad 
tulnice de 2,80 metri 
lungime, care au cea 
mai frumoasă tonali
tate si se armonizează 
ca un cor.

Tulnicăresele din 
Alba sint binecunoscu
te. Cînd merg să da
te la sărbători popu
lare, la concursuri, pe 
podiumuri de concert, 
își pun cele mai min- 
dre zădii st poale șl 
cămăși cu flori negre 
și pieptare cu ciucuri 
și deapănă cu 
zitate, spriiinindu-se 
pe sunetele grave, de- 
senînd arabescuri 
tonuri înalte, 
auzite de 
Nimeni nu 
mai bine 
Cristea a

virtuo-

pe 
cintece 
bătrînl. 
să zică 

Maria
la 
știe 
ca 
Șchiopului 

„Bulzăneasca" si „Ti-
cereana" sau acel „$i- 
pot" care povestește 
despre izvorul furtu
nos ce devine apă lină 
cind ajunge în albia 
largă. In schimb, cele 
mai tinere tulnicărese 
se întrec să dea cu
loare „Doinei Godea- 
nului", „Chemării la 
torcărie" (adică la șe
zătoare) și mai ales 
„Chemării drăguțului".

Smaranda
OȚEANU

în cadrul bogatei si di
versificatei activități știin
țifice a profesorului Ale
xandru Dima; ultima sa 
carte apărută. Dezbateri 
critice, pune în lumină o 
constantă : aceea a cărtu
rarului umanist, in sensul 
complex și de marcată efi
cientă (teoretică, dar în 
egală măsură și practică) 
pe care îl atribuim astăzi 
acestui determinativ. Spe
cializările lui Al. Dima ti- 
nînd de perioada formației, 
dar și de o informație tot
deauna în pas cu primeni
rile din disciplinele predi
lecte, sint 
Investigațiile 
mijlocit, 
fireștile 
mai noi, filozofia, filozofia 
culturii, estetica, folcloris
tica. teoria literaturii, criti
ca. istoria literară, litera
tura comparată etc. i-au 
prilejuit lui Al. Dima pu
blicarea unor volume com
pacte de exegeză personală, 
coordonarea unor mari lu
crări colective, alcătuirea de 
ediții, traduceri, studii ș.a. 
însă pentru cine ar fi ispi
tit să vadă în Al. Dima 
doar un cărturar retransat 
între infolii sînt de amintit 
participările la dezbateri, 
interviurile, răspunsurile la 
anchete, cronicile 
estetice, filozofice, 
tăriile critice ale 
nului cultural urmărit ne 
mare rază. Și nu doar 
din rațiuni așa-zicînd can
titative 
urmă 
fiindcă, alături de cărțile 
amintite, initial, situează 
în edificatoare lumină acti
vitatea unui slujitor al 
științelor umaniste așa cum 
ni-1 reprezentăm si ni-1 do
rim din ce în ce mai im
perios : adînc implicat în 
viata culturală a comuni
tății noastre socialiste, con- 
vertindu-sl prompt comoe-

concludente, 
vizind ne- 

precum și în 
lor interferențe

literare, 
comen- 

fenome-

sînt acestea din 
de relevat, • ci

VACANTĂ ÎN SALOPETĂ
Tineretul școlar al Capitalei s-a angajat, cu entuziasm și spirit civic, 

gospodăresc, să-șl consacre o parte a vacantei de vară muncii patriotice 
pe șantierele de reconstrucție a orașului. Timp de două săptămîni, fiecare 
elev — pionier sau utecist — a îmbrăcat salopeta albastră și s-a încadrat 
în detașamentele de constructori care consolidează olădirile avariate de 
seism, care înalță noi blocuri de locuințe. Intre obiectivele „vacanței în

haine de lucru" sînt înscrise și acțiuni de pregătire a școlilor pentru 
noul an de învătămînt, participare la muncile agricole în unitățile socia
liste din comunale învecinate, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi etc.

Iată-i, în plină activitate constructivă, pe elevii de la liceul de mate- 
matică-fizică „Dimitrie Cantemir" (fotografia din stingă) și de la liceul 
industrial „Alexandru Sahia“ (fotografia din dreapta).

Sîntem martorii unei e- 
poci de transformări revo
luționare în știintă si artă, 
în societate si în conștiin
ța umană. Poporul nostru 
a pășit în ultimele decenii, 
fără nici o exagerare, 
peste veacuri, dacă încer
căm să comparăm saltul 
civilizației actuale fată de 
unele popoare cu 
culturală milenară.

în acest moment 
florii tehnicii și 
tei, arta este chemată 
să realizeze și ea o ade
vărată revoluție umanis
tă. Nici un creator nu 
dorește să trăiască departe 
de auditoriul său, nici un 
compozitor nu mai accep
tă să scrie lucrări pentru 
„generația de miiiie". care 
să nu spună nimic celei 
de azi. nici un muzicolog 
nu elaborează lucrări doar 
în speranța că va fi înțeles 
de 
toti 
re sc 
cu 
înfrigurare confruntarea cu 
judecătorul drastic — masa 
de auditori. Citi compozi
tori din trecut au avut fe
ricirea să-si asculte opera 
integral sau măcar să-și 
vadă reprezentate lucrările 
capitale 7 Cîti muzicologi 
si folcloriști de odinioară 
si-au tipărit volumele «au 
studiile fundamentale 7 La 
moartea lui George Enes- 
cu publicul românesc nu 
cunoștea integral moște
nirea artistică a maestru
lui. Si cit de mult a tinut 
autorul Rapsodiilor să 
audă pe scena noastră li
rică capodopera Oedip ! 
Astăzi, creația lui Enescu 
nu numai că a fost tipă
rită în întregime, dar și-a 
aflat transpunerea pe 
discuri in condiții poate 
nesperate chiar de veșnic 
modestul maestru.

Sint. așadar, mutatll re
voluționare ne care le-am 
trăit cu ochii noștri si de 
care sîntem mindri. Dar 
societatea noastră socialis
tă solicită artiștilor, crea
torilor o transformare me
reu mai profundă, revolu
ționară a creației lor. noi 
avinturi în stare să gene
reze opere de autentică vi
brație artistică, menite să 
acționeze intens, direct a- 
sunra conștiinței omului 
contemporan. Libertatea 
tiparului se conjugă direct 
cu răspunderea majoră a 
creatorului și a obștii pro
fesionale. Libertatea exe
cuției publice 'a lucrărilor 
și montarea operelor liri- 
co-dramatice trebuie să 
poarte si girul pătruns de 
înaltă responsabilitate al 
colectivului artistic, inter
pret! capabili

de modelare a 
creatorului con- 
implică fără în- 

muncă din

discu- 
nici un 
capabil

tradiția

al în- 
știin-

„posteritate". Astăzi 
artiștii adevărati do- 

dialogul permanent 
publicul, așteaptă cu

de a judeca

valoarea piesei Înscrise in 
repertoriu.

Procesul 
conștiinței 
temporan
doială multă 
partea muzicianului atît pe 
planul ideii operei de artă, 
cit mai ales în finisarea 
exemplară a oricărei piese 
destinate sălii de concert. 
Teme grave — adesea de 
inspirație istorică — au in
trat mai mult ca oricînd în 
preocupările compozitorilor 
noștri : sint teme a căror 
tratare presupune forță dra
matică. experiență profe
sională a formelor si ge-

fi neoesar să mai 
tăm. Cert este că 
procedeu nu va fi __
să suplinească absenta au
tenticei 
sionale. 
tente, 
învinse 
elaborare a operelor.

Desigur că fiecare autor 
dorește să-si asculte cît 
mai repede piesa in sala 
de concert. Unele instituții 
si mai ales dirijori își fac 
pe bună dreptate un titlu 
de glorie din numărul 
mare de prime audiții ab
solute. Există un climat 
profund pozitiv de tntrece-

măiestrii nrofe- 
a muncii compe- 
plină de dificultăți 

în procesul de

terpret a luat forme supă
rătoare, cu consecințe ne
gative în muzica 
Rezultatele 
(în cazul artiștilor 
roși) nu pot 
succesele 
universale. Și mă gindesc 
în special la acei compo
zitori realmente 
a căror vizibilă 
profesională în 
anilor a lăsat cu 
urmă pe simplii 
gări' de stihuri

ușoară, 
bune uneori 

valo- 
transforma 

izolate în legi

tv
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală 

10,00 ~ '

DATORIILE
CRITICII

MUZICALE
puncte de vedere

nurilor ample. Tema inde
pendentei naționale a con
stituit în ultima vreme, 
alături de altele, o pre
ocupare centrală a crea
ției contemporane si este 
deosebit de îmbucurător că 
avem astăzi o serie de 
opere valoroase, demne de 
prețuirea publicului. însă 
tocmai de aceea nu putem 
trece cu vederea peste 
faptul că în unele lucrări 
autorii au socotit că este 
suficient să apeleze la ci
tatul cîntecului revoluțio
nar. ca dintr-o dată opera 
sau opereta să cucerească 
adeziunea publicului. Am 
putut asculta recent, de 
pildă, o bună operetă pa
triotică în care ambele fi- 
naluri de act erau clădite 
exclusiv pe preluarea de 
cîntece scrise de autori din 
secolul trecut. Foarte bine, 
este normal să pornim de la 
asemenea valori neperisa
bile, dar să înțelegem că 
acesta reprezintă un punct 
de plecare de la prestigiul 
căruia pornind este nece
sar să se construiască in 
spirit original. valoros, 
demn de înălțimea mode
lului. Mi se pare că asupra 
modului cum se înțelege 
uneori acest „procedeu" al 
citatului prestigios introdus 
în lucrările contemporane ar

re Intre orchestrele simfo
nice si între unii interpreti 
in prezentarea primelor 
audiții. însă de dragul re
peziciunii de a prezenta 
prime audiții nu trebuie 
să facem concesii, vădite 
uneori din partea unor di
rijori mal tineri sau mal 
puțin tineri în programarea 
unor lucrări încă perfecti
bile, spre a nu aminti de 
experimente ce nu meritau 
promovarea publică.

La rîndul său. tandemul 
diriior-compozitor. unit cu 
cronicarul muzical. nu 
constituie Întotdeauna o ga
ranție a obiectivitătii, a 
promovării celor mai va
loroase lucrări. Oricum, fără 
să absolutizăm, devenind 
excluslviști, nu putem să nu 
observăm In această ordine 
de idei că Enescu și-a 
dirijat rar propriile lucrări, 
în schimb a executat cu o 
nespusă bucurie creațiile 
românești. preluate după 
o adincă chibzuință. Etica 
dirijorului contemporan ar 
trebui să nu cunoască nici 
un fel de concesii, (presti
giul numelui său 
du-se tocmai prin 
rea si valoarea 
înscrise pe afiș.

Trebuie să «punem că In 
unele cazuri, așa-zisa co
laborare creator-textier-in-

anărîn- 
«electa- 
Dieselor

talentati. 
creștere 

decursul 
mult in 

mesteșu- 
banale. 

Oare propria exigentă ar
tistică nu le poate dicta 
să se rupă de colaboratorii 
fără taient. fără har poe
tic 7

în contextul dezvoltării 
și perfecționării creației, 
vieții noastre artistice în 
general, un rol hotărîtor re
vine criticii muzicale. Ea 
are înalta răspundere este
tică si etică, are marea răs
pundere socială de a desci
fra calitatea unei opere, 
mesajul ei. forța sa educa
tivă ; în numele acestor 
răspunderi cu care este în
vestită. critica are datoria 
să militeze pentru valorifi
carea numeroaselor talente 
de care dispune domeniul 
creației muzicale, să sesi
zeze cu mai mare prompti
tudine neajunsurile care 
mai apar. Judecata de va
loare implicată în orice 
cronică concură la o ierar
hizare a creației fără de 
care inevitabil apare riscul 
de a stimula mediocri
tatea. în dialogul spiri
tual neoesar dintre con
sumatorul de artă si pro
ducătorul ei, critica joa
că un rol însemnat și mi se 
pare că el depinde. între 
altele tocmai de judecata 
promptă și obiectivă, criti
cul .muzical nelăsind să 
treacă neobservate lucrările 
fără valoare certă. Fiindcă, 
nu de puține ori, ignorarea 
unui concert, a unei prime 
audiții sau a unei cărți sla
be de muzicologie repre
zintă încurajarea mediocri
tății, care, după cum se știe, 
perseverează.

Criticii muzicali rămîn 
— în continuare — datori 
atît breslei, cît mai ales 
marelui public în impune
rea acelei atitudini de o- 
biectivttate. fermitate și 
probitate profesională.

Muzica românească con
temporană cunoaște azi 
prețuirea entuziastului au
ditoriu ce umple pînă la 
refuz sălile de concerte și 
spectacole. A-i cultiva înal
tele idealuri de frumos în
seamnă a promova numai 
lucrările cu certe vlrtuti e- 
ducative, lucrări valoroase, 
în stare să emoționeze, să 
convingă.

Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului". „Martori reduși la tă
cere". Producție a studiourilor 
Italiene
Corespondenții județeni transmit... 
Moment folcloricTelex
Teleșcoală
Curs de limbă franceză

11.40
11,55
12,05
16,05
16,35 „____ _______
17,05 Emisiune In limba germană
18,50 Tragerea Loto
19,05 _ ‘— —
19,15
19,30

„Betta ’77". Film documentar
1 OM. de seri
Telejurnal • 23 August 1977 — în 
întîmpinarea marii sărbători 
Anchetă socială : „Atitudini" 
Film artistic : „Dezrădăcinați!". 
Premieră TV. Producție a studiourilor mexicane
„Scurtul drum al nopții către 
ziuă".
Mîndră zi a libertății. (Cintece patriotice și revoluționare inter
pretate de corul Radlotelevizlunii) 

22,35 Telejurnal
PROGRAMUL 2
17,00 Pe teme economice
17.15 Portativ bucureștean 
18,00 Ora veselă 
18,55 Radar pionieresc

August 23“
19.15 1 001 de seri
19.30 Telejurnal • 23 August 1977 — în 

tnttmplnarea marii sărbători
19.50 Treptele afirmării
20,20 Portret in grup la Săplnta. (Re

portaj TV.)
20,40 Blocnotes — informații utilitare 21,05 Telex
21,10 Muzică ușoară contemporană
21.30 Datorii onorate, datorii uitate. 

(Reportaj-anchetă)
21.50 Desene animate muzicale

19,50
20,25

22,20

„Dedicație lui

cinema
• Inspectorul *1 
LA — 9,15; 11,30; 20,30, EFORIE — 
16; 18,15: 20,30.• Omul liniștit :

Viorel COSMA

atitudinetenta în luări de 
care vizează activitatea co
tidiană de făurire a valori
lor spirituale înnoitoare.

în privința celor de mai 
înainte, ultima carte a lui 
Al. Dima este pe multiple 
planuri elocventă. însuși 
titlul. Dezbateri 
este semnificativ.
rent, prin vocație si con
vingeri. la atitudinile neu
trale. la detașarea manda
rină și suficienta celor ce 
se iluzionează asupra pro
priei lor omnisciente, auto-

critice.
Neade-

care diferă de cel propriu), 
polemica purtată în spirit 
de perfectă urbanitate, 
fără exclusivisme opace, 
dar și fără labilități con
formiste. „Dezbaterea" cri
tică. așa cum o indică titlul 
volumului și cum o profe
sează Al. Dima, este expre
sia superioară a civismului, 
a sentimentului apartenen
ței la o colectivitate si a so
lidarizării intime cu aceas
ta. E un mod lucid, obiectiv, 
de a-ti asuma în deplină 
cunoștință de cauză rolul

atitudinile, convingerile 
evidente în actualul volum, 
în cele trei mari secțiuni 
(Problematică generală. Is
torie literară. Critică lite
rară sub analiză), ca si in 
lapidarul Cuvînt înainte, 
permanentă se dovedește. 
Întîi. preocuparea de a 
stabili judicios termenii 
problemelor aduse în dis
cuție și corelarea lor adec
vată. desigur în virtutea 
convingerii că o problemă 
bine pusă este pe jumătate 
rezolvată (Considerarea es-

Al. DIMA

„Dezbateri critice"
rul pare să-si fi propus cu 
tot dinadinsul prin publi
carea volumului de fată 
reliefarea felului său celui 
mai adine de a fi. Aflăm 
în studiile și articolele in
cluse în carte, oricare le-ar 
fi dimensiunea, un număr 
de constante știute dintr-o 
atît de îndelungată si fruc
tuoasă activitate, numai că 
evidențiate acum prin linii 
ca de gravură, programatic. 
E. întîi. dispoziția spre con
troversă. determinată fără 
îndoială de convingerea că 
adevărul nu e descoperirea 
vreunei personalități soli
tare (oricît de înzestrată ar 
fi) și proclamarea lui sen
tențioasă. ce nu admite re
plică. ci rezultatul unor ac
țiuni conjugate, al largilor 
confruntări de opinii, care 
implică enorme acumulări 
în spațiu si în timp, com
parări migăloase (între al
tele prin atenta considerare 
a unor moduri de a vedea

ce-ti revine In fanta de 
cultură, fără modestii false 
ori inhibante. după cum si 
fără supraestimări prove
nind din cecitatea orgoliu
lui. în asemenea înțelesuri, 
„literatura comparată", că
reia Al. Dima îi este unul 
dintre cei mai autorizați 
exponenti români de azi, e 
prin baza el antropologică 
latentă o formă de înțelep
ciune. un umanism în ac
țiune pe care eminentul 
cărturar înțelege să-l pro
feseze ca atare. Spirit in 
egală măsură dotat pentru 
sintezele dense, ca si pen
tru analizele care disociază 
cu repeziciune semnificati
vul de aleatoriu. Al. Dima 
denotă prin tot ce publică 
conștiința permanențelor 
ca elemente de continuita
te în orice devenire, a uni
tății tn diversitate.

Din toate acestea — si 
preferințele tematologice.

tetlcă sl istorică in cerce
tarea literară. Rolul si 
funcțiunile valorilor in lite
ratura comparată. Aspecte 
ale monografiei literare. 
Documentarea în istoriogra
fia literară. O dezbatere 
asupra obiectivitătii ș.a.). 
în acest fel. evidentă e 
peste tot unitatea dintre 
„teoretic" si „praxiologic". 
aspectul al doilea determi- 
nînd foarte pertinente si 
atît de actuale observații — 
astăzi — despre Profesorul 
de literatură ca cercetător 
sau despre stringente Mo
dalități ale predării lite
raturii române în sistemul 
nostru actual de învătă
mînt. Al. Dima stabilește 
caracteristici definitorii 
pentru Permanenta spiritu
lui militant tn literatura 
noastră, vorbește — fn 
consens cu obiectivele ma
jore ale politicii noastre 
oulturale de astăzi — Des-

pre specific In genere sl 
despre cel local in snecial. 
Motivează de ce nu înce
tăm a vedea în Eminescu 
un Magister perpetuus, de
finește sintetic Romantis
mul european in trăsăturile 
lui dominante, intervine cu 
disocieri demne de reținut 
în recentele Dezbateri cu 
privire la realism. De in
discutabilă actualitate — în 
lumina dezbaterilor din fo
rumul suprem al partidului 
si. incipient, din presa li
terară — se dovedesc arti
cole. cum e cel Asupra cri
ticii negativiste, determi
nate de carența elementa
rei obiectivităti, de „spiri-, 
tul de grup" încă nu cu to
tul izgonit din ambianta 
scriitoricească. Obiecția care 
se ivește însă imediat in 
legătură cu asemenea foar
te oportun articol si cu 
altele. înrudite prin preocu
pări. vizează absenta exem
plificărilor. încriminările, 
în acest sens, nu sînt nu- 
maidecît trebuincioase. E 
suficientă nominalizarea, 
„arătarea cu degetul", cum 
se zice pe românește. O 
„critică a criticii" linguși
toare sau negativistă nu-sl 
are eficienta scontată fără 
indicarea celor certati cu 
elementara obiectivitate.

Altminteri, la nivelul 
purei ideatii. Al. Dima si-a 
estimat exact în Cuvîntul 
înainte faptul de a fi fost 
preocupat de „tematica cea 
mai frecventă în actuali
tate". de „problemele cele 
mai controversate", de a le 
fi tratat „în linii mari. 
concentrate si dense", de a 
fi folosit „tonul 
vii" pentru 
soluțiilor 
nan te cu 
rului".

dezbaterii 
..desprinderea 

realiste si conso- 
spiritul adevă-

George MUNTE ANU

. . ____  . SALA PALA
TULUI — 20, PATRIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, FESTIVAL — 8.4S; 
11,30; 14,15; 17; 19,45, FAVORIT — 
9,15: 12,15; 16,15; 19,15, GRADINA CAPITOL — 20,15, PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
17.
• Albă ca zăpada șl cel șapte pi
tici — 9,30; 11,15; 13; 14.45, Tănase 
Scatiu — 16,30; 19 : DOINA.
• Robin Hood junior : LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 20,45, la grădină• Șapte zile : BUCEGI 
11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20.• Frații mei, ...............
FEROVIAR —
18,15; 20,30, MODERN — 
13,30; 16; ---- ---- '
— 20.
• Acești 
DRUMUL 
ARTA — 
20.• Minle rece : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Brigada diverse tn alertă : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Rocky : EXCELSIOR — 9; 
14; 17; 19,45, MELODIA — 9; 
14; 17; 19,45, GLORIA — 9; 
14; 17; 19,45.
• Osinda : LIRA — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20.
• Pușcă veche I GRIVITA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry — 9.30; 
13,30, Actorul și sălbaticii ■ 
19 ; FERENTARI.
• Operațiunea „petrol* i
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, la grădină — 20.
• Salvele Aurorei : PROGRESUL 
16; 18; 20.
• Ziua fericirii — 9,45, Western 
Union — 11,45; 14, Clovnii — 16,15, Rio Grande — 18,30, Trenul de 3 
și zece spre Yuma — 20,30 ; 
CINEMATECA.
• Locotenentul Mc Q. tn acțiune i
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Gluma — 16; 18; 20, Plntea — 
10; 12; 14 : COTROCENI.
• Călătoriile lui Gullver — 16;
18, învingătorul — 20 : PACEA.
• Pasărea albastră : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Timidul : AURORA — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,30, la grădină — 
20, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,30. GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Maiakovski ride ■ VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Joe Kidd ; MIORIȚA — I; 11; 
13; 15,15; 17,30; 19,45, GRADINA 
MOȘILOR — 20,15.
• Gloria nu cintă 1 POPULAR — 
16; 18; 20.
• Veronica se Întoarce — 
13; 15, Anul de grație 1573 
19,45 ; MUNCA.
• Trei frați in vacanță l 
MURA — 9.
• Comedie mută ’77 : FLAMURA
— 11.15; 13,30; 13,43; 18; 20, PARC- HOTEL — 20,30.
• Căluțul cocoșat — 9; 
13,30, Magnolia înflorește din
— 15.45; 18; 20 : COSMOS.
S Veronica — 9,30, Toamna 

ocilor — 11,30; 13,30; 16; 18;
■ FLACARA.
• Șapte păcate t GRADINA 
NAMO — 20.
• Oameni respectabili ; GRA
DINA BUCEGI — 20,15.
• Frățiorul t GRADINA UNIREA 
— 20.15.
• O fereastră spre cer 1 GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : GRĂ
DINA TITAN — 20.15.
• Parada Chaplin : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.30.
• Ah, Jonathan, Jonathan I GRĂ
DINA ARTA — 20.30.

20.
»:

pășiri călătoare ;
9; 11,15; 13.30; 16; 

, .. ------ 9; 11,15;18,15; 20,30, la grădină
veclnl „minunați" :
SĂRII — 16; 18; 20,

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

13,30
— »;

11,30; 
— 16;

BU-

• : 11; 
— 17;

FLA-

li, 15; i plin
bo-
20 :
DI-
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Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele interimar al Republicii Cipru

NICOSIA
La aflarea veștii despre încetarea din viată a președintelui Republicii 

Cipru, arhiepiscopul Makarios, vă adresez, în numele Consiliului de Stat, al 
poporului român si al meu personal, dumneavoastră și poporului cipriot 
prieten, cele mai sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

LA SIBIU
Reuniune științifică consacrată 

centenarului Independenței
In zilele de 1—3 august a avut loc 

la Sibiu o reuniune științifică sub e- 
gida Cercului de studii transilvane 
din Heidelberg (R.F.G.), a Academiei 
de științe sociale și politice din Re
publica Socialistă România si Asocia
ției „România".

La această reuniune, care a coincis 
cu a 15-a sesiune anuală a Cercului 
de studii transilvane — prima tinută 
in România — au participat istorici, 
filologi, etnografi și alti specialiști din 
R. F. Germania. Austria. Belgia. Lu
xemburg, Franța și din tara noastră.

Tema centrală a lucrărilor a con
stituit-o contribuția Transilvaniei la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de «, 

.7 și 8 august. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, mal mult senin noaptea. 
Vor cădea averse izolate de ploaie în

Un nou complex balnear la stațiunea 
Lacul Sftrat

La stațiunea Lacul Sărat-Brăi- 
la se fac tratamente ale reumatis
mului cronic și sechelelor postreu- 
matice, afecțiunilor sistemului 
nervos periferic, căilor respi
ratorii, pulmonare si O.R.L.. afec
țiunilor ginecologice cronice si bo
lilor dermatologice. Acestea sînt 
doar cîteva dintre maladiile care 
zilnic pot fi combătute prin 500 de 
proceduri terapeutice majore (băi 
cu aipă sărată si Împachetări cu 
nămol) și 900 de proceduri asociate 
(băi cu plante medicinale, băi

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVII NOȘTRI-LA 11 ZILE ÎNAINTEA „UNIVERSIADEI '77"

PRE^EII/limSE.CF^BIIIEȘICER/lSPElIDEREP^RIOriC^
în acest an. de deschidere a ciclu

lui olimpic ce se va încheia în 1980 
la Moscova, apropiata întrecere su
premă a fiilor „Almei mater" de pe 
toate meridianele este considerată, 
pe bună dreptate, o „mică olimpia
dă". Pentru că va prilejui o desfă
șurare de forte sportive nemaiîntil- 
nită în cele 7 ediții anterioare (mai 
mult chiar, se estimează că vor con
cura reprezentanți din 90 de țări, 
deci peste numărul înregistrat la 
Olimpiada de la Montreal !), pentru 
că va aduce în arenă un buchet bo
gat de campioni și recordmani mon
diali. continentali $1 naționali, pen
tru că va constitui un important test 
al tinerilor care bat insistent la por
țile loturilor olimpice — Universiada 
de Ia Sofia constituie competiția nr. 
1 a anului 1977. Așa este tratată, și 
pregătită, în Bulgaria vecină si prie
tenă — care-i va fi pentru a doua 
oară gazdă — și tot așa în celelalte 
țări, de unde telexurile aduc zilnic 
vesti despre antrenamente intense și 
tari concursuri de verificare, despre 
ginduri îndrăznețe si promițătoare 
performante.

In acest context, așa cum e firesc 
și necesar. Universiada reprezintă 
obiectivul cel mai important din anul 
în curs sl pentru sportul de perfor
mantă românesc. Rezultatele remar
cabile reușite de tricolorii noștri la 
Olimpiada de la Montreal, ca si în- 
tr-o serie de competiții internațio
nale ulterioare, dezvoltarea continuă 
a potențialului mișcării sportive din 
România, condițiile fertile asigurate 
pregătirilor pentru această mare con
fruntare universitară ridică în fața 
lotului ce ne va reprezenta la Sofia 
sarcina de a se situa la înălțimea 
momentului și a încrederii ce 1 se 
acordă, autodepăsindu-se si obtlnind 
cel mai bun rezultat posibil. Să fie 
pregătit! șl să lupte astfel incit să se 
cînte de cit mai multe ori pentru 
România „Gaudeamus igitur", să 
urce in număr cit mai mare pe trep
tele de aur. argint si bronz ale po
diumului premiantllor — iată ce aș
teaptă opinia noastră publică de la 
cei peste 200 de tineri ce vor îmbră
ca tricoul tricolor cu emblema „U“.

Startul se va da în 17 august. Din 
numărătoarea inversă au mai rămas, 
deci, numai 11 zile. Sînt gata repre
zentanții noștri ? Răspunsul l-am 
aflat zilele trecute la Brașov șl, mai 
sus. în Poiană, unde s-au deplasat 
pentru a-și desăvîrși pregătirile în 
liniște cei mai multi selecționați.

Evident. fiecare lot lucrează cu 
nădejde, răspundere și gîndul la me
dalii : ni s-a părut, insă, că luptăto
rii sînt cu deosebire sirgulncioși. 
în frunte cu cunoscutii antrenori 
Comeanu, Cernea. Pavel. Crîsnic, cu 
secretarul federației de specialitate, 
puteau fi văzut! la lucru — și în sală, 
și afară, și pe pantele muntoase, și pe 
saltea, ca și pe terenul de baschet — 
tinerii noștri voinici de aur care se 
numesc Berceanu, Alexandru, Do- 
litchi, Gingă ș.a.. pînă de curlnd junio
rul Draica, împreună cu alti juniori 

luptele antiotomane. Comunicările 
prezentate în ședințele plenare și in 
cadrul secțiunii de istorie au relevat 
momente de seamă din lupta dusă de 
masele populare din Transilvania îm
potriva expansiunii otomane și domi
nației străine, formele si căile prin 
care populația din această parte a 
tării și-a manifestat solidaritatea mi
litantă cu cauza dreaptă a războiului 
de independentă a României din 
1877—1878, contribuțiile de seamă ale 
unor personalități si instituții transil
vane la înfăptuirea idealurilor po
porului român de libertate, progres și 
civilizație.

zonele da deal șl de munte. Vlntul va 
sufla în general slab, cu Intensificări 
pînă la 3S—45 km/oră în zonele de munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 șl 20 de grade, izolat 
mai coborîte în depresiuni, iar cele maxime între 22 șl 32 de grade, local 
mai ridicate. In București î Vremea 
va continua să se încălzească, mal ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vînt slab. Temperatura în 
ușoară creștere.

galvanice, dladinamice. ultrasune
te. aerosoli). La dispoziția pacien- 
tilor se află trei medici specialiști, 
16 cadre medicale medii si alte 12 
auxiliare. La dotările din anii tre- 
cuti au fost adăugate baza de tra
tament a Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agrioole de Producție, 
precum si un complex O.J.T., for
mat dintr-o modernă policlinică 
senatorială, un hotel modem cu 
250 de locuri și o frumoasă cantl- 
nă-pensiune (Mircea Bunea).

dintre cei care abia au adus tării 
de la „Trofeul Prietenia" 5 medalii 
din metale prețioase. Cine-i vede 
cum se luptă ore Întregi cu mane- 
chinii din piele încărcat! cu ni
sip de parcă ar datări o tonă, apoi 
cum se luptă intre ei șl. ca exerciții 
suplimentare, fac gimnastică grea și 
jocuri cu mingi ca de plumb În
țelege că aurul medaliilor ce-au stră
lucit si mai strălucesc pe piepturile 
puternice ale luptătorilor noștri se 
toarnă neînchipuit de greu, cu multă 
sudoare si mult sacrificiu. Aci. la 
sala de antrenament a luptătorilor de 
greco-romane și de libere. Univer
siada de la Sofia este de mult pre
zentă prin afișe colorate și fotomon
taje atrăgătoare, printr-o «pedală 
gazetă de perete cu articole „la su
biect" (semnează : Ladislau Șimon și 
Ion Păun), prin discuții despre șan
sele de victorie. Pentru a reprezenta 
tara cu cinste — și la Universiadă, 
cum au făcut-o In atitea alte con
fruntări dificile — luptătorii «-au 
pregătit cu ambiția și priceperea ce 
Ie sînt caracteristice. Iar pentru a-și 
verifica forțele au chemat aid. la 
Brașov, pe cei mai buni lup
tători nestudenti de la fiecare cate
gorie. cu care selecționații universi
tari s-au întrecut intr-un serios 
turneu intern. Adăugind participarea 
din aceste zile la „Trofeul Podubnîi"
— un tradițional turneu de elită or
ganizat anual de Uniunea Sovietică
— înseamnă că luptătorii noștri se 
vor prezenta la Sofia cu nădejdi 
mari. Au și de ce 1

Sala sporturilor din Brașov — noua 
clădire, modernă, excelent dotată si 
primitoare, apărută nu de mult lin
gă gara de călători — a fost aleasă 
drept gazdă pentru antrenamentele 
loturilor universitare de volei (mas-✓ ______

CICLISM

Dinamoviștîl, campioni 
în proba de urmărire 

pe echipe
La velodromul Dinamo din Capi

tală, în cadrul campionatelor repu
blicane de ddism pe pistă, ieri s-a 
desfășurat proba de urmărire pe e- 
chipe, cîștigată de formația Dinamo 
(Marin Valentin, Traian Sîrbu, Hie 
Valentin și Costel Cîrje) cu timpul 
de 4’40”5/10 pe distanta de 4 000 m. în 
finală, Dinamo a întrecut formația 
Steaua (Cojocaru, Gavrilă. Telegdi, 
Dolofan), cronometrată cu timpul de 
4’43”8/10.

Cu victoria obținută ieri în cali
tate de component al echipei Di
namo, tînărul ciclist Marin Valentin 
își adjudecă al treilea titlu de cam
pion național în acest sezon.

Campionatele republicane de pistă 
se încheie sîmbătă cu proba de semi- 
fond cu aditiune de puncte, progra
mată de la ora 16.

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan. a primit o tele
gramă de mulțumire din partea ma
reșalului Seimului Republicii Popu
lare Polone. Stanislaw Gucwa. pen
tru felicitările ce i-au fost adresate 
cu prilejul celei de-a 33-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei.

★
Cu ocazia încheierii misiunii sale în 

tara noastră, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București, 
Gyambyn Niamaa, a oferit, joi. o re
cepție.

Au participat Janos Fazekas. mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior. Aneta Spornic, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. Bujor 
Almășan si Suzana Gâdea, miniștri. 
Dumitru Turcus, adjunct de șef de 
sectie la C.C. al P.C.R.. Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, organizații de masă si ob
ștești.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, alti 
membri ai corpului diplomatic.

În județul Bihor s-a încheiat secerișul griului
Sub îndrumarea Comitetului ju

dețean de partid Bihor, organizațiile 
de partid de la sate au mobilizat 
toate forțele umane si mecanice în 
vederea încheierii cit mai grabnice 
si fără pierderi a secerișului. Aceas
ta a făcut ca secerișul să se încheie 
la timp. In numeroase cooperative 
agricole de producție — Valea lui 
Mihai, Tarcea și altele — planul de

La I.M.A.I.A. Arad angajamentul 
a fost îndeplinit:

S-au realizat peste plan 250 de mașini 
și utilaje agricole

Recent, colectivul întreprinderii 
mecanice pentru agricultură și in
dustrie alimentară (I.M.A.I.A.) A- 
rad si-a luat angajamentul să ob
țină. pînă la sfîrsitul anului, 
o producție suplimentară de 29 
milioane lei. Acest angajament are 
la bază realizările remarcabile ob
ținute pînă acum de aoest harnic 
colectiv. Astfel, planul ne 8 luni a 
fost realizat în mai puțin de 7

culin si feminin). Pe băieți l-am 
găsit lucind cu mare poftă si destul 
de încrezători într-o medalie la Uni
versiadă. cu toate că unele necazuri 
nu i-au ocolit. Este vorba, în primul 
rînd, de îmbolnăvirea celui mai bun 
ridicător. Gros. Este vorba. în 
al doilea rînd. de faptul că fede
rația de volei n-a reușit să alcătuias
că un program echilibrat de meciuri 
Internationale pentru verificare, in 
concordantă cu necesitățile impuse 
de Universiada de la Sofia și. apoi, 
la sfîrsitul lunii septembrie de „eu
ropenele" din Finlanda. Antre
norul George Ieremia ne spunea, 
însă, că aceste impedimente vor pu
tea fi depășite printr-o mobilizare si 
dăruire de care băieții sînt capabili, 
printr-o judicioasă rodare a întregu
lui lot în îndeplinirea calendarului 
atît de încărcat, astfel încît la cele 
două importante confruntări oficiale 
— Universiada și „europenele" —vo
leibaliștii studenți șl, respectiv, echi
pa națională a tării să urce pe po
dium. reînnodînd firul traditional al 
marilor victorii pe care voleiul ro
mânesc le cucerea prin anii ’50—’60. 
Pentru Sofia se contează pe urmă
torii 10 : Dumănoiu. Tutovan. Pău- 
șescu si Enescu (de la Dinamo Bucu
rești). Pop. Chifu si lonescu (Steaua), 
Gîrleanu (Politehnica Timișoara) 
Mășcășan (Tractorul Brașov) și Ar
buzov (Baia Mare). Pe voleibaliste 
nu le-am putut vedea, întrucît echi
pa alcătuită pentru Universiadă 
apucase să plece într-un turneu de 
verificare la Vama. Factorii de răs
pundere consideră posibil un loc 
fruntaș, la Sofia, chiar dacă unele 
au mai lipsit de la pregătiri (din 
pricina examenelor la facultăți sau 
a accidentărilor).

Pe micul stadion de atletism din 
Poiana Brașov găsești, mai tot tim

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cea de a 16-a ediție a competi

ției ihternationale feminine de bas
chet ..Cupa Mării Negre", desfășu
rată în Sala sporturilor din Con
stanta. s-a încheiat joi seara cu vic
toria echipei României, care în me
ciul decisiv a întrecut cu scorul de 
79—77 (35—40) selecționata Cubei.

Meciul dintre echipele Cehoslova
ciei si Poloniei s-a încheiat cu sco
rul de 110—55 (62—23) în favoarea 
sportivelor cehoslovace. Clasament 
final: 1. — România (6 puncte). 2. — 
Cuba (5 puncte). 3. — Cehoslovacia 
(4 puncte). 4. — Polonia (3 puncte).
• In penultima etapă a turneului 

international de rugbi pentru pre
miul ziarului „Industria socialistă", 
echipa Dinamo București a întrecut 
cu scorul de 18—15 (12—0) prima re
prezentativă a U.R.S.S., la capătul 
unui meci în care românii au jucat 
excelent. apreciază comentatorul

zilei
Joi a fost semnată la Ministerul 

Educației si învățămîntului o Con
venție interguvernamentală privind 
echivalarea actelor de studii si a di
plomelor de conferire a titlurilor 
științifice acordate în Republica So
cialistă România si Republica Popu
lară Bulgaria.

Documentul a fost semnat de Su
zana Gâdea, ministrul educației și 
învătămintului. si de Naceo Papazov. 
președintele Comitetului pentru Ști
ință. Progres Tehnic si Învătămînt 
Superior din R. P. Bulgaria.

Au fost de fată Petar Danailov 
Hristov. ambasadorul Bulgariei la 
București, și membri ai ambasadei.

*
în înttmpinarea Zilei marinei Re

publicii Socialiste România, joi a 
avut loc la Casa Armatei din Man
galia un simpozion pe tema ..Marina 
militară română — participantă acti
vă la tăzboiul din 1877—1878 pentru 
cucerirea independentei de stat a 
României, străjuitoare de nădejde, 
împreună cu celelalte categorii de 
arme, cu întregul popor, a libertății 
Si independentei patriei socialiste".

(Agerpres)

producție la grîu a fost depășit sim
țitor. Odată cu încheierea secerișu
lui, pe cele 7 700 ha în I.A.S. și 
aproape 60 000 ha în C.A.P.. coman
damentele locale au intensificat mo
bilizarea forțelor la balotatul paielor, 
eliberarea terenului, executarea ară
turilor de vară și pregătirea terenu
lui în vederea însămîntărilor de 
toamnă. (Aurel Pop).

luni. Valoric, sporul de producție 
realizat fată de prevederile la zi 
înseamnă peste 41 milioane lei. iar 
fizic se concretizează în peste 240 
de mașini si utilaje, destinate în 
special mecanizării si automatizării 
lucrărilor din sectoarele zootehnice 
ale unităților agricole, precum si în 
piese de schimb pentru tractoare 
si mașini agricole (Const. Simion).

pul, o aglomerație care poate îngri
jora pe cine nu cunoaște cit de bine 
este organizat, pe un spațiu strict 
delimitat. antrenamentul fiecărui 
sportiv : alergători, săritori cu prăji
na. săritori la înălțime, aruncători cu 
greutatea sau cu ciocanul si aruncă
tori cu sulița ori cu discul — toți se 
pregătesc, fiecare si împreună, pen
tru competiția nr. 1 a anului. Cu gin- 
dul la apropiata Universiadă. Alina 
Gheorghiu, Natalia Mărășescu, Mari- 
cica Puică, Cornelia Popa, Eva Zorgii 
și Gheorghe Ghipu. Claudiu Sușelescu 
și ceilalți, fiecare nici o clipă rămas 
fără antrenorul său. se antrenează cu 
intensitate si ou speranțe. Fede
rația a hotărît ca. înainte de 
Universiadă, cîtiva atleți să parti
cipe și la „Cupa Europei", cu condi
ția ca aceștia să se prezinte la fel 
de bine in ambele competiții mari. 
Despre alte probleme ale pregătirii 
atletilor ne-am mai referit în ziarul 
nostru zilele trecute, deci ne oprim 
aici, manifestîndu-ne nădejdea că la 
Sofia atletele noastre — și, în pas 
cu ele. atletii — vor contribui cu un 
număr corespunzător de medalii la 
bilanțul reprezentativei universitare 
a României, pe care-1 dorim cu totii 
cit mal bogat, fapt foarte posibil 
dacă ne gindim. ne lingă sportivii de 
mai sus. la cei de la gimnastică, 
natatle, scrimă, tenis de cimp șl bas
chet. Va fi dificil, e drept, dar toți 
reprezentanții noștri s-au pregătit și 
se pregătesc cu ambiție sportivă, 
elan studențesc si răspundere patrio
tică. Iubitorii sportului din tara 
noastră au multă încredere în ei. Să 
sperăm că la 28 august vom putea 
spune „Să ne bucurăm, deci !“

G. M1TROI

sportiv al agenției T.A.S.S. Iată și 
rezultatele celorlalte întîlniri : ..Pen
guins" (Anglia) — Selecționata de 
tineret a U.R.S.S. 50—15 (25—6) ;
Cehoslovacia — Polonia 21—4 (9—4).

• In campionatul republican de 
20 km marș desfășurat ieri în Ca
pitală. primul a trecut linia de so
sire Cornel Patusinschi (Olimpia 
București), cu timpul de lh34’24”6/10. 
Pe locul doi s-a clasat Stefan Ionită 
(Metalul Plopeni).
• în sferturile de finală ale pro

bei de dublu femei, din cadrul Cam
pionatelor europene de tenis de la 
Maribor, perechea Florența Mlhai 
(România). Mima Jausovec (Iugo
slavia) a eliminat cu 6—1. 6—0 cuplul 
Ribarczyk. Reydich (Polonia). Intr-o 
altă partidă, Morozova si Kroșina 
(U.R.S.S.) au întrecut cu 6—2, 6—1 
perechea Wimmer, Bernegger (Aus
tria).

„Bazele sistemului politic al democrației
socialiste a autoconducerii"

Din expunerea prezentată de Edvard Kardell la ședința Prezidiului C.C. al U.C.I.
Recent, a avut loc o ședință a Prezidiului C.C. al U.C.I., care a 

luat in dezbatere unele aspecte ale bazelor sistemului politic al de
mocrației socialiste de autoconducere. In cadrul ședinței. Edvard Kar- 
deli, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a prezentat o expunere.

Prezentăm, mai jos, extrase din cuprinsul acesteia.
în baza Constituției din 1974 și a 

Legii privind munca asociată, pre
cum și a altor legi și măsuri cores
punzătoare, în Iugoslavia au avut 
loc în acest răstimp transfor
mări foarte mari, aproape revo
luționare, în relațiile social-eco- 
nomice și de producție. S-au făcut 
pași importanți în consolidarea po
ziției muncitorilor în cadrul siste
mului socialist de autoconducere în 
ansamblu. Necesitatea consolidării 
rolului oamenilor muncii, a dezvol
tării în continuare a sistemului de
mocrației socialiste de autocondu
cere ridică în prezent în fața socie
tății iugoslave trei mari obiective. în 
primul rînd, este vorba de adoptarea 
de măsuri care să pună de acord 
sistemul politic cu transformările ce 
au loc în structura social-economică 
și de autoconducere a societății. în 
al doilea rînd. prin măsuri corespun
zătoare. se impune dezvoltarea și 
consolidarea relațiilor democratice și 
practicii democratice. Și, în sfîrșit, 
în cadrul sistemului democrației au- 
toconducerii trebuie stabilite cu mal 
multă claritate și precizie poziția, 
rolul șl modul de acțiune a facto
rului subiectiv al societății socialis
te și în special modul și mijloacele 
prin care să se înfăptuiască rolul de 
călăuzitor politico-ideologic al U.C.I.

Sarcina principală în edificarea 
sistemului politico-democratic al 
autoconducerii socialiste în Iugosla
via trebuie să fie tocmai conso
lidarea lui continuă ca sistem, 
în măsura în care sistemul în an
samblu va fi mal stabil si mal 
eficient, asigurînd cu mal multă 
consecventă rolul conducător al cla
sei muncitoare în societate. în mă
sura în care omul muncii va deține 
în mîinile lui sectoarele-cheie ale 
societății, societatea va putea să se 
dezvolte mai rapid. Aceasta consti
tuie în același timp și condiția lăr
girii cadrului libertăților democratice 
in societatea noastră.

Expunerea s-a referit apoi pe larg 
la necesitatea adoptării măsurilor 
necesare pentru ca sistemul autocon
ducerii să funcționeze mai eficient 
în practică, criticînd deficiențele care 
se mai manifestă în funcționarea or
ganizațiilor și instituțiilor acestui 
sistem — complicații administrative, 
paralelisme, insuficientă comunicare 
între organele de stat și orga
nele autoconducerii. Totodată, este 
necesar să fie îmbogățit continuu 
sistemul politic cu forme ale re
lațiilor democratice și ale organi
zării democratice care să înlesneas
că posibilitatea exprimării interese
lor oamenilor muncii în cadrul 
muncii asociate. Autoconducerea so
cialistă nu poate să existe, să func
ționeze și să se dezvolte altfel decît 
ca sistem democratic. Rezultatul po
litic general nu poate fi decît lărgi
rea permanentă a cadrului libertăți
lor omului.

Prin prisma unei asemenea nece
sități social-istorice, respectiv a le
găturii organice care există între

A APĂRUT

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 15/1977

Sub genericul „23 August 1944 — 
23 August 1977. Muncă rodnică, avînt 
revoluționar în întâmpinarea glorioa
sei noastre sărbători naționale" sînt 
grupate articolele : „Creșterea rolu
lui organizațiilor de partid în în
făptuirea sarcinilor economice" ; 
„Modernizarea economiei și reduce
rea cheltuielilor materiale de pro
ducție" ; „Un obiectiv de mare ac
tualitate : accelerarea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante"; „Efort 
susținut pe frontul reconstrucției Ca
pitalei" ; „Masele populare — forța 
hotărîtoare a apărării și consolidării 
independentei patriei".

La rubrica „Dezbateri" sînt insera
te intervențiile unor particlpanti la 
dezbaterea cu tema „Caracterul glo
bal. atotcuprinzător al crizei capita
lismului" (II). La rubrica „Știință — 
învătămînt" este publicat articolul 
„Cercetări genetice orientate spre 
ameliorarea producției agricole". In 
continuare revista publică articolele : 
„Axiologia si filozofia culturii" (la 
rubrica „Consultații") : „Critica si 
teoria personajului literar" (la ru
brica „Creația Hterar-artistică"); „Ro
lul Partidului Comunist Francez în 
lupta poporului pentru democrație și 
progres social", (la rubrica „Din miș
carea comunistă si muncitorească 
mondială") ; „Cooperarea economică 
și tehnico-știintifică — parte inte
grantă a securității si păcii in Euro
pa" ; „populația mondială si noua 
ordine internațională" de Vladimir 
Trebid (la rubrica „Viata internațio
nală") ; „Considerații cu privire la 
conceptul de societate" (I) (la rubri
ca „Curente si idei"). 

democrație șl autoconducerea socia
listă, trebuie apreciată și problema 
drepturilor democratice si a liber
tăților omului. Aceste drepturi șl li
bertăți trebuie să se exercite în pri
mul rînd în funcție de dreptul o- 
mului muncii ca. prin cuvîntul său 
Si prin intermediul sistemului dele- 
gatilor. prin colaborarea democrati
că bazată pe egalitate în drepturi cu 
toți ceilalți oameni ai muncii șl pe 
baza răspunderii reciproce, să se 
conducă liber pe sine, munca sa și 
interesele sale în societate.

Un rol special și deosebit de im
portant în acest proces revine for
țelor socialiste de avangardă — U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia 
și celorlalți factori organizați ai con
științei socialiste. Stabilirea cu mai 
multă precizie a poziției, rolului și 
responsabilității sociale a tuturor 
factorilor organizați ai conștiinței 
socialiste. In frunte cu Uniunea Co
muniștilor, este una din cele mal 
importante sarcini pe calea edifică
rii în continuare a sistemului politic 
al autoconducerii socialiste. Aceasta 
înseamnă că nu există nici un fel de 
problemă socială importantă fată de 
care Uniunea Comuniștilor să nu 
manifeste interes și în a cărei solu
ționare să nu se angajeze în colabo
rare cu toate forțele socialiste.

Referindu-se la presiunile si a- 
tacurile din partea acelor forte ideo
logice și politice, din tară si din a- 
fara tării, care încearcă să impună 
societății Iugoslave un sistem poli
tic străin si opus relațiilor de pro
ducție socialiste. în expunere se ara
tă : Trebuie să facem o delimi
tare clară — ideologică, teoreti
că și practică — față de sistemul 
politic al societății burgheze, pe care, 
în etapele de tranziție ale socialis
mului. într-o măsură mai mare sau 
mai mică. îl preia și statul socialist. 
Avem în vedere faptul că acest 
sistem a avut uneori în istorie un 
rol progresist si că un asemenea rol 
are și în prezent în unele regiuni 
ale lumii si în anumite condiții. Dar 
este la fel de bine cunoscut sl fap
tul că acest sistem a reprezentat în 
trecut, și de multe ori și astăzi, for
me politice ale unor relații de clasă, 
sociale șl politice foarte reacționare. 
In al doilea rînd. acceptarea ideii că 
istoria democrației și a libertății o- 
mului se încheie odată cu acest sis
tem ar fi o expresie a conservato
rismului extremist. Tocmai asemenea 
concepții si idei se manifestă din 
nou în lupta ideologică și politică 
din lumea contemporană.

Revoluțiile au fost întotdeauna a- 
cuzate de a provoca lipsă de liberta
te, deși ele au fost organizate tocmai 
pentru a pune capăt lipsei de liber
tate. Iar contrarevoluțiile s-au lăudat 
întotdeauna cu „spiritul de libertate", 
deși ele s-au putut impune si men
ține numai prin violență, tn secolul 
trecut, în lupta pentru țelurile 
lor retrograde, forțele contrarevo
luționare din Franța, ca și din 
alte țări europene, acuzau Revo
luția franceză de teroare și lip

Plenara C. C. al
P.C.P. se pronunță pentru o

LISABONA 4 (Agerpres). — La Li
sabona s-au desfășurat lucrările ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Portughez, care a 
analizat evoluția situației politice, 
economice și sociale a tării în ulti
mele luni. Plenara a apreciat că o 
serie de legi aprobate în ultimul 
timp de parlament reprezintă o 
„nouă și periculoasă etapă pentru de
mocrația portugheză". Aceste legi, se 
spune în documentul adoptat de ple
nară, „încalcă constituția și au drept 
scop să creeze instrumente juridice 
care să permită o ofensivă generală 
împotriva cuceririlor revoluției", ce 
ar putea duce Ia restaurarea puterii 
economice și politice a marelui capi
tal și a latifundiarilor. în acest sens, 
se citează prevederi ale proiectelor 
de legi privind reforma agrară, deli
mitarea sectoarelor social și privat 
ale economiei,'' controlul asupra acti
vității întreprinderilor industriale. 
Înlesnirile acordate investițiilor de 
capital străin.

Dată fiind această situație, plenara 
declară că sprijinul pe care grupul 
parlamentar al partidului comunist 
l-a acordat guvernului în momente 
grele, cînd existenta sa era amenin
țată de atacuri din partea partidului 
social-democrat și Centrului demo
cratic și social, nu mai are în pre
zent nici un sens.

Plenara C.C. al P. C. Portughez 
consideră că este necesar să se facă 
de urgentă o analiză profundă a si
tuației create în tară. Aceasta trebuie 
făcută în comun cu toate forțele po
litice și sociale — fără nici un fel 
de discriminare — interesate în dez
voltarea procesului democratic în 
Portugalia.

După părerea P. C. Portughez, ie- 

să de libertate. Dar chiar această 
revoluție.' împreună cu alte revolu
ții burghezo-democratice din Europa 
și America, au creat condițiile, ba 
chiar și formele de exprimare a de
mocrației cu care se mîndresc în 
prezent politicienii burghezi din 
Occident.

De pe aceleași poziții politice re
acționare a fost atacată chiar din pri
ma zi revoluția noastră, afirmîndu- 
se că ea nu este democratică și că 
limitează drepturile omului. De 
aceea, pentru a respinge asemenea 
campanii ideologice, trebuie să ne 
delimităm clar de, sistemele politice 
de pe pozițiile cărora se lansează 
atacuri împotriva sistemului nostru 
social-politic.

Este pe deplin clar că problema 
sistemului politic, îndeosebi problema 
existentei mai multor partide, nu 
poate fi tratată în același mod ln- 
tr-un stat burghez parlamentar, în 
care mișcarea muncitorească luptă 
pentru a realiza, în cadrul acestui 
sistem, unele teluri socialiste — sl în
tr-o tară în care socialismul a în
vins prin revoluția armată sl tn care 
întoarcerea la pluralismul politic de 
tip parlamentar ar Însemna reveni
rea la vechile contradicții sociale. 
Noi nu negăm importanta sistemului 
pluripartid pentru țările cu altă or
ganizare a relațiilor de producție, 
pentru mișcările muncitorești care 
luptă pentru socialism în cadrul aces
tor sisteme. Niciodată nu am fost 
exportatori de revoluție șl nici de 
autoconducere socialistă. Dar nici nu 
dorim să importăm modele care nu 
corespund necesităților unei societăți 
socialiste democratice și bazate pe 
autoconducere.

Desigur, criticarea caracterului limi
tat al unor drepturi sau libertăți de
mocratice ale omului, în lume, este 
necesară și justificată, mai ales atunci 
cînd este îndreptată împotriva sis
temelor fasciste si a altor sisteme 
politice reacționare similare ale sta
tului burghez, eare nu asigură omu
lui muncitor, cetățeanului nici mă
car acele drepturi si libertăți demo
cratice pe care le garantează siste
mul parlamentar clasic. Subliniind 
că sistemul socialist nu recunoaște 
și nici nu poate să recunoască nimă
nui, în numele așa-zisei garantări a 
unei libertăți abstracte, dreptul la 
exploatarea si asuprirea omului de 
către om și. In general, nici un fel 
de „drept" care privează pe om de 
libertatea de a participa direct la 
conducerea. propriei munci șl a re
zultatelor ei. la conducerea societății, 
vorbitorul a arătat : „în ultimă in
stanță. se pune Întrebarea : care sînt 
acele drepturi și libertăți democra
tice ce pot înlocui drepturile ei li
bertățile democratice care fac po
sibil ca omul — eliberat de sistemul 
exploatării de clasă — să decidă sin
gur asupra condițiilor, mijloacelor sl 
rezultatelor muncii sale, iar prin a- 
ceasta si asupra condițiilor sociale în 
care trăiește și muncește 7 Desigur, 
aici este vorba de o formă a luptei 
ideologice și politice nu «pentru» sau 
«împotriva» drepturilor și libertăților 
democratice, d de lupta între forțele 
socialiste și cele antisoclaliste. In ca 
ne privește, pentru noi continuarea 
progresului democrației poate exista 
numai pe tărimul socialismului și al 
autoconducerii socialiste".

P. C. Portughez 
nouă consultare electorală 
șirea din actuala situație ar putea fi 
asigurată prin : oprirea intrării în 
vigoare a legilor aprobate recent de 
Adunarea Republicii ; demisia actua
lului guvern si formarea unui nou 
guvern, care, pe lingă solutionarea 
problemelor curente, să asigure
crearea de condiții menite să
garanteze tuturor partidelor posibili
tăți și libertăți democratice egale, 
pentru a participa la noi alegeri par
lamentare ; dizolvarea Adunării Re
publicii și organizarea de noi alegeri.

Luînd cuvintul la Lisabona, în ca
drul unui miting, Alvaro Cunhal, se
cretar general al P.C. Portughez, a 
spus : „O nouă consultare electorală 
este pe deplin justificată întrucît, 
date fiind legile recent adoptate da 
Adunarea Republicii și alianțele care 
au fost stabilite în cadrul acesteia, 
compoziția politică a parlamentului 
nu mai corespunde compoziției poli
tice a electoratului din 1976". cînd au 
avut loc ultimele alegeri.

A
Partidul socialist — de guvernă- 

mînt — precum și partidul social
democrat și partidul Centrul demo
cratic și social au respins propune
rea P.C. Portughez de dizolvare a A- 
dunării Republicii. Lideri ai P.S.D. 
și C.D.S. au făcut declarații în care 
își exprimă părerea că, după luarea y 
de poziție a P.C. Portughez, a-a Ivit 
o situație deosebită. Freitas Do Ama
rai, președintele C.D.S., apreciind că 
P.S.P. nu mai poate conta pe spriji
nul alternativ al stingi! și dreptei, a 
afirmat : „Convergența între P.S.P., 
P.S.D. șl C.D.S. este posibilă, nece
sară și. zi de zi mal urgentă". La rîn- 
dul său, Rui Manchete, vicepreședin
tele P.S.D., a cerut ca guvernul „sft. 
tragă concluziile necesare" din noua 
poziție a P.C.P. șt să nu se mal 
mențină „singur la putere".

• DINAMICA DEMO
GRAFICĂ MONDIALA. 
Secretariatul Națiunilor Unite a 
dat publicității anuarul statistic 
pe 1976 în care se arată că 
populația globului a crescut în 
ultimii ani cu o rată anuală de 
1.9 la sută, ajungînd la 3 967 
milioane in 1975 și la 4 045 mi
lioane în 1978. Pe continente. A- 
merica Latină are cea mai înaltă 
rată de creștere a populației — 
2,7 la sută — urmată de Africa, 
cu 2,6 la sută, și Asia, cu 2,1 la 
sută. Europa are cea mai scă
zută rată, cu 0.6 la sută, iar 
America de Nord — cu 0,9 la 
sută. în 1975. șapte țări a- 
veau populații de peste 100 de 

milioane î Republica Populară 
Chineză — 839 milioane. India 
— 598 milioane, U.R.S.S. — 255 
milioane, S.U.A. — 214 milioa
ne, Indonezia — 136 milioane, 
Japonia — 111 milioane și Bra
zilia — 107 milioane. Suedia 
continuă să aibă cel mai înalt 
nivel de longevitate medie — 72 
de ani pentru bărbați și aproa
pe 78 pentru femei, fiind ur
mată de o serie de țări euro
pene și S.U.A. Pe de altă parte, 
Ciadul are cea mai scăzută lon
gevitate medie masculină — 29 
de ani și Volta Superioară —■ 
cea mai scăzută longevitate fe
minină — 31 de ani. In sfîrșit, 
Statele Unite sînt țara cu cel 
mai mare număr de divor

țuri ! 125 000 divorțuri, adică 4.6 
cazuri la o mie de locuitori, în 
1974.

• CROITORIE ELEC
TRONICĂ. în viitor, cei care 
vor dori să-și facă îmbrăcămin
te de comandă se vor putea 
adresa ...calculatoarelor electro
nice. într-un laborator din 
Moscova se testează în prezent 
un dispozitiv care efectuează 
măsurătorile pentru diferite con
fecții de comandă cu o exacti
tate mult mai mare decît 
cele efectuate de croitori. Valo
rile înregistrate sînt transferate 
unui automat de croit, care 
funcționează pe bază de laser.

El va utiliza aproximativ 1000 
de informații codificate, in 
timp ce un croitor se bazează 
de obicei pe 16 măsurători. O 
croitorie utilată cu asemenea 
dispozitive ar urma să primeas
că în 1980 primele comenzi.

• MISTERUL CON
CHISTADORULUI. Timp 
de foarte mulți ani, milioane 
de turiști au pășit pragul Cate
dralei din Lima pentru a putea 
contempla resturile pămintești, 

închise într-un sicriu de sticlă, 
ale celebrului conchistador spa
niol Francesco Pizarro. Acum 
se pare însă că resturile lui 
Pizarro erau un... fals. în timpul 
unor lucrări de reparații s-a 
descoperit într-o nișă, nu de
parte de catedrală, o urnă de 
plumb în care, după părerea 
experților, se află păstrat veri
tabilul craniu al conchistadoru
lui. în urnă s-a găsit și o bu
cată din pumnalul cu care a 
fost ucis Pizarro.

• 3300 DE KILOME
TRI PE JOS. Un Rmator 
recorduri, Francis de Barbeyrac, 
a străbătut pe jos Australia din 
nord și pînă în sud. El a par
curs distanța de 3 300 km din
tre localitățile Darwin și Ade
laide în 57 de zile. în vederea 
acestei performanțe, s-a antre
nat cinci ani, parcurgînd zilnic 
30 de km pe jos. în marșul său 
de-a curmezișul țării a fost în
soțit de o mașină încărcată cu 
alimente și cele necesare unui 
prim ajutor. Din fericire, teme
rarul mărșăluitor nu a avut ne
voie de nici un fel de îngrijiri, 
terminindu-și cursa-record în
tr-o perfectă formă fizică.

• ADEVĂRATUL RO
BINSON CRUSOE. ° 
emisiune a televiziunii franceze 
a evocat figura lui Alexandr 
Selkirk, marinarul ale cărui 
pățanii l-au inspirat pe Daniel 
Defoe în creionarea figurii lui 
Robinson Crusoe, oare a încîn- 
tat atitea generații succesive de 
cititori. Bazîndu-se pe mărturii 
autentice dintr-un jurnal de 
bord, emisiunea a relevat că 
Selkirk a fost contramaistru pe 
vasul „Cinci Porturi", iar în 
urma unui conflict cu căpitanul 
vasului, Strading, acesta l-a a- 
bandonat, în 1704, pe insula 
Juan Fernandez. Selkirk a fost 

găsit la 31 Ianuarie 1709, cînd 
Voodeș Rogers, căpitanul unui 
vas care a trecut ne lingă insula 
respectivă, a zărit o trîmbă de 
fum. „Naufragiul" lui Selkirk a 
durat patru ani și patru luni, 
iar în jurnalul de bord al va
sului care l-a salvat sînt des
crise momentele emoționante 
ale revenirii printre oameni : 
„Bucuria lui de a fi cu noi era 
nemărginită, dar în singurătate 
aproape că uitase să vorbească, 
și ne-a fost destul de greu să-l 
înțelegem. Abia la capătul a 
trei zile a început să-și amin
tească rostirea corectă a cuvin
telor".
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Pentru măsuri ferme de dezarmare, 
de lichidare a armelor nucleare

VIATA INTERNAȚIONALA
ORIENTUL MIJLOCIU Preocupări privind formarea de cadre GEORGETOWN

f

Lucrările Conferinței internaționale de la Hiroșima
TOKIO 4 (Agerpres). — La Hiro- 

girria continuă lucrările primei Con
ferințe internaționale unite împotri
va bombelor atomice si cu hidrogen, 
la care participă peste 300 de dele
gații din partea mișcării de-luptă îm
potriva bombelor atomice si cu hi
drogen din Japonia, a unor organi
zații japoneze sindicale, de femei și 
de tineret, a unui număr de 14 orga
nizații internaționale si a unor orga
nizații si mișcări pentru pace din 31 
de țări, printre care si România.

în sesiunea plenară și în comisii, 
numeroși participant!, evocînd conse
cințele tragice ale bombardamente
lor de la Hiroșima si Nagasaki, au 
făcut apel să se intensifice eforturile 
și acțiunile concrete pentru realiza
rea unor măsuri ferme de dezarmare, 
acordindu-se prioritate dezarmării 
nucleare. în cuvintările lor. o serie 
de vorbitori au scos în evidentă fap
tul că pînă în prezent nu s-au între
prins măsuri practice de dezarmare

și au cerut ca guvernele. Organizația 
Națiunilor Unite — în cadrul viitoa
rei sesiuni speciale a Adunării Gene
rale consacrate problemelor dezar
mării — să depășească imobilismul in 
care se află negocierile în domeniul 
dezarmării, să acționeze efectiv pen
tru reducerea si lichidarea armelor 
nucleare si conventionale.

în cadrul dezbaterilor, reprezentan
tul român. Vasile Nicolcioiu. mem
bru al Biroului Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii, care a fost 
ales membru în Comitetul Executiv 
al conferinței, subliniind că înfăptui
rea dezarmării generale si. în primul 
rînd. a celei nucleare reprezintă una 
din direcțiile fundamentale ale poli
ticii externe a României, a înfățișat 
eforturile perseverente și inițiativele 
tării noastre în acest domeniu, pro
punerile conținute în programul con
cret de dezarmare pe care România 
l-a prezentat la Organizația Națiu
nilor Unite.

• Secretarul general al O.N.U., despre necesitatea reconvocării 
Conferinței de la Geneva • întrevederi siriano-americane • 
Mesaje de informare adresate de președintele Egiptului șefilor 

de stat arabi

naționale in țările in curs de dezvoltare

SPANIA

centrale sindicale
MADRID 4 (Agerpres). — Pre

ședintele guvernului spaniol, Adolfo 
Suarez, a 
separate cu 
mari centrale 
Muncitorești, 
Muncitorilor 
Muncitorească.

Manuel Zaguirre, secretar general 
al Uniunii Sindicale Muncitorești, a

avut joi întrevederi 
reprezentanții a trei 
sindicale — Comisiile 
Uniunea Generală a 

și Uniunea Sindicală

i
arătat că președintele guvernului a 
propus crearea unei comisii mixte, 
alcătuite din reprezentanți ai guver
nului și ai sindicatelor în scopul stu
dierii conjuncturii economice.

Agenția France Presse menționează 
faptul că este pentru prima oară cînd 
șeful guvernului spaniol se tetîlneș- 
te cu liderii principalelor centrale 
sindicale din țară.

rasiste
O rezoluție a Comitetului 

O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Comitetul celor 24 al O.N.U. pen
tru decolonizare a adoptat o rezo
luție prin care cere tuturor țărilor 
să nu acorde împrumuturi, să nu 
facă investiții și să nu încheie acor
duri comerciale cu regimurile ra
siste minoritare din Africa australă. 
Rezoluția cere, de asemenea, sista
rea livrărilor militare destinate ace
lor regimuri care le folosesc ta sco
pul reprimării mișcărilor de elibe
rare, condamnând în mod expres 
„colaborarea unor țări occidentale și 
a altor state cu Republica Sud-Afri- 
cană te domeniul nuclear". Rezoluția 
a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 
nici un vot împotrivă și o abținere.

„Franța nu va reveni 
niciodată in organismele 

militare integrate 
ale N.A.T.O/*
— declară primul 

ministru francez
BONN 4 (Agerpres). — într-<un in

terviu acordat săptămtaalului vest- 
german „Stern", primul ministru 
francez, Raymond Barre, a declarat 
că țara sa „nu va reveni niciodată te 
organismele militare integrate ale 
N.A.T.O. Această hotărâre este te in
teresul Franței și corespunde dorin
ței majorității covârșitoare a france
zilor", a adăugat el.

AFRICA DE SUD

Noi represiuni 
ale poliției rasiste

PRETORIA. — în orașul-ghetoU 
eud-african Soweto forțele de repre
siune ale regimului rasist au atacat 
din nou. miercuri, tinerii de culoare 
participant! la demonstrațiile anti- 
apartheid, ucigind un tînăr în virstă 
de 16 ani și rănind mulți alții. Poli
ția sud-africană a deschis focul a- 
supra demonstranților carie boicotau 
cursurile în duda amenințărilor au
torităților că vor fi adoptate măsuri 
aspre. Declanșată cu nouă zile te 
urmă, mișcarea de boicotare a cursu
rilor, care constituie o formă de pro
test împotriva sistemului de discri
minare rasială ce domnește ta școlile 
sud-africane, s-a extins și a luat 
amploare.

Program O.P.E.C. de asistență
VIENA. — La Viena s-au încheiat 

lucrările celei, de-a 5-a sesiuni a 
Consiliului guvernatorilor al „Fon
dului special" al Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.). A 
fost adoptat un program de asisten
ță te valoare de 54 milioane de do
lari destinat finanțării a 14 proiecte 
din 13 țări în curs de dezvoltare.

Pe de altă parte, reprezentanții ță
rilor participante la „Fondul special" 
au reînnoit angajamentul de a spori 
valoarea globală a fondului de la 800 
milioane la 1,6 miliarde dolari, fără 
a surveni însă un acord asupra cu
antumului contribuției fiecăreia din 
aceste țări la acoperirea celei de-a 
doua tranșe de 800 milioane dolari.

Bilantul tragic al victimelor din 
ultimele sase zile se ridică la cinci 
morti. Zeci de demonstranți, grav 
răniți, au fost internați în spital.

Sînt operate arestări în masă. Po
trivit unor date incomplete, peste 200 
de elevi au fost întemnițați.

MAREA BRITANIE

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a declarat. într-un inter
viu televizat, că în ciuda eforturilor 
întreprinse in prezent, vizînd recon- 
vocarea Conferinței de la Geneva 
pentru pace in Orientul Mijlociu, si
tuația in regiune rămine foarte peri
culoasă. El a spus că în cazul in care 
nu va fi reconvocată Conferința de 
la' Geneva asupra Orientului Mijlo
ciu, situația din zonă se va deteriora 
dramatic. El a subliniat, de asemenea, 
că nu este în interesul nimănui să 
se ajungă la o nouă confruntare în 
regiune.

Una din problemele pe care secre
tarul general al O.N.U. le-a citat ca 
așteptîndu-și rezolvarea este partici
parea reprezentanților Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la Confe- 

' rinta de la Geneva. El și-a exprimat, 
totodată, speranța că actualele efor
turi pe care le desfășoară Cyrus 
Vance, alături de eforturile pe care 
le depun Națiunile Unite, vor face 
posibilă reluarea lucrărilor Conferin
ței de la Geneva.

DAMASC 4. — La Damasc s-au 
încheiat joi după-amiază convorbi
rile oficiale dintre președintele Siriei. 
Hafez Al Assad, și secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance. în declarația 
oficială dată publicității de un pur
tător de cuvînt al președinției siriene 
se arată că ,;s-a căzut de acord asu
pra continuării eforturilor si contac
telor pentru depășirea, dacă este cu 
putință, a obstacolelor din calea 
realizării unei păci juste si durabile 
te Orientul Mijlociu".

Partea siriană si-a reafirmat pozi
ția sa. constînd te cererea de retra
gere totală a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și asigurarea 
drepturilor poporului palestinean. 
Siria — se spune în declarație — 
pune accentul pe necesitatea de a se 
acționa pe baze care să permită atin
gerea acestor două obiective, ce sînt 
esențiale pentru instaurarea unei păci 
juste.

Cyrus Vance a declarat la în
cheierea întrevederii : „Mai avem 
încă păreri, diferite tetr-un număr de 
probleme, dar am reușit să ne apro
piem pozițiile".

CAIRO. — Președintele Egiptului. 
Anwar El Sadat, a trimis mesaje ur
gente celorlalți șefi de stat arabi pen
tru a-i informa în legătură cu rezul
tatele convorbirilor purtate cu secre
tarul de stat al S.U.A.. Cyrus Vance, 
asupra perspectivelor reluării lucră
rilor Conferinței de la Geneva, infor
mează Ziarul egiptean ..Al Ahram".

Cotidianul scrie că. în aceste mesa
je. președintele Sadat a informat, de 
asemenea, despre principiile pe care 
Egiptul le consideră a fi fundamen
tale în reglementarea conflictului din 
Orientul Mijlociu.

SIRIA

După cum relatează agenția M.E.N., 
Egiptul a comunicat secretarului de 
stat american. Cyrus Vance, principii
le esențiale pe care trebuie să se ba
zeze o soluție pașnică a problemei 
Orientului, Mijlociu. Potrivit agenției, 
aceste principii sînt următoarele : re
tragerea forțelor israeliene din toate 
teritoriile arabe pentru a se pune 
caoăt stării de ocupație care datează 
din anul 1967 ; instaurarea drepturi
lor naționale inalienabile ale poporu
lui arab palestinean. inclusiv a drep
tului său la autodeterminare si la 
stabilirea unui stat palestinean ; 
dreptul tuturor țărilor din , regiune 
de a trăi te pace în cadrul unor gra
nite sigure si garantate pe plan in
ternational ; angajamentul fiecărui 
stat din regiune de a-si baza relațiile 
cu celelalte țări pe principiile Cartei 
Națiunilor Unite care stipulează în
deosebi nerecurgerea la fortă si re
glementarea diferendelor Pe cale 
pașnică.

Egiptul, adaugă M.E.N.. a făcut cu
noscut că ar fi dispus să semneze 
împreună cu toate celelalte state a- 
rabe interesate un tratat de pace cu 
Israelul te cazul în care toate păr
țile implicate vor accepta principiile 
enunțate mai sus, care sînt de natu
ră să asigure pacea si securitatea 
tuturor țărilor din regiune.

RIAD, — 
Saudite l-a 
președintele 
Organizației 
tinei, aflat în vizită în Arabia Sau- 
dită. Din surise saudite s-a anunțat că 
în cursul întrevederii au fost abor
date probleme interested țările ara
be. între care unele vizînd recentele 
evoluții în problema palestineană.

Regele 
primit
Comitetului Executiv al 
pentru Eliberarea Pales-

Khalid al Arabiei 
pe Yasser Arafat,

Președintele Egiptului. Anwar El 
Sadat, a primit joi o delegație pa
lestineană condusă de Yasser Ara
fat. președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, transmite ' agenția M.E.N.I

Comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei întreprinse de 
președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populare 
a Yemenului, Salem Robaya Aii, în 
Arabia Saudită, unde a avut convor
biri cu regele Khalid Ibn Abdul A- 
ziz, relevă dorința celor două state de 
a dezvolta relațiile de cooperare din
tre ele și cu alte țări din zonă.

TEL AVIV. — Consiliul National al 
partidului israelian DASH a aprobat 
moțiunea prezentată de liderul aces
tei grupări politice. Igael Yadin, cu 
privire la imposibilitatea pentru par
tidul DASH de a intra. în condițiile 
actuale. în coaliția guvernamentală.

Frontul Național Progresist a obținut majoritatea 
absolută a locurilor în parlament

DAMASC 4 (Agerpres). — După 
cum a andnțat ministrul de interne 
al Siriei. Adnan Dabagh. in cadrul 
alegerilor pentru Consiliul Ponorului, 
Frontul Național Progresist — coali
ție a partidelor care se află la con
ducerea tării — a obținut 160 de 
locuri din cele 195 disputate. Dintre 
partidele reunite în cadrul Frontului

Național Progresist. Partidul Baas 
Arab Socialist a obtinut 125 locuri, 
iar Partidul Comunist Sirian — 6 
locuri. Au fost aleși, totodată. 35 
candidați independenți.

Peste 69 la sută din deputati sînt 
nou aleși. 99 fiind reprezentanți ai 
muncitorilor și țăranilor. Au fost 
alese, de asemenea, cinci deputate.

IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

Tineretul categoria cea mai afectată

Șomajul în rindurile 
tineretului din țările 
Pieței comune conti
nuă
potrivit 
studiu 
agenția 
Press.

Numărul șomerilor 
între 16—25 ani s-a 
dublat în ultimii patru

să ia proporții, 
datelor unui 
întreprins de 

Associated

de șomaj
ani. ajunaind astăzi la 
peste 2 milioane per
soane. Anul trecut, de 
pildă, fiecare al treilea 
șomer aparținea aces
tei categorii de virstă. 
în R.F.G. — se arată 
in studiul amintit — 
a treia parte a șome
rilor sînt tineri. în

există 400 000 
în rindurile ti- 
intre care nu- 
absolventi ai

Franta 
șomeri 
nerilor. 
merosi
unor prestigioase ins
tituții de învătămint 
superior. în Italia — 
trei din patru șomeri 
sînt tineri pînă la 30 
de ani.

Dosarul controverselor economico-sociale
rămine deschis

WASHINGTON 4. — Raportul a- 
nual asupra schimburilor valutare 
internaționale, dat publidtății la 
Washington de Fondul Monetar In
ternațional, relevă o sporire a măsu
rilor protecționiste luate de țările 
occidentale industrializate, mai ales 
ca reacție la „apariția unor serioase 
dificultăți ale balanțelor de plăți". 
Restricțiile introduse vizează redu
cerea importurilor și ridicarea unor 
bariere netarifare în’ calea acestora 
„aplicate pe baze selective" de dife
ritele țări industrializate.

★
O misiune comercială japoneză va 

vizita luna viitoare Italia, Marea Bri- 
tanie. Franța si R. F. Germania pen
tru a discuta modalitățile de sporire 
a importurilor de bunuri de consum 
ale Japoniei din țările Pieței comu
ne. Această misiune are loc ta con
textul ascuțirii disputelor între 
C.E.E. și Japonia, ca urmare a ac
centuării deficitului comercial înre
gistrat de „cei nouă" în schimburile 
cu partenerii japonezi. Anul trecut, 
acest deficit a ajuns la 4,2 miliarde 
dolari.

Pentru consolidarea suveranității și lichidarea dependenței 
față de interesele străine

PANAMA. în capitala Republicii 
Panama s-au deschis lucrările pri
mului seminar național privind for
marea de cadre în domeniile științei 
si tehnologiei. în cuvintul inaugural, 
rectorul Universității Naționale. Eli- 
gio Salas, arătînd că întreprinderile 
transnaționale folosesc exportul de 
tehnologie drept un mijloc pentru 
jefuirea bogățiilor națiunilor te curs 
de dezvoltare, a evidențiat necesita
tea depunerii de eforturi susținute, 
pe plan național, pentru reducerea 
si. te final, lichidarea completă a 
dependentei fată de interesele străi
ne. El a menționat că guvernul 
Omar Torrijos aplică un program de 
dezvoltare economică independentă a 
tării, care include. Intre altele, si 
pregătirea de cadre specializate pen
tru economia națională.

VENEZUELA. într-o declarație fă
cută la Caracas, ministrul venezue- 
lean al educației, Carlos Rafael < Sil
va. a menționat că în ultimii patru 
ani s-au construit în Venezuela tot

atitea institute de lnvătămlnt supe
rior cite s-au înființat în cei 71 de 
ani precedent!, aceasta demonstrind 
puternicul impuls luat de dezvoltarea 
învătămîntului în tară. El a precizat 
că pînă în 1972 în Venezuela existau 
doar 27 de institute de învătămint 
superior, iar în 1974 numărul aces
tora era de 47. în prezent. în Vene
zuela slnt peste 50 de institute de 
învătămint superior.

MOZAMBIC. Eradicarea analfabe
tismului este tina din sarcinile fun
damentale pe care și le pune guver
nul mozambican te opera de edifi
care a socialismului te tară — a de
clarat ministrul educației si culturii. 
Grasa Machel. „Numai înarmați cu 
un înalt nivel politic și cultural, 
muncitorii si țăranii mozambicani vor 
putea îndeplini istoricele obiective 
ale Congresului al III-lea al Frontu
lui de Eliberare din Mozambic. care 
a proclamat construirea socialismului 
în țară" — a spus Grasa Machel.

Întîlnire a tarilor 
exportatoare 

de materii prime 
în capitala Gtiyanei. Georgetown, 

s-au deschis lucrările unui grup de 
10 asociații internaționale principale 
ale țărilor exportatoare de materii 
prime. Reuniunea se desfășoară in 
cadrul Programului de acțiune si de 
colaborare economică adoptat la cea 
de-a 5-a conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate desfășurată anul 
trecut la Colombo. Pe ordinea de zi 
se află proiectul de creare a Consi
liului țărilor in curs de dezvoltare 
exportatoare de materii prime și ela
borarea programului său de acțiune. 
Consiliul se va ocupa, printre altele, 
de organizarea de convorbiri si con
sultări în vederea stabilirii unor pre
turi echitabile.

Deschizînd lucrările întîlnirii. mi
nistrul de externe și justiție al Gu- 
yanei. Frederick Wills, a subliniat 
importanta întăririi eforturilor țărilor 
ta curs de dezvoltare în lupta pentru 
o nouă ordine economică si pentru 
stabilirea unor preturi juste la ma
terii prime. Crearea consiliului, a 
subliniat el. va contribui, de aseme
nea. la dezvoltarea relațiilor multila
terale dintre țările in curs de dez
voltare si la adâncirea colaborării lor.

agențiile de presă transmit
Convorbiri la Pekin. Jo1 

au avut loc convorbiri între ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze. 
Huan Hua. si secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, informează 
agenția China Nouă. întrebat la 
Karachi, în cadrul unui inter
viu televizat, despre scopul vi
zitei sale la Pekin. Kurt Waldheim 
a declarat că așteaptă „cu mare in
teres convorbirile pe care le va avea 
cu conducătorii R.P. Chineze, care 
joacă un rol internațional foarte im
portant te cadrul Organizației Na
țiunilor Unite pentru soluționarea 
problemelor cu care este confruntată 
comunitatea mondială".

Declarație. federația Sindicală 
Mondială a dat publicității o decla
rație te care subliniază că reuniunea 
de la Helsinki a Conferinței pentru 
securitate și cooperare te Europa a 
constituit o etapă importantă în lupta 
pentru pace, cooperare și înțelegere 
reciprocă între popoare. F.S.M. își 
exprimă speranța că reuniunea de 
la Belgrad va reprezenta un nou pas 
pe calea consolidării destinderii, 
păcii și cooperării dintre statele eu
ropene și din lumea întreagă.

Noul guvern malgaș. Pre- 
ședintele Consiliului Suprem al Re
voluției din Madagascar. Didier Rat- 
siraka. a aprobat joi lista noului 
guvern al tării prezentată de primul 
ministru. Deșire Rakotoarijioana. Ca 
si cel precedent, noul guvern este 
compus din 18 miniștri.

La Casa Albă au lnceput 
joi convorbirile dintre președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, și președintele 
Tanzaniei. Julius Nyerere, care a 
sosit. > te cursul aceleiași zile, la Wa
shington. într-o vizită oficială. Con
vorbirile au fost consacrate exami
nării evoluțiilor din Africa australă.

Intrunire. Dortmund> unul 
din principalele centre industriale ale 
Republicii Federale Germania, a avtit 
loc o întrunire a reprezentanților or
ganizațiilor tineretului comunist din 
Belgia. Danemarca. R.F.G.. Finlanda. 
Franța. Grecia. Italia. Luxemburg. 
Austria. Elveția. Suedia. Turcia și 
Berlinul occidental. în cadrul acestei 
reuniuni a avut loc un schimb de 
păreri asupra situației tineretului din 
aceste țări și luptei sale împotriva 
șomajului.

Rezervele oficiale ale 
Danemarcei,in aur> devize stră- 
ine și drepturi speciale de tragere, au 
scăzut ta decursul lunii iulie la 11.07 
miliarde coroane de la 12,28 miliarde 
coroane la sfârșitul lui iunie. Cu un 
an înainte, la aceeași dată, rezervele 
oficiale ale tării erau de 12,97 mi
liarde coroane.

întrevederi franco-nige- 
riene* PreSedintele Franței, Valery
Giscard d’Estaing, l-a primit Pe co
misarul federal pentru afaceri ex-

terne al Nigeriei. Joseph Garba, aflat 
în vizită la Paris, cu care a exami
nat situația actuală de pe continen
tul african. A fost manifestată, de 
ambele năirti. dorința consolidării re
lațiilor dintre Franța si Nigeria la 
toate nivelurile.

Alekos Michelides, llderul 
grupului parlamentar al Partidului 
Național Democratic, a fost ales joi, 
ta unanimitate, președinte interimar 
al Camerei Reprezentanților a Ci
prului. Conform prevederilor consti
tuționale. Michelides va ocupa aceas
tă funcție atit timp cit Spyros Ky- 
nrianou. fostul titular, va fi președin
te interimar al Ciprului.

Creșteri de prețuri. în 
numeroase țări occidentale, prețurile 
la mărfurile de larg consum conti
nuă să crească, fapt ce contrazice a- 
numite afirmații că rata inflației ar 
cunoaște o perioadă de temperare, se 
arată tetr-un raport publicat la Ge
neva de Organizația Internațională 
a Muncii (O.I.M.). Autorii raportului 
subliniază că inflația continuă să 
submineze nivelul de trai al popu
lației. ta unele țări înregistrîndu-se 
o dublare a preturilor la alimente ta 
primul semestru al acestui an.

Ajutor pentru Mozombic.
Țările membre ale Consiliului Nordic 
— Danemarca. Finlanda. Islanda. 
Norvegia si Suedia — au hotărît să 
acorde Mozambicului un ajutor în va
loare de 265 milioane coroane (50 mi
lioane dolari), pentru perioada 1978— 
1980. Programul de ajutorare a Mo
zambicului include realizarea a 26 de 
proiecte de dezvoltare te domeniile 
agriculturii, pisciculturii și silvicul
turii.

„Cosmos-936". în Uniunea 
Sovietică a fost lansat un nou sate
lit artificial al Pămintului. „Cosmos 
936", destinat continuării cercetării 
influentelor factorilor zborului cos
mic asupra organismelor vii. Sateli
tul este dotat cu materiale biologice 
si aparatură științifică provenite din 
Uniunea Sovietică. S.U.A. și alte 
țări — precizează agenția T.A.S.S. La 
cercetarea și prelucrarea materialu
lui biologic experimental iau parte 
specialiști dintr-o serie de țări, prin
tre care și România.

întărirea sectorului de 
stat va constitui o preocupare deo
sebită a guvernului indian — a de
clarat ministrul industriei. George

Fernandes. Luted cuvintul te Camerz 
Superioară a Parlamentului, unde -a 
prezentat politica economică ‘a gu
vernului. el a arătat că. te prezent, 
guvernul a trasat o serie de măsuri 
care vizează consolidarea poziției 
sectorului de stat

Apartheidul în cifre. D< 
curînd, in librăriile din Paris a apă
rut o carte, consacrată Republicii Sud- 
Africane. viguroasă demascare a po
liticii de apartheid din această tară. 
Autoarea, cercetătoarea Marianne 
Cornevine.- arată. între altele, că ta 
R.S.A. au loc anual circa 600 000 de 
procese pentru încălcarea draconice
lor legiuiri rasiale.

Parlamentul libanez • h(>- 
tărît joi să prelungească puterile ex
cepționale ale guvernului pînă la 
sfârșitul acestui an. Potrivit acestor 
împuterniciri, guvernul libanez poa
te emite decrete-legi ta legătură cu 
acțiunile de refacere a economiei, 
apărarea și securitatea tării.

Declarația program * nt>u- 
lui guvern, prezentată de președin
tele Republicii Sri Lanka. William 
Gopallawa, la lucrările Adunării Na
ționale de Stat preconizează dezvol
tarea agriculturii. îndeosebi creșterea 
producției cerealiere, încurajarea 
pisciculturii și promovarea industriei 
naționale. Pe plan extern, stet re
afirmate principiile politicii de neali
niere promovate de Republica Sri 
Lanka.

Acord de pescuit sovie-
a avut loc
inter guverna- 
cu privire la

to-nipon. Toki° 
semnarea acordului 
mental sovieto-japonez 
pescuitul în regiunea coastelor japo
neze pe anul 1977. Părțile și-au ex
primat speranța că acordul va 
cauzei dezvoltării continue a 
țiilor sovieto-japoneze.

sluji 
rela-

0 nouă experiență 
cleară subterană a fost 
tuată în S.U.A., pe poligonul din Ne
vada, a anunțat un purtător de cu- 
vint al Administrației pentru Cerce
tarea și Dezvoltarea Energiei.

In Sardinia, grup de ban- 
diti înarmați au jefuit joi vagonul 
poștal al imul tren pe care au reușit 
să-1 imobilizeze te apropiere de lo
calitatea Olbia. Nu s-a putut stabili 
pînă acum, valoarea celor furate din 
tren.

nu-
efec-

Reuniunea de la Bogota și noul tratat
cu privire la canalul Panama

Confruntat cu un sir de dificultăți 
economice și sociale, guvernul labu
rist se arată totuși optimist in depă
șirea situației complicate atît te ra
porturile cu sindicatele si cu aliatii 
săi temporari din Camera Comunelor
— liberalii — cit si te realizarea unor 
poziții omogene 
față de marile 
montului.

După cum s-a 
tele (T.U.C.) se 
numitului „contract social" încheiat în 
august 1975. cu cabinetul laburist, 
care conținea un ansamblu de anga
jamente reciproce : din partea gu
vernului — măsuri de combatere a 
șomajului si inflației, de înviorare a 
conjuncturii economice, de stăvilire a 
scăderii nivelului de trai ; din partea 
T.U.C. — reținerea de a revendica 
sporirea salariilor in raport cu creș
terea masivă a costului vieții.

După o experiență de doi ani. oa
menii muncii sînt în situația de a 
constata că sacrificiile, acceptate în 
mod voluntar, dintr-un spirit de res
ponsabilitate pentru soarta economiei 
naționale, „nu au fost compensate"
— pentru a relua cuvintele cotidianu
lui „Daily Mirror". în acest răstimp, 
patronatul a obtinut profituri supli
mentare de peste un miliard de lire 
sterline, investițiile te industria tării 
au bătut pasul pe loc. iar ..fuga" ca
pitalurilor te străinătate a luat pro
porții îngrijorătoare, ceea ce explică 
te parte si menținerea la cote ridi
cate a șomajului — aproape 1 500 000 
de oameni fără slujbe.

Foarte controversată rămine ne mai 
departe problema acordului parla
mentar între partidul laburist si 
partidul liberal, care asigură guver
nului sprijinul necesar in Camera 
Comunelor pentru a nu fi pus în mi
noritate. Liberalii, care au reușit prin

în propriul partid, 
probleme ale mo-

mai relatat, sindica- 
opun reînnoirii așa-

acest pact să influențeze programul 
de acțiune al cabinetului laburist, 
mai ales te domeniul economic, fără 
să participe la guvernare, și-au 
anunțat, in mod oficial, decizia 
de a prelungi acordul de colabo
rare pentru încă o sesiune par
lamentară. Profitted de situația 
privilegiată te care se găsesc, res
pectiv știind că fără concursul 
lor laburiștii nu-și pot menține 
majoritatea, liberalii îsi măresc pre
tențiile. în sensul cenzurării drastice 
a revendicărilor prezentate de sindi
cate și chiar a unora din drepturile 
legale dobîndlte prin ani și ani de 
lupte muncitorești. Este tocmai mo
tivul pentru care unii lideri ai ari
pii de stînga a partidului laburist 
apreciază deschis exigențele libera
lilor drept o inadmisibilă formă de 
presiune.

în acest context, săptămlna trecută, 
înainte de începerea vacantei parla
mentare. Comitetul Executiv al Par
tidului Laburist a adoptat un docu
ment intitulat „Viitorii trei ani și 
perioada de după 1980". care, după 
ce va fi supus aprobării Conferinței 
anuale, din luna octombrie, de la 
Brighton, urmează a deveni progra
mul electoral al partidului pentru 
alegerile generale.

Elaborat în comun cu Congresul 
sindicatelor (T.U.C.), documentul pre
conizează ca modalități de ieșire din 
criză crearea unui milion de locuri 
de muncă și sporirea investițiilor 
publice. Incercînd să identifice cau
zele actualului marasm, profund re
simțit în toate compartimentele vieți! 
economice și sociale, unele capitole 
din proiectul de program electoral 
apreciază, sub influența aripii de 
stînga. majoritară în Comitetul exe
cutiv. că „politica liberei inițiative a

eșuat in mod clar atit în economia 
britanică, cit și pe plan internațional".

Tot aripa de stînga a propus o re
ducere substanțială a cheltuielilor mi
litare. ceea ce ar crea disponibilități 
bugetare te valoare de 1,825 miliarde 
lire sterline pentru combaterea șoma
jului și inflației. Documentul retine 
însă si opțiunile contrare in această 
importantă problemă, ceea ce lasă 
practic lucrurile asa cum se află în 
momentul de fată, nivelul ridicat al 
cheltuielilor militare constituind un 
factor de permanentă alimentare a 
fenomenelor de criză.

In sfîrșit, în domeniul politicii ex
terne. documentul reține unele preo
cupări exprimate de aripa de stingă 
în legătură cu consecințele aparte
nenței Angliei la Piața comună. Pro
iectul de program se pronunță îm
potriva extinderii și modificării pre
rogativelor autorităților comunitare 
de la Bruxelles, adică împotriva în
gustării libertății de decizie a autori
tăților naționale, a limitării „suvera
nității propriului parlament". După 
cum este cunoscut, această în
grijorare este larg răspîndită în 
rîndul opiniei publice din Anglia 
— ca și din alte țări vest-euro- 
pene. Deși a întrunit, la începutul 
lunii iulie, în Camera Comunelor, 
majoritatea necesară, proiectul de 
lege privind alegerea prin vot direct 
a membrilor parlamentului vest-euro- 
pean de la Strasbourg a fost respins 
de nu mai puțin de 100 de deputați 
laburiști, printre care șase membri ai 
cabinetului.

în aceste împrejurări, se poate an
ticipa că reluarea activității pe sce
na politică .. .
parlamentară de vară, 
noi evoluții și controverse.

R. P. POLONĂ

Măsuri împotriva daunelor provocate de inundații
VARȘOVIA 4 (Agerpres). +- Regiu

nile afectate de inundații din voie
vodatul Jelenia Gora au fost vizitate 
de Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și de Edward Ba- 
biuch, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P. împre
ună cu reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat au fost exa
minate proporțiile daunelor provo
cate de inundații, precum șl modul

de desfășurare a operațiunilor de a- 
jutorare a sinistraților și de înlă
turare a urmărilor acestei calamități, 
naturale. împreună cu comandamen
tul creat în voievodat în vederea 
luptei împotriva inundațiilor, a fost 
stabilit un plan de măsuri, mai ales 
te ce privește modalitățile de strîn- 
gere a recoltei în condiții deosebit 
de dificile, precum și de aprovizio
nare a populației cu mărfurile de 
primă necesitate.

CAPRICIILE VREMII

engleză, după vacanta 
va cunoaște

Petre STANCESCU

S.U.A Peste 600 de incendii pro
vocate de descărcări electrice au 
fost înregistrate în ziua de miercuri 
în crîngurile și pădurile din Califor
nia. O furtună care a durat două 
zile si care s-a caracterizat mai de
grabă prin numărul mare de trăs
nete decit prin cantitatea de preci
pitații s-a abătut asupra acestui stat, 
afectat deja de o secetă de aproape 
doi ani. 400 din aceste incendii au 
avut loc numai te pădurile din lan
țul muntos Sierra Nevada, spre gra
nița de est a statului.

BULGARIA. Un uragan puternic 
s-a abătut asupra regiunilor nordice 
ale Bulgariei. în județele Silistra si 
Ruse au fost smulși din rădăcină sute 
de arbori si răsturnate cîteva maca-

rale portuare. A fost, de asemenea, 
afectată rețeaua de înaltă tensiune, 
mai multe localități rămînind fără 
energie electrică. După cum relatea
ză agenția B.T.A.. pagube importante 
au fost pricinuite si agriculturii. Or
ganele locale de partid si de stat ale 
celor două județe au 
energice în vederea

■ mărilor uraganului.
ELVEȚIA. Daunele

ploile torențiale căzute în ultimele 
zile în jurul orașului Aldorf din 
Elveția sînt estimate la peste 50 mi
lioane dolari, au anuntat surse ale 
politiei. în acest oraș, te prezent sînt 
angajați. într-o acțiune de degajare 
a străzilor de noroi, circa 1 000 de 
oameni și mai mult de 100 de utilaje.

adoptat măsuri 
înlăturării ur-

provocate de

Astăzi urmează să se întrunească 
la Bogota, capitala Columbiei, șefii 
de state și de 
sud-americane 
Mexic. Costa 
maica) pentru 
care interesează în mod acut toate 
statele continentului si îndeosebi 
cele adiacente regiunii Caraibilor : 
problema viitorului canalului Pana
ma. importantă cale de legătură în
tre oceanele Atlantic șl Pacific. în 
zona unde se întîlnesc cele două 
continente americane.

Reuniunea survine la scurtă vreme 
după o nouă rundă de negocieri pa- 
namezo — nord-americane, desfășu
rată la Washington, avînd ca scop 
elaborarea unui nou tratat, menit să 
înlocuiască documentul semnat în 
1903, care acorda S.U.A. controlul 
perpetuu asupra canalului. .Potrivit 
declarațiilor principalului negocia
tor panamez. Escobar Bethancourt, 
punctele-cheie ale viitorului tratat 
sînt următoarele : pînă la 31 decem
brie 1999 toate trupele nord-america
ne urmează a fi retrase din zona 
canalului, unde vor avea dreptul să 
staționeze numai unități panameze ; 
totodată, din momentul intrării în vi
goare a noului tratat, exploatarea im
portantei căi transoceanice va fi asu
mată în comun cu autoritățile pana
meze. steagul Republicii Panama fi
ind singurul care va flutura deasupra 
zonei canalului Panama ; în același 
timp. S.U.A. nu se vor mai bucura în 
această zonă de nici un drept de ex- 
trateritorialitate. singurul avantaj pe 
care și-1 vor păstra fiind libera tre
cere a vaselor lor de război, cu pre
cizarea că acest lucru nu se aplică 
navelor avînd la bord arme nucle
are. Unica problemă ta suspensie 
este cuantumul compensațiilor ce 
urmează a fi plătite statului pana
mez pînă la restabilirea suveranității 
depline asupra zonei canalului.

Consemnînd aceste evoluții, obser-

guverne din sase țări 
(Panama, Columbia, 

Rica. Venezuela. Ja- 
a dezbate o problemă

vatorii politici le inserează în con
textul mai larg al eforturilor pentru 
reformularea raporturilor interame- 
ricane. în acest cadru, luînd nu de 
mult cuvintul în Consiliul O.S.A., 
președintele S.U.A. propunea o 
„nouă abordare" a ansamblului aces
tor relații, pe baza unei „politici e- 
laborate prin consultări recipro
ce". respectând individualitatea și 
suveranitatea fiecărei țări și in- 
cluzînd. totodată, problemele inter- 
americane în sfera mai 
porturilor dintre statele 
zate și țările în curs de

înregistrînd asemenea 
cercurile latino-americane consideră 
rezolvarea problemei noului tratat ca 
unul din testele noii politici nord- 
americane fată de emisfera sudică. 
Această opinie a fost, de altfel, ex
primată recent printr-un mesaj a- 
dresat președintelui Carter de opt 
șefi de state (Mexic. Columbia. Vene
zuela si cele cinci republici din A- 
merica Centrală), care s-au pronun
țat pentru accelerarea procesului de 
transferare către autoritățile pana
meze a jurisdicției asupra canalului. 
Această acțiune, ca si actuala reu
niune de la Bogota sînt expresii ale 
sprijinului și solidarității celorlalte 
popoare latino-americane fată de 
cauza poporului panamez.

Angajate ferm pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, țările 
Latine acționează pentru 
rea avuțiilor lor naționale 
rea acestora corespunzător 
lor propriilor popoare, se 
pentru afirmarea unor relații noi. de 
colaborare egală dn drepturi si reci
proc avantajoasă. în acest sens sint 
concepute, la sud de Rio Grande, ra
porturile interamericane. ca si rezol
varea problemelor specifice conti
nentului. inclusiv noul tratat asupra 
statutului canalului Panama.

largă a ra- 
industriali- 
dezvoltare.

declarații.

Americii 
recupera
și folosi- 
interese- 
pronuntă

Valentin PAUNESCU
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