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MIRE PRIETENEASCĂ INTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUSESCU SI LEONID BREJNEV
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut in ziua de 
5 august o vizită m U.R.S.S.. la in
vitația tovarășului Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev — care s-au intilmt 
in Crimeea — s-au informat reciproc 
despre modul in care sint îndeplinite 
hotăripile Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și ale Congresului al XXV-lea 
al P.C.U.S., despre problemele care 
se află in prezent in centrul atenției 
celor două partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat popoarele sovietice pentru 
succesele realizate in înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S.. in lupta pentru a intîmpina 
cu noi realizări cea de-a 60-a aniver
sare a Marelui Octombrie. Secreta
rul general al P.C.R. a urat oameni
lor sovietici noi și mari victorii in 
construirea comunismului.

La rindul său, tovarășul Leonid 
Brejnev a felicitat poporul remân 
pentru succesele obținute in transpu
nerea in viată a hotăririlor Congre
sului al XI-lea al P.C.R.

Examinind desfășurarea traducerii 
!n viață a înțelegerilor realizate in 
timpul vizitei tovarășului Leonid 
Brejnev. in noiembrie 1976, in Repu
blica Socialistă România, participantii 
]a intilnire și-au exprimat satisfacția 
fată de dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., a colaborării ro- 
mâno-sovietice in toate domeniile 
principale. A fost exprimată dorința 
de a se adinei si in viitor relațiile re
ciproc avantajoase dintre România si 
U.R.S.S., îndeosebi de a stabili per
spectiva specializării si cooperării bi
laterale in producție in strinsă legă
tură cu măsurile generale stabilite in 
cadrul Consiliului do Ajutor Eco
nomic Reciproc.

A avut loc un schimb de păreri in 
probleme ale vieții internaționale. Cu 
acest prilej s-a remarcat că ideile și 
propunerile concrete cuprinse in De
clarația Consfătuirii de la București 
a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia (noiembrie 1976) își păs

Plecarea 
de la aeroportul 

„Kogălniceanu“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, vineri 
dimineață, in Uniunea Sovietică, la 
invitația tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar- general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Kogăl- 
niceanu din Constanța, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost condus de 
tovarășa Elena Ceaușescu. de tova
rășii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Petre Lupu. Gheor- 
ghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu. Leonte Răutu, Ion Coman, 
Teodor Coman, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Ion Iliescu. Ion Ursu.

Era de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Un grup de pionieri au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia 
rămas bun de la tovarășii din con
ducerea de partid și de stat, de la 
reprezentanții autorităților locale,

La plecare, pe aeroportul Kogălniceanu din Constanța

trează De deplin însemnătatea ; în
făptuirea lor ar- putea face să pro
greseze considerabil cauza dezarmă
rii. a întăririi securității in Europa. 
De asemenea, a fost exprimată spe
ranța că Întâlnirea de la Belgrad a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința general-europeanâ va 
contribui la adîncirea colaborării 
multilaterale si reciproc avantajoase 
a țărilor de pe continent.

Tovarășii Nioolae Ceaușescu și 

răspunde cu prietenie manifestărilor 
pline de căldură ale locuitorilor do
brogeni, care aclamă indelung, cu 
însuflețire: „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu si poporul !“. Ei au dat 
expresie dragostei și stimei față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de acti
vitatea sa neobosită consacrată bine
lui patriei și poporului, hotărîrii de 
a întări unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul partidului 
și al secretarului său general.

La ora 9,15, aeronava prezidențială 
decolează.

Sosirea în Crimeea
La sosire, pe aeroportul Simferopol, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu căldură de Viktor Serghe- 
evici Makarenko, prim-secretar al 
Comitetului regional Crimeea al P.C. 
din Ucraina, Trofin Nikolaevici Ce- 
modurov, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului regional Crimeea, 
de alți conducători ai organelor loca
le de partid și de stat.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre reședința rezervată.

Reîntoarcerea în țară
La plecare, pe aeroportul din Sim

feropol, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu căldură de Viktor 
Sergheevici Makarenko, prim-secre
tar al Comitetului regional Crimeea 

Leonid Brejnev au făcut un schimb 
de păreri in unele probleme aie 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale. Ei au subliniat im
portanta întăririi continue a solida
rității internaționale și a dezvoltării 
colaborării egale in drepturi intre 
partidele comuniste si muncitorești 
pe baza juarxism-leninismului. a 
principiilor asupra cărora s-a căzut 
de acord la Conferința de la Berlin 
a comuniștilor din Europa.

al P.C. din Ucraina, Trofin Nikolae
vici Cemodurov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului regio
nal Crimeea, de alti conducători ai 
organelor locale de partid șl de stat.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întors vineri 
noaptea din Uniunea Sovietică, unde 
a făcut o vizită la invitația tovarășului 
L. I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însotit de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Aeronava prezidențială a aterizat la 
ora 23,30 pe aeroportul Kogălniceanu 
din Constanța.

Tn intimpinare au venit tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii Manea 
Mânescu, Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. , Gheorghe Oprea. 
Ion Pățan. Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu. Ion Coman,. Teodor Coman. 
Mihai Gere, Nicolae Giosan. Ion Ilies
cu. Ion Ursu.

Era de fată ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko.

Secretarului general al partidului 
i-au fost oferite buchete de flori.

Numeroși oameni ai muncii din

întilnirea a decurs intr-o atmosfe
ră cordială, prietenească.

La intilnire au participat. : din par
tea română — Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea. consilier al secre
tarului general al P.C.R. ; din partea 
sovietică, — Konstantin Cernenko, 
secretar al C.C.' al P.C.U.S.. Anăfoli 
Blatov. consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

Constanța, veniți la aeroport, au fă
cut o caldă și entuziastă primire to
varășului Nicolae Ceaușescu. reafir- 
mînd si cu acest prilej cu însuflețire 
sentimentele de aleasă stimă si adîn- 
că prețuire pe care întregul, nostru 
popor le nutrește fată de secretarul 
general al partidului, deplina ade
ziune la politica internă si externă a 
partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu căldură manifestărilor entu
ziaste. prietenești, ale reprezentanți
lor populației dobrogene.

MINERII Șl CONSTRUCTORII DE MAȘINI SUBLINIAZĂ:

„Sîntem beneficiarii direcți
ai măsurilor adoptate de partid

pentru majorarea retribuției11
PREVEDERI ACTUALE• „Da, mi-am făcut calculul: începînd de la 1 au

gust voi primi — lunar — o retribuție majorată 
CU 357 lei“ — ne spune strungarul GHEORGHE MANEA, 
de la „Grivița roșie"

„Ca mineri, societatea ne așază munca în 
prima categorie și pe loc de frunte. O dovadă : 
retribuția noastră se majorează în acest cincinal 
cu circa 35 la sută, față de 30 la sută — media 
pe economie — subliniază minerul MOROȘAN IOSIF I, 
din Rodna

• „împreună cu soția, 
intra în casă în plus 
— arată HARALAMBIE 
Șantierul naval Galați

întreprinderea bucureșteanâ „Gri- 
vita roșie". Dimineață de lucru o- 
bișnuită. Pe deasupra capetelor 
trec, prinse în cirligele podurilor 
rulante, piese de mari dimensiuni 
din care, în final, se montează co
loanele pentru rafinării, ca și alte 
utilaje chimice complexe. în bi
lanțul făcut cu o zi in urmă în a- 
dunarea reprezentanților oamenilor 
muncii, s-a arătat că planul pe 7 
luni a fost realizat la toti indica
torii. relevindu-se îndeosebi suc
cesele obținute în îndeplinirea sar
cinilor la export : planul a fost 
depășit cu două milioane lei valută

Politica economică a partidului - 

factor determinant al înfloririi patriei

Dezvoltarea
și modernizarea industriei
- linia progresului accelerat, a prosperității României 
si creșteri antiiue a nMuhii de trai al poporului

România socialistă se prezintă, la 
a 33-a aniversare a eliberării, ca o 
țară înfloritoare, cu o economie pu
ternică și dinamică, în plin proces 
de industrializare și dezvoltare mul
tilaterală, țară care înaintează hotă- 
rît pe drumul progresului și civili
zației. Această imagine optimistă a 
României de azi, progresele pe drept 
cuvînt uriașe dobîndite în anii cons
trucției socialiste — mai ales dacă 
avem în vedere nivelul de la care 
am pornit — întruchipează un merit 
istoric al Partidului Comunist Român 
în fața națiunii, constituie o confir
mare strălucită a politicii științifice 
a partidului de industrializare so
cialistă, singura cale care asigură 
înflorirea economică și socială, a pa
triei, ridicarea nivelului de bună
stare și civilizație al întregului popor. 
Aplicarea neabătută a politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru de 
industrializare susținută a tării a 
străbătut și străbate toate progra
mele de dezvoltare economică și so
cială a României, aceasta constituind 
pivotul progresului general al socie
tății noastre.

De o importantă hotărîtoare pentru 
orientarea țării in direcția dezvoltă
rii industriale moderne a fost pe
rioada marcată de Congresele al 
IX-lea, al X-lea și al XI-lea ale 
P.C.R. Pornind de la necesitățile 
obiective ale dezvoltării, pe baza 
analizei științifice, marxist-leniniste 
a posibilităților reale, evaluînd ju
dicios experiența acumulată și ținînd 
seama de tendințele majore ale pro
gresului industrial pe plan mondial,

Democrația muncitorească în acțiune

PARTICIPARE, DECIZIE, RĂSPUNDERE
• Angajamentul suplimentar — o problemă de conștiință și mindrie muncitorească
• Dreptul de hotărîre crește din responsabilitate, ordine și disciplină • Controlul

producției de către stăpinii ei se numește, evident, autocontrol
în zilele acestei veri, 

tractorul românesc, a că
rui ființă se află mereu 
pretutindeni, lîngă spicul 
plin si lîngă brazda vie a 
fertilității viitoare, trăiește 
acum, in vara dinții a naș
terii. sale, in citadela teh
nicii de la poalele Tîmpei, 
o confirmare a maturității, 
o veritabilă renaștere sub 
semnul exigentelor cinci
nalului revoluției tehnico- 
știintifice.

Făurari ai acestor mașini 
de renume, nu mai puțin 
renumiții muncitori, tehni
cieni și proiectant! ai Bra
șovului. sint ei înșiși auto
rii exigenți si inspirați ai 
acestui complex proces 
de perfecționare continuă. 
Ceea ce se înnoiește si se 
diversifică constant la 
„Tractorul" sint produsele.

muncitoare și ea, ne vor 
cîte 1 100 de lei lunar“, 

MARCU, lăcătuș constructor la

îndeplinindu-se angajamentul pe în
tregul an. Iată de ce. în adunare, 
s-a hotărît suplimentarea angaja
mentului anual cu încă un milion 
de lei valută.

Este răspunsul muncitoresc dat 
grijii pe care partidul nostru o 
poartă ridicării nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Discutăm cu 
cîtiva muncitori despre recenta ma
jorare a retribuțiilor personalului 
din ramura construcțiilor de ma
șini. Ne oprim în secția a doua pre
lucrări mecanice. în mijlocul brigă-
(Continuare în pag. a Il-a) 

secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adus o contribuție creatoare la ela
borarea și înfăptuirea unei concepții 
unitare, de largă perspectivă cu 
privire la industrializarea României, 
în esență, această concepție abor
dează într-o strînsă și permanentă 
interdependentă principalele laturi și 
aspecte ale progresului industrial : 
mobilizarea și valorificarea deplină 
a resurselor materiale și umane ale 
tării, modernizarea structurii indus
triei prin aplicarea cuceririlor revo
luției tehnico-știintifice, dezvoltarea 
ramurilor noi, „de vîrf“, asigurarea 
unei înalte eficiente economice, lăr
girea exportului de produse care în
corporează o muncă mai complexă 
— în așa fel ca industria să aducă 
o contribuție cit mai însemnată la 
creșterea venitului national — baza

în perioada 1953—1975, producția industriala a crescut 
într-un ritm mediu anual de 12,2 la sută, acesta constituind 
unul dintre cele mai ridicate ritmuri industriale din lume.

Pentru a măsura distanța care ne regimului burghezo-moșieresc, este 
desparte de cel mai prosper an al suficient să amintim că

Industria românească realizează astăzi o producție glo
bală de 34 de ori mai mare decît în 1938 ; întreaga produc
ție a anului 1938 se realizează în 1977 în numai 8 zile.

Tocmai pe această bază, asigurind 
un înalt dinamism în dezvoltarea 
industriei, a devenit posibilă trans
formarea României dintr-o tară cu 
un pronunțat caracter agrar, in
tr-un stat industrial-agrar, cu o in
dustrie in plin avînt, care a dobîndit

Dar mai ales tehnologiile. 
Dar mai ales și mai ales 
se înnoiesc interior ei în
șiși, făuritorii și stăpinii. 
Ei, meseriașii și ginditorii.

secție a muncitorilor din 
uzina „Tractorul". Și anu
me în secția autoutilări. 
Desigur, nu pot transcrie 
întreg caietul de note. Ceea

Însemnări de scriitor de la 
o adunare a oamenilor muncii 

din Întreprinderea de tractoare - 
Brașov

Gînditorii și înfăptuitorii 
progresului tehnic. Ai efi
cientei. Ai democrației eco
nomice. Promotorii autode- 
pășirii muncitorești.

I-am cunoscut pe acești 
oameni în atelierele pulsind 
de efort. într-o ipostază 
nouă i-am văzut însă cu 
numai o zi-două în urmă, 
în cadrul unei adunări pe

ce mi s-a părut însă cu 
deosebire nou. expresiv și 
convingător era tocmai 
ipostaza acestei depline 
exercitări a drepturilor 
muncitorești în cadrul adu
nării amintite — de a dez
bate măsurile de perfecțio
nare, de a fi exigent cu 
tine însuti, de a căuta so
luții împreună cu tovarășii

CREȘTEREA 
RETRIBUȚIEI 

MEDII REALE 
— în procente —

ridicării nivelului de trai al po
porului.

Capacitatea creatoare a clasei mun
citoare. entuziasmul și abnegația pusa 
în slujba dezvoltării intense a 
țării au constituit chezășia tra
ducerii în viață a politicii partidu
lui de industrializare socialistă. Care 
sint principalele înfăptuiri dobîndite 
in anii socialismului și, îndeosebi, 
după Congresul al IX-lea in dezvolta
rea industriei 7 Ce trăsături definesc 
industrializarea în tara noastră 7

In primul rînd, subliniem ritmul 
înalt al industrializării, ritm care a 
determinat o creștere impetuoasă a 
forțelor de producție, dezvoltarea 
largă a bazei tehnico-materiale a so
cialismului. Fie și numai succint să 
ne oprim asupra cîtorva date în mă
sură să contureze vigoarea dinamis
mului nostru industrial.

rolul preponderent în economia na
țională. și deține principala pondere 
in crearea venitului național :

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a V-a) 

de muncă, într-un cuvint 
— de a participa la decizie.

Tonusul dezbaterii pro
venea deopotrivă din per
spectiva largă, mobilizatoa
re deschisă prin recentul 
forum al consiliilor oame
nilor muncii din industrie, 
transporturi și construcții, 
cit și din realitatea vie a 
obiectivelor specifice din 
secție, din ateliere : din an
gajarea — limpede expri
mată de toți — de a-si spo
ri eforturile pentru a asi
gura acel important spor 
de producție pe întreaga 
centrală : realizarea in anul 
1980 nu a 80 000 de trac
toare. cit s-a prevăzut ini
tial, ci a 100 000 de trac
toare.

Mihai NEGULESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

130,2
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Fondurile cheltuite de statul nostru 
socialist s-au ridicat în 1976 la peste 
11 miliarde lei, față de 644,5 milioane

lei în anul 1950. Aceste fonduri au per
mis nu numai întreținerea rețelei sani
tare, ci și construirea unui important

număr de obiective noi și dotarea lor 
cu mijloace de diagnostic și tratament 
moderne.

FĂPTUI?I

DIVERS
Semi

I

I
I

• în anul 1950 se cheltuiau pentru sănătatea 
fiecărui cetățean 40 LEI, iar în 1976 — 521 LEI. O 
creștere de peste 13 ori !

• în 1938 funcționau pe teritoriul țării 1 239 
dispensare medicale, teritoriale și de întreprindere, 
în 1948 numărul lor a ajuns la 2 370, în 1960 — la 
3 960, iar anul trecut s-a ridicat la 5 315.

• în ritm asemănător a crescut numărul spe
cialiștilor din domeniul medical. în 1938, țara noas
tră avea 8 234 DE MEDICI, în 1948 — 12 650, în 
1960 — aproape 25 000, iar în prezent numărul lor 
a ajuns la peste 35 000.

• A crescut într-o măsură importantă numărul 
de cadre sanitare medii : 11 360 în anul 1938, 24 691 
un deceniu mai tîrziu, peste 60 000 în 1960, pentru 
a ajunge în prezent la 125 427.

• Pentru dezvoltarea bazei materiale a ocro
tirii sănătății se alocă însemnate fonduri de inves
tiții ; în primul cincinal au fost de 1,1 MILIARDE lei, 
în următorul de 1,7 MILIARDE, pentru a ajunge la 
5,3 MILIARDE în cincinalul trecut și la aproape 10 
MILIARDE în cel actual.

• în actualul cincinal se construiesc unități 
spitalicești însumînd peste 39 MII PATURI și peste 
80 DE POLICLINICI, cele mai multe cuplate cu 
spitalul.

• Măsurile complexe economice, sociale și 
sanitare au determinat o continuă îmbunătățire a 
stării de sănătate a populației. Astfel, față de nivelul 
anului 1938, mortalitatea generală a fost redusă cu 
mai MULT DE JUMĂTATE, iar mortalitatea infantilă 
a fost redusă de APROAPE 6 ORI.

• Durata medie a vieții a crescut de la 42 DE 
ANI în 1932, la aproape 70 DE ANI în 1976.

în spitalele județene, dotate cu aparatură corespunzătoare, se fac astăzi, 
de către cadre calificate, intervenții de înaltă tehnicitate medicală 

în fotografie : sala de operații de la un spital din Pitești

centenar
I
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Moment festiv la întreprin
derea de autocamioane din 
Brașov. După 50 de ani 
de activitate neîntreruptă, mais
trul Nicolae Comănici iese la 
pensie. Inginerul Tiberiu Roth, 
directorul tehnic al întreprin
derii. ing. loan Bănică. șeful 
secției, si adjunctul său. maistrul 
Gheorghe Mindrescu, maiștrii 
Vasile Barbu și Ion Nu(u, re
gional Toma Ciobanu i-au mul
țumit din Inimă în numele lor 
și al întregului colectiv nu 
numai pentru faptul că el, Nico
lae Comănici, a fost timp de 50 
de ani un exemplu, ci și pentru 
că maistrul lasă în urma sa un 
mare număr de muncitori — co
pii fidele ale modelului.

Cînd vezi
dublu...
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Astăzi, rețeaua sanitară dispune de circa două sute de mii de paturi de asistență medicală, cele mai multe in unități spitalicești mari, cu dotare 
modernă, funcțională. în fotografie: noul spital din Craiova

La secția de pediatrie a spitalului județean din Constanța

Rețeaua de farmacii, servită de peste 5 500 farmaciști și numeroase 
cadre medii, acoperă intreg teritoriul țării, in fotografie : la farmacia 

din comuna Putineiu, județul Ilfov
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al între- 
din Satu 
cartierul

Ștefan B.. angajat 
prinderii „23 August" 
Mare, domiciliat în 
Someș, bloc 61. apartament 18, 
s-a prezentat într-una din se
rile trecute la miliție. „Am 
fost atacat, lovit cu un corp 
contondent și jefuit de doi in
divizi 
plîngea 
început 
noscut 
nici un 
tacatori). Cu toate acestea a a- 
juns. intr-un timp scurt, la ca
pătul firului. „Indivizii necunos- 
cuti“ care l-au atacat pe Ș. B. 
erau de fapt... o singură persoa
nă și aceasta chiar foarte cunos
cută de „victimă" pentru că era 
propria sa soție. Totul a înce
put de la o ceartă. Cum atunci 
omul se cam clătina pe picioare, 
nu este de mirare că în momen
tul cînd a fost „atacat" a văzut 
dublu. Acum, după ce i-a alertat 
Zadarnic pe oamenii legii, s-ar 
putea ca sancțiunea să i se pară 
lui Ș.B.... triplă.

necunoscutl" — se 
el într-una. Militia a 
investigațiile în... necu- 
(reclamantul nu a dat 

fel de indiciu despre a-

Adresa po
rumbelului
voiajor

„Vă rugăm — ne scriu Gh. 
Neculai și S. Mogoș din Băltă- 
tești-Neamt — să publicați la ru
brica „Faptul divers" următoare
le: Un porumbel voiajor a fost 

' găsft, zăcfrid 'obdsit șî’ rănit, în- I tr-un lan de griu — și ca prin 
| minune a scăpat teafăr de cuțite

le combinei. Nu știm in ce împre- 
Ijurări a suferit o fractură a tibiei 

stingi, dar după îngrijirile noas
tre aripa s-a refăcut. El are 
fixată de picior matricola 
R.S.R.. 75, 160505. Pentru că pa
sărea este încă în convalescen
tă. rugăm organizația columbo
filă de care aparține să ne dea 
de veste".
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MINERII ȘI CONSTRUCTORII DE MAȘINI SUBLINIAZĂ:

„Sintem beneficiarii directi ai măsurilor aăopiate 
de partid pentru majorarea retribuției"

(Urmare din pag. I) 

zii conduse de cazangiul Gheorghe 
Radu. Oamenii sini voioși — abia 
primiseră dinloma de brigadă evi
dențiată în întrecerea socialistă pe 
primul semestru, iar începînd de 
la 1 august, pentru prima etapă din 
actualul cincinal, retribuția lor spo
rește cu 17,7 la sută.

— Lucrez de 32 de ani în această 
întreprindere — ne spune cazangiul 
— si nu o dată am fost martorul și 
beneficiarul unor măsuri initiate de 
conducerea partidului pentru ca noi. 
muncitorii și familiile noastre, să 
trăim mai bine, mai îndestulat. Ceea 
ce mă bucură în mod deosebit este 
faptul că de noua majorare vor be
neficia îndeosebi cei cu o calificare 
mai ridicată, stimulîndu-se astfel 
eforturile de continuă autoperfeclio- 
nare profesională. Să luăm, de pildă, 
cazul meu. Chiar deunăzi făceam 
acasă cu nevasta calculul eîstigului 
majorat. Aveam o retribuție lunară 
netă de 2132 lei ; după aplicarea 
majorării voi primi 2 519 lei. La a- 
ceasta se adaugă acordul care, în 
cazul brigăzii noastre, 6e ridică, în 
medie, cam la 14 la sută, de aseme
nea sporul de vechime si sporul de 
10 la sută pe care-1 primesc in cali
tate de set al unei formații de lu
cru. Toate aceste sporuri sînt, la rin- 
dul lor, majorate în raport cu retri
buția mărită. Voi incasa, deci, în 
mină, peste 3 200 lei.

— Cum veți resimți direct, în bu
getul de familie, această creștere ?

— Să vă mai spun ceva. Soția mea. 
care lucrează tot aici în întreprinde
re. ca lăcătuș, va primi și ea 286 lei 
în plus. Așadar, veniturile familiei 
noastre se rotunjesc binișor.

Intr-un atelier alăturat, la mecani
că mijlocie, stăm de vorbă cu strun
garul Gheorghe Manea. Are trei co
pii între doi și zece ani.

— Retribuția îmi crește cu 357 lei — 
ne spune el. Prin urmare, sporul de 
vechime, căci muncesc de 19 ani ca 
strungar, cit și acordul vor fi și ele 
mai mari. Iar de la 1 septembrie va 
crește și alocația pe care o primesc 
pentru copii : de la 370, la 425 lei. 
Pentru familia noastră, toate aceste 
sporuri vor însemna foarte mult : 
hrană mai bună și haine mai fru
moase pentru copii, posibilitatea de 
a mai cumpăra cite ceva în plus 
pentru casă, într-un cuvînt, un trai 
mai frumos.

în întreprindere muncesc și foarte 
multi tineri. Și ei se vor bucura de 
o însemnată majorare a retribu
ției. Un exemplu : strungarul Petre 
Pietraru, 19 ani, doi ani vechime. 
Primea 1 438 lei lunar. începînd de 
la 1 august va primi 1 703 lei — cu 
265 lei mai mult. Brigada din care 
face parte realizează, în medie, o

Cum se reflecta noile majorări ale retribuției in
In cursul zilei de ieri am primit la redacție noi ecouri privind 

majorarea — de la 1 august — a retribuției minerilor și constructo
rilor de mașini. Oamenii își fac socoteli gospodărești in legătură 
cu aceste majorări și își exprimă hotărirea de a munci și mai bine, 
spre a-și aduce o contribuție crescindă la înflorirea patriei.

MOROȘAN IOSIF I — miner, șef 
de echipă la Exploatarea minieră 
Rodna : Societatea noastră socialistă 
ne așază munca pe primul loc. O 
dovadă : veniturile noastre se majo
rează în acest cincinal cu circa 35 
la sută, față de 30 la sută — media 
pe economie. Aceasta reprezintă —- 
așa cum a arătat secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta adunare popu
lară de la Petroșani, prețuirea și gri
ja permanentă pentru munca și via
ța minerilor, pentru aportul acestui 
detașament de frunte ăl clasei mun
citoare la înflorirea patriei.

în cei 27 de ani de cind lucrez ne
întrerupt în cadrul Exploatării mi
niere din Rodna, am avut mereu pri
lejul să mă bucur de grija neînce
tată a partidului și statului fată de 
condițiile noastre de muncă și viață. 
Luna trecută am cîștigat peste 3 700 
lei. Alți tovarăși de-ai mei din mină 
cîștigă insă și mai mult — 5 000, 6 000 
și chiar 7 000 lei pe lună. Acum, după 
calculele mele, in august voi încasa 
peste 4 500 lei — adică un plus de 
800 lei. Casa ne va fi mai plină.

Problema pe care mi-o pun, îm
preună cu tovarășii mei de muncă, 
este de a ne spori contribuția la lo
cul de muncă. Dacă pînă acum o de
pășire a normei de 12 procente îmi 
părea firească, azi nu mai este. De 
ce ? Orice nouă creștere a retribu
țiilor trebuie să se bazeze pe o mun
că mai productivă. Deci și eu trebuie 
să ating 14 pînă la 16 la sută. în ca
drul adunării generale a reprezentan- 

depășire de 12 la sută — deci, in mod 
corespunzător, va spori și acordul.

...Aflăm că, în urma majorărilor 
intrate în vigoare de la 1 august a.c., 
fondul lunar de retribuire al perso
nalului muncitor de la „Grivița 
roșie" va spori cu peste un milion 
și jumătate lei ; totalizată, această 
sumă în plus va reprezenta, pînă la 
sfirșitul anului, cam tot atit cît întreg 

tilor oamenilor muncii, care a avut 
loc azi (vineri — n.n.l. ne-am su
plimentat angajamentul anual cu încă 
2 milioane lei. Iată răspunsul nostru 
concret la noile măsuri de îmbună
tățire a nivelului de trai.

HARALAMBIE MARCU, lăcătuș 
constructor la Șantierul naval Galați : 
Firește, încerc o mare satisfacție 
simțind încă o dată grija partidu
lui nostru pentru a ne crea nouă, 
celor ce muncim, condiții de viată tot 
mai bune. De pildă, eu. ca lăcătuș 
constructor naval, voi primi în plus 
circa 600 lei lunar, ajungînd, astfel, 
la un venit net de 3 500 lei. în care 
se include și coeficientul de acord 
global. Soția mea lucrează tot în 
șantierul naval, ca sudoriță. Bene
ficiază si ea de mărirea retribuției, 
în cazul ei, sporul lunar va fi de 
circa 500 lei. Așadar, retribuțiile 
noastre vor creste, începind cu luna 
august, cu suma de 1100 lei lunar, 
într-un an — 13 200 lei, la care se 
vor adăuga veniturile suplimentare 
rezultate din sporirea de la 1 sep
tembrie a.c. a alocațiilor pentru cei 
doi copii ai noștri.

Ce vom face cu banii ce-i vom 
primi în plus ? Deși sîntem o fami
lie tînără, avem, cum se spune, tot 
ce ne trebuie în gospodărie, De a- 
ceea, sporul lunar vrem să-1 depu
nem la C.E.C. pentru ca, din econo
miile prezente si din cele ce se vor 
acumula treptat, să ne cumpărăm o 
locuință proprietate personală.

Atit eu, cît și tovarășii mei de 

cuantumul retribuțiilor pe o lună, 
înainte de majorare.

Proiecte, calcule... Și sentimente 
firești de satisfacție. însoțite de ho- 
tărîrea fermă de a munci mai bine, 
mai spornic, mai gospodărește, pen
tru a contribui astfel la efortul gene
ral de intărire economică a tării.

j Rodica ȘERBAN

bugetul de familie?
muncă sîntem hotăriti să muncim 
mereu mai bine pentru a răsplăti 
prin fapte acest plus de prosperi
tate.

ANTON DANCUȚA. miner Ia în
treprinderea minieră Bălan : Majora
rea veniturilor personalului muncitor 
din ramura minieră ne prilejuiește și 
nouă, minerii din județul Harghita, 
români, maghiari și de alte naționali
tăți, înfrățiți în muncă și în viată, 
o mare satisfacție și bucurie. Expri- 
mînd gindurile noastre de recunoștin
ță fată de conducerea partidului si 
statului, sintem conștienți de faptul 
că această măsură a fost posibilă da
torită puternicei dezvoltări economi- 
co-sociale a țării, că și în viitor baza 
trainică a propriei noastre bunăstări 
va rămîne munca. Munca noastră a 
tuturor.

La întreprinderea minieră la care 
lucrez, aplicarea in prima etapă a 
prevederilor decretului de majorare a 
retribuțiilor înseamnă o creștere a 
veniturilor directe ale personalului 
muncitor cu peste 2 milioane lei. A- 
semenea ortacilor mei. mi-am făcut 
și eu calculul veniturilor personale. 
Pînă acum cîștigam net pe lună în 
jur de 3 500 lei. în urma aplicării de
cretului. adăugind și sporurile de de
pășire a sarcinilor de producție, voi 
ajunge să cîștig peste 4 150 lei lunar. 
Un plus de bucurie în casă, cu toate 
că, să fiu drept, si pînă acum fami
lia mea a avut asigurate toate cele 
necesare unui trai îndestulat.

Vom munci fără preget. Acum. în 
preajma „Zilei minerului", a avut loc 
în întreprindere adunarea generală a 
oamenilor muncii. Am hotărît. toti ca 
unul, să suplimentăm cu 2,5 milioane 
lei angajamentul asumat la începutul 
anului. Și ne vom tine cuvîntul. Mun- 
citorește.

ÎN JUDEȚUL ILFOV:

DE CE M SE EXTINDE REȚEAUA 
ENITĂTILOR MEȘTEȘUGĂREȘTI?

determină o mai redusă solici- 
de 
în 
ale

realitate 
veniturile 
din Bo-

servicii, în 
ultimii ani 
cooperativei

— într-o comună cum este 6olintin 
Vale, cu o populație de 11 300 de 
locuitori, ne spune Pompiliu Lascu, 
contabilul-șef al cooperativei de con
sum din localitate, valoarea prestă
rilor de servicii se ridică anual la 
circa cinci milioane lei. Poate că 
e mult, poate că e puțin, dar ceea 
ce știu sigur este faptul că pri
măria acordă o atentie deosebită sa
tisfacerii, și prin intermediul acestor 
servicii, a necesităților mereu cres- 
cinde ale populației.

Bolintin Vale este o comună si
tuată la aproximativ 30 de kilome
tri de Capitală. Unii ar fi tentati 
să creadă că apropierea de Bucu
rești 
tare 
însă 
nete __ __ ________ —
lintin, provenite din aceste activități, 
se află în creștere. Explicația poa
te fi găsită si în faptul că aici lu
crează meseriași buni, cu renume, că 
în localitate au fost date în folosin
ță spatii speciale destinate prestări
lor de servicii către populație, pre
cum si Ia Gîrbovi, Ghimpați, Roata, 
Nuci, Brănești și în alte localități 
din județul Ilfov.

Cu toate că în ultimii ani în ju
deț s-au înregistrat progrese sim
țitoare în această direcție (va
loarea serviciilor s-a ridicat în 1976 
la aproape 410 milioane lei) servi
ciile oe care le oferă populației coo
perativele dc consum, meșteșugărești 
si cele agricole, secțiile organizate 
pe lingă consiliile populare rămîn 
încă departe de cerințele locuitori
lor de la sate. Astfel, din totalul 
de 1 508 unităti existente în județ și 
în care lucrează circa 7 000 de me
seriași. 271 își desfășonră activitatea 
in cele patru orașe (Giurgiu. Olte
nița. Urziceni. Buftea), iar celelalte 
1 237 în... 418 sate. în cazul orașe
lor. nu există încă nici o unitate 
specializată în reparații auto, ca să 
ne referim doar la un singur exem
plu. în timp ce la sate îsi desfășoa
ră activitatea doar 46 de ateliere de 
cizmărie. 98 de croitorii. 61 de sec
ții în care se pot face comenzi și 
reparații pentru obiecte din. lemn, 
metal si de uz casnic.

Deși in urmă cu mai bine de un 
an, la discutarea si aprobarea pla
nului de dezvoltare în profil teri
torial s-a stabilit ca în fiecare lo
calitate să fie înființate, în funcție 
de cerințele populației, cel puțin cite 
7 secții prestatoare de servicii, mai 
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sînt încă' 42 de comune în care nu
mărul acestora variază între 1 și 4 
secții, iar în comunele Belciugatele, 
N. Bălcescu, Movilita si Ciocirlia nu 
există, pur și simplu, nici o secție 
meșteșugărească. Astfel, în loc de 7, 
de fapt funcționează (în medie) doar 
3 ateliere meșteșugărești pe comună.

în 1976, de exemplu, Uniunea ju
dețeană a cooperativelor de consum 
și-a propus să organizeze 150 de noi 
unităti prestatoare. Pînă la urmă au 
fost înființate doar 80, iar 60 dintre 
cele existente la începutul anului au 
fost... desființate. Aceasta este situa
ția la cooperația de consum, dar 
nici la cooperația meșteșugărească 
lucrurile nu stau mai bine : au fost 
organizate 21 de unităti noi si des
ființate 17. Cu alte cuvinte, ce s-a 
făcut cu o mînă s-a desfăcut cu 
cealaltă. Dar lanțul slăbiciunilor în 
acest domeniu e mai lung : din cele 
125 de consilii populare comunale, 
doar 20 au organizat pînă acum sec
ții pentru servirea publicului. Nici 
Uniunea județeană a cooperativelor 
agricole n-a acordat atenția cuveni
tă acestor deziderate, cum n-au fă
cut-o, în toate cazurile și în mod 
constant, nici unele unităti din sub- 
ordinea consiliului popular județean.

Aceste probleme si altele au fă
cut obiectul unei recente analize în 
biroul județean de partid si comi
tetul executiv al consiliului popular 
județean. în acest cadru a fost Sub
liniat faptul că activitatea prestatoa
re de servicii din județul Ilfov nu 
se ridică la nivelul cerințelor, că în 
locul autocriticii și al angajamente
lor repetate este nevoie de muncă 
stăruitoare, de disciplină si solici
tudine din partea cadrelor de con
ducere, a întregului personal care lu
crează în secțiile si unitățile pres
tatoare de servicii. Sarcinile concre
te stabilite cu acest prilej pentru 
conducerile uniunilor cooperatiste, 
consiliile populare, pentru consiliul 
județean al coordonării și îndrumă
rii activității de aprovizionare și 
prestări de servicii vizează. între al
tele. lărgirea rețelei de unități, in 
funcție de cerințele populației, spo
rirea calității serviciilor, mai buna 
aprovizionare cu materii si materia
le, pregătirea cadrelor necesare, în
zestrarea tehnică a tuturor unități
lor meșteșugărești.

Al. BRAD
corespondentul „Scînteii“

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

laPe șantierul arheologic de 
Valea Seacă-Bîrlad — unic prin 
numărul de ateliere din secolul 
IV e.n., in care se lucra cornul 
de cerb — au fost scoase la 
iveală noi și valoroase obiecte 
de podoabă și amulete, intre 
care și o pasăre acvatică fru
mos stilizată. După aprecierea 
profesorului Vasile Palade. di
rectorul muzeului ..Vasile Pâr- 
van“ din Birlad, piesa este sin
gulară in muzeu si in tară. Se 
confirmă astfel diversificarea 
de către meșterii vremii a pro
ducției materiale, precum si re
marcabilul lor gust artistic. Nu
mai in acest an, numărul obiec
telor intrate in colecțiile muzeu
lui bîrlădean se ridică la peste 
o sută : fibule și catarame din 
bronz, obiecte din os, coliere 
agat, chihlimbar, coral etc.

de
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„Bolidul"
La intrarea in orașul Oradea 

(dinspre Băile Felix) și-a făcut 
deunăzi apariția „Dacia 1300“ 
l-BH-8048. Părea că merge fără 
șofer, pentru că la curbă era 
gata-gata să intre intr-un auto
buz. Apoi a ocolit autobuzul și 
a pornit înainte cu viteză si mai 
mare. După citeva secunde, 
printr-o minune, a scăpat de o 
nouă tamponare cu un autoca
mion. Urmează alte depășiri 
neregulamentare si începe o 
goană nebună, fără să claxone
ze. fără să tină seama de stop. 
In fine, pune in pericol viața 
mai multor cetățeni. Nu știm 
dacă conducătorul autoturismu
lui era in stare de ebrietate, dar 
in orice caz era lipsit 
mai elementar simț al 
derii. Poate aflăm cum 
mă !

de cel 
răspun- 
il chea-
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De la 
o țigară

Iancu Litianu. teleormănean 
de baștină, lucra ca zilier la o 
fermă a întreprinderii agricole 
de stat Buziaș. județul Timiș. 
Intr-o seară, zăbovind prea 
mult la un local, cu paharul 
in față, s-a dus, în sfir- 
șit, să se culce. In timp ce se 
dezbrăca, și-a mai aprins o ți
gară. A adormit buștean cu ea 
aprinsă. A doua zi a fost găsit 
asfixiat.
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Rubrică realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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23|î ALE GÎNDIRII TEHNICE 

ROMÂNEȘTI4977
Anii socialismului au marcat o creștere 

continuă, o afirmare tot mai puternică a 
gîndirii tehnico-științifice românești. După 
cum se știe, în trecut — în condițiile po
tențialului tehnic redus de care dispunea 
România burghezo-moșierească — gîn- 
direa tehnico-științifică cu greu se putea 
materializa în țară, incit multe invenții 
și creații tehnice remarcabile își găseau 
valorificare doar peste hotare.

Mașina de prelucrat prin electroeroziune

în prezent, datorită condițiilor propice 
create de societatea noastră socialistă, ac
centului deosebit pus de partid pe dez
voltarea gîndirii tehnico-științifice pro
prii, solicitărilor în continuă creștere ale 
dezvoltării și modernizării economiei na
ționale, s-a creat un cîmp strălucit de 
afirmare a inteligenței tehnice a clasei 
noastre muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii.

în acest sens, în actualul cincinal — 
denumit cincinalul' revoluției tehnico-știin- 
țifice — se realizează produse de tehni
citate înaltă, care se pot compara cu reali
zări de vîrf de pe plan mondial. Noile 
mașini, utilaje, instalații, noile produse și 
tehnologii constituie un motiv de mîndrie 
patriotică și, implicit, un îndemn la reali
zări tehnice tot mai valoroase.

Prezentăm în grupajul de fa ă două din 
creațiile tehnice ale actualului cincinal.

Mașina orizontală de alezat și frezat AFP-180-A
Cele două motopompe de la C.A.P. Ștefan Vodă, județul Ialomița, supravegheate în permanență de mecanicul 

Marin S. Dumitru, trimit in lanuri apa necesară culturilor

S-au luai măsuri de îndreptare, dar persistă neajunsuri

Ol

PĂMÎNTUL CONTINUĂ 
SĂ FIE ÎNSETAT

I

a început să• în multe cooperative noaptea
• Motopompele au ieșit în cîmp • Totuși, 

sub posibilități
lărasi sprijină cu utilaje sl forță de 
muncă I.A.S. Mircea Vodă si I.A.S. 
Slobozia la irigarea unor suprafețe. 
Ca urmare a acestor măsuri, in ulti
mele două săptămini. ritmul zilnic 
de irigare a fost pe județ de aproa
pe 13 000 ha pe zi. față de circa 
9 000 ha cit se realiza înainte".

După cum se vede, au fost luate 
măsuri cuprinzătoare și s-a acționat 
energic pentru organizarea temeini
că a activității de irigare a culturi
lor. Firește, efectul lor este bun. 
Cum se prezintă situația pe teren ?

devină zi de lucru 
ritmul irigărilor este

CONCEPȚIA : Mașina de prelu
crat prin electroeroziune (ELER— 
01—GEP 50 F) este realizată pe 
bază de concepție proprie de către 
specialiștii Institutului de cercetări 
si proiectări tehnologice pentru in
dustria construcțiilor de mașini 
(I.C.P.T.C.M.) și Institutul de cer
cetare pentru industria electroteh
nică (I.C.P.E.).

ASIMILAREA în fabricația de 
serie s-a făcut la tinăra întreprin
dere „Electrotimiș" din Timișoara.

EFECTELE ECONOMICE ale in- 
k troducerii acestui nou utilaj se con-

cretizează la nivelul anului 1977 in 
circa 35 milioane lei economii va
lutare și un spor de producție de 
circa 100 milioane lei.
mașinii de 
eroziune va 
cită ti lor de 
Comparativ 
prelucrare a pieselor se realizează 
o productivitate a muncii mult su
perioară. concomitent cu o creștere 
a preciziei de prelucrare. Numai 
economia de manoperă la nivelul 
acestui an se ridică la 20 milioane 
lei.

Extinderea 
prelucrat prin electro- 
duce la creșterea capa- 
productie in sculării, 
cu metoda clasică de

CONCEPȚIA mașinii orizontali;, 
de alezat si frezat AFP — 180 A 
— prima mașină dintr-o nouă fa
milie de mașini grele românești — 
a fost încredințată specialiștilor din 
Institutul de cercetări proiectări 
pentru mașini-unelte. agregate 
(I.C.P.M.U.A.) din București.

ASIMILAREA s-a realizat la între
prinderea de mașini-unelte și agre
gate București (I.M.U.A.B.). Aflate 
pe aceeași platformă — institutul 
și întreprinderea — au reușit ca, 
printr-un efort comun și susținut, 
să realizeze in termen scurt pro
totipul și să pregătească începerea

AF1*,—ISO—A este nia- 
eel mai scurt ciclu <le asi- 
din domeniul mașinilor- 
un an și jumătate de la

fabric.... 
șina cu 
milare 
unelte : 
proiectare pînă la intrarea in pro
ducție ! Fină în această lună au fost 
realizate primele patru mașini.

NOUA MAȘINA ara performanțe 
superioare, fiind dotată cu afișaj 
numeric de cote, ceea ce asigură 
o productivitate mai mare si o ușu
rare a muncii lucrătorului care o 
deservește. Cu ajutorul mașinii 
AFP—180—A se prelucrează piese 
de gabarit mult mai mare, cu o 
precizie de executi-e superioară.^/

B B B B B B B

în anchetele ..Pentru o recoltă îm
belșugată — apă culturilor !“ și ..La 
lumina lunii dormeau liniștit moto- 
pompele... !“. publicate in numerele 
ziarului nostru din 24 și respectiv 27 
iulie a.c., au fost înfățișate unele 
neajunsuri privind aplicarea udărilor 
din unitățile agricole din județul Ia
lomița. Atunci, tov; Ion Cristea. di
rectorul direcției agricole județene, 
ne-a încredințat că vor fi luate mă
suri energice și că in decurs de o 
săptămînă situația se va îmbunătăți 
radical.

Joi. 4 august, din nou în județul 
Ialomița. Tovarășul Gheorghe 
caru. 
tean 
..în 
in :

Pes- 
al comitetului iude- 

partid. ne-a declarat : 
semnalelor publicate 
„Scinteia". comanda

mentul județean a analizat si
tuația din fiecare sistem de irigații 
si fiecare unitate agricolă in parte. 
Comandamentul județean a luat mă
suri hotărite pentru mobilizarea tu
turor tortelor in vederea funcționării 
la capacitatea maximă a sistemelor 
mari si locale de irigații care ocupă 
aproape 320 000 ha si aplicarea udă
rilor pe toate suprafețele programa
te. Zilnic urmărim programul de. 
lucru stabilit pe fiecare unitate agri
colă în parte și intervenim hotărît 
acolo unde 'se constată nerealizări 
fată de program. Pentru asigurarea 
numărului necesar de motopompiști 
s-au repartizat la acțiunea de iriga
ții mecanici din stațiunile de meca
nizare. s-a organizat schimbul II. Ur
mărim ca cel mai tirziu oină la 20 au
gust să se încheie irigarea porum
bului din sistemele amenajate. Tot
odată. comandamentul județean a 
hotărît ca să fie introdusă apa pe 
canalele de desecare in vederea iri
gării terenurilor din incintele îndi- 
guite si desecate din luncile Dunării 
si Ialomitei. In același scop, forma
țiile de pompieri din Slobozia si Că-

secretar 
de 

urma 
ziarul

Revenind
asupra situației 

irigațiilor 
din județul Ialomița

Fiecare județ poate și trebuie să-și asigure

Iată-ne din nou în raza întreprin
derii de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri -funciare din Călărași, 
care trebuie'să asigure apa pentru 
irigarea culturilor ne aproape 457 500 
ha. împreună cu tov. Ion Prodan, 
șeful serviciului de avertizare, am 
refăcut o bună parte din traseul 
parcurs cu două săptămini în urmă. 
La cooperativa agricolă Floroaica au 
fost scoase în cîmp 30 de motopompe 
și s-au montat 81 aripi de udare. Ca 
urmare s-au . irigat aproape . 750 ha 
cu poriunb și sfeclă de zahăr. Deci, 
se poate și așa. De altfel, pe întreaga 
întreprindere. în intervalul scurs au 
mai fost scoase in cîmp încă 200 de 
motopompe și peste 550 aripi de 
udare.

Cooperativa agricolă Vlad Țepeș a 
fost criticată pentru faptul că nu 
avea organizat schimbul II la iriga
rea culturilor pe timpul nopții. Și 
aici s-au asigurat motopompiștii, iar 
udările se aplică acum neîntrerupt — 
Ziua și noaptea. Și, nu numai în a-

ceastă unitate. Dacă cu două săptă- 
mîni în urmă 80 la sută din cele 46 
cooperative agricole din raza I.E.L.I.F. 
Călărași nu irigau pe timpul nopții, 
acum mai bine de 90 Ia sută din 
acestea au organizat irigarea culturi
lor ziua și noaptea. Evident, și rezul
tatele sînt mai bune. In ultimele 
două săptămini, pe total I.E.L.I.F. 
Călărași, s-au făcut udări pe mai 
mult de 60 000 ha, iar ritmul zilnic 
a crescut de la 2 800 ha Ia circa 5 000 
ha in prezent.

Deși ritmul de irigare aproape că 
s-a dublat, totuși acesta nu este pe 
măsura posibilităților. în săptămînă 
30 iulie — 5 august. întreprinderea 
a programat să fie irigate 43 310 ha, 
ceea ce înseamnă realizarea unui 
ritm zilnic de 6 000 ha. Dar ritmul 
zilnic nu se realizează cu circa 
1 000 ha. De ce ? La unele coopera
tive agricole — Grădiștea. Ceacu, In
dependența. Ștefan Vodă — nu
meroase motobompe nu funcționează, 
deși sînt programate, ceea ce deter
mină ca sistemele să nu fie folosite 
la întreaga capacitate. în alte unități 
agricole — aceeași situație. De exem
plu. in ziua de 3 august nu au func
ționat pe total întreprindere 211 mo
topompe și 1 186 aripi de aspersiune. 
în unele cooperative agricole', prin
tre care Grădiștea, „Steagul lui 
Lenin" și „Unirea" din Ciocănești, 
deși culturile se irigă și pe timpul 
nopții, nu se asigură mutarea. de 
două ori ne zi. a aripilor de udare, 
care stau în aceeași poziție cite 20 
de ore, în loc de 10 ore. cit ar ttebui. 
Dai- cele mai importante nerealizări 
se datoresc tot. funcționării necores
punzătoare a sistemelor noi date in 
acest an în exploatare.

în ultimele zile, în zona I.E.L.I.F. 
Călărași, ploile au însumat doar 1—4 
litri pe metru pătrat si de aceea de
ficitul de umiditate din sol a coborît 
sub plafonul minim. Rezultă deci, 
ca un imperativ major, că irigarea 
culturilor trebuie să se desfășoare 
cu toate forțele, fără încetare.

Aurel PAPADIUC

forța de muncă pentru realizarea investițiilor
Ci nd formalismul barează drumul spre șantiere...

Utilaje la lucru...

In expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul consiliilor oamenilor muncii s-a subliniat nece
sitatea de a se acționa mai hotărît pentru perfectio
narea activității în construcții, in vederea respectării 
termenelor de punere in funcțiune a noilor obiective. 
Pe fondul acestor cerințe, o sarcină deosebit de im
portantă o constituie acoperirea necesarului de forță 
de muncă in construcții prin detașarea din unitățile 
economice a circa 14 500 muncitori calificați, precum 
si prin trecerea în activitatea, de investiții a cel pu-

țin 50 000 de muncitori recalificați și auxiliari din 
întreprinderi industriale. Odată calificat în meseriile 
de bază din acest important domeniu, noul eșalon dc 
constructori va contribui Ia asigurarea forței de mun
ci cerută de realizarea in cele mai bune condiții a 
planului de investiții.

Cum se integrează constructorii veniti din unitățile 
industriale pe șantierele de investiții din județul Vil- 
cea ? — iată tema anchetei de față.

Ancheta „Scinteir in unități industriale și de construcții din județul Vilcea
O statistică a... lipsei 

spiritului de răspundere
Cîti muncitori au fost detașați de 

la unitățile industriale din județul 
Vîlcea pe șantierele de construcții 7 
Din ultima situație centralizată la 
nivelul consiliului județean de con
trol muncitoresc al activității eco
nomice si sociale rezultă că. pînă Ia 
sfirsitul lunii iulie. 232 de munci
tori auxiliari și necalificati din în
treprinderile industriale au fost în
dreptați spre șantierele de investiții. 
De ce sînt asa de putini 7 Oare nu 
este nevoie pe șantiere de mai mul
tă forță de muncă 7 Realitatea ara
tă categoric că pe șantierele vilcene 
se simte o nevoie acută de construc
tori. Iată ce desprindem dlntr-o sta
tistică : unitățile de construcții-mon- 
taj din județul Vîlcea au nevoie, 
pentru a-si completa necesarul de 
forță de muncă, de încă 500 de mun
citori. Evident, ceea ce s-a întreprins 
pînă acum. în acest sens, la nivelul 
județului, este insuficient. Organele 
de partid, conducerile de între
prinderi, conducerile de șantiere 
au acționat neconvingător și, ca 
atare, fără efectele practice aștepta
te pentru aducerea la îndeplinire a 
unei sarcini trasate de conducerea 
partidului. Este evidentă, chiar, mai 
mult, de-a dreptul flagrantă necon
cordanta care există intre nevoile 
reale de forță de muncă ale șantie
relor si efectivele noi de construc
tori mobilizate la nivelul județului. 
Se impun deci o analiză exigen
tă si realistă a situației concrete din 
fiecare unitate si o reevaluare res

ponsabilă a posibilităților de trecere 
in activitatea de construcții a unui 
număr cil mai mare de muncitori, 
urmărindu-se cu toată seriozitatea 
finalizarea neîntîrziată a acestei ac
țiuni la nivelul cerințelor stabilite 
de conducerea partidului. Din pă
cate. la ora actuală nu există nici 
măcar o evidentă clară — asa cum 
era necesar — a repartizării noilor 
constructori pe șantierele de inves
tiții, pentru a se putea urmări și 
controla riguros modul cum aceștia 
se integrează în munca Pe șantier.

Au plecat (pe hîrtie), 
dar n-au ajuns la zidărie

Au sosit pe șantiere noii construc
tori 7 Care este situația celor 232 
de lucrători noi de pe șantiere, ca
lificați si necalificati 7 Iată-ne la 
fata locului, mai întîi pe platforma 
chimică vîlceană, unde se realizează 
importante obiective de investiții. Ce 
fac concret noii constructori ? își a- 
duc contribuția așteptată la realiza
rea sarcinilor de investiții ? Discu
tăm cu șeful de echipă Ilie Diaconu, 
din cadrul grupului de șantiere T.C.I. 
Govora :

— De două săptămini în echipa 
mea lucrează doi zidari detașați de 
la beneficiar — Combinatul de pro
duse sodice. Chiar dacă numărul lor 
este aparent mic la nivelul echipei 
mele, se simte aportul celor doi zi
dari. De asemenea, știu că condu
cerea șantierului a repartizat oameni 
din noul eșalon de constructori la 
fiecare echipă. Este clar că în an

samblul echipei, ajutati îndeaproape 
de membrii ei. lucrind cot la cot în 
acord global, adaptarea lor la exi
gentele muncii de pe șantier s-a fă
cut din mers si intr-un timp foarte 
scurt. în prezent pot să spun că cei 
doi zidari lucrează aproape cu a- 
celasi randament ca oamenii cu ve
chime.

Ne-am oprit mai mult asupra a- 
cestui aspect, deoarece el este su
gestiv pentru seriozitatea cu care s-a 
acționat, pe acest șantier. în vederea 
integrării operative si efective a noi
lor constructori în activitatea echi
pelor. Aveam să constatăm, de fapt, 
că o asemenea practică a fost ex
tinsă în toate echipele, cei 20 de 
muncitori repartizați aici aducin- 
du-si din plin contribuția la reali
zarea investițiilor.

— Care este efectivul necesar de 
forță de muncă 7 — îl întrebăm pe 
directorul grupului de șantiere, in
ginerul Dinu Boghez.

— Avem mare nevoie de alti 90 
de zidari, dulgheri si ficrari-beto- 
nisti. Ne trebuie in egală măsură și 
muncitori necalificati. pentru ca în 
cel mai scurt timp să deschidem 
cursuri de pregătire in meserii de
ficitare. Deocamdată, am pornit la 
drum cu 3 cursuri prin care in- 
struim o parte dintre propriii noștri 
muncitori necalificati. De asemenea, 
am redistribuit în activitatea direct 
productivă o parte dintre muncitorii 
auxiliari. Aceste rezerve ale noastre 
sint însă departe de a completa ne
cesarul de forță de lucru calificată.

...Continuăm investigația pe șan
tierele întreprinderii județene de 
construcții-montaj Rîmnicu Vîlcea.

— Citi oameni au sosit pe șan
tiere ?

— Nici unul — preciza Gheorghe 
Pencea. inginerul-șef al I.J.C.M.

— Nu aveți nevoie de forță de 
muncă 7

— Dimpotrivă, șantierele noastre 
nu și-au realizat sarcinile de plan 
pe 7 luni decît in proporție de 75 la 
sută. Cauza ? Una singură : lipsa 
forței de muncă.

Cu alte cuvinte, atît întreprinderea 
județeană de eonstrucții-montaj. cit 
si Grupul de șantiere T.C.I. Govora 
au nevoie acută de forță de muncă. 
Nici una din unitățile amintite nu 
si-a realizat planul pe 7 luni. Res
tantele ating proporții foarte mari 
tocmai datorită lipsei forței de mun
că. Unde sint totuși cei 232 de noi 
constructori — repetăm, foarte putini 
fată de nevoile șantierelor de inves
tiții ! — recrutați din unitățile in
dustriale ?

...Pe 36 dintre ei i-am găsit. între
prinderea de transporturi auto a ra
portat că si-a redus personalul auxi
liar. prin trecerea a 36 de muncitori 
la lucrări de investiții.

— Unde lucrează acum 7
— Păi tot la noi — ne răspunde 

inginerul Nicolae Vîrlan. directorul 
întreprinderii.

— Cu ce se ocupă ?
■— între noi fie vorba, tot cu... ce 

s-au ocupat si pînă acum !
Iată o mostră de evidentă super

ficialitate în înfăptuirea unei sarcini 
precise stabilite de partid. Adică, 
scriptic. în formularele județului fi
gurează că au fost îndreptați spre 
activitatea de investiții 36 de lucră
tori din această întreprindere. Totul 
s-a oprit la această înregistrare, fără 
ca cineva să controleze dacă acești 
oameni isi desfășoară efectiv activi
tatea conform sarcinilor stabilite ; 
iar directorul întreprinderii, care ii 
lasă la voia întîmplării. fără nici un 
control — nici măcar din partea or
ganizației de partid 1 — ne spune cu 
o jenantă naivitate că noul eșalon 
de constructori a rămas de fapt pe 
loc...

Așteptînd materializarea 
bunelor intenții

Prezentăm concluziile din investi
gația noastră pe cîteva șantiere to

varășului secretar al comitetului 
județean de partid, inginerul Ion 
Istrate. Așadar, cum se explică o 
atare încetineală in ducerea la înde
plinire a sarcinii de suplimentare, cu 
noi eșaloane de constructori, a for
ței de muncă de pe șantierele de in
vestiții 7

— Pornind de la situația nesatisfă
cătoare cu privire la realizarea aces
tei importante acțiuni, am constituit 
colective care pe de o parte vor ana
liza în întreprinderi structura forței 
de muncă, urmind să fte detasati în 
continuare pe șantiere alti munci
tori. iar pe de altă parte vor exa
mina cum s-au integrat practic in 
activitatea de construcții cei prove- 
niti din unitățile industriale. Totoda
tă. prin analizarea punct cu punct a 
obiectivelor de investiții se vor sta
bili si alte lucrări de construcții- 
montaj care pot fi realizate in regie 
proprie. Desigur, experiența unor 
unități, cum sint combinatele chimic, 
de produse sodice si de prelucrare a 
lemnului, care în prezent execută cu 
forte proprii montajul unor utilaje 
si instalații in valoare de cîteva zeci 
de milioane lei. trebuie — si există 
posibilitatea — de a fi neîntîrziat ge
neralizată. Actionînd prin aceste 
două căi — spriiin cu forță de mun
că pentru unitățile de construcții și 
realizarea în regie proprie a unor 
capacități — avem convingerea că 
într-un timp foarte scurt, vom înre
gistra un reviriment în acest dome
niu. cu atit mai mult cu cit trebuie 
să recuperăm restantele pe șantiere, 
astfel ca noile obiective de investiții 
să fie gata la termenele planificate.

Firește, aceste acțiuni denotă cel 
puțin o ..bună intenție" din partea 
comitetului județean de partid în du
cerea la îndeplinire a unei sarcini 
clare, care trebuia, potrivit indicații
lor. finalizată de cîteva săptămini ! 
Dar de ce o atare cu totul inexpli
cabilă întîrziere ? Cine se face 
vinovat ? Ce garanții există că to
tuși lucrurile vor fi. în sfîrsit. duse 
la... bun sfîrșit ? Sînt întrebări la 
care așteptăm răspuns.

Ion LAZAR 
Ion STANCIU

La cooperativa agricolă Floroaica

...arde soarele, dar moto pom pa așteaptă

La cooperativa agricolă Grădiștea
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Cw te eficientă este folosit filmul
în munca politico-educativă?

De la proiecția
Plenara Comitetului județean Pra

hova al P.C.R. cu activul din agri
cultură. Desfășurarea acesteia de
curge însă într-un mod mai deosebit, 
în locul obișnuitei prezentări a unui 
material de analiză. în fata partici- 
panților la plenară se... derulează un 
film dedicat dezvoltării zootehniei în 
județ. Pelicula înfățișează scene de 
muncă, modul de organizare a pro
ducției. initiative ale fruntașilor, rea
lizări ale întreprinderii de creștere si 
îngrăsare a taurinelor din Bărcănești. 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție din Bucov. Gherghita. Doicesti 
ș.a. Numitorul comun al acestor uni
tăți : buna organizare a muncii, or
dine si disciplină, curățenie, grija 
personalului de a respecta prescrip
țiile de specialitate in creșterea si 
alimentarea animalelor. Nu întîmplă
tor în aceste unităti s-au înregistrat 
rezultate cu care se mîndreste agri
cultura prahoveană : producții ridica
te de lapte, depășirea planului de li
vrări de carne și alte produse anima
liere la fondul de stat etc.

Brusc, aparatul de filmat aduce în 
fata participantilor aspecte ale negli
jentei. nepăsării si linsei de spirit 
gospodăresc. La cooperativele agrico
le Dumbrava, Filipeștii de Pădure. 
Poenarii Burchi. de pildă, animalele 
sint neîngrijite, căile de acces si pa
docurile pline de noroi. Totul arată 
că lipsește, ca să folosim cuvintele 
din film, „sarea și preocuparea**. în 
continuare sint înfățișate scene din 
activitatea acelorași unităti. dar 
după două luni de la prima filmare, 
în multe cooperative, lucrurile s-au 
îmbunătățit simțitor. în altele însă 
nu se schimbase nimic, dacă excep
tăm cele cîteva căruțe de balast, de
pozitate neglijent lîngă grajduri.

Prima cooperativă agricolă care în
fățișează o asemenea imagine a de
lăsării este cea din comuna Surani. 
Prezidiul cere să se oprească rularea 
filmului, invitînd pe primarul comu
nei să ia cuvîntul. Ajuns la tribună, 
acesta ezită cîteva minute: dună 
această pauză stinjenitoare. primarul 
își ia „inima în dinți** si începe direct 
cu... autocritica. „Da. într-adevăr. 
arată el. asa stau lucrurile, avem încă 
lipsuri, dar intențiile de îndreptare 
ne sînt clar conturate**.

de pe ecran la dezbateri vii și masuri concrete
Albești, 
cu bani 

rațiile

Filmul continuă. La I.A.S. 
vite de rasă, achiziționate 
grei, erau prost întreținute, 
nu erau respectate, curățenia lăsa de 
dorit. Si iată, la refilmare nu se ob
servă nici o schimbare semnificativă. 
Din nou filmul este oprit, iar directo
rul I.A.S. invitat la tribună. Au ur
mat apoi la cuvint primarii din cele
lalte comune unde lucrurile se pre
zentau în mod similar. Plenara a so
licitat explicații precise : de ce nu 
s-au luat măsuri concrete de în
dreptare ? Cît timp vor mai fi îngă
duite asemenea stări de lucruri ?

Filmul este, indiscutabil, unul din

fere la măsurile pe care intențio
nează să le adopte.

Și totuși, după plenara comitetului 
județean de partid, ce s-a intîmplat ? 
întrebarea o adresăm tovarășului 
Gheorghe Marinică. șeful secției de 
propagandă a Comitetului județean 
Prahova al P.C.R. „După plenară — 
ne spune interlocutorul — în majori
tatea localităților lucrurile s-au în
dreptat simțitor. Iar acolo unde cei 
vizați nu au acționat cu promptitu
dine. a acționat comitetul județean 
prin sancțiuni si chiar măsuri orga
nizatorice. Este normal ca celor care 
nu înțeleg rosturile si finalitățile cri-

din județul Prahova
cele mai interesante si mai eficiente 
mijloace din paleta largă de forme 
ale muncii politice. Prin imagini vii. 
sugestive, el contribuie la remedierea 
neajunsurilor, la combaterea unor 
mentalități înapoiate si. mai ales, 
mobilizează colectivele de muncă la 
acțiune promptă. Tocmai de aceea 
utilizarea sa tot mai frecventă de că
tre organizațiile de partid apare ca 
un factor pozitiv, ca o pirghie de ri
dicare a eficientei muncii politico- 
educative.

Desigur, filmul nu-și poate nune în 
valoare în întregime forța de înriuri- 
re doar prin simpla prezentare în 
fața colectivelor de muncă. Valorifi
carea deplină a disponibilităților 
sale educative impune
permanentă din partea factorilor de 
răspundere pentru a-1 __
alte acțiuni educative — în 
rînd prin discuții vii, serioase, com
bative asupra conținutului filmului, 
în cazul de față, de pildă, în comu
nele unde au avut loc filmările a- 
mintite au fost organizate dezbateri 
concrete, cu cooperatorii privind cau-, 
zele deficiențelor criticate ; factorii 
de răspundere au trebuit să se re-

preocuparea

completa cu 
primul

ticil să li se aplice prevederile sta
tutare**.

Se cuvine subliniat că filmul este 
o pîrghie a muncii politico-educative 
frecvent folosită de Comitetul jude
țean de partid Prahova. Pînă în pre
zent. filmul a constituit „materialul 
de analiză** în trei plenare ale sale. 
De remarcat preocuparea comitetului 
județean de a îndruma organele si 
organizațiile de partid în direcția fo
losirii acestui mijloc eficient al mun
cii politice. în municipiul Ploiești a 
fost vizionat cu interes filmul „Cum 
întreținem curățenia orașului 
„material** urmat de discuții cu cetă
țenii in cartiere, pe grupe de străzi. 
Filmul este utilizat frecvent si în 
unitățile economice. în întreprinderi, 
cum ar fi „1 Mai“, Uzina mecanică 
Plopeni. în localități ca Brebu. Blejoi 
etc. s-au creat cinecluburi. care, sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
realizează filme axate pe teme de 
producție, organizare a muncii.

Din păcate, nu toate organizațiile 
de partid acționează perseverent spre 
a valorifica din plin valențele educa
tive ale filmului. în unele cazuri se 
consideră că odată cu prezentarea fil
mului în fata colectivului problema

este ca si rezolvată. Cineclubul între
prinderii „1 Mai“. de pildă, a realizat, 
în ultimul timp, două lilme axate ne 
probleme dintre cele mai actuale : 
economia de metal si calitatea pro
ducției. Ce acțiuni educative s-au 
inițiat pe baza lor ? Cu ce efecte 
practice s-au soldat aceste filme ?

Din investigațiile făcute rezultă că 
dună ce ambele filme au fost prezen
tate in fata colectivelor de muncă ale 
întreprinderii s-a considerat înche
iată acțiunea. Filmele n-au fost soco
tite ca începutul unor măsuri concre
te privind reducerea consumului de 
metal si îmbunătățirea calității pro
duselor. Au fost proiectate — și atîta 
tot. Nu s-a revenit după cîtva timp 
asupra situațiilor negative surprinse 
pe peliculă, pentru a constata ce s-a 
întreprins în vederea lichidării 
neajunsurilor.

în asemenea cazuri este vorba de 
un lucru făcut doar pe jumătate, ceea 
ce pune sub semnul întrebării însăsi 
eficienta educativă a filmului res
pectiv, 
materiale 

lui.

oportunitatea cheltuielilor 
făcute pentru realiza

rea lui. A desfășura muncă po
litico-educativă cu ajutorul fil
mului înseamnă a organiza dezba
teri. a lua măsuri, a reveni asupra 
aspectelor criticate și a acționa pînă 
ce lucrurile intră pe făgașul normal. 
O valorificare superioară a valențe
lor educative ale filmului s-ar putea 
realiza si prin circulația largă a peli
culelor realizate între unitățile in
dustriale cu profil asemănător. De 
pildă, peliculele realizate la „1 Mai** 
ar fi putut fi de un. real folos si unor 
unități ca întreprinderea de utilaj 
chimic. „Feroemail** sau „Flacăra**.

Aspectele relatate converg către . o 
unică concluzie : mijloacele moderne 
în munca politico-educativă — în ca
zul de fată, filmul — nu-și pot dez
vălui de la sine posibilitățile educa
tive. Este de aceea necesar ca ele să 
fia privite nu ca un scop în sine, cl 
ca punct de plecare în realizarea 
unor acțiuni politico-organizatorlce 
și economice concrete, care să mo
bilizeze colectivele de muncă în în
deplinirea sarcinilor prioritare ce le 
revin.

Paul DOBRESCU 
Constantin CAPRARU

Formația de dansuri populare a Casei de culturâ a sindicatelor din Piatra Neamț.
Foto: S. Cristian

Schimb de valori culturale sub semnul prieteniei

și apropierii popoarelor din zona noastră geografică

FESTIVALUL DE FOLCLOR 
AL ȚĂRILOR BALCANICE

la hora ritmată din Mol
dova, pînă la învirtita din 
Transilvania, de la jocurile 
rituale străvechi pină la 
dansurile de azi. românești 
si ale naționalităților con
locuitoare. va fi reprezen
tat de cunoscutul Ansam
blu de cintece si dansuri 
„Timișul** al Casei muni
cipale de cultură din Ti
mișoara. Alte două ansam
bluri reprezentative : „Firi
celul** din Săvinesti și „Da- 
cia‘‘ din Pitești vor parti
cipa la spectacolele comu
ne de pe litoral.

Festivalul de folclor al 
țărilor balcanice, a cărui 
desfășurare este așteptată 
cu interes de iubitorii de 
artă din tara noastră,
constitui un moment im
portant în colaborarea in- 
terbalcanică, o nouă dova
dă a spiritului de înțele
gere si colaborare care gu
vernează relațiile dintre 
tarile acestei regiuni. In
spirat de ideile și obiecti
vele Conferinței general- 
europene pentru securitate 
și cooperare. Festivalul bal
canic înseamnă un nou 
pe drumul afirmării 
viața internațională, în 
lațiile dintre țări și
poare a ideii de pace și în
țelegere, de cooperare și 
prietenie.

Țara noastră va găzdui 
între 7 si 14 august o im
portantă si semnificativă 
manifestare culturală inter
națională — FESTIVALUL 
DE FOLCLOR AL TARI
LOR BALCANICE. Mani
festarea se înscrie în ca
drul politicii partidului si 
guvernului nostru de inten
sificare a schimburilor cul
turale, a valorilor autenti
ce între toate statele conti
nentului — în cazul de față 
a politicii de dezvoltare 
între țările din Balcani 
a unor relații strînse de 
prietenie și bună veci
nătate. care să contribuie 
la întărirea încrederii si co
operării în această regiune, 
la transformarea ei într-o 
zonă a păcii si securității.

Animată de spiritul înțe
legerii și colaborării între 
popoare. România întîmni- 
nă cu căldură pe solii artei 
si culturii din țările balca
nice. pe entuziaștii pur
tători ai valorilor culturale 
ale popoarelor din această 
zonă a Europei. Cîntecul 
si dansul popular, cu du
rată de secole si milenii, 
costumele bogat ornamen - 
tate si colorate vor expri
ma. în fata publicului 
spectator, gama largă si va
riată a creației populare, 
trăsăturile distincte ale spi
ritualității fiecărui ponor 
balcanic. Ansamblurile fol
clorice

Grecia. R.S.F. Iugoslavia. 
Republica Socialistă Româ- 

vor 
la 
Și

O notă aparte va înscrie 
în programul festivalului 
Ansamblul folcloric 
coforon** din 
cărui repertoriu 
patru dansuri cretane, 
denumiri ca „Sirto 
tiko“ „Pentozali**, 
trino“ și „Sousta**, 
prin tradiție și actualita
te, prin mesajul uman și 
forța de expresie, vorbesc 
spectatorului despre cele 
mai caracteristice trăsă
turi ale spiritului Cretan.

Cu un trecut de peste 
trei decenii, Ansamblul iu
goslav „Orce Nikolov** din 
Skoplje are o prodigioasă 
activitate artistică ; acest 
strălucit colectiv artistic a 
susținut peste 3 000 de 
spectacole în țară și stră
inătate, avînd în repertoriu 
cîntece și dansuri naționa
le din toate regiunile Iu
goslaviei.

Din Turcia, unde frec
vent sînt găzduite forma
țiile noastre folclorice, vom 
primi unul din cele mai re
prezentative ansambluri, a- 
cela al Ministerului Tu
rismului și Informațiilor, 
care va aduce pe meleagu
rile noastre parfumul și 
culoarea artei orientale, o 
parte din bogăția inesti
mabilă a patrimoniului 
folcloric turc.

Folclorul românesc, de 
la doina bănățeană pină 
la brîul din Muntenia, de

„Vra- 
Grecia, al 

cuprinde 
cu 

Hanio- 
„Kas- 

care,

nia și Turcia, care 
susține spectacole 
București. Constanța 
în stațiunile de pe litoral, 
sînt unele din cele mai 
prestigioase si valoroase 
formații artistice din țările 
respective. La București. în 
spectacolul inaugural de 
duminică 7 august, fiecare 
ansamblu va prezenta se- 
lectiuni de program, adu- 
cînd pe scenă piesele cele 
mai caracteristice și reu
șite ale repertoriului său. 
Același lucru îl vor face în 
ultima zi a festivalului, la 
14 august, pe scena Teatru
lui de vară din Mamaia. în 
cursul săptămînii vor avea 
loc zilnic cite 3 specta
cole in stațiunile Manga
lia. Eforie Nord. Eforie Sud. 
Costinești și Mamaia, pre
cum și ne scena teatrului 
„Fantasio** din Constanța 
cu programe combinate, la 
care își vor da concursul 
formațiile oaspete și forma
ții ale țării noastre.

Din Bulgaria vom avea 
posibilitatea să urmărim 
Ansamblul de dansuri din 
Varna. în al cărui reper
toriu se găsesc piese din 
toate zonele folclorice ale 
tării pe care le-a prezen
tat în peste 1 000 de spec
tacole, ciSti^înd importan
te premii naționale și in
ternaționale.

PROGRAMUL 1

din. R.P. Bulgaria.

lemn, 
popu-(Urmare din pag. I)

a

va

Aici. in această sec
ție. pe lingă măsurile 
de ansamblu privind 
specializarea, unifica
rea și cooperarea în 
producția de tractoare, 
apar într-o puternică 
lumină resursele de 
realizare cu forte pro
prii a unei părți din 
mașinile și utilajele 
necesare dezvoltării 
uzinei, ca si a lu
crărilor de mecani
zare și automatiza
re a proceselor de 
producție determinate 
de asumarea unor spo
rite sarcini de plan. în 
halele secției admira
sem, cu cîteva ore în 
urmă, in febra probe
lor tehnologice, silue
tele impunătoare ale 
unor adevărate ființe 
metalice de înaltă teh
nicitate destinate flu
xului tehnologic al 
uzinei : agregatul de 
găurit din trei părți, 
baia de ulei a tracto
rului de 45 CP. agre
gatul de alezat osia 
din fată a tractorului 
650, agregatul de gău
rit 
al 
și 
în 
din adunarea oameni
lor muncii, am fost 
martori la o sinceră, 
deschisă evaluare și 
autoevaluare a puteri
lor. a muncii si inteli
gentei. Am fost mar
tori la clipa cînd pa
rametrii unei etape 
viitoare, anul 1978, au 
trecut prin proba de 
foc a conștiinței. Au 
trecut prin actul atent 
măsurat, chibzuit în
delung. al asumării, al 
înțelegerii că — deși 
mari — creșterile sînt 
posibile. Sînt necesare. 
Vitale. Deci trebuie să 
fie realizate integral. 
Iar ca să fie realizate 
nu ajung vorbele, de
clarațiile. De aceea, 
creșterile anului viitor 
au nevoie de pe acum 
de tehnologii, de pro
iecte. de organizări 
mai bune. Au nevoie 
mai cu seamă de oa
meni deosebiți. Dar 
acei oameni nu sint 
„alții**, ci tot cel care, 
iată, se pot mindri că 
au împlinit planul pe 
întîiul semestru al anu
lui în curs în propor
ție de peste 110 la sută.

La tribuna inițiati
vei și exigenței, a de
mocrației și răspunde
rii muncitorești, oa
menii de la autouti- 
lări au adus verbul 
exact al faptei, evalu
area lucidă a resurse
lor, măsura riguroasă 
a ceea ce pot și 
să înfăptuiască, 
astfel, aproape că 
existat problemă

capacul monobloc 
tractorului de 1 500 
atîtea altele. Apoi, 
cadrul dezbaterilor

știu
Și 

nu a 
vi-

a producției, a 
vieții și muncii colec
tivului care să nu fi 
fost abordată într-un 
fel sau altul în cele 
două ore de rodnice 
confruntări și hotărîri. 

Proiectarea, benefi
ciarii, colaboratorii — 
deși tratați cu toată 
considerația în dezba
teri — ar fi avut desi
gur multe de auzit și 
învățat în’ cadrul adu
nării. Agregate în care 
s-au Investit mii de 
ore de căldură
minții și a brațelor 
mal sfîrsesc uneori 
prin a nu fi capabile 
de menirea lor — da
torită unor simple e- 
rori de proiectare sau 
deficiente de turnare. 
Și pe drept cuvînt 
muncitorii care au 
semnalat faptele au 
cerut răspicat ca mun
ca lor să nu fie com
promisă prin negli
jenta altora. După 
cum ei înșiși au fost 
cei dintîi care au dat 
replică unui tovarăș 
de-al lor care pledase 
pentru angajarea de 
noi controlori de ca
litate și altuia care 
era de părere că ar 
trebui o mai „lejeră 
înțelegere** a garanției 
pentru agregatele și 
mașinile destinate 
tocmai utilării interne 
1 uzinei „Tractorul**.

Acești vorbitori — 
mai iscusiți, desigur, 
la strung și la subler 
decît la cuvinte — au 
impresionat prin pro
funzimea gîndului lor. 
prin limpezimea rațio
namentului. prin cu
rajul asumării conști
ente a unor 
deloc ușoare, 
grija pentru 
comunistului 
Gutu. sudor cu 34 de 
ani de muncă închi
nați acestei 
care privește 
credere noile promoții 
de absolvenți cu 10 și 
12 clase care vin să 
lucreze alături de el, 
la opțiunea argumen
tată a maistrului Dan- 
ciu Gheorghe („Să 
renunțăm și la cei 6 
controlori de calitate 
— să trecem la auto
control si va fi mai 
bine**), ori la emoțio
nanta pledoarie a ,.bă- 
trînului** uzinator Dat- 
cu întru Îngrijirea e- 
xemplară a sculelor — 
adevărat poem al le
găturii dintre om și 
uneltele sale — amplul 
registru al dezbateri
lor a scos în evidentă 
maturitatea politică si 
economică a acestui 
destoinic colectiv mun
citoresc.

Au 
mele 
lipsit 
fără

obiective
De la 

tineri a 
Stefan

uzine, 
cu în-

lipsit entuzias- 
de suprafață. Au 

angajamentele 
acoperire temei-

nică, precum si 
dinte de a vedea bir- 
na din ochiul vecinu
lui. Au lipsit — și e 
firesc să fie așa. S-a 
discutat, s-a criticat 
și s-a decis bărbăteș- 
te. Sobru si eficient. 
In spirit comunist. De 
altfel, planul de mă
suri prezentat de con
ducerea secției — in 
care prezumtivi răs
punzători de îndepli
nirea unor măsuri 
erau enumerați îndeo
sebi factori de condu
cere și coordonare, ai 
centralei, ai uzinei, ai 
proiectării — si-a do- 
bindit prin dezbateri 
o mai judicioasă sus
ținere și autoangajare. 
„Ne putem 
mai bine**.
capabili să ne asumăm 
un plan mai 
„Nu e ușor, dar 
face** — iată ce 
auzit adesea în 
pul dezbaterii.

„Avem utilaje 
minunate. Puține 
tii sint dotate similar. 
Nu le îngrijim însă 
totdeauna cum trebu
ie — a afirmat des
chis maistrul mecanic 
Gabrilă Constantin. 
Fierul, cît e el de fier, 
suferă... Spațiul în care 
lucrăm este înfrumu
sețat cu verdeață. 
Unii colegi însă dete
riorează acest spațiu 
verde de parcă nu le-ar 
place că e frumos**.

„Altora nu le mai 
place însă otelul așa 
cum îl lucrăm noi de 
cind ne 
la atîtea 
zultate 
bune — 
trul Soiu.
de pildă, printre pro- 
ieotanti. o modă : ote
luri calmate. Trebuie 
nu trebuie, ei știu una 
și’ bună : oteluri cal
mate. Resurse pentru 
scurtarea termenelor, 
mărirea producției ar 
fi de asemenea : creș
terea procentului de 
repere tipizate în ca
zul unicatelor asemă
nătoare. crearea unei 
modelării și topitorii 
proprii, creșterea ro
lului colectivului în 
recrutarea si califica
rea noilor muncitori 
ceruți de actualele 
dezvoltări ale secției**.

Temeinicia si res
ponsabilitatea comu
nistă cu care munci
torii acestui colectiv 
Si-au cumpănit sarci
nile. măsurile concrete 
pe care le-au stabilit 
sînt o garanție a rea
lizării însemnatelor 
creșteri preconizate, a 
progresului tehnic în 
întreprindere, a mode
lării în focul activită
ții creatoare a unor 
înalte conștiințe mun
citorești.

12,00 Telex
12,05 Melodii populare
12,20 Film artistic : „Dezrădăcinații".

Producție a studiourilor mexi
cane. In distribuție : Pedro Ar
mendariz, Ariadna Walter, Augus
tin de Anda. Regia : Gilberto 
Gazcon 
Festivalul european al prieteniei 
Bucureștiul necunoscut. Orașul 
în lupta pentru unitate șl inde
pendență .. ■: 
Clubul tineretului. Ilustrate 
vacanță 
Eroii și dramele Jocurilor Olim-

pice de la Montreal, o producție 
a Televiziunii canadiene 
Antologia filmului pentru copii șl 
tineret : Stan și Bran gemeni 
Inscripții pe o poartă de 
Mlcroantologie de poezie 
Iară 
Săptămîna politică internă 
ternațională
Film serial pentru copil : „Cuore**. 
Episodul II : „Marco, genovezul'* 
Telejurnal • 23 August 1977 — în 
intîmpinarea marii sărbători 
Marele pavoaz
Teleenciclopedla • Teotihuacan : 
civilizație aztecă • Emil Raco- 
viță • Minunile lumii antice : 
colosul din Rhodos
Film serial : ..Regan" 
întîlnire cu satira și umorul 
Telejurnal • Sport
Romanțe și tangourl 
închiderea programului

pas 
în 

re- 
po-

Vasile ILEASA

organiza 
„Sîntem

mare“, 
vom 
s-a 

tim-

noi, 
sec-

știm si care 
repere dă re- 
încă foarte 
a spus mais-

A apărut,

Actul critic — exercitat, 
în fapt, de flecare dintre 
iubitorii artei prin opțiunile 
lor. si de artistul ce stabi
lește un dialog creator cu 
patrimoniul cultural pre
existent sau cu tendințele 
epocii în care trăiește — re
prezintă pentru profesio
niștii acestui domeniu al 
disciplinelor umaniste o 
modalitate de raportare si 
intervenție în procesul de 
făurire a valorilor spiri
tuale. în această perioadă a 
edificării civilizației socia
liste în România, cînd. după 
cum se arată in hotărîrile 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
28—29 iunie a.c„ „creația de 
artă a înregistrat o puterni
că efervescentă, are loc o 
înflorire fără precedent a 
vieții spirituale a întregii 
Societăți**, criticii 1 se acor
dă o deosebită importantă. 
1 se deschide un tot mai 
vast cîmp de acțiune. Capa
citatea societății noastre de 
a crea valori si de a in
tegra aceste valori în an
samblul activităților educa
ționale a făcut ca. în docu
mentele programatice ale 
partidului, să se sublinieze, 
din ce în ce mai pregnant, 
atribuțiile criticii de artă, 
fapt ce acordă demnitate si 
prestigiu si. în același timp, 
sporește răspunderea co
mentariului consacrat crea
ției.

Experiența concretă
critic de artă plastică. în 
acest din urmă deceniu în 
care universul spiritual ro
mânesc s-a luminat în e- 
senta sa. mă face să consi
der ca deosebit de semnifi
cativă creșterea interesului 
fată de critică, exact în mo
mentul cînd hotărîrile ple
narei mai sus citate se re
feră neechivoc si operativ 
la adincirea democrației so
cialiste. asigurarea deplinei 
libertăți de expresie, creș
terea rolului uniunilor de 
creație. De la discutarea — 
în majoritatea revistelor si 
ziarelor. în emisiunile de 
radio si televiziune — a 
problematicii de fond â cri
ticii de artă (problematică 
cuprinzînd, firește, o Sumă 
de constante, dar care se 
lărgește din perspectiva e- 
volutiei sociale), s-a trecut, 
nu întîmplător. la aborda
rea unor aspecte concrete 
ale modului cum Se mani-

de

cinema
• Inspectorul și fantoma : SCA
LA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, EFORIE — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
• Omul liniștit î SALA PALATU
LUI — 17,15; 20,15, PATRIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, FESTIVAL 
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, FA
VORIT — 9,15; 12,15; 16.15; 19,15, 
GRADINA CAPITOL — 20.15, PA

LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 18,30.
• Albă ca zăpada șl cei 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 — 20.
• Șapte zile : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Frații mei, păsări călătoare : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30. MODERN — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. la grădină — 
20.
• Acești vecini „minunați*4 : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20. ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Minte rece : VICTORIA — 9 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. VOLGA 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Brigada diverse în alertă : 
CENTRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Rocky : EXCELSIOR — 9; 11,30;
14; 17; 19.45, MELODIA — 9;
11,30; 14; 17; 19.45, GLORIA — 9; 
11,30; 14; 17; 19,45.
• Osînda î LIRA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Pușcă veche : GRIVITA — 9î 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Tom și Jerry — 9,30: 11.30;
13,30, Actorul și sălbaticii — 16; 
19 : FERENTARI.

festă spiritul critic. A apă
rut. sau mai bine spus s-a 
încetățenit, un nou gen a.1 
publicisticii culturale, inti
tulat sugestiv critica criti
cii. în însăsi această for
mulare se cuprinde obser
vația. evident justă, că nu 
totdeauna demersul critic a 
urmat rigorile ideologice și 
estetice ale. societății noas
tre. că este necesară o exa
minare din interior a pro
gramului critic, a modalită
ților sale de exprimare. Fi
rește. necesara „critică a

numeroasele propuneri cu
prinse în mod necesar de 
viata culturală, trebuie du
blată de principii etice fer
me, rezultat al conștiinței 
apartenenței la o anume 
cultură, la o anume civili
zație. care. în cazul nostru, 
poartă atributele prefaceri
lor socialiste.

Amatorismul în 
și mă gîndesc în 
rind la critica 
bazat exclusiv pe
impresionează retina 
pectivului observator, este

critică. 
primul 

plastică, 
ceea ce 

res-

Actul critic
și descoperirea

valorii
puncte de vedere

criticii** nu înseamnă nici
decum înlăturarea criticii 
consacrate creației, după 
cum nu înseamnă un 
schimb de experiență între 
autori care-și conspectează 
reciproc producțiile critice. 
Este vorba, după cum ne 
dovedesc articolele, grupa
jele de note sau dezbaterile 
găzduite de „Scînteia**, de 
alte ziare și reviste in 
ultimele săptămîni, despre 
un efort de delimitare, 
din perspectiva urgentelor 
actuale, a problematicii, 
limbajului si eticii criticii.

Există., după părerea mea. 
cîteva aspecte ale activită
ții criticii de artă — si de
sigur ale statutului criti
cului — care în prezent 
merită o mai atentă exami
nare. Un prim aspect este 
profesionalitatea criticii — 
și a. criticului — întelegînd 
prin aceasta o temeinică 
formație filozofică, estetică 
și politică. Această for
mație. absolut necesară 
pentru a putea descoperi 
valoarea operelor printre

dăunător efortului de des
coperire a valorii. La acest 
capitol as semnala eșecul 
unor comentarii care, ne- 
avînd capacitatea de a se
siza valoarea unei opere, o 
discută exclusiv prin con
ceptele pe care — exterior 
— le comportă. Asa. de 
pildă, un observator atent 
la concepte, și nu la valoa
rea operei, vorbește, fără 
discernămînt. despre ..cita
rea elemehtelor realității** 
in naturi statice semnate 
de maeștri ca Snyders. Lu- 
chian sau provenind din 
cine știe ce producție de 
gang. La fel. va aduce în 
discuție apelul la ..evocarea 
istorică**, fără nici o 
tinctie între arta unor 
lacroix, Grigorescu si 
ilustrativă a lui Costin 
trescu.

Un alt aspect asupra că
ruia am vrea să ne oprim 
atenția în aceste însemnări 
privește o anume imper
meabilitate la experiența 
acumulată. Am avut prile
jul să particip la o serie de

dis- 
De- 
arta 
Pe-

simpozioane, să organizez o 
serie de dezbateri consa
crate fenomenului artistic 
românesc de astăzi. De fie
care dată am avut impre
sia — confirmată repede de 
afirmațiile unor participanti 
— că ceea ce se dezbătea 
era pentru prima dată în 
dezbatere. Am luat astfel 
parte la vreo trei-patru 
prime reuniuni naționale 
consacrate esteticii indus
triale. în alte cazuri, dis
tincțiile care se fac trebuie 
reluate, neavînd. după cum 
ni se dovedește, nici un 
ecou în comentariile critice 
ulterioare... S-au făcut re
feriri la statutul artei de 
amatori. în raport cu arta 
naivă, cu arta populară, cu 
arta profesionistă si s-a 
arătat că arta populară nu 
este artă de amatori, insă 
constatăm că. in conti
nuare. se pune semnul egal 
între aceste domenii ce pre
zintă realități culturale 
specifice. Nu orgoliul de a 
nu-ti vedea respectate opi
niile neliniștește, ci persis
tenta unor foarte evidente 
prejudecăți de natură să 
diminueze în conținut fie
care din categoriile de 
creații evocate.

în mod curios, dar nu în 
tîmplător. diletantismul si 
veleitarismul unei critici ce 
se apără cu un cuvint pe 
care nu-1 înțelege — im
presionismul (critic) — se 
întîlneste cu lipsa de recep
tivitate fată de cîstigurile 
teoretice, rezultatul fiind 
evident, artificioasa sărăci
re a fenomenului artistic.

Criticii de artă sînt în
vestiți cu mandatul elabo
rării unor judecăți de va
loare cu repercusiuni ime
diate în climatul cultural si 
cu ecouri in istoria artei. 
Această situație — ce ono
rează si invită la manifes
tarea spiritului de răspun
dere— ne vorbește despre 
funcția constructivă a criti
cii. funcție ce privește re
cunoașterea si afirmarea 
valorilor Si. totodată, parti
ciparea la crearea de valori, 
prin promovarea unor idea
luri. a unor modele spiri
tuale cu forțe stimulative, 
creatoare, izvorite din uma
nismul structural al socie
tății noastre.

Constantin PRUT

Tabăra de creație 
„PRIETENIA"

într-un minunat am
fiteatru natural. în in
cinta unui vechi mo
nument istoric si ar
hitectonic din comuna 
Lăzarea. județul Har
ghita, și-a reluat acti
vitatea pentru a patra 
oară tabăra de crea
ție a artiștilor plastici 
denumită „Prietenia**. 
Și-au dat întîlnire 
aici, pe timp de o lună 
de zile, pictori, sculp
tori și graficieni din 
mai multe județe ale 
tării. Cîteva amănunte 
legate de cea de-a 
4-a ediție a taberei 
am aflat de la tov. 
Laios Zold. directorul 
taberei.

— în acest an am 
invitat la Lăzarea un 
număr de 24 de ar
tiști plastici consacrați 
din 11 județe ale 
țării, precum și din 
Capitală. Nădăjduim 
că și această ediție va 

de a 
bine 

crea- 
strin- 

de
ar-

fi un prilej 
cunoaște mai 
preocupările 
toare. pentru
gerea legăturilor 
prietenie între

tiști români si ma
ghiari din tara noas
tră, uniți sub semnul 
acelorași idealuri, ani
mați de dorința de a 
crea opere demne de 
epoca și poporul nos
tru. Cunoașterea rea
lităților județului Har
ghita, a dezvoltării sale 
economice și 
frumuseților 
obiceiurilor 
ineditului 
popular sînt 
importante în progra
mul de activitate al ta
berei. Pentru aceasta se 
vor efectua mai mul
te vizite in județ, in 
centrele industriale, în 
zonele turistice si fol
clorice. Se vor orga
niza întîlniri cu oa
meni ai muncii, acti
viști ai comitetului ju
dețean de partid.

schimburi de expe
riență. dezbateri la 
care vor participa cri
tici de artă din Bucu
rești si Clui-Napoca. 
în cadrul „Zilelor cul
turii lăzărestene**. pe 
scena căminului cul
tural din localitate

sociale, a 
naturale, 

folclorice, 
portului 

obiective

cele mai bune forma
ții artistice din iudet. 
laureate ale Festivalu
lui național „Cintarea 
României**, vor susți
ne spectacole.

Este remarcabilă gri
ja comitetului jude
țean de partid și a 
consiliului județean de 
educație politică si 
cultură socialistă pen
tru a oferi 
plastici 
creație mai bune de
cît in 
denți, 
rea 
amenajare a castelului 
de la Lăzarea. Acti
vitatea taberei „Prie- 
tenia“ se va 
cu o expoziție 
zată din lucrările ar
tiștilor, 
timpul 
Lăzarea.
preună cu cele peste 
220 de lucrări de pic
tură. grafică si sculp
tură — rod al ediții
lor anterioare — vor 
fl păstrate în muzeul 
castelului, îmbogățind 
patrimoniul artistic al 
județului și al țării. 
(I. D. Kiss).

artiștilor 
condiții de

anii prece- 
prin termina- 

unor lucrări de

încheia 
reali-

elaborate în 
muncii lor la
Acestea, im

LA PITEȘTI

Forumul național al pionierilor
La Pitești si-a început, vineri, ac

tivitatea cel dh-al VI-lea Forum na
tional al pionierilor, care se desfă
șoară sub deviza „Spre comunism 
pășim cutezători**. Forumul, la care 
participă 450 de reprezentanți ai 
purtătorilor cravatelor roșii cu trico
lor si cadre didactice din întreaga 
tară, este prilejul unui bilanț al ac
tivităților politico-educative desfășu
rate de comandamentele si consiliile 
Organizației pionierilor in anul șco
lar trecut. Vor fi dezbătute, in ace
lași timp, sarcinile ce revin pionieri
lor si școlarilor in lumina hotărâri
lor Congresului al Xl-lea al P.C.R. 
si ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste. Participantii 
la forum vor alege pionierii membri

ai Consiliului National al Organizației 
Pionierilor și locțiitorii președinte
lui. Timp de două săptămîni. pe 
toată durata forumului, vor avea 
loc întîlniri cu activiști de partid și 
de stat, oameni de stiintă. artă și 
cultură, cu fruntași în producție ; 
vor fi vizitate obiective economice 
si așezăminte de cultură. In progra
mul manifestării sînt înscrise, tot
odată. acțiuni de muncă patriotică, 
activități cultural-artistice. sportive 
si de pregătire pentru apărarea pa
triei. excursii ș.a. In prima zi a 
fost inaugurată o expoziție naționa
lă reunind lucrări realizate în cadrul 
cercurilor de creație și tehnico-apli- 
cative pionierești.

• Operațiunea „petrol*4 : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, la grădină — 20.
• Salvele Aurorei : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Marele Gatsby (ambele serii) — 
9.45 Ziua fericirii — 14, Western 
Union — 16,15, Lumina de gaz — 
18.30; 20.30 î CINEMATECA.
• Locotenentul Mc Q. in acțiune :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Gluma — 16; 18; 20. Pintea — 
10; 12; 14 : COTROCENI.
• Călătoriile lui Guliver — 16; 
18, învingătorul — 20 : PACEA.
• Pasărea albastră : FLOREASCA 
— 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.

• Timidul : AURORA — 9; 11,15; 
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 — 9; 11; 
13; 15,15: 17.30; 19.45, GRADINA 
MOȘILOR — 20.15,
• Gloria nu cîntă : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Veronica se Întoarce — 9; 11; 
13; 15, Anul de grație 1573 — 17; 
19,45 : MUNCA.
• Trei frați în vacanță : FLA
MURA — 9.

• Comedie mută *77 : FLAMURA
— 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. PARC- 
HOTEL — 20.30.
• Căluțul cocoșat — 9: 11.15;
13.30, Magnolia înflorește din plin
— 15,45; 18; 20 : COSMOS.
• Veronica — 9,30, Toamna bo
bocilor — 11,30; 13,30; 16; 18; 20 : 
FLACARA.
• Șapte păcate : GRADINA DI
NAMO — 20.
• Oameni respectabili : GRADI
NA BUCEGI — 20,15.
• Frățiorul : GRADINA UNIREA
— 20.15.
• O fereastră spre cer î GRA
DINA LIRA — 20,15.

• Urmărire la Amsterdam : GRA
DINA TITAN — 20,15.
• Parada Chaplin : GRADINA 
FLACARA — 20.30.
• Ah, Jonathan, Jonathan : GRA
DINA ARTA — 20.30.

teatre
• A.R.I.A. (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Spectacol extraordi

nar susținut de ansamblul de cîn
tece și dansuri „Dam San*4 (R. S. 
Vietnam) — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare® — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) ; „Cam- 
ping-Boema“ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'* : Bucuroși de oaspeți — 
18,30 (la Teatrul de vară 23 Au
gust) : „Cîntece de viață lungă® 
— 19,30.
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Primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, 
va face o vizită oficială în Finlanda

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. va efectua o vizită oficială

în Finlanda, la invitația primului mi- 
nistru al Republicii Finlanda. Kalevi 
Sorâa. in perioada 15—19 august 1977.

Primire la Consiliul de Miniștri
Vineri, tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Nacio Papazov. președintele 
Comitetului pentru Știintă. Progres 
Tehnic si învătămint Superior din 
R.P. Bulgaria, aflat în tara noastră 
la invitația C.N.S.T.

în cadrul Întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării co
laborării si cooperării în domeniul 
științei si tehnologiei intre Republi-

★

La invitația Consiliului National 
pentru Știintă si Tehnologie. în pe
rioada 4-6 august a făcut o vizită 
în tara noastră Nacio Papazov. pre
ședintele Comitetului pentru Știință, 
Progres Tehnic și Învătămînt Supe
rior din R.P. Bulgaria. Oaspetele a 
avut convorbiri cu Ion Ursu. pre
ședintele C.N.S.T.. in cadrul cărora 
a fost examinat stadiul de realiza
re a Programului de colaborare și 
cooperare in domeniul științei și teh
nologiei pe perioada 1976-1980 și

ca Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria, precum și al 
creșterii eficientei acestor activități 
în avantajul reciproc al celor două 
tari.

La primire a participat tovarășul 
Ion Ursu. președintele C.N.S.T. A 
fost de fată Petar Danailov Hristov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie tovărășească.

★

s-au convenit măsuri pentru dezvol
tarea si creșterea în continuare a 
eficientei acestei colaborări in do
menii importante ale economiei ce
lor două țări — chimie, mine, me
talurgie, construcții de mașini, agri
cultură.

La încheierea vizitei, vineri, cei 
doi președinți au semnat un proto
col.

La întîlnirile și vizitele delegației 
bulgare a fost prezent Petar Danai
lov Hristov. ambasadorul R.P. Bul
garia la București.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului de externe al 
Boliviei. Oscar Adriazola Valda. cu 
prilejul Zilei naționale a acestei țări.

★

Ministrul afacerilor externe. Geor
ge Macovescu. a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al R. D. Somalia, Abdurah
man Jama Barre, cu prilejul numi
rii sale în funcție.

★

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Franței, Louis 
de Guiringaud, ca răspuns la felici
tările adresate cu ocazia Zilei națio
nale franceze.

★

Vineri dimineața a sosit în portul 
Constanta. într-o vizită de prietenie, 
un detașament compus din două nave 
ale marinei militare sovietice. în 
cursul dimineții, contraamiralul I. A. 
Stadnicenko. comandantul detașamen
tului. a făcut vizite protocolare pri
marului municipiului, consulului ge
neral al U.R.S.S. din Constanta și. a 
depus coroane de flori la Monumen
tul „Victoriei", Monumentul marina
rilor sovietici și la Cimitirul eroilor 
sovietici din Constanța. După-amiază, 
comandantul detașamentului de nave 
sovietice s-a întîlnit cu comandantul 
Marinei militare române.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BOLIVIEI Din activitatea partidelor

Sesiune științifică cu tema: „Eroismul poporului român 
în lupta pentru apărarea țării"

Vineri a avut loc, la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, sesiunea științifică cu 
*ema : „Eroismul poporului român în 
.apta pentru apărarea țării", consacra
tă împlinirii a 60 de ani de la bătă
liile de la Mărăștl, Mărășești și Oituz.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de prof. dr. docent' Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice. în con
tinuare au prezentat comunicări : 
general-Iocotenent Gheorghe Gomo- 
iu. adjunct al ministrului apărării 
naționale, secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei ; prof, 
univ. Constantin Nuțu, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. cercetătorii col. Dumitru Ma
tei și dr. Augustin Deac, prof. univ. 
Gheorghe Platon, veteranii general- 
Iocotenent în rezervă Emilian Iones- 
cu, sergent Ioan Grigore Mircea și 
caporal Ion Cioară, cercetătorii dr. 
Ion Cicală, dr. Florin Constantiniu și 
Ion Stanciu.

Manifestarea comemorativă, orga
nizată de Academia Republicii Socia
liste România. Academia de științe 
sociale și politice. Ministerul Apără
rii Naționale. Ministerul Educației și 
învățămîntului și Institutul de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., a reliefat obiec
tivul central al luptei poporului ro
mân — înfăptuirea unității naționale.

condițiile interne și internaționale ale 
intrării țării noastre în primul război 
mondial, activitatea diplomației 
românești, epopeea rezistenței din 
Moldova, strategia și tactica militară 
a principalelor momente ale luptelor 
istorice de la Mărăști, Mărășești și 
Oituz, ofensiva eliberatoare a trupe
lor române in Transilvania, rezisten
ta populației împotriva ocupantilor 
în teritoriile cucerite, participarea 
voluntarilor din provinciile româ
nești aflate sub dominația străină 
la lupta pentru eliberarea națională, 
contribuția românilor din străinătate 
la realizarea idealului național de 
desăvîrșire a unității statale.

în cuvîntul de închidere, Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Institutu
lui de studii istorice șl social-poli
tice, a vorbit despre rolul Partidului 
Comunist Român de continuator al 
tradițiilor înaintate de apărare a pa
triei. a suveranității și independen
ței naționale.

Sesiunea s-a bucurat de o largă 
asistentă — activiști de partid și de 
stat, ofițeri superiori, cadre didacti
ce, un numeros public — și a constituit 
un vibrant omagiu adus faptelor de 
vitejie și eroism ale acelora care, cu 
șase decenii în urmă, au scris o 
glorioasă pagină a istoriei noastre, 
dovedind, încă o dată, că peste voința 
neclintită a poporului ce-și apără 
dreptul la viată și libertate „nil se 
trece". (Agerpres)

★

Ansamblul folcloric „Dam-Son" din 
Republica Socialistă Vietnam, care 
întreprinde un turneu în țara noas
tră, a prezentat, vineri seara, un 
spectacol de gală la sala ..Rapsodia 
română" din Capitală. Artiștii viet
namezi au oferit o selecție de cîn- 
tece și dansuri populare, reprezenta
tive pentru diversele zone folclorice 
ale tării, într-o originală manieră in
terpretativă.

La spectacol au luat parte Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat Tran Thuan, amba
sadorul R.S. Vietnam la București, și 
membri ai ambasadei.

De asemenea, au fost prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului di
plomatic.

Colectivul artistic vietnamez va 
mai susține spectacole, în cadrul ac
tualului turneu, în localitățile Tîr- 
goviște, Rm. Vîlcea, Ploiești, Buzău, 
Tulcea, Mangalia, Techirghiol și Nep- 
tun, (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 5 AUGUST 1977
Extragerea I : 54 13 69 26 18 66 

38 49 28.
Extragerea a Il-a : 17 87 89 57 20 1 

58 12 67.
FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 

624 937 lei, din care 1 336 lei report la 
categoria 1.

Excelenței Sale
Domnului general HUGO BANZER SUAREZ

Președintele Republicii Bolivia
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Bolivia, vă adresez 

dumneavoastră și poporului bolivian prieten cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de progres șl prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

1 ppp A ■

ta

progresiste, democratice 

din noile state independente 
ZAMBIA

Sarcini prioritare pentru accelerarea
procesului de dezvoltare

Recent au avut loc lucrările celui de-al X-lea Consiliu National 
al Partidului Național Unit al Independentei (P.N.U.I.) din Zambia 

partidul politic de guvernămint din această tară — consacrate 
dezbaterii unor probleme importante ale situației interne și dezvol-. 
tării economice a tării. In deschiderea lucrărilor a rostit o amplă 
cuvîntare președintele Comitetului Central al P.N.U.I., președintele 
Republicii Zambia, Kenneth Kaunda.

Pe lîngă capitala ad
ministrativă, La Paz, 
Bolivia — care sărbă
torește ' azi 152 de ani 
de la înlăturarea do
minației spaniole — 
are și o „capitală con
stituțională" — orașul 
Sucre.

întemeiat în 1538, o- 
rașul s-a numit, timp 
de aproape patru se
cole. Chuquisaca. Aici 
s-a ținut, la 6 august 
1825, Congresul care a 
proclamat indepen-

dența de stat și a a- 
doptat numele țării, 
Bolivia, ca omagiu a- 
dus eroului legendar 
al luptelor de elibera
re națională din Ame
rica Latină, Simon 
Bolivar. La scurtă vre
me după aceea, Chu- 
quisaca și-a schimbat 
numele în Sucre, in 
memoria lui Antonio 
Jose. de Sucre, condu
cătorul operațiunilor 
militare pentru elibe
rarea tării

A apărut 
„REVISTA 

ECONOMICĂ
nr. 31 din 5 august

Revista se deschide cu arti
colul ..Independenta națională 
și dezvoltarea economiei româ
nești". La rubrica ECONOMIE 
NAȚIONALĂ sînt inserate nu
meroase articole. dezbateri și 
anchete, precum : „Evoluția 
procesului de urbanizare" : „In
vestiții. Ritm de lucru intens 
pentru atingerea nivelurilor pre
văzute in grafice" : 
si costurile, criterii 
damentare a zonării
cerealiere" : „Colaborarea 
cooperarea economică si tehnico- 
Stiintifică a României cu cele
lalte țări socialiste".

Revista publică obișnuitele 
sale rubrici : CONDUCERE— 
ORGANIZARE: TEORII—IDEI; 
ECONOMIE MONDIALĂ.

..Producția 
de fun- 
culturilor 

si

Politica economică a partidului — factor determinant al înfloririi patriei

Dezvoltarea și modernizarea industriei
(Urmare din pag. I)

în anul celei de-a 33-a aniversări a eliberării patriei, 
industria participă cu circa 60 la sută la crearea venitului 
național, față de 30,8 la sută în 1938.

în anul 1976 numărul muncitorilor din economie a fost 
de 5 231 600, față de circa 1 000 000 existenți în anul 1938.

de sub do-

mi nația 
primul 
Boliviei.

Bogat

spaniolă 
președinte

în tradiții,

și 
al

_  - , o- 
rașul Sucre cunoaște o 
dezvoltare modernă, 
fiind unul din centre
le industriale impor
tante ale Boliviei. Tot 
aici funcționează și 
una din cele mai ve
chi universități din A- 
merica Latină.

tn fotografie : ve
dere din Sucre.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, t 

șl 9 august. In țară : Vremea va fi în 
general frumoasă și va continua să se 
încălzească, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea șl dimineața. Unele 
înnorări trecătoare se vor produce în 
nordul țării, precum și în zonele de 
deal și de munte, unde izolat vor că
dea averse de ploaie. Vînt în general 
slab, cu viteze sub 20 km pe oră. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între 10 și 20 de grade, Izolat mal 
coborîte în depresiuni. Temperaturile 
maxime vor oscila între 23 și 33 de 
grade, local mai ridicate în sud. In 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă șl va continua să se încăl
zească. mal ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil. Vînt în ge
neral slab.

Evocîndu-se obiectivele revoluției 
din Zambia, în cuvîntare s-a arătat 
că P.N.U.I. s-a angajat atît în lupta 
împotriva capitalismului si a deri
vatelor sale — imperialismul, colo
nialismul, neocolonialismul. fascis
mul și rasismul — cît și în lupta 
împotriva sărăciei și a consecințelor 
sale — foametea, ignoranța, bolile — 

împotriva 
om. In 
a aces- 
o serie 
Zambia 
pentru 

direcție

și, pe deasupra tuturor, 
exploatării omului de către 
scopul desfășurării cu succes 
tor bătălii, au fost adoptate 
de măsuri pentru a face ca 
să devină o patrie prosperă 
întregul popor și în această 
au fost create instrumentele și ca
drul necesar. în 1968 a fost realiza
tă o reformă economică ; in 1969 au 
fost preluate de către stat 51 la sută 
din acțiunile industriei miniere ; în 
același an s-a luat hotărîrea ca sis
temul politic intern să se bazeze pe 
un partid unic : în 1973 a fost adop
tat programul de reconstrucție rura
lă ; în 1975 cadrul democratic a fost 
lărgit prin participarea muncitorilor 
la conducerea industriei șl s-a pro
cedat la reforma legislației : tot în 
acel an a fost luată hotărîrea cu ca
racter revoluționar de a da pămin- 
tul în administrarea poporului.

în procesul de transpunere în via
tă a acestor măsuri s-au înregistrat 
însă și unele rămîneri în urmă. 
Dezvoltarea economică a avut de în
fruntat și unii factori negativi ex
terni, în primul rînd efectele rece
siunii și inflației din economia ca
pitalistă. Trebuie, totodată, spus că 
uneori nu s-a reușit să se producă 
chiar și cele mai simple lucruri de 
care a fost nevoie, ajungîndu-se pină 
acolo că s-au importat pină și lin
gurițe pentru înghețată. în legătură 
cu stările de lucruri negative, 
P.N.U.I. își face autocritica și își

afirmă hotărîrea de a acționa pen
tru schimbarea lor.

O problemă centrală este aceea a 
investițiilor. De mai multi ani. gu
vernul alocă în acest scop surse fi
nanciare importante. Ele sînt menite 
să ducă la sporirea producției. Dar, 
la sfîrșitul fiecărui an, o mare parte 
din acești bani se întorc la trezore
rie, din cauză că proiectele n-au fost 
traduse în viată. S-au adus multe 
justificări, dar aceasta este o situa
ție de neacceptat.

Partidul apreciază că obiectivul 
principal pentru remedierea rămîne- 
rilor in urmă este intensificarea e- 
ducatiei politice și a mobilizării ma
selor pentru creșterea producției. 
Sarcina organizațiilor pe plan local 
și național este să mobilizeze masele 
pentru a canaliza energia lor în fo
losul societății. Cît privește Consi
liul Național, sarcina sa este de a 
stabili de ce nu au fost traduse în 
viață unele din hotărîrile vitale pen
tru dezvoltarea țării, de a face totul 
pentru înfăptuirea acestor hotărîri. 
Forța partidului rezidă în unitatea 
sa și în capacitatea de a produce 
bunurile și serviciile de care socie
tatea are nevoie. Ținînd seama de 
împrejurarea că Zambia se înveci
nează cu regimurile minoritare din 
Rhodesia și Namibia. P.N.U.I. con
sideră necesar să consolideze neîn
trerupt forța statului.

Partidul National Unit al Indepen
denței și-a sporit rîndurile. avînd 
în prezent circa 600 000 membri. 
Partidul nu urmărește însă atît 
mărul, cît calitatea membrilor

La încheierea dezbaterilor au 
adoptate o serie de rezoluții în
derea urgentării traducerii in viață 
a măsurilor hotărîte de partid pen
tru dezvoltarea economică, politică 
și socială a Zambiei.

nu- 
săi. 
fost 
ve-
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FOTBAL

ROMÂNIA-IRAN 0-0
Pe stadionul „Aryamehr" din Te

heran, in prezenta a peste 40 000 de 
spectatori, s-a disputat vineri după- 
amiază meciul international amical

, de fotbal dintre selecționatele Româ
niei și Iranului. Partida s-a înche
iat la egalitate : 0—0.

august V

În cîteva rînduri

De menționat că aceste modificări, 
respectiv sporirea ponderii industriei, 
au avut loc în condițiile creșterii 
necontenite a producției agricole — 
în anul trecut, de pildă, s-a obtinut 
cea mai mare recoltă din întreaga 
istorie a tării — în condițiile dezvol
tării și modernizării celorlalte ramuri 
ale economiei. Detinind cea mai în
semnată pondere in crearea venitu
lui național, industria, prin înaltul 
ei dinamism, a determinat un ritm 
susținut de creștere si a venitului 
national. Sporind susținut venitul 
national, facem noi și importanți pași 
Pe calea lichidării rămîneri! în urmă 
moștenite din trecut. Dacă în 1960 
venitul national pe un. locuitor in 
tara noastră era de 8—10 ori mai mic 
față de țările cu dezvoltare medie, 
în prezent, această diferență s-a re

dus la 3—4 ori. Numai mentinînd rit
mul înalt de dezvoltare a industriei 
și. pe această bază, asigurind progre
sul și modernizarea întregii econo
mii. este posibilă înfăptuirea unuia 
din obiectivele fundamentale cuprin
se în Programul partidului — egali
zarea nivelului de dezvoltare a Româ
niei cu cel al țârilor socialiste avan
sate din punct de vedere economic, 
apropierea tării noastre de statele in
dustriale dezvoltate ale lumii.

Modernizarea structurilor ramurilor 
și subramurilor industriei, orientarea 
fermă spre dezvoltarea sectoarelor 
de inaltă tehnicitate constituie o altă 
trăsătură fundamentală a industriali
zării socialiste în România.

Rapiditatea dezvoltării ramurilor 
moderne ale industriei își găsește 
expresie elocventă în faptul că

Industria constructoare de mașini și chimia — ramuri 
de bază ale economiei, care valorifică superior munca 
socială și resursele materiale — vor realiza împreună, în 
anul 1980, aproape 50 la sută din producția industrială 
a țării, față de circa 44 la sută în 1975 și 35,1 la sută în 1970.

Grăitoare pentru modificările struc
turale din cadrul industriei sint rit
murile inalte de dezvoltare ale elec
tronicii, electrotehnicii. mecanicii 
fine și opticii, producției de mașini- 
unelte, petrochimiei — ramuri de 
inaltă tehnicitate, care asigură inte
grarea mai activă a industriei și eco
nomiei noastre in progresul tehnico- 
știintific actual și de perspectivă. De 
asemenea, se cuvine subliniată con
secvența cu care este urmărită mo
dernizarea producției în cadrul fiecă
rei ramuri și subramuri. prin asigu
rarea unui ritm susținut de înnoire 
a produselor. Astfel, numai în acest 
cincinal valoarea produselor noi si 
reproiectate. introduse in fabricație 
în industria republicană, reprezintă

45 la sută din valoarea producției 
marfă. în acest fel sporește capaci
tatea industriei noastre de a realiza 
produse de înalt nivel tehnic și ca-1 
litativ, comparative și competitive 
pe piața mondială, cu adevărat re
prezentative pentru economia româ
nească.

în al treilea rînd, partidul nostru 
promovează neabătut politica de in
dustrializare tinînd seama de impli
cațiile deosebite pe care ea le de
termină pe plan social-politic. Ast
fel, dezvoltarea impetuoasă a indus
triei, a forțelor de producție S-a re
flectat cu putere asupra creșterii 
continue și rapide a nodurilor clasei 
muncitoare — clasa conducătoare a 
societății noastre.

Partea cea mai însemnată a clasei 
muncitoare este legată de forma cea 
mai înaltă a producției sociale — in
dustria — ramură în care lucrează mai 
mult de jumătate din numărul munci
torilor din întreaga economie. Din cei 
1—1,2 milioane de noi angajați care 
vor lucra în economie în acest cin
cinal. sute de mii vor fi muncitori. 
Concomitent. în vasta operă de in
dustrializare s-a afirmat și se afirmă 
viguros conștiința socialistă a clasei 
muncitoare, capacitatea creatoare, 
receptivitatea ei fată de ceea ce este 
înaintat in tehnică și știintă contem
porană, devotamentul său în munca 
pentru întărirea necontenită a socia
lismului.

Creșterea numărului an.gajatilor 
— urmare directă a dezvoltării sus
ținute a industriei — nu trebuie pri
vită ca un scop în sine, ci ca o ac
țiune complexă, deopotrivă socială 
și politică, cu profunde implicații eco
nomice. Astfel, una din urmările 
directe ale procesului de dezvoltare 
a industriei este schimbarea treptată 
a raportului dintre populația activă 
ocupată in agricultură si cea ocupată 
in ramurile neagricole, in primul 
rind in industrie, a raportului dintre 
populația rurală și urbană. Sporirea 
ponderii populației ocupate în indus
trie determină creșterea eficientei 
întregii munci sociale, știut fiind că 
in prezent productivitatea muncii în 
industrie este de circa 4—5 ori mai 
mare decît în agricultură. Avînd în 
vedere că. totuși, azi mai lucrează 
în agricultură o bună parte din 
populația ocupată a tării si că in 
viitor va trebui să tindem spre scă
derea acestei ponderi pină la 12—15 
la sută in anul 1990. este evident că 
procesul de industrializare trebuie să 
asigure condițiile materiale pentru a- 
cest transfer de mare însemnătate, 
pehtru creșterea eficienței utilizării 
resurselor forței de muncă.

înfăptuirea consecventă a politicii 
de industrializare, de sporire a poten
țialului industrial al tării a deter
minat creșterea continuă a avuției 
naționale și a venitului national, cu

efecte deosebit de pozitive asupra 
condițiilor de viață ale tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii. Aceas
ta a constituit suportul solid al mă
surilor succesive luate de partid și 
de stat de-a lungul anilor, pentru 
creșterea veniturilor oamenilor muti
cii, pentru sporirea fondului social 
de consum, pentru îmbunătățirea a- 
provizionării populației, a condițiilor 
de locuit, pentru dezvoltarea invă- 
țămîntului, a ocrotirii sănătății, ac
țiunilor culturale, pentru satisfacerea 
altor nevoi ale societății noastre.

Se cuvin consemnate, chiar si nu
mai sumar, și alte efecte pe care 
le determină nemijlocit industrializa
rea socialistă a tării asupra întregii 
activități economico-sociale — in pri
mul rînd ridicarea economică și so
cială a tuturor județelor tării, ca re
zultat al traducerii in viață a poli
ticii partidului de amplasare rațională 
a industriei pe întreg teritoriul țării, 
pentru întărirea bazei economice a 
egalității în drepturi între toți cetă
țenii patriei, fără deosebire de națio
nalitate.

Ne aflăm în plină desfășurare de 
forțe pentru înfăptuirea cu succes a 
cincinalului revoluției tehnico-știili- 
țifice, ale cărui coordonate au fost 
clar definite de Congresul al XI-lea 
al partidului. După cum se știe, por
nind de la succesele obținute de oa
menii muncii în perioada care a tre
cut din acest cincinal și evaluind 
realist resursele interne din indus
trie. Congresul consiliilor oamenilor 
muncii a hotărît realizarea peste 
prevederile acestui cincinal a unei 
producții industriale în valoare de 
120—130 miliarde lei. Să facem totul, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru. a asigura pe mai departe pro
gresul și modernizarea în ritm sus
ținut a industriei, pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare economi
că elaborat de partid. înțelegind 
că pe această cale contribuim la 
înaintarea hotărită și rapidă a socie
tății noastre pe drumul societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

La 21
PRIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA A

(ediția 1977/1978)
Campionatul diviziei A la fotbal — 

ediția 1977/1978 — va începe tn ziua 
de duminică, 21 august. In prima 
etapă se vor disputa următoarele 
meciuri : Universitatea Craiova — 
Sportul studențesc București : F. C. 
Constanta — Politehnica Timișoara ; 
Jiul Petroșani — F.C.M, Reșița ; F.C. 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. Mu
reș : Dinamo București — S.C. Ba
cău : C. S. Tîrgoviște — F.C. Corvi- 
nul Hunedoara ; F.C. Olimpia Satu 
Mare — U.T. Arad ; F.C. Argeș Pi
tești — Politehnica Iași : F.C. Bihor 
Oradea — Steaua București.

Toate partidele vor începe la ora 
17,00.

★
în primul meci al turneului de la 

Baia Mare, echipa F.C. Argeș Pi
tești a întrecut cu scorul general de 
5—3 (în urma executării lovituriloi 
de la 11 m) formația Spartak din 
U.R.S.S. La sfîrșitul timpului regu
lamentar de ioc scorul a fost egal 
(1—1). A urmat partida dintre echi
pele F.C. Baia Mare si A.S.A. Tg. 
Mureș, încheiată cu scorul de 1—0 
(0—0) în favoarea fotbaliștilor din 
Baia Mare.

„Dac iada"
„Cupa Clujului" la

Sub genericul amplei manifestări 
sportive „Daciada" — județul Cluj 
găzduiește — timp de patru zile, în- 
cepind de astăzi — tradiționalul con
curs de orientare sportivă aflat la 
a 17-a ediție, dotat cil „Cupa Clu
jului". Organizat de către consiliul 
județean pentru cultură fizică și 
sport, consiliul județean al sindica
telor, comitetul județean al U.T.C., 
cluburile „Voința" si A.S.A., con
cursul din acest an reunește la start, 
în peisajul natural al împrejurimilor 
localităților Gilău și Mihăiești, 327 
concurent!, intre 11 si 50 de ani, din

— o competiție pentru toți
orientare sportivă

22 județe ale tării, cît si din muni
cipiul București. Pentru buna desfă
șurare a competiției, gazdele au în
treprins minuțioase pregătiri, printre 
care amintim editarea unei hărți, in 
7 culori, a zonei de concurs Mihăiești, 
lucrare la care membrii comisiei ju
dețene de turism-alpinișm au prestat 
peste 3 000 de ore de muncă patrio
tică. Fără îndoială că această a 17-a 
ediție a „Cupei Clujului" la orien
tare sportivă se va înscrie in rindul 
reușitelor manifestări initiate ne me
leagurile clujene în cinstea sărbătorii 
de la 23 August. (Nicolae Vereș).

Transmisiuni sportive pe micul ecran
Azi, ora 16 : „Eroii si dramele 

Jocurilor Olimpice de la Montreal" 
— o producție a televiziunii cana
diene. în „distribuție" : Nadia Comă- 
neci, sportiva nr. 1 din lume în anul 
1976, înotătorii Kornelia Ender și 
John Naber, caiacistul Vasile Diba, 
halterofilul Vasili Alekseev, atleții 
Alberto Juantorena, Jacek Wszola, 
Bruce Jenner si alții. Un film la

care au lucrat 4 realizatori. 17 regi
zori, 31 operatori și 26 ingineri de 
sunet, pentru care s-au consumat 
100 000 metri de peliculă.

Mîine, ora 15 — Campionatele eu
ropene de călărie — probe de sări
turi peste obstacole. Selectiuni înre
gistrate de la Viena ; ora 15,35 — 
„Știința si sportul" — film primit 
de la televiziunea engleză.

• în sala Floreasca din Capitală s-a 
disputat ieri după-amiază întîlnirea 
internațională amicală de handbal 
dintre selecționatele de juniori ale 
României și Cehoslovaciei. Victoria 
a revenit oaspeților cu scorul de 
17—16 (8—10).

Cele două echipe vor susține un 
nou ioc duminică, în aceeași sală, 
de la ora 18,30.

• La Praga a început cea de-a 8-a 
ediție a competiției de tenis pentru 
juniori „Cupa de cristal". în proba 
pe echipe, selecționata României a 
întrecut cu 2—0 formația U.R.S.S. 
Alte rezultate : Algeria — Polonia 
2—0 ; R.D. Germană — Ungaria 2—0 ; 
Cehoslovacia — Bulgaria 2—0.

Rezultate din proba de simplu fete: 
Mahackova (Cehoslovacia) — Popes
cu (România) 6—3. 6—3 ; Masopus- 
tova (Cehoslovacia) — Dinu (Româ
nia) 2—6, 6—4, 6—2 ; Novakova 
(Cehoslovacia) — Velceva (Bulgaria) 
6—2, 6—3.

• în sferturile de finală ale probe
lor de simplu ale campionatelor eu
ropene de tenis de la Maribor (Iugo
slavia) s-au înregistrat următoarele 
rezultate : feminin : Granaturova
(U.R.S.S.) — Dupuy (Franța) 6—2, 
6—4 ; Biriukova (U.R.S.S.) — Floren
ța Mihai (România) 6—4, 1—6, 6—2 ; 
Kroșina (U.R.S.S.) — Tomanova
(Cehoslovacia) 6—3, 6—2 : masculin : 
Metreveli (U.R.S.S.) — Szbke (Unga
ria) 6—2, 6—4 ; Borisov (U.R.S.S.) — 
B. Pampulov (Bulgaria) 3—6, 6—1, 
6—4 ; Kakulia (U.R.S.S.) — Machan 
(Ungaria) 6—2, 6—1.

• în cadrul unui concurs desfășu
rat la Montreal. înotătorul canadian 
Graham Smith a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 200 m mixt 
cu timpul de 2’05”31/100. Vechiul 
record era de 2’06”98/100 și aparținea 
americanului Bruce Furniss.

• Cea de-a 12-a partidă a meciului 
pe care marii maeștri Viktor Kor- 
cinoi și Lev Polugaevski și-l dispută 
la Evian în semifinalele turneului 
candidatilor la titlul mondial ele șah 
s-a terminat remiză. Scorul este 8—4 
în favoarea lui Korcinoi.

• După turnele de săptămîna tre
cută. în clasamentul „Marelui Pre
miu" al Federației Internationale de 
tenis conduce Vilas (Argentina), cu 
1241 puncte, urmat de Gottfried 
(S.U.A.) — 1 180 puncte si Borg (Sue
dia) — 750 puncte.

• PROGNOZE: ME
DICAMENTELE ANU
LUI 2 000. Un grup de 
oameni de știintă francezi — 
medici, gerontologi, biochimiști 
— a schitat, pe baza cercetă
rilor actuale și a celor previzi
bile pină în anul 2000, perspecti
vele in domeniul descoperirii 
unor noi medicamente de mare 
importantă. Asemenea preocu
pări au constituit și tema unui 
colocviu al Societății regale de 
medicină din Anglia, fiind pre
zente, de asemenea, în diverse 
studii de specialitate din alte 
țări. Agenția „France Presse" 
redă sintetic previziunile emise: 
1980 — medicamente permițînd 
controlarea majorității stărilor 
alergice și mai ales a astmei, 
noi generații de antibacterii și 
medicamente mai eficace împo

triva hipertensiunii ; 1986 —
imunizarea împotriva radiațiilor; 
1990 — apariția medicamentelor 
anticanceroase ; 2000 — produse 
care vor permite păstrarea me
moriei, reducerea perioadei de 
somn, reglementarea creșterii 
fizice și a greutății corporale.

• EXODUL POPU
LAȚIEI DIN LONDRA. 
Populația capitalei britanice a 
scăzut în mod dramatic în ulti
mele decenii •+- este concluzia 
oficialităților londoneze. Cauza ? 
După cel de-al doilea război 
mondial autoritățile i-au încu
rajat pe londonezi să-și stabi
lească domiciliul în „orașele 
satelit" din jurul capitalei, pen
tru a se pune capăt aglomerării 
crescînde. Campania a reușit și 
din 4 milioane de locuitori, citi 
locuiau în centrul Londrei, au

mai rămas în. regiunea respec
tivă doar 2,7 milioane. Marea 
Londră are acum în total doar 
7 milioane locuitori și populația 
sa scade anual cu 50 000, Acest 
exod al londonezilor a alarmat 
autoritățile. Ca urmare, oficiali
tățile londoneze caută acum să 
încurajeze „repopuLarea" părții 
centrale a capitalei, unde sînt 
citeva zone practic lăsate in 
părăsire, iar clădirile ajunse în 
paragină.

• „POSTEORA". In 
Polonia a fost realizată o sub
stanță care neutralizează petele 
de petrol de pe mări și oceane. 
Produsul nu ' este toxic și nu 
întră în reacție chimică cu 
apa, se menține la suprafață și 
poate fi ușor îndepărtat. Petele 
de petrol neutralizate cu noua 
substanță plutesc pe suprafața 
mării timp de cîteva luni.

• IARBA SI... GREU
TATEA. După încercări înde
lungate, un crescător californian 
a obtinut cu cîtiva ani în urmă, 
după cum s-a mai relatat, un hi
brid. un exemplar în greutate de 
1750 kg rezultat din încrucișarea 
unui bizon american — animal 
practic dispărut încă la începu
tul secolului nostru — și o vacă 
europeană de rasă Holstein. 
Continuînd încrucișările, crescă
torul a obtinut, între timp, un 
hibrid în care trăsăturile rasei 
Holstein au preponderență. Un 
astfel de animal poate atinge, 
hrănindu-se numai cu iarbă, in 
mai puțin de 12 luni, o greutate 
de 500 kg. Dacă la hrană se 
adaugă ovăz și fîn, creșterea în

greutate sporește simțitor. Cer
cetările au arătat că un aseme
nea exemplar are nevoie de 25 
la sută mai puțină hrană decît 
o vită, eiștigul în greutate fiind 
însă cu 25 la sută mal mare.

• FESTIVAL MON
DIAL AL CARICATURIS- 
TILOR. Cu începere de la 15 
august, în Berlinul occidental se 
va desfășura un veritabil festi
val mondial al caricaturiștilor, 
„Cartoon 77", la care vor par
ticipa 641 de desenatori din 50 
de țări. Premiul I „Heinrich-til 
de aur" va fi decernat de către 
un juriu internațional carica

turii socotite cea mai reușită. 
Pe de altă parte, la sfîrșitul 
lunii trecute, la Montreal. în 
Canada, a avut loc un mare 
concurs al caricaturii cu partici
parea a 638 de desenatori din 56 
de țări. Marele premiu a fost 
decernat caricaturistului ceh 
Adolph Born.

• INTOXICAȚIE ÎN 
MASĂ. în orașul venezuelean
Rio Cariba, circa 200 de persoa
ne s-au intoxicat cu o algă ve
ninoasă care invadează în fie
care an și la aceeași dată re
giunile de coastă. Nouă persoane 
care au consumat, în aceste zile, 
produse ale mării și-au pierdut 
viața, iar alte 55 au trebuit să 
fie spitalizate. Autoritățile re
gionale au interzis pescuitul și

consumul de produse ale mării, 
organizînd totodată un program 
special de distribuire a hranei 
în satele de pescari.

• INDIENII Șl ESCHI
MOȘII din regiunile de nord-
vest ale Canadei, al căror număr 
se ridică la 26 000 de persoane, 
cer de mai multă vreme dreptul 
de a se administra singuri. Gu
vernul federal a respins însă 
această cerere pe motiv că „au
toritatea legislativă și juridică 
nu se întemeiază în Canada pe 
criterii de rasă". într-o declara
ție făcută miercuri, liderul es
chimoșilor din teritoriile de 
nord-vest. George Erasmus, a 
condamnat respingerea proiectu
lui, afirmînd că guvernul în
cearcă să abolească unilateral
dreptul populației din aceste

regiuni de a se dezvolta de sine 
stătător în sinul confederației 
canadiene.

• JOC DE ȘAH MI
LENAR. Cu prilejul săpături
lor arheologice efectuate în a- 
propiere de Samarkand (Uni
unea Sovietică) a fost descoperit 
un joc de șah datînd din prima 
jumătate a secolului al VII-lea 
al erei noastre. Figurile de fil
deș, fin cizelate, reproduc toate 
piesele ce pot fi dispuse pe un 
eșichier modern, cu excepția 
turnurilor. Anuntînd această 
știre, agenția T.A.S.S. amintește 
că jocul de șah era la mare 
cinste Ia curtea șahului Persiei 
Khosroe I (secolul VI e.n.). așa 
cum o dovedesc poemele cele
brului poet persan Firdousi.
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• încheierea intîlnirii de la Belgrad • La 4 octombrie — debutul 
reuniunii • Au fost stabilite ordinea de zi și modalitățile de 

desfășurare a lucrărilor

Hotâriri ale reuniunii pregătitoare 
însărcinată să organizeze reuniunea de la Belgrad din 1977 
a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa, ținută pe baza prevederilor 

Actului final referitoare la urmările conferinței

Dezbaterile din cadrul sesiunii ECOSOC
O cerință prioritară : lichidarea subdezvoltării

In conformitate cu. prevederile 
Actului final privind urmările Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa, reprezentanții 
Austriei. Belgiei. Bulgariei. Canadei. 
Cehoslovaciei, Ciprului. Danemarcei. 
Elveției. Finlandei. Franței. Republi
cii Democrate Germane. Republicii 
Federale Germania. Greciei. Irlandei. 
Islandei. Italiei. Iugoslaviei. Liechten- 
steinului. Luxemburgului. Maltei, 
Monaco. Norvegiei. Olandei. Poloniei. 
Portugaliei. Regatului Unit. Româ
niei. San Marino. Spaniei. Statelor 
Unite ale Americii. Suediei. Turciei. 
Ungariei. U.R.S.S. si Vaticanului 
s-au întrunit la Belgrad între 15 iu
nie si 5 august 1977 pentru a organiza 
reuniunea de la Belgrad 1977. care va 
avea loc la nivelul reprezentanților 
statelor participante, desemnați de 
miniștrii afacerilor externe.

în timpul ședinței inaugurale a 
reuniunii pregătitoare. Milos Minici. 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal si secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F.I., 
s-a adresat participantilor.

Reuniunea pregătitoare a adoptat 
următoarele hotâriri privind data, 
durata, ordinea de zi. si celelalte 
modalități ale reuniunii de la Bel
grad 1977 :

I. ORDINEA DE ZI
1. Deschiderea oficială a reuniunii;
— cuvintarea unui reprezentant ai 

tării-gazdă ;
— cuvântarea secretarului general 

al O.N.U. sau a reprezentantului său.
2. Discursuri de deschidere ale re

prezentanților statelor participante.
3. Contribuții :
a) ale Comisiei Economice pentru 

Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./ 
O.N.U.) și UNESCO :

b) ale statelor mediteraneene ne
participante.

4. Schimb de vederi aprofundat, 
atit cu privire la punerea in apli
care a dispozițiilor Actului final și 
îndeplinirea sarcinilor definite de 
conferință, cit și, in contextul proble
melor tratate de aceasta, cu privire Ia 
aprofundarea relațiilor lor reciproce, 
ameliorarea securității și dezvolta
rea cooperării in Europa și dezvol
tarea procesului destinderii în viitor.

Examinarea de propuneri referi
toare la problemele sus-mentionate.

5. Definirea modalităților adecvate 
pentru tinerea altor reuniuni. în con
formitate cu toate prevederile capi
tolului Actului final referitoare la 
urmările conferinței.

6. Redactarea unui document final, 
care va cuprinde hotâriri referitoare 
la punctele sus-mentionate ale ordinii 
de zi.

7. Adoptarea documentului final.
8. Discursuri de încheiere ale re

prezentanților statelor participante.
9. închiderea ofieială a reuniunii.

II. SCHEMA DE ORGANIZARE, 
CALENDARUL SI ALTE 

MODALITĂȚI ALE REUNIUNII
1. Punctele 1. 2. 3 a și 7. 8. 9 ale 

ordinii de zi vor fi examinate in șe
dința plenară publică.

2. Punctele 3 b. 4. 5 și 6 ale ordinii 
de zi vor fi examinate. în plenară, 
care este organul principal al reuniu
nii, și in organele de lucru subsidiare 
respective, referitoare la :

— probleme privind securitatea în 
Europa ;

— cooperarea în domeniile econo- 
m'ei, științei și tehnicii, și mediului 
înconjurător ;

— probleme privind securitatea și 
cooperarea in Mediterană ;

— cooperarea in domeniul umani
tar și in alte domenii ;

— urmările conferinței.
Alte organe de lucru subsidiare vor 

putea fi constituite de către plenară 
pentru a examina probleme speciale.

3. Organele de lucru subsidiare co
respunzătoare vor examina toate as
pectele punctului 4 al ordinii de zi în 
mod sistematic. în conformitate cu 
toate prevederile respective ale Ac
tului final. în activitatea lor. ele vor 
fi călăuzite de către plenară, căreia 
ii voi’ prezenta rapoarte.

4. Discuțiile privind punctul 4 al 
ordinii de zi vor începe printr-o dez
batere generală în ședința plenară, 
care va servi drept punct de plecare 
pentru activitatea organelor de lucru 
subsidiare asupra tuturor capitolelor 
Actului final. Această activitate va 
începe la cel mult două săptămâni 
după deschiderea reuniunii.

5. Statele mediteraneene nepartici- 
pante vor fi invitate să prezinte, dacă 
o doresc, contribuțiile lor în ședința 
plenară și in fata organului de lucru 
subsidiar respectiv. în contextul pre
vederilor corespunzătoare ale Actu
lui final asupra realizării obiective
lor enunțate în capitolul asupra 
securității și cooperării în Marea 
Mediterană. Acest organ va putea 
hotărî să invite din nou aceste state 
să prezinte contribuții complementare 
in timpul reuniunii, dacă va socoti 
necesar. Secretarul executiv va trans
mite acestor state invitațiile și, în 
consultare cu ele. va propune plena
rei. o dată pentru prezentarea con
tribuțiilor lor. de preferință în cursul 
celei de-a treia săptămîni a reuniunii.

6. C.E.E./O.N.U. și UNESCO vor 
fi invitate să prezinte contribuțiile 
lor în ședința plenară publică, ime
diat după terminarea discursurilor de 
deschidere. Conținutul acestor contri
buții va fi examinat de către orga
nele de lucru corespunzătoare. Ple
nara va putea, de asemenea, să hotă
rască invitarea acestor două organi
zații să-și aducă contribuții în fata 
organelor de lucru subsidiare cores
punzătoare. Secretarul executiv va 
transmite acestor organizații invita
țiile și. în consultare cu ele. va pro
pune plenarei o dată pentru prezen
tarea contribuțiilor lor.

7. Ședințele plenarei si ale organe
lor de lucru subsidiare se vor ține 
în conformitate cu programul de lu
cru anexat la prezentul document. 
Următorul program de lucru va re
flecta ritmul lucrărilor definit în a- 
nexă. cu începere din cea de-a patra 
săptămână. și va tine seama de pro
gresele realizate de către diferitele 
organe de lucru și propunerile pre
zentate.

8. Dispozițiile de procedură si de 
lucru, precum și baremul de repar
tizare a cheltuielilor, ale conferinței, 
se vor aplica mutatis mutandis, reu
niunii.

BELGRAD 5 — Trimisul special 
Agerpres transmite : La Centrul 
Congreselor „Sava“ din Noul Beo
grad s-au încheiat vineri lucrările 
intîlnirii pregătitoare a reuniunii 
general-europene ce va avea loc in 
capitala iugoslavă in toamna aces
tui an. A fost adoptat documentul in 
care sint cuprinse hotăririle întilrti- 
rii pregătitoare. S-a hotărît ca la 
reuniunea din toamnă să se aplice 
aceleași reguli democratice de pro

st. în conformitate cu dispozițiile de 
procedură, guvernul Iugoslaviei a 
desemnat pe secretarul executiv, iar 
statele participante și-au dat acor
dul cu privire la această numire.

10. Discursurile de deschidere pre
văzute la punctul 2 al ordinii de zi 
vor fi ținute in următoarea ordine : 
Elveția, Olanda. România, Norvegia, 
Portugalia, San Marino, Suedia, 
Bulgaria. Iugoslavia, Turcia, Finlan
da, Islanda. Republica Federală Ger
mania, Cehoslovacia, Austria, Lu
xemburg, Liechtenstein, Spania, Gre
cia, Franța, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, Anglia, Polonia, 
Statele Unite ale Americii, Canada, 
Vatican, Ungaria, Republica Demo
crată Germană, Malta. Monaco. Bel
gia, Italia, Cipru, Danemarca, Ir
landa.

De regulă, discursurile nu ar tre
bui să depășească 30 de minute pen
tru fiecare vorbitor.

11. Discursurile de încheiere pre
văzute la punctul 8 al ordinii de zi 
vor fi ținute în următoarea ordine : 
Cehoslovacia, Statele Unite ale A- 
mericii, Republica Democrată Ger
mană, Grecia. Spania, Norvegia, 
Austria, Suedia, Belgia, Irlanda, Bul
garia, Ungaria, Turcia, Iugoslavia, 
Italia, Republica Federală Germania, 
Monaco, Elveția, Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, Vatican, 
Malta. România, Finlanda, Franța, 
Canada, Polonia, Danemarca, Portu
galia. Anglia, Islanda, Olanda. Lu
xemburg. San Marino. Cipru. 
Liechtenstein.

Aceste discursuri nu ar trebui să 
depășească 20 de minute pentru fie
care vorbitor.

12. Președinția primei și ultimei 
ședințe plenare va fi asigurată de 
către reprezentantul Iugoslaviei. 
După ședința de deschidere, preșe
dinția va fi asigurată prin rotație 
zilnică în ordinea alfabetică fran
ceză, începînd cu reprezentantul Re
publicii Federale Germania.

13. Reuniunea va începe la 4 oc
tombrie 1977, la ora 11,00. începînd 
cu cea de-a opta săptămînă, plenara 
va primi rapoarte din partea orga
nelor de lucru subsidiare. Organele 
de lucru subsidiare își vor termina 
lucrările pînă la 16 decembrie 1977, 
pentru a lăsa plenarei suficient timp 
de redactare a documentului final, 
în acest scop, plenara va putea 
constitui grupe de redactare. Vor fi 
depuse toate eforturile pentru ca do
cumentul final să fie convenit cel 
mai târziu Ia 22 decembrie 1977. 
Dacă acest obiectiv nu va fi atins 
pîiiă la această dată, lucrările vor fi 
reluate la jumătatea lunii ianuarie, 
pină la jumătatea lunii februarie 
1978, pentru a se termina redactarea 
documentului final. în conformitate 
cu ordinea de zi, reuniunea își va 
termina, în orice caz. lucrările prin 
adoptarea documentului său final și 
prin stabilirea datei și locului viitoa
rei reuniuni similare.
Belgrad, 5 august 1977 

cedură pe care le-a adoptat Con
ferința pentru securitate si coope
rare in Europa. ■

Tara noastră a luat parte activă 
la elaborarea hotăririlor intîlnirii, 
animată de convingerea că trebuie 
făcut totul pentru ca lucrările reu
niunii din toamnă să constituie, 
prin hotăririle pe care le va adopta, 
o nouă și semnificativă etapă în 
procesul de edificare a securității pe 
continent.

ÎN SPRIJINUL LUPTEI DREPTE 
A POPORULUI ZIMBABWE 

Rezoluția adoptată de Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. pen
tru decolonizare — numit si „Comi
tetul celor 24“ — a adoptat ioi o re
zoluție în problema rhodesi'ană. prin 
care cere Marii Britanii. în calitatea 
ei de putere administrantă. „să ia 
toate măsurile eficiente necesare 
pentru obținerea de către Zimbabwe 
a independentei, conform aspirațiilor 
majorității populației, si să nu acorde 
în. nici un caz regimului ilegal pu
teri sau atribute ale suveranității".

De asemenea, rezoluția cere „înce
tarea imediată a tuturor măsurilor 
represive întreprinse de regimul 
ilegal al minorității rasiste împotriva 
poporului Zimbabwe". precum și 
„punerea imediată în libertate. în 
mod necondiționat, a tuturor deținu- 
tilor politici. instaurarea deplinei 
libertăți democratice si a egalității în 
domeniul drepturilor politice, resti
tuirea drepturilor fundamentale ale 
persoanei umane".

★

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Vineri, la Casa Albă s-au încheiat 
convorbirile consacrate examinării 
situației din Africa australă dintre 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, și 
președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere. La încheierea convorbirilor, 
președintele Carter a declarat că se
cretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, va avea noi consultări în au
gust, la Londra, cu guvernul britanic 
si președintele Nyerere asupra situa
ției din Africa australă.

într-o conferință de presă, ținută 
înaintea ultimei runde de convorbiri, 
președintele Julius Nyerere a arătat 
că în Rhodesia se desfășoară din plin 
lupta de eliberare a poporului Zim
babwe. Exprimîndu-și încrederea că 
forțele africane pot înfrânge singure 
regimul rasist al lui Ian Smith de la 1 
Salisbury, președintele Tanzaniei a 
relevat și rolul demersurilor diplo-

0 nouă provocare 
a rasiștilor 

de la Salisbury
MAPUTO 5 (Agerpres). — Regi

mul rasist al lui Ian Smith s-a de
dat la o nouă provocare armată îm
potriva Republicii Populare Mozam- 
bic. După cum a anunțat. vineri, 
postul de radio Maputo, la 3 au
gust subunități ale armatei rhode- 
siene. sprijinite de transportoare 
blindate și de artilerie grea, au pă
truns pe teritoriul Mozambicului in 
regiunea Espumgaber.

Forțele populare de eliberare ale 
Mozambicului si detașamentele mi
liției populare, a precizat postul de 
radio, au respins această acțiune a- 
gresivă fără să înregistreze pierderi.

Pentru o strategie comună 
antimonopolislă

ADDIS ABEBA. — Elaborarea unei 
strategii comune în lupta împotriva 
dominației și penetrației monopolu
rilor străine — aceasta a constituit 
tema principală a reuniunii exper- 
ților din țările africane în proble
mele valutare și financiare, desfășu
rată la-Addis Abeba. întâlnirea. or
ganizată din inițiativa Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Africa, a 
examinat, de asemenea, o serie de 
probleme legate de edificarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Participanții. reprezentind diferite 
state ale continentului african, și-au 
declarat nemulțumirea față de re
zultatele: Conferinței „Nord-Sud" și 
au criticat poziția pe care s-au si
tuat la această conferință țările oc
cidentale. care refuză să-și revizu
iască relațiile comerciale inechitabile 
cu țările în curs de dezvoltare.

Rezoluția cere, în același timp, re
tragerea imediată a tuturor mercena
rilor din Zimbabwe si încetarea tu
turor actelor de agresiune și a ame
nințărilor regimului minoritar în
dreptate împotriva statelor africane 
vecine. în documentul Comitetului 
pentru decolonizare se condamnă 
„continuarea războiului de agresiune 
dus de regimul ilegal al minorității 
rasiste împotriva poporului Zim
babwe și intensificarea oprimării 
acestui popor". Regimul minoritar 
este condamnat, totodată, pentru 
agresiunile comise împotriva Mozam
bicului. Zambiei și Botswanei și 
amenințările formulate contra lor. 
Este condamnată, de asemenea. Re
publica Sud-Africană pentru sprijinul 
pe care persistă în a-1 acorda re
gimului minoritar rasist de la Sa
lisbury prin desconsiderarea rezolu
țiilor adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. și de Consiliul de 
Securitate.

★

matice întreprinse pînă acum, consi- 
derîndu-le ca parte a efortului gene
ral pentru înlăturarea regimului ra
sist din Rhodesia.

El a cerut, totodată, ca țările occi
dentale să respecte integral sancțiu
nile O.N.U. împotriva regimurilor ra
siste din Africa australă, iar firmele 
occidentale să nu facă investiții în 
această regiune.

agențiile de presă transmit:
Președintele Iugoslaviei, 

Iosip Broz Tito. va efectua o vizită 
oficială de prietenie in R.P. Chineză. 
l.a invitația guvernului chinez, la sfâr
șitul lunii august, informează agenția 
China Nouă.

Partidul African al Inde
pendenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde consideră consolidarea in
dependenței economice a tării drept 
una din sarcinile primordiale ale 
reconstrucției naționale ce se reali
zează în ’toate domeniile vieții Re
publicii Capului Verde. în întreaga 
țară se desfășoară o intensă campa
nie de pregătire a celui de-al III-lea 
Congres al partidului, colectivele de 
oameni ai muncii sporindu-și efor
turile pentru a întâmpina acest eve
niment de seamă în viata politică a 
tării prin noi realizări.

Comisia de mediere în 
conflictul somalezo-etio- 
pian, convocată la cererea Etiopiei 
de președintele în exercițiu al Or
ganizației Unității Africane, Omar 
Bongo, președintele Gabonului, și-a 
început vineri lucrările la Libre
ville. La lucrările comisiei partici
pă si miniștrii de externe ai Etio
piei și Somaliei.

Guvernul Portugaliei, re- 
unit joi la Lisabona sub președinția 
premierului Mario Soares, a dezbă
tut situația politică din tară — infor
mează agenția A.N.O.P. Totodată, 
Consiliul de Miniștri a hotărît insti
tuirea gratuității pentru învătămîn- 
tul superior de stat. în cazul în care 
acesta nu depășește cinci ani.

Șomajul în Japonia. In 
iunie, numărul șomerilor din Japo
nia era de circa 1 100 000, cifra re
prezentind peste 2 la sută din popu
lația activă a tării — a anunțat Bi
roul guvernamental de statistică.

GENEVA 5 (Agerpres). — în cu
vintarea rostită la încheierea, la Ge
neva, a lucrărilor celei de-a 63-a se
siuni a Consiliului Economic si So
cial al O.N.U. (ECOSOC). pre
ședintele consiliului. Ladislaw Smid. 
a evidențiat necesitatea intensificării 
acțiunilor menite să promoveze pacea 
Si progresul în lume. Totodată, el a 
subliniat că preocuparea fundamen
tală a consiliului o constituie lichida
rea subdezvoltării și inechității in 
lume. Referindu-se la propunerea se
cretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, privitoare la crearea unui 
institut internațional al energiei, 
vorbitorul a arătat că ECOSOC a luat

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN. — Vineri au început la 

Amman convorbirile dintre regele 
Hussein al Iordaniei și secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance, care 
întreprinde un turneu in Orientul 
Mijlociu. Convorbirile s-au referit la 
situația din zonă si perspectivele de 
reluare a lucrărilor Conferinței de 
la Geneva.

La sosirea sa la Amman, secreta
rul de stat a declarat presei că „Sta
tele Unite sint hotărîte să continue 
eforturile pentru a se ajunge la un 
consens privind convocarea Confe
rinței de pace de la Geneva. Orien
tul Mijlociu rămîne una dintre prio
ritățile politicii externe americane".

Sesiunea extraordinară a 
Parlamentului libanez și~;1 
încheiat lucrările la Beirut, prin a- 
doptarea unei hotâriri care conferă 
guvernului împuterniciri extraordina
re în domeniile economic, de apărare 
și securitate. Primul ministru. Solim 
Al Hoss, a subliniat că guvernul va 
depune și în continuare eforturile 
necesare în vederea creării condițiilor 
favorabile pentru deplina reconciliere 
în tară.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, aflat în 
vizită la Pekin, a conferit cu Den 
In-ceao. vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze. La întrevedere a par
ticipat Huan Hua. ministrul afaceri
lor externe al țării-gazdă. infor
mează agenția China Nouă.

în Republica Populară 
Benin s_au încheiat dezbaterile 
generale asupra proiectului de Consti
tuție și a primului plan de stat de 
dezvoltare. Aprobarea deplină a pri
mei legi fundamentale a statului de 
către masele largi populare, se arată 
într-o rezoluție a Comitetului Central 
al Partidului Revoluției. Populare a 
Beninului, constituie o mărturie eloc
ventă a torței uriașe pe care o re
prezintă puterea populară, a hotărârii 
întregului popor de a apăra cuceririle 
revoluționare.

La Geneva a avut loc vincrl 
o nouă întrevedere între delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A.. participante la 
convorbirile cu privire la limitarea 
armamentului strategic ofensiv, infor
mează agenția T.A.S.S.

Acord monetar. Cu putin 
înainte de ședința de închidere a ce
lei de-a doua reuniuni la nivel înalt 
a Asociației Națiunilor din Asia de 
Sud-Est (A.S.E.A.N.), guvernatorii 
băncilor centrale din țările membre 

cunoștință ..cu interes" de conținu
tul ei.

în cursul sesiunii ECOSOC au fost 
adoptate o serie de rezoluții repre
zentind contribuții importante la 
eforturile pentru instaurarea ..unei 
noi ordini economice si sociale in
ternaționale". De asemenea. ECOSOC 
a adresat un apel pentru acordarea 
unei asistențe sporite nopoarelor 
zimbabwe. namibian și palestinean, 
pentru ajutorarea țârilor africane din 
zona Sahelului afectate de secetă și 
pentru sporirea contribuțiilor volun
tare in favoarea Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) și U.N.I.C.E.F.

KHARTUM 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului. Gaafar El Ni- 
meiri. s-a reîntors la Khartum, la 
încheierea vizitei oficiale de trei zile 
pe care a întreprins-o in Arabia 
Saudită. La Taif. șeful statului su
danez a conferit cu regele Khalid al 
Arabiei Saudite. cu prințul moșteni
tor Fahd Ibn Abdul Aziz și cu 
alte oficialități guvernamentale sau
dite. Convorbirile au fost axate asu
pra stadiului actual al relațiilor bi
laterale și modalităților de dezvol
tare si diversificare a cooperării 
saudito-sudaneze în diverse domenii 
de activitate. Părțile au evocat, de 
asemenea, ultimele evoluții ale si
tuației din Orientul Mijlociu.

ale organizației (Indonezia. Filipii.- ., 
Malayezia, Singapore si Tailanda) au 
semnat un acord monetar, conceput 
să sprijine acoperirea nevoilor state
lor membre de lichidități internațio
nale. Asociația va dispune de un 
fond de 100 milioane dolari (cite 20 
milioane dolari din partea fiecărui 
stat), țările membre puțind avea ac
ces la un credit pentru o perioadă 
de trei luni, care poate fi extinsă cu 
încă alte trei luni.

Reorganizare a guvernu
lui mauritanian. președintele 
Mauritaniei, Moktar Ould Daddah, 
a procedat la o reorganizare a cabi
netului pe care îl conduce, măsură 
în cadrul căreia a fost menținut nu
mărul miniștrilor de stat si a fost 
redus cel al miniștrilor. Potrivit de
cretului prezidențial, măsura anun
țată vizează asigurarea unei „disci
pline mai mari, a unei eficiente mai 
bune și a unei productivități mai 
înalte a administrației naționale". A 
fost inclus un singur nou ministru 
în cabinet — Mohamed El Hafedh 
Enahoui. care a preluat portofoliul 
informațiilor.

Inundațiile din India. A~ 
proximativ 148 de persoane au pierit 
în diferite regiuni ale Indiei în cursul 
inundațiilor provocate de ploile mu- 
sonice — s-a anunțat vineri la Delhi. 
S-a precizat, de asemenea, că au fost 
afectate zone cuprinzind o populație 
de 6,1 milioane locuitori, îndeosebi din 
statele Delhi, Guajarat, Assam. Ra
jasthan și Bengalul de Est. fiind dis
truse recoltele de pe o suprafață de 
773 000 hectare si avariate 69163 lo
cuințe.

A încetat din viață la Til_ 
bingen, în vîrstă de 92 de ani. fn 
urma unui stop cardiac, cunoscutul 
filozof umanist Ernst Bloch. unul 
dihtre cei mai de seamă reprezen
tanți ai filozofiei secolului al XX-lca. 
Lucrarea sa fundamentală. „Princi
piul speranței", critică, de pe poziții 
umanist-utopice, filozofia deznă
dejdii.

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

I UN IMPERATIV AL VIEȚII INTERNATIONALE: 
CREȘTEREA ROLULUI $1 EFICIENTEI 0. N. U.

Pornind, în elaborarea politicii sale, de Ia realitâțile obiective ale epo
cii și urmărind imperativele făuririi unei lumi noi, a libertății tuturor popoare
lor, a egalității și dreptății, colaborării și progresului, România socialistă a 
considerat și consideră că in înfăptuirea acestor deziderate majore un rol și 
o contribuție tot mai sporită revin Organizației Națiunilor Unite. Națiunile lu
mii vor să trăiască în neatirnare, vor pace, securitate, destindere, vor să 
fie eliberate de spectrul războiului, iar acestea sint probleme fundamentale, 
care țin nu de resortul unui stat sau grup de state, ci constituie o cauză 
a tuturor țărilor și popoarelor de pe glob. Astăzi, nici o problemă care 
interesează o națiune sau alta — și cu atit mai mult ansamblul națiuni
lor lumii — nu poate fi discutată și soluționată decit ținmd seama de 
voința și cuvintul tuturor statelor, indiferent de suprafață, orinduire so
cială, potențial economic sau militar, grad de dezvoltare.

Cadrul cel mai larg, cel mai pro
pice pentru materializarea acestui 
principiu, pentru participarea activă 
a tuturor statelor la dezbaterea pro
blemelor vieții internaționale îl con
stituie. fără îndoială. Organizația Na
țiunilor Unite. Creată imediat după 
încheierea celui de-al doilea război- 
mondial, tocmai din dorința po
poarelor de a feri generațiile viitoare 
de repetarea acestui flagel. O.N.U. 
constituie acel for atotcuprinzător 
eare poate să favorizeze exercitarea 
efectivă a dreptului tuturor statelor 
de a lua parte la rezolvarea proble
melor complexe ale omenirii, cen
trul cel mai adecvat pentru gă
sirea unor soluții care să întru
nească cel mai larg consens si. prin 
aceasta, să fie aplicabile in viată.

Pe linia împlinirii acestor dezide
rate, O.N.U. a realizat, in cele peste 
trei decenii de existentă. progrese 
certe pe calea universalizării sale, 
diversificării sferelor de preocu
pări. si activitate. în.tr-un șir de 
probleme majore care au stat în 
atenția orgrmFzatlei au fost adoptate 
documente si rezoluții importante 
pentru stimularea proceselor pozi
tive din viata internațională, pentru 
dezvoltarea unei colaborări multila
terale între națiuni, pentru promo
varea noilor principii ale relațiilor 
interstatale, pentru afirmarea drep
tului imprescriptibil al fiecărui 

popor de a-și hotărî singur des
tinele și căile de dezvoltare. 
Mai ales în ultimul timp, a fost 
acordată o atenție sporită probleme
lor pe care le ridică împărțirea lu
mii in țări bogate și țări sărace, 
persistenta decalajelor, au fost elabo
rate un șir de documente judicioase 
care răspund cerințelor sprijinirii 
efortului propriu de dezvoltare al 
țărilor rămase în urmă, edificării unei 
noi ordini economice internaționale.

în deplină conformitate cu întreaga 
sa politică externă de pace si colabo
rare. România și-a manifestat ade
ziunea integrală fată de telurile si 
principiile O.N.U.. a participat de la 
început la dezbaterea celor mai im
portante probleme înscrise ne agenda 
sesiunilor succesive, a manifestat in 
permanentă inițiativă si spirit de 
conlucrare, afirmindu-se ca un factor 
deosebit de activ in eforturile pentru 
promovarea obiectivelor organizației.

Participarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu Ia sesiunea jubiliară din 
1970, expunerea prezentată cu acel 
prilej — și astăzi de neștirbită ac
tualitate — mesajele adresate cu 
ocazia unor conferințe sau sesiuni 
ale unor orgaaiisme O.N.U., intilnirile 
frecvente cu secretarul general al 
O.N.U., cu alte personalități de con
ducere ale organizației sau organis
melor sale, găzduirea în țara noastră 
a unor importante reuniuni sub 

egida Națiunilor Unite, stabilirea la 
București a unui centru permanent 
de informare, ca și a altor reprezen
tanțe ale O.N.U., subliniază însem
nătatea deosebită pe care România o 
acordă forului internațional. Poziția 
țării noastre, inițiativele și propune
rile românești în problemele centrale 
ale vieții internaționale — destinde-

Organizația Națiunilor Unite trebuie să asigure participarea cu 
drepturi egale a tuturor statelor la soluționarea problemelor care 
confruntă omenirea contemporană și de care depinde instaurarea 
unei păci trainice pe planeta noastră. Ea trebuie să aducă o contri
buție mai activă la generalizarea noilor relații, cu adevărat demo
cratice între toate țările.

NICOLAE CEAUȘESCU

rea în Europa, dezarmarea, educarea 
tineretului în spiritul idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare, lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, edifica
rea noii ordini economice mondiale 
și numeroase altele — au marcat 
importante contribuții la activitatea 
constructivă a organizației, eviden
țiind preocuparea cosistantă a Româ
niei de a nu precupeți nici un efort 
pentru ca O.N.U. nu numai să-și în
deplinească menirea pentru care a 
fost creată, ci să-și sporească tot mai 
mult rolul în desfășurarea vieții in
ternaționale.

Subliniind aspectele pozitive ale 
activității O.N.U., nu se poate trece 
însă cu vederea faptul că O.N.U. nu 
s-a aflat întotdeauna la înălțimea 
așteptării popoarelor în abordarea și 
soluționarea unor probleme arză
toare ale lumii contemporane. Nu 
puține hotărîrl importante adoptate 

de O.N.U. au rămas nerealizate în 
practică ; în unele probleme, inclu
siv de ordin conflictual, au fost 
adoptate uneori hotâriri neiuste. care 
au avut repercusiuni negative în via
ta internațională ; în alte probleme 
cardinale, cum ar fi aceea a dezar
mării. dezbaterile nu evidențiază nici 
un fel de progres.

Tocmai pornind de la cerința creș
terii rolului O.N.U. și sporirii efi
cienței sale, democratizării și îmbu
nătățirii radicale a activității orga
nizației, România a luat încă din 
1972 inițiativa de a înscrie această 
problemă ca punct distinct pe ordinea 
de zi, venind astfel în înțîmpinarea 
unor necesități ' profund resimțite in 
sinul organizației și in însăși viața 
internațională. Acțiunea perseveren
tă, tenace a României pentru stator
nicirea și generalizarea noilor prin
cipii de relații, intre state pe arena 
mondială reflectă viziunea tării 
noastre despre o lume a justiției și 
legalității, iar O.N.U. este concepută 
— potrivit inițiativei respective — 
tocmai ca un instrument in acest 
sens.

Ecoul puternic pe care l-a avut 
această inițiativă, rezoluțiile adop
tate în unanimitate, pe baza ei. sub
liniază pe deplin oportunitatea și 

actualitatea ei. Pe aceeași linie, la 
cea de a 30-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., țara noastră a 
prezentat binecunoscutul document : 
„POZIȚIA ROMÂNIEI CU PRIVIRE 
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEMO
CRATIZAREA ACTIVITĂȚII OR
GANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE, 
LA ÎNTĂRIREA ROLULUI SAU IN

REALIZAREA COLABORĂRII IN
TRE TOATE STATELE, FĂRĂ DE
OSEBIRE DE ORINDUIRE SOCIA
LĂ, A UNEI LUMI MAI BUNE SI 
MAI DREPTE, A UNEI PĂCI 
TRAINICE". Documentul cuprinde, 
după cum se știe, un amplu program 
de măsuri vizînd creșterea rolului 
organizației în viața internațională, 
democratizarea structurilor sale, îm
bunătățirea componentei, funcționării 
și metodelor de lucru ale principa
lelor sale organe, asigurarea reali
zării întocmai a obiectivelor și 
principiilor în baza cărora ac
ționează. folosirea cît mai judi
cioasă a posibilităților de care dis
pune. în scopul de a o face să cores
pundă în măsură cît mai largă ce
rințelor, ca instrument cît mai di
namic și eficace.

Ecoul larg stârnit de propunerile 
românești în rândurile țărilor în curs 
de dezvoltare și nealiniate, care de

țin ponderea numerică principală, ale 
altor membri ai organizației, crearea 
unui organism anume, „Comitetul 
special pentru Carta O.N.U. și creș
terea rolului Națiunilor Unite", pe 
baza unei rezoluții propuse de 
România împreună cu numeroase 
alte state, demonstrează in mod 
concludent caracterul realist al do
cumentului nostru, faptul că proble
mele legate de întărirea rolului Na
țiunilor Unite constituie o preocu
pare generală, reflectind interesele 
tuturor popoarelor.

Tocmai pornind de la aceste inte
rese, se impune, așa cum țara noas
tră, alături de alte state membre, a 
subliniat in repetate rînduri, ca toate 
marile probleme internaționale care 
interesează toate popoarele si anga
jează însesi destinele lor să fie adu
se in cadrul O.N.U. Interesele ome
nirii impun ca Organizația Națiuni
lor Unite să aducă o contribuție tot 
mai sporită la abolirea vechii politici 
de forță, dominație și dictat, la 
instaurarea si generalizarea noilor 
relații, bazate pe egalitate, echitate 
si respect reciproc, la soluționarea 
concretă si efectivă a problemelor 
stringente privind dezarmarea si, in 
primul rind, dezarmarea nucleară, la 
abordarea mai hotărâtă a problemelor 
economice mondiale, la lichidarea 
decalajelor si instaurarea unei noi 
ordini economice si politice mon
diale.

în concepția României, O.N.U. îi 
revine, totodată, un rol sporit nu 
numai în solutionarea acestor pro
bleme cu caracter mondial, ci și in 
rezolvarea, prin mijloace politice, 
pe calea tratativelor, nu prin con
fruntări militare, a diferendelor cu 
caracter local sau regional din diferi
te părți ale lumii, in general la re
zolvarea pe cale pașnică a conflicte
lor de oriunde. în acest sens, este 
de pildă, cunoscut că țara noastră 
se pronunță pentru o contribuție mai 
importantă a O.N.U. Ia reglementa
rea problemei Orientului Mijlociu si 
a altor probleme similare.

Tocmai prin natura lor, asemenea 
probleme, fie cu caracter global, fie 
cu caracter local, necesită participa

Cu convingerea că astăzi, mai mult decît oricînd, cerințele progre
sului și ale transformărilor democratice impun participarea tot mai acti
vă a tuturor statelor, a tuturor națiunilor la rezolvarea problemelor mon
diale, România socialistă, în spiritul orientărilor Congresului al Xl-lea 
al partidului, este hotărîtă să-și aducă și în viitor, cu aceeași vigoare, 
alături de celelolte state membre, contribuția la înfăptuirea țelurilor 
O.N.U., la creșterea rolului organizației în viața politică și economică 
mondială, astfel ca ea să devină un scut de nădejde al păcii și secu
rității, un for larg de înfăptuire a năzuințelor popoarelor de edificare 
a unei lumi a păcii și cooperării, o lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Romulus CĂPLESCU

rea si aportul nemijlocit al tu
turor statelor interesate, care pot a- 
duce o contribuție constructivă, în
deosebi a țărilor mici și mijlocii, ță
rilor in curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate, ce formează marea majo
ritate a țărilor lumii, pentru elabo
rarea de soluții concrete, eficace — 
gradul de eficiență fiind in mare mă
sură dependent tocmai de o aseme
nea largă participare.

Țara noastră acordă o importanță 
deosebită eficientei, pornind, in egală 
măsură, de la dorința ca decizii’ •> 
adoptate să fie efectiv transpuse ) 
viață, ca și de la convingerea că d' 
problema eficacității depind înseși 
perspectivele organizației. Experiența 
defunctei Societăți a Națiunilor a 
arătat tocmai că ineficienta este un 
factor important de diminuare a ro
lului. de scădere a prestigiului și, 
în cele din urmă, de subminare a 
însesi bazelor existentei organizației 
respective.

Sub acest unghi de vedere trebuie 
privită, după părerea tării noastre, 
și problema universalității. Așa cum 
se știe, - în ultimii ani s-au realizat 
pași importanți in direcția universa
lității organizației, care de la 51 de 
membri în momentul constituirii are 
astăzi 147, practic, cvasiunanimitatea 
statelor lumii. Este însă evident că 
noțiunea de universalitate are o sfe
ră mai largă, ea nu se limitează doar 
la cuprinderea tuturor statelor, ci 
implică în mod necesar crearea con
dițiilor unei participări efective, pe 
baza deplinei egalități in drepturi, a 
tuturor statelor membre la Întreaga 
activitate a organizației. în acest 
cadra, desigur, rolul decisiv si pre
rogativele principale trebuie să revi
nă Adunării Generale, ca organul cel 
mai reprezentativ al O.N.U., forul 
unde există condițiile asigurării unui 
caracter larg democratic al dezbate
rilor și elaborării hotăririlor.

Totodată, elaborarea unui cod de 
conduită cu caracter universal, în 
care să fie statuate drepturile și 
obligațiile fundamentale ale tuturor 
statelor, ar contribui, fără îndoială, 
în mod substanțial, la creșterea ro
lului și eficacității O.N.U.
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