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ÎN CINSTEA MARII NOASTRE SĂRBĂTORI
Producții sporite, cu cheltuieli reduse

întreprinderile municipiului Plo
iești, care realizează aproape trei 
sferturi din producția județului Pra
hova. ca si cele din Cîmpina, au fur
nizat. de la începutul anului. în plus, 
economiei naționale, mai multe insta
lații și utilaje pentru foraj-extractie 
Si prelucrare a țițeiului, aproape un 
milion tone produse chimice, energie 
electrică, țesături, mobilă si alte bu
nuri materiale evaluate la 500 mili
oane lei. La rindul lor. formațiile de 
lucru de la exploatarea minieră Fili- 
peștii de Pădure și de sare de la Slă- 
nic-Prahova, pe seama creșterii pro
ductivității muncii, au scos la supra
față. peste prevederi, mai bine de 
20 000 tone lignit și sare-gemă, canti

tate superioară celei înscrise în anga
jamentul inițial asumat pe întregul an.

(Agerpres) 
★

Furnaliștii de la „Victoria" Călan 
au acumulat, de la începutul anului 
și pînă în prezent, o producție supli
mentară de peste 7 000 tone fontă, 
reducind concomitent consumul spe
cific cu aproape 2 kg oocs pe fiecare 
tonă de fontă produsă. La rindul lor, 
lucrătorii din puternicul sector de 
turnătorii al întreprinderii au realizat 
peste plan aproape 700 tone de ci
lindri pentru laminoare. 186 tone ra
diatoare și 2 885 tone piese turnate. 
S-au obținut peste plan 4.8 milioane 
beneficii suplimentare — al căror iz
vor principal îl constituie reducerea 
cu 8.67 lei a cheltuielilor la 1 000 lei 
producție. (Sabin Ionescu).

★

Puternică afirmare a democrației 
socialiste, a rolului conducător 

al clasei muncitoare
■OMÂNIAm s« i jhl

După încheierea adunărilor generale din întreprinderi, in aceste iile 
au loc adunările județene ale reprezentanților muncitorilor, care 
analizează modul cum se înfăptuiesc planul și angajamentele și desemnează 

reprezentanții in Consiliul național al oamenilor muncii

în aceste zile au avut loc în județele Alba. Brașov, 
Buzău, Covasna, Ilfov, Sălaj și Vaslui adunări pentru 
desemnarea reprezentanților direcți ai oamenilor mun
cii în Consiliul național, hotărît a se institui, din inițiati
va secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de către primul Congres al consiliilor oa
menilor muncii care a avut loc la București, în luna 
iulie anul acesta.

La adunări au participat prim-secretarl și membri 
ai comitetelor județene de partid, activiști de partid și 
de stat, membri ai consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderile industriale, de construcții, transporturi, 
comerț și unități de cercetare și proiectare, muncitori, 
maiștri și ingineri, reprezentanți ai organizațiilor de 
masă si obștești.

în cadrul adunărilor, desfășurate sub semnul indi
cațiilor și orientărilor cuprinse în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la primul Congres al Consi
liilor oamenilor muncii. într-un înalt, spirit de exigență 
și responsabilitate, de atașament și dragoste față de 
Partidul Comunist Român și față de secretarul său 
general, s-a analizat modul în care au fost îndeplinite 
sarcinile de plan și angajamentele asumate pe anul in 
curs, măsurile ce trebuie luate pentru pregătirea cores
punzătoare. a realizării în bune condiții a planului pe 
anul 1978 și pe întregul cincinal. Participanții la dez
bateri au subliniat, in cuvintul lor, locul și rolul orga
nelor de conducere colectivă, ca formă larg democra
tică de participare directă și nemijlocită a oamenilor 
muncii la organizarea și desfășurarea întregii activități

de producție, la buna gospodărire a avutului obștesc, 
întărirea proprietății socialiste și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc.

La adunări au fost desemnați să facă parte din Con
siliul național al oamenilor muncii muncitori și 
maiștri fruntași în producție, membri ai consiliilor 
oamenilor muncii, care se bucură de prestigiu și au
toritate în cadrul colectivelor de muncă, care în întrea
ga lor comportare au dovedit maturitate politică, răs
pundere comunistă, spirit constructiv, dragoste de co
lectiv și întreprindere, exigență față de munca lor și, 
a altora, o înaltă conștiință socialistă. Ei au fost aleși" 
din rîndurile muncitorilor si maiștrilor cei mai bine 
pregătiți profesional, ale celor care s-au dovedit pre
ocupați permanent de perfecționarea continuă a acti
vității de producție, exemple demne de urmat de toti 
ceilalți membri ai colectivelor de muncă.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții 
la aceste adunări — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, te
legrame în care exprimă. în numele lor și al colecti
velor de muncă pe care le reprezintă, adeziunea totală 
la politica internă și externă a partidului și statului 
nostru, hotărirea de a acționa cu toată energia și pri
ceperea pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
actualului cincinal, a sarcinilor ce decurg din Progra
mul de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

Pentru mulți — și el 
sint din ce în ce 
mai m-ulți — vizi

tatori sosiți aici din toa
te celelalte județe ale 
țării, Harghita echiva
lează, mai presus de 
toate, cu minunatele sale 
locuri de odihnă si agre
ment. Atrași de Băile 
Tușnad sau Borsec. de 
Lacul Sf. Ana sau LaCul 
Roșu, poposind la Izvorul 
Mureșului sau traversind 
cheile celebre spre pă- 
minturile Bacăului sau 
Neamțului, ei păstrează 
in memoria lor afectivă 
izvoarele, riurile si mun
ții. și amurgurile cu culori 
dulci ale acestei naturi 
bogate si variate in da
ruri. Dărniciei naturale îi 
tine însă o dreaptă cum
pănă generozitatea uma
nă. Și ar trebui să ne 
oprim mai des .si mai în
delung asupra ei. căci 
prin ea a ajuns să ro
dească. să se. împlinească 
și cea dinții. Ar trebui ca 
fiecare dintre noi să ne 
însușim cite ceva din în
vățămintele privirii de 
poet cu care Geo Bogza a 
învăluit Hășmasul Mare, 
muntele din care izvorăsc 
si Mureșul si Oltul, po
trivit cu legenda celor 
doi coconi gemeni, por
niți în căutarea tatălui 
lor. Regele Apelor, unul 
către asfințit, altul că
tre miază-zi ; el, poetul, 
urmînd anume drumul 
șerpuitor spre sud. si toa
te destinele umane pe 

y care Oltul i le-a scos în
V______________________

cale. Mai simplu spus, 
fiecare am putea privi cu 
un ochi de reporter locu
rile pe care fie că le 
parcurgem prima oară, fie 
că le confruntăm cu vizite 
anterioare.

Personal, am revenit la

sute de metri de aici se 
înaltă elegantul acoperiș, 
în curs de construire, al 
unui teren de hochei pe 
gheată — o primă încer
care de a folosi che
resteaua răsinoasă la ase
menea construcții ; si se

HARGHITA

LA NOILE
ADRESE...
Imagini mereu inedite într-un județ 

care, de la un cincinal la altul, 
își dublează forța industrială

Miercurea-Ciuc și Gheor- 
gheni după doi ani, răs
timp suficient pentru a 
surprinde ritmul înnoiri
lor si a mă minuna de 
noul lor peisaj urban, 
lată. îmi scriu însemnă
rile în modemul hotel 
„Mureș" din Gheorgheni, 
inaugurat acum două 
luni ; fereastra mea dă 
spre Casa de cultură a 
sindicatelor, și ea o con
strucție nouă : la citeva

întîmplă ca în imediata 
mea vecinătate să se în
tindă si un nou cartier de 
locuințe. La fel s-a în- 
timplat insă si la Miercu
rea-Ciuc, unde ieșind sea
ra la plimbare am nime
rit pe bulevardul Frăției, 
străjuit de o parte si de 
alta de blocuri ultramo
derne, multe de 11 nive
luri, in spatele cărora ma
caralele uriașe ne înștiin
țau că se construiește în

continuare. Erau multi 
copii pe străzi, muncitorii 
se întorceau din schimb, 
în mare parte tineri și ei. 
unii se îndreptau spre 
căminul de nefamilisti de 
pe strada paralelă. Fap
tele se rinduiesc aproape 
de la sine în semnificații: 
bulevardul Frăției por
nește din dreptul clădirii 
tribunalului orășenesc, 
clădire în care au fost ju
decați odinioară conducă
torii răscoalei țărănești 
din .1934 din valea Ghi- 
mesului. moment impor
tant al luptei de clasă co
mune purtate de români 
și maghiari sub îndru
marea P.C.R. ; iar la ca
pătul aceluiași bulevard 
se deschide panorama 
uneia dintre marile plat
forme industriale din 
oraș, -anume printr-o in
scripție care vestește a- 
vintul construcției indus
triale în cincinalul revo
luției tehnico-stiintifice.

Despre construcția
industrială tin să 
relatez cu deosebire 

în aceste rînduri. din mo
tive bine întemeiate si 
intrucitva polemice. îm
prejurarea din urmă se 
lămurește simplu dacă a- 
vem in vedere proverbia
la înapoiere economică a 
județului. în vremurile 
de mai demult, înapoie
re pe care unii nu

Ion IANOȘ1
(Continuare 
în pag. a V-a)

Harnicul colectiv al întreprinderii 
textile „Oltul" din Sfîntu Gheorghe 
își mobilizează toate forțele pen
tru depășirea planului și a anga
jamentelor asumate. Bilanțul celor 7 
luni din acest an este cit se poate de 
edificator. Textiliștii unității au rea
lizat peste prevederile planului 30 
de tone fire de bumbac și peste 31 000 
metri pătrati țesături din bumbac. O 
bună parte a producției realizate 
peste prevederile planului s-a obți
nut pe seama creșterii productivită
ții muncii — indicatorul productivi
tatea muncii pe angajat fiind depă
șit în această perioadă cu 3 885 lei. 
(Tomori Geza).

Județul Satu Mare 
a îndeplinit planul 

pe 8 luni la export
Colectivele unităților economice 

din județul Satu Mare raportează că, 
în cinstea apropiatei sărbători de la 
23 August, au realizat integral. îna
inte de termen, sarcinile de plan pe 
8 luni la exportul de mărfuri. Pînă 
la sfîrșitul lunii, județul Satu Mare 
va livra suplimentar produse în va
loare de peste 25 milioane lei valută. 
(Octav Grumeza).

Autocamionul 
cu nr. 451500

în ampla întrecere socialistă care 
se desfășoară în întimpinarea zilei 
de 23 August, la întreprinderea de 
autocamioane din Brașov a fost 
realizat oel de-al 451 500-lea autoca
mion de la începutul fabricației. 
Demn de subliniat este faptul că, 
din totalul autocamioanelor produse 
aici. 68 000 sint autocamioane echi
pate cu motor diesel, din care 15 200 
autocamioane si autotractoare grele, 
dotate cu motor de 215 CP. (Nicolae 
Mocanul.

A trecut mai bine de o lună de la 
încheierea lucrărilor marelui forum 
al clasei muncitoare — Congresul 
consiliilor oamenilor muncii •— și 
hotărîrile adoptate, ideile si indica
țiile de o deosebită însemnătate 
principială si practică date cu acest 
prilej de secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, privind adâncirea si per
fectionarea democrației muncitorești, 
creșterea rolului si răspunderii orga
nelor colective de conducere din uni
tăți. îmbunătățirea generală a între
gii activități economice, rodesc din 
plin în viată, pe tărîmul fertil al 
muncii, al producției materiale. O

expresie elocventă în acest sens o 
constituie puternicul avint al. intre-, 
cerii socialiste desfășurate în cinstea 
apropiatei noastre sărbători naționale 
— ziua de 23 August — succesele tot 
mai importante obținute de colecti
vele de oameni ai muncii în reali
zarea olanului si a angajamentelor 
pe acest an. în înfăptuirea obiecti
velor Congresului al Xl-leaal parti
dului. în înflorirea patriei noastre 
socialiste.

După cum se știe, la scurt timp 
după congres s-au desfășurat adună
rile generale ale oamenilor muncii 
din întreprinderile industriale. de 
construcții, transporturi, din institu

tele de cercetare si inginerie tehno
logică si dip alte unități. la cave ap 
participat sute Si sute de mii de oa
meni ai muncii ; prin caracterul lor 
larg reprezentativ, prin problematica 
de mare importantă, economieo-so- 
cială abordată, prin exigenta si pro
funzimea cu care au analizat atît
realizările cit si neajunsurile din ac
tivitatea productivă, prin respon
sabilitatea și spiritul angajant cu 
care au fost examinate sarcinile
ce revin 
hotăririlor 
oamenilor

colectivelor în lumina 
Congresului consiliilor 

muncii, adunările ge-
(Continuare în pag. a IV-a)

Irigații-pe toate terenurile 
amenajate !

In pagina a lll-a : Raidul nostru in unități agricole din județul Constanța

Platforma industrials din Miercurea-Ciuc — o imagine semnificativă pentru ritmurile de dezvoltare ale județului Harghita

COLECTIVELE 
DE MUNCĂ 

AU DECIS - 
TREBUIE ÎNFĂPTUIT! 
în spiritul exigenței 
și democrației mun
citorești se cere ac
ționat pretutindeni 
pentru buna orga
nizare a activității 
și realizarea exem

plară a planului 
la toți indicatorii

ÎN PAGINA A 11I-A

La I.A.S. Amzacea, județul Constanța, irigarea lucernei se face cu aripi de udare autopropulsate, care sint 
deplasate mecanizat de pe o poziție pe alta

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE:

• Cuvîntul cititorilor, cu- 
vîntul oamenilor muncii
• Din viața partidelor co
muniste și muncitorești

. • De pretutindeni

EXIGENTELE CODULUI ETIC

0 LEGE GUVERNATĂ DE SPIRITUL 

ECHITĂȚII SOCIALISTE 

un stimulent pentru activitate rodnică, 
îndelungată, pusă în slujba prosperității țării

Asigurările sociale. în funcție de 
modul în care sint folosite de socie
tate. pot constitui un factor de in
fluențare pozitivă a dezvoltării eco
nomiei sau. din contră, pot deveni o 
frînă. Astfel, pensiile, care sint o 
prestație în cadrul asigurărilor so
ciale. pot stimula sau limita folosirea 
forței de muncă, o pot menține în 
activitate, folosind-o cu eficientă ri
dicată sau o pot îndepărta în mod 
nejustificat de la activitatea creatoa
re. Un sistem de pensionare care nu 
tine cont de etapele de dezvoltare a 
economiei, de necesitatea mobilizării 
intense a forței de muncă poate in
fluenta negativ mersul înainte al so
cietății. limitînd înseși posibilitățile 
de creștere a bunăstării generale si 
ale fiecărui cetățean în parte. Refe- 
rindu-ne la pensionarii de limită de 
vîrstă. persoanele respective nu erau

prin vechea legislație stimulate să ră- 
mînă cit mai mult timp în activitate, 
ci. dimpotrivă, să aștepte virsta de 62 
de ani — bărbații sau 57 de ani — 
femeile, după care să poată cere în
scrierea la pensie. Cerînd pensionarea, 
de fapt, aceste persoane nu se gîn-

Cu privire la prevederile 
Legii pensiilor 

și Decretului de majorare 
a pensiilor

Din tabel în tabel sau de la om la om?
Acțiunea de

Trecuseră aproape două 
luni de cînd zece tineri, li
berați potrivit Decretului 
de amnistie, pășiseră pe 
porțile întreprinderii de au
toturisme Pitești, cu rostul 
de a se încadra în mediul 
tonic, muncitoresc al aces
tei unități, aspirând să-și 
recapete demnitatea cetă
țenească prin muncă cinsti
tă. Un colectiv special con
stituit — întrunind factorii 
cei mai reprezentativi pen
tru atmosfera de omenie, 
seriozitate și responsabilita
te muncitorească din Între
prindere — s-a îngrijit ca 
tinerii să se bucure. încă 
din prima zi. de toate con

reeducare impune răspundere, eficiență, metode de muncă revoluționare
dițiile spre a-și reorienta 
viata, pină atunci în derivă. 
Au fost repartizați în sec
ții. potrivit calificării și ap
titudinilor lor. încredințați 
unor maiștri reputați, cu- 
noscuți că au crescut 
numeroși „puleti". în pre
zent muncitori calificați, de 
nădejde. Și. încet-incet. dar 
vizibil. în comportarea celor 
încredințați spre reeducare 
a început să se facă simtită 
încrederea în propria utili
tate socială, să apară mu
guri ai mindriei de om 
cinstit. De om util. De om 
ce poate spune, cu fruntea 
sus. oricui : „mă duc la uzi
nă", „vin de la uzină".

— Pe Stelian D. l-am în
tâmpinat cu zicala mea pre
ferată : „munca face omul 
om și altoiul pomul pom"

tuie o problemă. Pus serios 
la treabă. îndrumat atent, 
prinde rădăcini bune.

— Parcă a trecut un an

Însemnări desprinse din activitatea 
organizațiilor U.T.C. din Pitești

— ne spune șeful de briga
dă Nicolae Rotaru, secretar 
al biroului organizației de 
partid din secția caroserii. 
Cred că în curînd bă
iatul n-o să mai consti

de atunci și nu sint nici 
două luni ! — mărturisește 
tînărul S.D. Au fost și vor
be bune, au fost si d-alea 
mai aspre... Dar mi-am dat 
seama că toti de-aici inii

vor binele. Că nu-mi pot 
permite să greșesc. Acum, 
dac-ar fi să-mi zică cineva 
să-mi schimb rostul, rostul 
cel nou. mi-ar fi tare greu.

Și evocă grija tuturor 
care i-au călăuzit pașii spre 
muncă — tovarășii de la 
oficiul de plasare a forțelor 
de muncă, de la serviciul 
personal, șeful secției caro
serii,. secretarul de partid, 
care-i este si șef de briga
dă. normatorul. cei trei cu 
care lucrează la agregat... 
Dar. în mod surprinzător, 
tînărul nu amintește nimic 
despre vreo implicare a ac
tivității organizației U.T.C. 
în viata lui. Discutăm acest

„lapsus" cu tovarășul Lu
cian Tudose. însărcinat 
de biroul comitetului U.T.C. 
să se ocupe de procesul re
educării tinerilor în cauză. 
Nu-i vine să creadă că 
cel puțin secretarul U.T.C. 
pe secție n-a discutat „mă
car o dată" cu S. D. Noul 
venit continuă să ridice din 
umeri cu nedumerire : „Se 
poate, dar... nu-mi amin
tesc".

Să admitem că o aseme
nea discuție a avut loc. 
Care i-ar fi fost eficienta

Laurențiu DUȚĂ
(Continuare în pag. a IV-al

deau să se retragă din activitate ; 
multe dintre ele doreau ca după pen
sionare să muncească în continuare, fie 
la vechiul loc de muncă, fie în alt 
loc. obținînd .pe lingă pensia integra
lă sau jumătate din ea si retribuția 
pentru munca prestată. In acest' fel. 
aportul lor social se diminua prin 
faptul că. fiind considerați angajați 
provizorii, nu mai aveau aceeași res
ponsabilitate și nici aceeași inițiativă, 
fiind folosiți de regulă la munci de 
rutină. Societatea noastră este profund 
interesată ca fiecare membru al său 
să contribuie din plin la creșterea 
prosperității generale, cit si a propriei 
prosperități, printr-o activitate crea
toare. îndelungată, pe măsura posibi
lităților fizice și intelectuale, atît timp 
cît dorește și cit este în măsură să 
muncească. Desigur, orice risipă este 
de condamnat, dar irosirea potenția
lului de creație al omului este cea 
mai dăunătoare și de neadmis. contra
venind grav intereselor generale, cît 
și celor personale. Pe de altă parte, 
veniturile acestor pensionari angajați, 
comparativ cu ale unor persoane ac
tive care lucrau la același loc de 
muncă, erau mai mari cu pînă la 80 
la sută, deși cel care lucrează în mod 
activ, nu în calitate de pensionar, are 
mai multă răspundere, iar sarcinile 
de plan sint atribuite persoanei ac
tive. nu pensionarului încadrat.

Deși este știut că maximum de 
efort, de aport social și capacitate de

muncă îl au oamenii între 35 și 50 de 
ani. societatea asigura un cîstig de 
aproape două ori mai mare pentru 
ce;i care se pensionau și’ apoi se 
reangajau.

Pornind pe de o parte de la nece
sitățile economiei naționale, iar pe 
de altă parte de Ia dorința oamenilor 
de a continua activitatea, in special a 
bărbaților, ținînd cont și de faptul 
că media de vîrstă a evoluat mult în 
ultima perioadă, iar starea de sănă
tate și puterea de muncă au sporit 
în decursul anilor, noua lege pre
vede posibilitatea ca oamenii să-și 
continue activitatea încă 3 ani de la 
virsta care le dă dreptul la pensie, 
puțind lucra astfel în condițiile unei 
participări depline la viața social- 
eeonomică a țării, nu ca un pensionar 
reangajat, considerat angajat provi
zoriu. După această perioadă, persoa
nele respective vor putea ieși la pen
sie, avind dreptul să fie folosite în 
continuare numai în mod temporar, 
pentru executarea unor lucrări nece
sare instituției sau întreprinderii 
respective.

La apariția noii legi existau în ac
tivitate circa 150 000 de oameni avind 
dubla calitate de pensionari și de 
persoane încadrate cu contract de 
muncă. Persoanele respective au ce
rut să lucreze în continuare primind 
retribuția respectivă și renuntînd la 
pensie, pînă la împlinirea vîrstei de 
65 de ani bărbații și 60 de ani fe
meile. Aceasta va crea condiții per
soanelor respective să nu treacă în 
categoria persoanelor inactive, ci «A-si 
continue munca.

In alte țări sistemele de pensii nu 
stimulează oamenii să-și continue 
activitatea. Ei au dreptul să se reîn
cadreze doar la vîrste foarte înainta
te, cînd practic nu mai au puterea 
de muncă necesară. In Anglia, bună
oară, pensionarii nu au dreptul să se 
reîncadreze decît după 70 de ani (65

Letitia IONESCU 
director general 
al Direcției generale 
de asigurâri sociale, 
pensii și asistențâ socialâ 
din Ministerul Muncii

(Continuare în pag. a Il-a)
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23 AUGUST—moment de răscruce în destinele națiunii

Egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor
uncii, fără deosebire de naționalitate

*1944 4977 - izvor de forță al construcției socialiste
De la primii pași pe arena poli

tică a țării. Partidul Comunist Ro
mân a inserts, ca o componentă 
esențială a strategiei și tacticii salo 
în lupta revoluționară, făurirea 
unității tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate. 
Partidul a pornit in această privin
ță de la ideea marxism-leninismu- 
lui potrivit căreia rezolvarea pro
blemei naționale constituie o parte 
integrantă a luptei pentru transfor
marea revoluționară a societății, iar 
unitatea tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, o 
importantă premisă a succesului 
acestei lupte. Partidul Comunist 
Român și-a fundamentat linia po
litică în problema națională pe rea
litatea istorică a existenței, de mul
te secole, pe teritoriul patriei noas
tre, alături de poporul român, a 
unor populații de alte naționalități, 
intre care s-au stabilit raporturi de 
strinsă colaborare în muncă și în 
luipta pentru o viață mai bună, 
pentru progres social. Tot ceea ce 
s-a realizat pe pămintul României 
este rodul acestor eforturi și al 
jertfelor date în comun de toți fiii 
patriei, fără deosebire de naționa
litate.

își găsesc expresie în acestea 
consecvența eforturilor P.C.R. pen
tru asigurarea deplinei egalități in 
drepturi, pentru apărarea interese
lor tuturor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, demas
carea politicii discriminatorii a cla
selor exploatatoare, combaterea 
energică a șovinismului și națio
nalismului practicat de cercurile 
reacționare, fie românești, fie ale 
naționalităților. Faptul că in rându
rile partidului s-au aflat alături de 
muncitorii, țăranii, intelectualii ro
mâni și oameni ai muncii maghiari, 
germani, evrei, sîrbi și de alte na
ționalități care au luptat impreună, 
pină la suprema jertfă, pentru apă
rarea intereselor vitale ale patriei 
comune exprimă, prin forța reali
tății de necontestat, justețea și con
secvența politicii naționale a parti
dului.

Tocmai pe baza politicii sale jus
te, marxist-leniniste, respingind cu 
fermitate practicile claselor exploa
tatoare de învrăjbire pe criterii na
ționale a celor ce muncesc, P.C.R. 
a reușit să realizeze unirea tot mai 
strinsă a forțelor democratice și 
progresiste ale poporului român și 
ale naționalităților conlocuitoare. 
In perioada interbelică, la chema
rea comuniștilor, muncitorii ro
mâni. maghiari și de alte naționa
lități au luptat Înfrățiți în marile 
greve di.n anii 1929 și 1933 : s-au 
aflat impreună in demonstrațiile de 
amploare împotriva fascismului din 
anii 1936 și 1939 ; țăranii români și

maghiari au stat umăr la umăr în 
răscoalele din valea Ghimeșului. 
Organizația oamenilor muncii ma
ghiari (MADOSZ) a încheiat o 
strânsă alianță cu P.C.R.. considerând 
că numai impreună toți cei ce 
muncesc, fără- deosebire de națio- 

■ nulitate, iși pot soluționa proble
mele vitale și pot asigura progresul 
patriei comune.

în înfăptuirea liniei partidului în 
problema națională a avut o mare 
Însemnătate înlăturarea unor teze 
și aprecieri greșite, care ignorau as
pecte și trăsături fundamentale ale 
procesului de constituire a statului 
național român unitar, stadiile evo
luției sale economico-sociale, re
flectau insuficienta cunoaștere a is
toriei și realităților naționale, 
fiind îndeosebi consecințele unor

nea largă a oamenilor muncii din 
rândul naționalităților, care vedeau 
în aceasta garanția făuririi unei so
cietăți noi, de reală egalitate în 
drepturi pentru toți fiii patriei ; in 
același timp, ea a sporit autorita
tea partidului și în rândurile oame
nilor muncii români, care repu
diau practicile discriminatorii pro
movate de clasele exploatatoare șt 
de partidele acestora.

Ca urmare, baza largă, de masă 
a mișcării revoluționare conduse de 
partid a sporit și mai mult, inclu- 
zînd, practic, întregul popor munci
tor ; la marile bătălii pentru cuce
rirea puterii, înfăptuirea reformei 
agrare, democratizarea aparatului 
de stat, refacerea economiei au par
ticipat toți cei ce muncesc, indife
rent de naționalitate.

ce pe scară centrală și locală, drep
tul la învățătură gratuită pe toate 
treptele școlii, dreptul la asigurarea 
sănătății, a bătrâneții și alte ase
menea drepturi, care reflectă esen
ța profund democratică și umanis
tă a societății noastre.

„Politica ....................
partidului in problema națională — 
sublinia — •
Ceaușescu — se reflectă în primul 
rind în repartizarea forțelor de 
producție, în dezvoltarea industrială 
a tuturor județelor țării — ceea ce 
asigură condiții materiale de reali
zare a egalității depline in drep
turi — precum și în dezvoltarea 
învățămintului, culturii și artei, a 
celorlalte activități sociale în limba 
proprie". Consecvența acestei ori
entări se reflectă exemplar în li-

marxist-leninistâ a

tovarășul Nicolae

Originalitate și spirit creator in politica 
partidului de transformare revoluționară 

a societății românești
amestecuri din afară în elaborarea 
strategiei și tacticii revoluționare a 
P.C.R.

Frăția și solidaritatea dintre oa
menii muncii români și cei apar- 
ținind naționalităților conlocuitoare 
s-au cimentat și mai puternic in 
marile lupte sociale duse în peri
oada de după eliberare, pentru in
staurarea puterii populare. însem
nătatea acordată acestei probleme 
s-a vădit din. însuși faptul că prac
tic imediat după 23 August 1944, 
prin eforturile directe, ferme și stă
ruitoare ale P.C.R. au fost abolite 
toate legile discriminatorii care 
privau de drepturi naționalitățile, 
în februarie 1945 fiind adoptat Sta
tutul naționalităților. Reprezentanții 
oamenilor muncii din rândul națio
nalităților au făcut parte din guver
nul democratic instaurat la 6 mar
tie 1945, au fost aleși pe listele for
țelor democratice in Adunarea 
Deputaților constituită în 
totodată, s-au pus bazele învăț 
mintului de stat în limba maternă 
pentru naționalități.

Aceasta a avut o mare însemnă
tate pentru întreaga desfășurare a 
procesului revoluționar, pentru uni
rea tuturor forțelor poporului mun
citor. Politica partidului a avut un 
puternic ecou și și-a atras adeziu-

Cucerirea întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare și cei
lalți oameni ai muncii, lichidarea 
exploatării omului de către om și 
instaurarea relațiilor sociale bazate 
pe proprietatea obștească, democra
tizarea profundă a vieții de stat au 
constituit temeliile soluționării de
pline, pe toate planurile, a proble
mei naționale in țara noastră. Mă
surile adoptate de Partidul Comu
nist Român pornesc de la aprecie
rea științifică a condițiilor specifice 
ale țării noastre — stat național 
unitar, peste 88 la sută din locui
tori fiind româna, iar circa 12 la 
sută aparținînd 
conlocuitoare — de unde decurg 
necesitatea cimentării prieteniei; 
frăției și colaborării intre toți cei 
ce muncesc, lichidarea oricărei 
discriminări naționale, asigurarea 
egalității depline a tuturor cetățe
nilor patriei.

.Si - C1 - XS&
dar a și realizat un ansamblu de 
măsuri politice, -economice, cultura
le, sociale care garantează efectiv- 
tuturor membrilor societății, fără 
nici un fel de deosebire de origine: 
națională, toate drepturile funda
mentale — dreptul la muncă, drep
tul la conducerea treburilor publi-

naționalităților

acestea asigură participarea lor 
efectivă și în condiții de deplină 
egalitate la adoptarea deciziilor, la 
conducerea societății.

Este o mindrie a statului nostru 
socialist politica de dezvoltare a 
vieții cultural-artistice, spirituale a 
tuturor oamenilor muncii, de înflo
rire a valorilor culturale ale națio
nalităților conlocuitoare. Acestea 
dispun de scoli, licee si facultăți 
unde tinerii pot să învețe în limba 
maternă : există, de asemenea, tea
tre de stat in limbile maghiară, 
germană, idiș, mii de formațiuni ar
tistice de amatori oare cultivă tra
dițiile culturale ale diferitelor na
ționalități. Festivalul național 
„Cîntarea României" a înfățișat un 
convingător tablou al înfloririi spi
rituale a tuturor grupurilor națio
nale din patria noastră, a căror 
creație formează o parte compo
nentă a patrimoniului spiritual co
mun al României socialiste. De a- 
semenea, numeroase cărți, reviste, 
ziare tipărite în limbile naționali
tăților- conlocuitoare atestă via și 
rodnica activitate culturală a aces
tora, exprimând în graiuri și forme 
diferite idealul comun al construi
rii socialismului și comunismului.

Toate aceste înfăptuiri au avut și 
au ca rezultat cimentarea și dez
voltarea continuă în forme superi
oare a frăției de nezdruncinat din
tre oamenii muncii români și ai 
naționalităților conlocuitoare, ceea 
ce constituie una din temeliile trăi- 
niciei și forței orinduirii noastre 
socialiste, un factor de accelerare 
a progresului țării. Oamenii mun
cii maghiari, germani și de alte 
ționalități consideră Republica 
clalistă România drept patria 
comună, mamă devotată pentru 
fiii ei, neprecupețind nimic pentru 
a asigura mersul ei înainte. în con
știința locuitorilor- României socia
liste s-a înrădăcinat adine ideea că 
numai aci, pe acest pămînt, pe care 
s-au născut și a cărui înflorire o 
asigură, prin unitatea și frăția ce
lor ce muncesc fără deosebire de 
apartenență națională se pot rea
liza obiectivele insuflețitoare, în
drăznețe, ce și-au găsit consacrarea 
în Programul partidului.

înflorirea națiunii noastre socia
liste este o confirmare strălucită a 
politicii profund științifice, crea-

niile directoare ale actualului cin
cinal. care asigură o distribuire ar
monioasă a forțelor de producție 
pe ansamblul țării, prin împletirea 
criteriilor de ordin social cu cele 
de eficientă economică. în așa fel 
ca toate județele să realizeze pînă 
în 1980 producții industriale de cel 
puțin 10 miliarde lei. Aceasta dă 
posibilitate ca un număr tot mai , 
mare de cetățeni să poată să-și va 
lorifice cit mai eficient capacitățile 
creatoare, să primească o retribuție 
pe măsura muncii depuse și să be
neficieze de avantajele civilizației 
socialiste, să-și ridice continuu ni
velul de trai.

Asigurarea deplinei egalități în 
domeniul politic își găsește expre
sie în faptul că reprezentanți ai 
naționalităților sînt aleși în forul 
suprem legislativ — Marea Adunare 
Națională, în Consiliul de Stat. în 
consiliile populare județene, orașe- țoare urmate timp de multe de- 
ne-ști, comunale, fac parte din t>—-----
vern și din alte organe ale admi
nistrației centrale și locale, din 
consiliile oamenilor muncii din în-S 
treprind^ri ; constituirea Consiliilor j 
naționalităților și participarea lor ia’ 
Frontul Unității Socialiste creează 
premise și mai ample pentru. acti
vizarea politică a oamenilor 
cii de diferite naționalități.

na- 
So- 
lor 

toți

gurâw^cenii de Partidul Comunist Român, 
mi-’ stegarul celor mai nobile idealuri 

umaniste pe care poporul roman 
le-a promovat de-a lungul existen
ței sale milenare, găsindu-și o ex
presie deplină in condițiile edifică
rii socialismului și comunismului.

Prof. univ. dr. 
I. ȘERBANESCU

mun-
Toate

INVITAȚIE PE LITORAL

Oficiile județene de turism din întreaga țarâ și I.T.H.R. București dispun de locuri pentru odihnă cu sejur în 
a doua parte a lunii august, precum și pentru luna septembrie în stațiunile de pe litoral, cu cazare în 

hoteluri. Se acordă reducere de tarif la transportul pe C.F.R. cu 50 la sută

LA BOTOȘANI Se extinde prestarea

serviciilor pentru populație
Urmare a concretizării măsurilor 

stabilite de Consiliul județean Boto
șani pentru coordonarea activității 
cooperatiste, rețeaua de prestări ser
vicii către populație a cunoscut, in 
ultimul timp, o largă dezvoltare in 
orașele și satele județului. Astfel, 
dacă în anul 1970, la nivelul coope
rației de consum existau doar 29 
profile prestatoare de servicii, numă
rul acestora este în prezent de 50, 
urmînd ca, pină la finele actualului 
cincinal, să ajungă la 70. în conse
cință, volumul prestărilor de servicii 
ale cooperației de consum va cunoaș
te, în 1980 față de 1970, O creștere 
de peste 500 la sută. Această creștere 
se va obține îndeosebi pe seama 
diversificării și îmbunătățirii cu noi 
profiluri a activității prestărilor de 
servicii de la sate, asigurindu-se ast
fel repararea si întreținerea bunuri
lor electro-casnice din folosința ță
rănimii cooperatiste, a locuitorilor din 
mediul sătesc.

Cu o cotă substanțială in acest ritm 
accelerat de dezvoltare a prestărilor 
de servicii din județul Botoșani se în
scrie și cooperația meșteșugărească. 
Valoric, în anul 1980, prestările de 
servicii ale cooperației meșteșugă
rești vor fi cu 68,2 la sută mai mari

decît in 1970. Această dezvoltare este 
practic asigurată încă de pe acum. 
Așa de exemplu, pînă în prezent, 
serviciile efectuate în curățătorii și 
spălătorii chimice înregistrează o 
creștere de 57,6 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. In 
construcții, comparativ cu rezultatele 
obținute în anul anterior, creșterile 
se situează la 41,9 la sută, iar în do
meniul reperațiilor auto-moto — la 
98,7 la sută. Totodată se manifestă o 
vădită grijă pentru acoperirea cu u- 
nități prestatoare de servicii a noi
lor cartiere de locuințe, atît în mu
nicipiul Botoșani, cît și în celelalte 
orașe ale județului.

în strinsă corelație cu cele două 
organizații cooperatiste iși dezvoltă 
activitatea prestatoare și uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole de 
producție. Următorii indicatori sin
tetici sînt, in acest sens, elocvenți. 
Astfel, în anul 1980, producția indus
trială globală ce se va realiza în a- 
cest sector va fi cu 50,2 la sută mai 
mare decit în 1976, numărul secții
lor prestatoare de pe lingă cooperati
vele agricole de producție ridieîn- 
du-se la 565 și cuprinzînd aproape 
5 000 cooperatori. (Silvestri Ailenei, 
corespondentul „Scînteii").

(Urmare din pag. I)

de ani femeile), in S.U.A. —după 72 de 
ani, în Canada — după 70 de ani etc.

Tot in ideea stimulării continuării 
activității la locul de producție, prin 
noua lege s-a prevăzut sporirea pro
centului care se acordă pentru fie
care an lucrat peste limita de vechi
me. respectiv 30 de ani bărbații și 
25 de ani femeile, acordîndu-se 1 la 
sută in plus pentru fiecare an din ur
mătorii 5 ani, față de 0,5 la sută cit 
se prevedea în vechea lege.

în ce privește cuantumul pensiilor 
pentru limită de virstă si vechime 
integrală, potrivit noii legi, acesta a 
rămas în general același ca și in tre
cut. Au înregistrat o ușoară scădere 
pensiile aferente retribuțiilor tari
fare de peste 3 000 lei. Prin Decre
tul’ de majorare a pensiilor însă, 
care cuprinde toate categoriile de 
pensionari, se vor evita decorelările 
intre pensionarii ieșiți după vechiul 
sistem și cei care au ieșit sau vor 
ieși la pensie după noul sistem. în 
urma majorării pensiilor — în acest 
cincinal. în medie cu 23.2 la sută — 
un procent mai mare s-a prevăzut 
pentru pensiile mici, ceea ce a per
mis creșterea pensiei medii nominale 
de asigurări sociale de la 771 lei. cit 
a fost in anul 1975. la 950 lei in 1980. 
Drept rezultat, numai prin sistemul 
pensiilor de asigurări sociale de stat 
pensionarii urmează să beneficieze in 
cursul acestui cincinal de venituri 
bănești superioare cu 52,1 la sută 
fată de cincinalul anterior. sporul 
absolut de venituri ridicindu-se la 
aproape 30 miliarde lei.

Noua lege tratează într-un mod 
superior și problema pensionarilor 
de invaliditate. în special a celor de 
gradul III — care au pierdut parțial

capacitatea de muncă. în vechea lege, 
aceștia aveau dreptul să mențină 
pensia fără să mai fie in activitate. 
Ținind seama de posibilitățile eco
nomiei noastre, nivelul pensiei lor nu 
era satisfăcător, pensia renrezen- 
tind cam 35—40 la sută din retribu
ția avută. Drept urmare, acești in
valizi nu mai constituiau un sprijin 
real, pentru familie. în noua lege.

muncă și considerindu-se activi, și 
sănătatea lor se va reface mai ușor, 
fiind între oameni. în colectivitate si 
nu izolați.

De multe ori se confundă o boală 
cu o invaliditate. Folosind o maladie, 
pe care unii o aveau într-o formă 
sau alta, unele persoane încercau — 
si chiar reușeau. în mod abuziv — 
să o transforme în invaliditate. Și

participarea oamenilor muncii la ac
tivitatea comisiilor de pensii din în
treprinderi. în acest fel ieșirea la 
pensie va fi discutată in cadrul co
lectivelor de muncă, oamenii putînd 
fi sfătuiti să continue activitatea, să 
fie ajutați, dacă au unele dificultăți 
care îi împiedică să lucreze. In plus, a- 
ceste comisii vor participa la întoc
mirea dosarelor de pensii, puțind

0 LEGE GUVERNA TĂ DE SPIRITUL 
ECHITĂȚII SOCIALISTE

stabilindu-se obligația întreprinderi
lor de a menține oamenii invalizi in 
activitate, de a le găsi locuri de 
muncă corespunzătoare, persoanele 
respective vor fi in continuare prin
cipalul sprijin al familiei, aducînd 
importante venituri. în plus, prin 
menținerea in activitate, toți acești 
oameni vor avea conștiința că sint 
încă utili societății, fapt ce îi va 
ajuta să se refacă mai repede decit 
dacă ar sta in afara muncii, dominați 
de sentimentul inutilității.

Persoanele care au jumătate din 
capacitatea de muncă, fiind in acti
vitate. vor fi controlate permanent 
de către medici pentru a le urmări 
refacerea sănătății si a capacității de 
muncă. Avînd create condiții de

atunci, la adăpostul acestei invalidi
tăți. fals create, aceste persoane ob
țineau in mod nedinst.it. ani la rind, 
importante venituri. Odată aiunsi la 
virsta de pensionare de limită de 
virstă, acești „invalizi", unii chiar de 
gradul II. uitau că sînt invalizi, pre- 
tinzind că sint capabili să muncească 
cu normă întreagă — si chiar erau 
capabili incă de cind erau ..invalizi", 
în acest fel ei ajungeau să obțină 
venituri ce întreceau adeseori cu 
mult retribuția avută înainte de pen
sionare. Era un aspect de totală ine
chitate socială, care în mod cores
punzător a fost îndepărtat orin noile 
prevederi ale legii pensiilor.

Pentru prima oară în legislația a- 
sigurărilor sociale se prevede contro
lul direct al maselor, concretizat in

exercita astfel și un control asupra 
celor care vor să iasă la pensie fără 
să îndeplinească condițiile legale. Ele 
au totodată dreptul să semnaleze 
conducerilor de unități orice nereguli 
in legătură cu întocmirea actelor de 
pensie, venind astfel in sprijinul 
celor ce se pensionează. Este o mă
sură luată in spiritul democrației 
noastre socialiste, care conferă colec
tivelor de muncă o responsabilitate 
din ce in ce mai mare in întreaga 
activitate. Ieșirea la pensie nu este 
o etapă oarecare din viata unui om. 
ci este un moment de mare impor
tantă. ireversibil intr-un fel. de tre
cere de la perioada activă la inacti
vitate. de care depinde însăși viata 
de mai tirziu a omului respectiv. Și 
acest lucru trebuie să intereseze so
cietatea în ansamblul său.

O rezolvare corespunzătoare dă 
noua lege si încadrării oamenilor 
muncii pe grupe de muncă. Celor 
care au activat in locurile din gru
pele I si II de muncă pînă la 1 iu
lie li se menține această încadrare 
pentru perioada lucrată pînă acum, 
chiar dacă locurile de muncă respec
tive nu au fost preluate ca atare în 
noua legislație deoarece între timp 
condițiile de muncă s-au îmbunătă
țit. Noua reîncadrare a locurilor de 
muncă are in vedere condițiile ac
tuale si ea se aplică la cei care vor 
lucra de acum incolo in respectivele 
locuri de muncă. Așadar, grupa de 
muncă înscrisă in carnetul de mun
că rămine valabilă la calcularea 
pensiei pentru perioada muncită 
pină acum. Pentru perioada de acum 
înainte se va lua în. calcul noua gru
pă de muncă prevăzută de lege.

Persoanele din grupele I și II de 
muncă care au dreptul, conform le
gii, să ceară pensionarea la o virstă 
mai mică pot. de asemenea, să ră- 
mîn.ă in activitate o perioadă de încă 
5 ani in locuri de muncă mai ușoare 
(de exemplu, minerii pot lucra la 
suprafață în orice fel de muncă) , ve
chimea respectivă din aceste noi 
condiții luindu-se în calcul ca ve
chime in grupa I sau a Il-a de mun
că. după locurile in care au lucrat 
anterior.

în ansamblul său. noul sistem de 
pensii asigură oamenilor muncii la 
virsta pensionării sau in caz de inca
pacitate de muncă condiții materiale 
corespunzătoare unui trai civilizat, pe 
măsura contribuției aduse de fiecare 
la locul de muncă, 1a dezvoltarea 
economică, la prosperitatea societății 
noastre.

Cuvîntul 
cititorilor, 

CUVÎNTUL 

OAMENILOR

MUNCII

în interesul bunului mers 
al economiei nuționule

O barieră... 
păgubitoare

ING. ION RADULESCU, strada 
Dr. Marinescu nr. 14, orașul Ca
racal, județul Olt :

în partea de est a orașului nos
tru, peste calea ferată, s-au am
plasat și modernizat, în ultimii 
ani, numeroase unități economice, 
construindu-se aici o adevărată 
platformă industrială. Legătura cu 
orașul și cu toate unitățile din 
partea de vest a acestei zone in
dustriale se făcea prin strada V. 
Alecsandri, traversată cam la ju
mătate de trecerea de nivel peste 
calea ferată, cu circulație dirijată.

Cu prilejul lucrărilor de moder
nizare a gării, cu cîțiva ani în ur
mă, această trecere de nivel a fost 
închisă. La început, s-a zis, tempo; 
rar. Dar nici pină astăzi n-a mai 
fost redeschisă. Din această cauză, 
circulația auto între cele două zone 
ale orașului (și, se știe că se exe
cută un mare volum de transport 
de mărfuri cu mijloace auto) se 
desfășoară pe o rută ocolită de 5—7 
km pe la trecerea de nivel peste 
calea ferată de la km 153, unde, 
de asemenea, bariera stă închisă, 
după calculele mele, circa 33 minu
te pe oră. Un astfel de ocol și aș
teptările îndelungate la această ba
rieră sint total neeconomicoase și 
păgubitoare pentru stat. De pildă, 
autobaza de transport și autogara 
Caracal sînt amplasate lîngă gară 
și sînt vecine cu întreprinderea de 
livrare a produselor petrolifere 
(Competrol), între ele fiind doar li
nia de cale ferată. Pentru un trans
port de combustibil de trei tone, 
să zicem, mașinile autobazei tre
buie să ocolească minimum 
11.2 km : pentru transportul unor 
colete de circa 0.3 tone greutate, 
între unitate și magazia gării, mij
loacele de transport ale centrului 
Agrosem ocolesc peste 12 km, cind 
prin trecerea de nivel de pe str. 
V. Alecsandri ar fi făcut mai puțin 
de 0.8 km ; Liceul agroindustrial, 
pentru un transport de 300—400 kg 
alimente necesare cantinei, ocoleș
te, de asemenea, 12 km, cînd pe 
vechea rută se parcurgea numai un 
kilometru. Șirul exemplelor ar 
putea continua. Mai menționăm 
doar că linia cu rampă de descăr- 
care-încărcare a vagoanelor este 
în partea de est, iar coletăria î-n 
partea de vest a liniilor de cale fe
rată. în plus, la unitățile din zonă 
lucrează peste 2 500 de muncitori, 
care sînt nevoiți să treacă peste 
liniile ferate și să parcurgă zilnic 
pe jos circa 1 km.

Un calcul estimativ arată că ase
menea transporturi pe rută ocolită 
conduc la consumarea inutilă a mii

Pe teme
De ce a dispărut 
parfumul florilor 

de pe strada Crinului ?
VICTOR BUDESCU, TANASE 

MAN, MIRCEA HARA, strada Cri
nului — Brașov :

Cu cîțiva ani în urmă, mirosul 
crinilor și al altor flori de pe stra
da noastră, denumită Crinului, a- 
jungea pînă departe în jur. Ziua și 
noaptea, oamenii stăteau cu gea
murile deschise pentru ca parfu
mul florilor să le umple casele. 
De vreo 3 ani însă mirosul aces
tora a fost alungat de miasmele 
emanate de la citeva cotețe de 
porci, implantate la jumătatea stră
zii de I. Ballo, cu domiciliul în 
strada Zizinului. Obținînd o apro
bare eliberată cu multă ușurință, 
el și-a creat aici o adevărată cres
cătorie de porci, care ne face viața 
greu de suportat. Căci la mirosu
rile grele care ne obligă ca acum, 
în plină vară, să trăim cu geamu
rile închise ziua și noaptea, se 
adaugă și roiurile de muște de care 
nu scăpăm decît închizîndu-ne în 
casă, precum și cîrduri de șobolani 
ce ne dau tîrcoale. Dată fiind aceas
tă situație, ne-am adresat în nenu
mărate rânduri unor reprezentanți 
ai organelor locale să desființeze 
acest focar de infecție și să-l mu
te undeva la marginea orașului. 
Verbal, toată lumea este de acord 
cu noi șl ne compătimește. în fapt 
insă, nimeni nu mișcă un deget. A- 
menda care i s-a aplicat de că
tre inspectoratul sanitar a fost a- 
nulată de cineva din conducerea 
municipiului. Nu știm ce să cre
dem, la ce uși să mai batem. Sîn- 
tem Înclinați să dăm crezare celor

•••

• Modernele blocuri, numerotate 
de la Z. 3 pină la Z 8, din cartierul Au
rel Vlaicu. municipiul Arad, au fost 
date in folosință incă din luna sep
tembrie 1976. Deși la bucătării 
blocurile au instalații corespunză
toare, nici pină in prezent acestea 
n-au fost racordate la rețeaua de 
alimentare. Din această cauză, gos
podinele sint nevoite să folosească 
fiecare ce poate : reșouri electrice, 
lămpi cu petrol etc. Cit vor mai fi 
oare nevoite să aștepte executarea 
racordului respectiv ? (Gheorghe 
Tăutan, strada M. Scaevola 10, 
Arad).

de litri de combustibil, la uzura 
prematură a mijloacelor de trans
port, la imobilizarea acestora, pa
gube care anual ajung la citeva 
milioane. De aceea, în lumina in
dicațiilor conducerii de partid și 
de stat de a face ca transporturile 
să devină cit mai eficiente și ra
ționale, de a se economisi cît mai 
riguros combustibilii, propunem 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor să ia măsuri ne
întârziate pentru redeschiderea ba
rierei de pe strada V. Alecsandri, 
prin construirea unei treceri de 
nivel fie subterane, fie aeriene, 
deosebit de necesară în condițiile 
actuale de transport din această 
zonă.

De altfel organele locale de par
tid și de stat au întocmit un studiu 
economic in legătură cu această si
tuație și au intervenit in citeva 
rinduri la ministerul respectiv, dar 
fără nici un rezultat. Cît va mai 
sta oare închisă această barieră... 
păgubitoare ?

Un „cearșaf" 
de hîrtie pentru trei 

cifre
CONSTANTIN TAGA, contabil 

șef la C.A.P. Răchitoasa, județul 
Bacău :

Cooperativa noastră are încheiat 
cu întreprinderea de contractări- 
achiziții (D.C.A.) Bacău un contract 
pentru predarea unor deșeuri de 
hirtie. Din anumite motive, n-am 
reușit să ne îndeplinim la timp 
aceste îndatoriri. Pentru neonora- 
rea la termen a obligațiilor asu
mate, cum era firesc, întreprinde
rea respectivă ne-a aplicat penali
zările legale, in sumă de 17,60 lei. 
Ceea Ce vreau să semnalez însă 
în rindurile de față este risipa de 
hirtie care constat că se face la 
această unitate. Este vorba de for
mularele tip (tabele de penalizări 
se cheamă) prin care se aplică pe
nalizările de întirziere. în mod cu 
totul nejustificat, aceste formula
re au dimensiuni exagerat de 
mari (circa 43 cm x 29 cm) pentru 
cele citeva cifre și rubrici care tre
buie completate. Cum D.C.A. are 
relații contractuale cu sute de 
furnizori (în județul nostru, nu
mai cooperative agricole sînt 98) și 
dacă, să zicem, numai la jumătate 
din ei trebuie șă le trimită aseme
nea tabele de penalizări, se înțe
lege de la sine cită hirtie se consu
mă fără rost. Consider că și pen
tru D.C.A. sînt valabile măsurile 
adoptate in vederea asigurării unui 
consum rațional de hîrtie. Atunci 
de ce se întîrzie aplicarea lor, sim
plificarea și înlăturarea formali
tăților inutile ?

sociale...
afirmate de I.B., care ne-a dat să 
înțelegem că nimeni nu se poate 
lega de el, deoarece are oameni 
undeva sus-puși. Ne intrebăm : 
oare chiar așa să fie, să nu se gă
sească nimeni care să plece ure
chea la păsul nostru, să ne facă 
dreptate ? Nu cerem ceva imposi
bil. Vrem doar să trăim omenește, 
în condiții civilizate.

Mai aproape de cerințele 
cumpărătorilor

ȘTEFAN DAMIAN, maistru la 
întreprinderea de confecții Vaslui :

Printre realizările pe care le a- 
preciem foarte mult in orașul nos
tru, Vaslui, se află și cele din 
sectorul comercial. De unde pină 
nu de mult unitățile funcționau în 
spații necorespunzătoare, astăzi îți 
este drag să intri in magazine spa
țioase. curate, în piețe cu hale 
acoperite și modernizate. Un ne
caz însă persistă și anume necore- 
larea orarului de funcționare a u- 
nor unități și aprovizionarea lor 
insuficientă cu produse de strictă 
necesitate. De pildă, muncitorii de 
la întreprinderea de confecții intră 
în schimbul de dimineață la ora 6. 
în trecere spre fabrică doresc să 
se aprovizioneze din hala pieței din 
apropiere, dar nu întotdeauna reu
șesc. Centrele de distribuire a 
pîinii, a preparatelor din carne și 
laptelui, deschise la ora 5.30, nu 
sint aprovizionate zilnic din timp, 
iar unitățile C.L.F. au program de 
funcționare de la ora 6, cind noi 
trebuie să fim la locul de muncă. 
Propunem ca factorii de resort să 
coreleze programul și să asigure o 
aprovizionare mai bună cu produse 
proaspete.

si diverse
• Ca și in alte localități de pe 

valea rîului Dimbovnic, și în satul 
nostru, Birlogu, comuna Negrași, 
județul Argeș, pentru alimentarea 
cu apă potabilă s-au construit 
puțuri și castele de apă, s-au făcut 
săpături și s-au introdus conductele 
necesare. Cu toate acestea, instala
ția nu a fost pusă în funcțiune. 
Iată de ce solicităm sprijinul edi
lilor locali în rezolvarea acestei 
probleme (Ion Florea și alti 28 
semnatari din satul Birlogu, co
muna Negr.ași, județul Argeș).

nedinst.it
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COLECTIVELE DE AU DECIS - TREBUIE INFftPTUiT!
A

In spiritul exigenței și democrației muncitorești se cere acționat pretutindeni
pentru buna orgunizure u activității și realizarea exemplară a planului Iu toți indicatorii• •

Producție globală — producție fi
zică. Primul indicator, care este va
loric. conține materii prime si mate
riale, producție neterminată s.a.. cu
prinde numeroase înregistrări de 
semifabricate primite de la între
prinderile furnizoare etc., etc. AI 
doilea indicator — producția fizică — 
interesează 
societatea.
duse 
valori 
presă, 
dului. 
prinderi să pună în centrul atenției 
realizarea planului la producția fizică, 
la sortimentele 
prevăzute, a sar- - 
cinilor suplimen
tare asumate, in i 
cel de-al doilea 
an al cincinalului 
—■ ca bază pentru 
înfăptuirea pro
gramului de creș
tere mai accelera
tă a nivelului de 
trai al poporului.

Care sînt conse
cințele nerealiză- 
ri i integrale a 
planului la pro
ducția fizică pen
tru o întreprinde
re sau alta, pentru 
economia națio
nală ? Iată tema 
analizei de fată.

Ne aflam zilele 
acestea la între
prinderea de va
goane din Arad, 
duse sînt unanim 
beneficiarii din tară si la export. 
Ne aflam in mijlocul colectivului de 
muncă din intreprinderea arădeană 
producătoare de vagoane, pentru a a- 
naliza cauzele unei situații deloc 
mulțumitoare — și anume : la finele 
celor șapte luni din acest an. bilanțul 
economic consemna o nerealizare de 
74,1 milioane lei la producția globa
lă si o restantă la producția fizică 
de 461 vagoane de marfă și 121 va
goane de călători, o productivitate a 
muncii inferioară cu 
cinilor 
de 87,8 
capitolul 
tal". De multă vreme, colectivul în
treprinderii arădene nu s-a văzut pus 
într-o asemenea situație — să înre
gistreze o restantă cit un... tren cu 
582 de vagoane.

Comitetul de partid, consiliul oa
menilor muncii au analizat în pro
funzime cauzele acestor rămîneri in 
urmă, propriile neajunsuri ale acti
vității întreprinderii și au initiat mă
suri pentru lichidarea lor. Din pă
cate însă, 
nu au fost 
dresare, la 
planului la

economia națională, 
fiindcă reprezintă pro- 

efectivc. prelucrate, finite, 
reale, utile. De aici, sarcina ex- 
subliniată de conducerea parti- 
ca toate colectivele de între-

mul rînd. la producția fizică. De ce ? 
în primul rînd. datorită faptului că 
întreprinderea nu a 
timp ce anume să 
acesta : cîte vagoane de marfă si de 
călători, pentru cine, pentru 
beneficiari ?

Pentru acest an s-a stabilit prin 
Decretul nr. 206 din 1976 ca toate 
contractele privind producția internă 
de vagoane să se încheie pînă la 30 
septembrie 1976. La rîndul său. ordi
nul ministrului industriei construcți
ilor de mașini, nr. 222, din anul trecut, 
preciza ca tot pînă la aceeași dată 
să se perfecteze contractele la ex-

cunoscut 
producă

din 
anul

care

triei Construcțiilor de Mașini, cu pri
vire la cooperarea pentru produc
ția de vagoane, nu a fost respectat : 
în perioada celor șapte luni. 844 bo
ghiuri nu au fost livrate de către 
I.O.B. Balș. I.M.M.R. Pașcani și I.M. 
.Nicolina" Iași. Restanțele au dobin- 
dit proporții inadmisibile. Bunăoară, 
din cele 300 de boghiuri YCSS. pe 
care trebuia să le primească între
prinderea arădeană de la I.O.B. Balș. 
pînă la sfîrșitul primului semestru, 
nu se livraseră decît 34 de boghiuri.

La adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii, care a avut 
loc zilele acestea, au fost puse în e-

ducerea întreprinderii a adoptat sis
temul „să facem ce se poate". 
Ca atare. în prima parte a anului 
uzina a produs si livrat unele tipuri 
de vagoane, cu un grad mai mare de 
complexitate și. deci, cu preturi de 
desfacere mai avantajoase, ceea ce a 
dus la diminuarea diferenței valorice 
a indicatorului producției globale 
obținute fată de plan. Concomitent, 
date fiind întîrzierile amintite în con
tractarea de vagoane. întreprinderea 
a căutat să „umfle" producția 
globală, să compenseze o parte din 
nerealizările valorice prin executarea 
altor produse. în

însemnate
rezultate

Cum se îndeplinește planul producției fizice
la întreprinderea de vagoane din Arad

ale cărei pro- 
apreciate de

planificate, 
milioane 
de plan

2,5 la sută sar- 
o nerealizare 
lei valută la 

„export to-

efectele acestor acțiuni 
de natură să ducă la re- 
indeplinirea integrală a 
toti indicatorii si. în pri

INVESTIȚIILE ÎN REGIE PROPRIE
9

O experiență bună
bate la porțile întreprinderilor;•J

CUM O PRIMIȚI?

de or-
consiliului oa- 

întreprindere 
fiecare lună.

primul rind, a 
livrat ca subfur- 
nizor 
valori
din piese turnate
și forjate ș.a. co
laboratorilor, pen
tru a i se asigura 
boghiuri. Astfel, 
în primul semes
tru, s-au expediat 
cu 2 123. tone pie
se forjate vanda
bile și 600 tone 
piese turnate van
dabile mai muit 
decît era prevă
zut, la aceste 
două poziții, pla
nul fiind depășit 
cu peste 40 la 
sută.

Cum și cînd vor 
fi recuperate res
tanțele la produc
ția fizică de va- 
— așa cum ne-a

Corespunzător volumului de investiții prevăzut a se realiza în al 
doilea an al cincinalului, majoritatea întreprinderilor industriale au de 
efectuat lucrări de dezvoltare și modernizare — de la raționalizări 
ale fluxurilor de producție, amenajări de noi ateliere. înlăturarea unor 
„locuri înguste", pînă la ridicarea de secții și hale noi de producție. 
In multe din întreprinderi, asemenea lucrări se execută în regie pro
prie, prin contribuția colectivelor respective, iar rezultatele sînt dintre 
cele mai bune.

la 
la
37
24

port. Iată însă că Ministerul Trans
porturilor si Telecomunicațiilor — 
beneficiarul vagoanelor — nu a res
pectat în întregime prevederile de
cretului. Contractele pentru vagoanele 
de marfă încheiate de acest minister 
s-au finalizat la 25 noiembrie, 
concilierea condițiilor tehnice 
vagoanele de călători a durat pînă 
7 ianuarie a.c.. iar un număr de 
vagoane VIT s-au contractat la
decembrie anul trecut. Cu „încetini
torul" au acționat si forurile de co
merț exterior la definitivarea con
tractelor privind vagoanele pentru 
export.

Instabilitatea producției de vagoane 
constituie o a doua cauză principală 
a nerealizării planului la producția 
fizică de către întreprinderea ară
deană. S-a perpetuat practica privind 
execuția. întreruperea execuției si 
repunerea in flux a acelorași pro
duse. Bunăoară, s-au realizat 12 va
goane VIT. care erau pregătite din 
trimestul I si puteau fi livfate. dar 
au lipsit cazanele nelivrate de între
prinderea „Vulcan" din București. 
Execuția vagoanelor a fost întrerup
tă. urmînd a fi reluată spre sfîrsi- 
tul trimestrului III a.c.. cu condiția 
asigurării numărului de cazane. Nici 
ordinul nr. 164 al Ministerului Indus-

videntă serioase neajunsuri 
din intern. Biroul 
menilor muncii din 
a stabilit, pentru 
programele de fabricație si ritmurile
zilnice necesare in scopul îndeplini
rii acestor programe. însă aceste 
ritmuri nu întotdeauna au fost atinse 
în timp util : mai mult decit atit. în 
unele secții primare, 
forja-arcuri.
n-a existat o preocupare constantă 
pentru înfăptuirea necondiționată a 
planurilor de măsuri proprii, produc
ția zilnică, nu o dată coborînd la ni
velul nerealizărilor din secțiile fina
le. determinate aici de lipsa unor sub- 
ansamble și repere din cooperare. Cu 
multă întîrziere s-a desfășurat și acti
vitatea de introducere în fluxul de 
fabricație a produselor noi — si aceas
ta datorită unor neajunsuri manifes
tate în pregătirea fabricației. Disci
plina scăzută a muncii, lipsurile în 
organizarea producției au dus la mii 
și mii de ore-om pierderi de timp 
bun de lucru în primul semestru din 
acest an.

în asemenea condiții, aflindu-se la 
confluenta dintre deficientele din 
afara unității cu cele, interne (ferm 
criticate în adunarea’ generală a 'fe- ' ' 
prezentanților oamenilor muncii) , con-

ca debitarea.
boghiuri pregătirea-I.

goane ? Este bine 
spus ieri, 16 august, tov. Ion Stanca, 
instructor la Comitetul județean de 
partid Arad — că. la ora actuală, 
Ministerul Transporturilor si Teleco
municațiilor â contractat vagoanele 
de marfă si călători pentru anul 
viitor. în continuare, este necesar să 
se acționeze hotărit. la toate nivelurile 
— minister, centrală. întreprindere — 
în scopul asigurării tuturor condițiilor 
pentru buna desfășurare a producției 
de vagoane in anul viitor, știut fiind 
printre altele că în 1978 se vor rea
liza la Arad nu mai puțin de 20 ti
puri de vagoane de marfă, pe care 
colectivul unității. în frunte cu co
muniștii. este ferm decis să le reali
zeze în - totalitate, conștient fiind că 
economia națională are nevoie de va
lori reale, de produse fizice, de va
goane.

Constantin SIMEON 
Petre NEDELCU

Prezentînd experiența pozitivă pe 
care a acumulat-o întreprinderea de 
litilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești 
în ceea ce privește realizarea inves
tițiilor în regie proprie 
nr. 10 860. din 20 iulie 
nostru 
unităti 
cialiști 
cului. 
practică o serie întreagă de probleme 
pe care le implică executarea inves
tițiilor în această manieră. Prin
tre participanții la schimbul de ex
periență organizat la Ploiești in pri
vința realizării investițiilor in regie 
proprie s-au numărat si delegații 
ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ 
GREU „PROGRESUL" DIN BRĂILA: 
inginerul șef Dumitru Avramescu, 
ing. Ion Jora. șeful secției mecano- 
energetice. și ing. Marin Popescu, șe
ful serviciului de investiții.

în cazul „Progresului". situația 
a fost puțin diferită de aceea exis
tentă lâ „1 Mai" din Ploiești, in 
sensul că în incinta întreprinderii 
brăilene lucrează și constructorii șan
tierului I.C.S.I.M. cu sediul in Bucu
rești. S-ar părea că acesta este un 
lucru bun. Este și nu este așa, am 
reținut de la secretarul comitetului 
de partid, tovarășul Pavel Buga. 
Motivul ? Se acumulează numeroa- 

probleme pentru lucrările care 
execută în spatii de produc- 
aflate în exploatare. Este vorba 
o serie de opriri ale unor insta-

(„Scintcia" 
a.c.), ziarul 

arăta, totodată, că numeroase 
din tară au trimis acolo spe- 
pentru a vedea, la fața lo

cum au fost soluționate în

lății tehnologice pe care constructorii 
le solicită, opriri pe care niciodată ci 
nu le programează. Niciodată nu știi 
cînd constructorii spun „stop", pentru 
a introduce pe fluxurile tehnologice 
alimentări cu apă. bioxid de carbon, 
gaze, oxigen sa. Dacă pină acum 
producția a reușit să se descurce, 
faptul se datorează insistentelor în
treprinderii pe lîngă constructori de

însemnări
de la „Progresur-Brăila

se 
se 
tie 
de

a proceda la opriri exclusiv în zilele 
de sărbătoare, precum și înțelegerii 
manifestate de unii dintre angajații 
uzinei care au lucrat alături de con
structori. „Altfel spus, ne-a relatat 
interlocutorul, constructorii executau 
lucrările folosind personalul specia
lizat al întreprinderii brăilene. Oa
menii noștri știau mai bine decit 
constructorii de la care vană tre
buie efectuată o prelungire, de la 
care șaltăr ș.a. Așa s-a rezolvat 
montarea utilajelor de performantă 
în fabrica de utilaj industrial, in 
secția de prelucrări mecanice, a unor 
utilaje la fabrica dc excavatoare și 
asigurarea alimentării cu apă a unor 
consumatori din rețeaua uzinală".

Prin efectuarea investițiilor în 
regie proprie, ni s-a demonstrat la

MINUTELE CARE UMFLĂ
CONTUL RISIPEI

Nechibzuința in folosirea timpului de lucru

și a utilajelor diminuează realizările unui colectiv

harnic și priceput
Disciplina muncii este o lege de 

fier a producției moderne, ea tre
buie să se manifeste din primul mi
nut și pină la finele celui de-al 480- 
lea al fiecărui schimb de lucru. Mi
nutele de timp productiv irosite în
seamnă pierdere pentru societate, 
pentru avuția națională, pentru noi 
toți.

...Să începem cu începutul, deci, 
cu primul minut. Ne aflăm la poar
ta întreprinderii de ventilatoare din 
București. Este ora 6 și 15 minute. 
Practic, din acest moment își începe 
activitatea productivă primul schimb 
de lucru. Majoritatea lucrătorilor din 
acest schimb muncește. Dă produc
ție. Restul? Sînt întirziații. care, cu 
orice preț, vor să respecte cunoscu
tul „sfert academic". Pentru aceș
tia cit si pentru alții ca ei pre
zentăm un calcul : un singur minut 
irosit Ia nivelul întreprinderii intr-o 
zi echivalează cu timpul 
execuției a 3 ventilatoare 
V 427. Este prea costisitor 
academic". Aflăm că aceste 
nu sint accidentale. Dimpotrivă, pen
tru unii intirzierea de la programul 
de lucru a devenit obișnuință. Și din 
cadrul compartimentelor funcționale 
ale unității sint intirziați.

Ce se întîmplă după ce fișa a fost 
pontată la poarta întreprinderii ? Iată 
radiografia activității de producție 
din diferite sectoare de lucru ale în
treprinderii. La atelierul de turnăto
rie. fiecare om știe exact ce are de 
făcut și lucrează cu spor pentru în
deplinirea sarcinilor de plan. Aceeași 
atmosferă de muncă rodnică și in 
atelierul dc reparații al secției me- 
cano-energetice și in cel de montaj 
ventilatoare. în alte sectoare insă 
se mai discută de una și de alta, 
in grupuri mai mari sau mai mici.

Organizatorii producției — maiștrii 
— cei care poartă răspunderea pen
tru bunul mers al producției, pentru 
respectarea disciplinei muncii — ce 
întreprind, cum acționează ? Nu
meroși maiștri ai unității, din turnă
torie, de la secția mecano-energetică, 
erau la datorie, dirijau competent și 
sigur mecanismul productiv. Dar se 
pot întilni si situații complet nefi
rești. De pildă, maistrul Ion Neculce 
întirzie de Ia program și pleacă mai 
devreme, iar unii din lucrători ii 
urmează exemplul. Maiștrii și 
nerii de aici ar trebui să fie 
serios preocupați de numărul 
de absențe nemotivate, 
80 000 ore. înregistrate 
luni din acest an. (în timp ce 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
a fost necesar să se presteze, 
in aceeași perioadă, suplimentar, 
peste , 100 000 ore). Deci s-au depus 
eforturi suplimentare pentru a aco
peri lipsurile unora, ale celor certați 
cu normele elementare de disciplină 
a muncii.

necesar 
de tip 
„sfertul 
situații

de 
în

ingi-
mai 

mare 
circa 
șapte

rezultatele în producție 
colectivul^ întreprinderii 

mai 
este categoric : 

luni, practic, 
indicatorii

„Progresul", se poate asigura urgen
tarea. in funcție de necesitățile pro
ducției, a unor puneri in funcțiune, 
pe cînd constructorii, dacă le soliciți 
același lucru, îți așază contractul 
sub ochi si... Ei, constructorii, 
pornesc investițiile in ordinea lu- 

cu valoare mare, drept 
care procedează la tot

Puteau fi 
obținute de 
de ventilatoare din. București 
bune ? Răspunsul 
da. în șapte luni, practic, au
fost îndepliniți toți indicatorii de 
plan, dar realitatea arată că există 
încă importante rezerve pentru spo
rirea productivității muncii. Princi
pala problemă rămîne întărirea dis
ciplinei. Se înțelege că nu ne referim 
numai la venirea sau plecarea la 
orele fixate dc la programul de lucru, 
ci și la utilizarea cu efect economic 
maxim a celor 480 de minute.

Capacitățile de producție ale între
prinderii — așa cum arăta și darea 
de seamă prezentată de curind in 
adunarea .generală a oamenilor mun
cii — nu' sînt folosite în unele ca
zuri integral, deoarece fabricația pe 
faze a pieselor și subansamblelor 
se desfășoară, destul de des, în con
dițiile unor abateri de la documen
tația tehnică. Tonele de piese rebu- 
tate la forjă sau la prelucrări me
canice nu reprezintă tocmai o con
secință a încălcării disciplinei tehno
logice ? Rezultatele bune obținute in 
economisirea metalului — peste 20 
tone în primul semestru — sînt parțial 
anulate de aceste rebuturi exagerat 
de mari. Frecventele defecțiuni în
registrate la podurile rulante. in 
funcționarea mașinilor și utilajelor 
din secții reflectă neglijența la in-

Și 
l’a-

treținerea, repararea și exploatarea 
acestora.

Serioase lipsuri se mențin 
în sectorul de pregătire a 
bricației, incepind cu avizarea docu
mentațiilor, intocmirea consumurilor 
specifice și pînă la lansarea în fa
bricație a unor produse. Modifică
rile repetate in documentația de 
execuție, stabilirea unor tehnologii 
necorespunzătoare, incomplete, cu 
omisiuni și greșeli, toate acestea au 
creat dificultăți deloc neglijabile in 
finalizarea producției. Se proiectează 
unele scule, dispozitive și verifica
toare necorespunzătoare, se prevăd 
consumuri specifice de materiale și 
manoperă în mod eronat.

Ce anume ar trebui subliniat în 
concluzie ? Chiar dacă planul a fost 
îndeplinit la toți indicatorii, este ne
cesar ca organizația de partid, condu
cerea întreprinderii, organizatorii 
producției să acționeze cu fermitate 
pentru întronarea unei înalte disci
pline în muncă pe întreaga filieră, in 
toate secțiile și compartimentele, 
asigurînd folosirea cu maximum de 
randament a fiecărui minut productiv 
și respectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice. Aceasta în interesul 
realizării de producții suplimentare, 
creșterii în ritm mai rapid a produc
tivității muncii.

Ion LAZAR
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întreprinderea dc utilaj greu „Progresul" din Brăila. în imagine : Mocanu Aurel si 
condusă de Secrieru

Pavel Marin din echipa
Valeriu, execută o serie de lucrări la instalația de stocare și distribuție a bioxidului de car

bon — obiectiv de investiții realizat în regie proprie.

crărilor 
pentru ___ _________ _
felul de săpături. întreprinderea îi 
ruga să monteze utilajele tehnologice, 
ei. dimpotrivă, executau săpături 
pentru diferite rețele. Prin planul pe 
acest an. întreprinderea brăileană are 
sarcina să realizeze in regie proprie 
investiții în valoare de 2 560 000 lei, 
care privesc montări de utilaje, 
amenajarea de spatii pentru centrul 
de calcul ș.a. în plus. întrucit între
prinderea nu a găsit un constructor 
dispus să ia în antrepriză extinderea 
grupului școlar etapa a Il-a și nici 
execuția a 50 de garsoniere locuințe 
de serviciu (obiective amplasate în 
afara incintei uzinei), s-a impus ca 
tot ea să le realizeze în regie pro
prie.

Ce avantaje 
întrebarea am 
Ion Jora și 
răspunsurile :

Calitatea, în 
litatea lucrărilor de investiții. Oricit 
s-ar strădui, intr-un fel lucrează un 
constructor care vede pentru prima 
dată un utilaj tehnologic complex și 
cu totul altfel un om din întreprin
dere. Primul spune „gata montajul, 
descurcă-te în continuare cum știi" 
și pleacă ; omul nostru știe că el ră- 
mîne „o viață" la noi și că tot el 
este acela care trebuie să-l exploa
teze. Folosim mai rațional forța de 
muncă din 
precum și 
specializate 
și aflate in . . ______
cărcătoare ș.a.). întreprinderea dis
pune de o betonieră proprie, scări, 
schele și. in acest fel. poate executa 
cu rapiditate lucrările de investiții.

Pînă acum, la întreprinderea brăi
leană s-au efectuat și se efectuează 
în regie proprie următoarele lucrări : 
execuția si montarea mașinii agregat 
de prelucrat brațe pentru excava
toare. montarea a două mașini agre
gat de prelucrare a cutiilor de vi
teză. a instalației de stocare și dis
tribuție a bioxidului de carbon lichid 
(utilaj și montaj în valoare de circa 
2 milioane lei) : montarea cuptorului 
continuu pentru 
al pieselor mici 
a instalațiilor de 
nătoria specială, 
pentru uscat oale ș.a. Prin planul 
forței de muncă — ne-au spus cei 
doi ingineri — la activitatea de in
vestiții in regie proprie erau repar
tizați, la începutul anului. 29 de an
gajați. De curind. pentru această ac
tivitate s-au mai deplasat de la în
treținere și reparații 30—40 de oa
meni in fiecare lună. în prezent, for
mațiile care lucrează la investiții în 
regie proprie sînt în curs de com
pletare si permanentizare. Corespun
zător finalizării procesului de trecere 
a personalului auxiliar in activitatea 
direct productivă, numărul acestora 
va fi mult mai mare, iar investițiile 
în regie proprie se vor dezvolta.

se obțin în practică ? 
adresat-o inginerilor 
Marin Popescu. Iată

primul rînd. crește ca-

întreprindere, auxiliarii, 
utilajele de construcții 
fabricate la ..Progresul1* 
probe (excavatoare, in-

tratamentul termic . 
la noua turnătorie, 
sablat piese in tur- 
executia standului

Foto : M. Bunea
Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteii"

IRIGAȚII - PE TOATE TERENURILE AMENAJATE!
NU-L LĂSAȚI PE „SETILĂ"

SĂ DEA DRUMUL LA ROBINET !
In unități din județul Constanța, acțiuni și inițiative demne 
de laudă, dar și neglijențe care provoacă „secetă" în plin 

sistem de irigații
în săptămîna trecută, unitățile a- 

gricole din județul Constanța au pre
văzut să irige culturile pe 72 300 ha 
și au realizat 72 750 ha. Cum s-a a- 
juns la acest rezultat și ce se între
prinde pentru intensificarea,

La cooperativa agricolă Bărăganu. ca si in multe alte unități agricole din județul Constanta, majoritatea motoponi- 
pelor funcționează zi si noapte pentru a asigura continuu apă culturilor dc porumb, soia, legume si lucerna (prima 
fotografie din stingă). Ceea ce se vede in fotografia a doua, din dreapta, nu este un piriu natural, cum s-ar putea 
crede. Este canalul de 
trebui să curgă nici o 
Sus, Ciocirlia de Jos,

evacuare CD-1-2, din sistemul Bărăganu, pe care acum, cind e atîta nevoie de apă, nu ar 
picătură de apă. Totuși, din cauză că la unele cooperative agricole — Bărăganu, Ciocirlia de 
Cobadin — nu funcționează toate instalațiile de irigare, canalul colectează mii de metri cubi 

de apă care se irosesc in Ioc să ajungă la rădăcina plantelor.
Foto : A. Papadiuc

conti.nu.are. a irigațiilor ? ..îndepli
nirea și depășirea programului de iri
gații — ne răspunde tovarășul loan 
Popescu, secretar al comitetului ju
dețean de partid — este urmarea fi
rească a măsurilor luate de coman
damentul județean in vederea mobi
lizării tuturor forțelor din unitățile 
agricole pentru utilizarea deplină, la 
întreaga capacitate, zi și noapte, a 
sistemelor de irigații. în sistemele noi
— Sinoe și Topalu — s-au format 
echipe de intervenție, astfel încit 
programele de udări au început să 
se îndeplinească riguros".

Consemnăm concret, cum se des
fășoară lucrările de irigații în uni
tățile agricole situațe în sistemele 
23 August. Comana și Topraisar. „în 
condiții cînd deficitul de umiditate 
este mare și nu poate fi completat cu 
o normă de udare — ne spunea to
varășul Virgil Badea, șeful sistemu
lui 23 August — pentru ca plantele 
să nu sufere totuși din lipsa apei, 
este esențial să se reducă la maxi
mum posibil termenul de revenire 
cu udări pe aceeași suprafață". In 
acest sens, cele 14 unități agricole 
din acest sistem acționează pe mul
tiple planuri. întrucit unele culturi
— floarea-soarelui, inul, sfecla de 
zahăr — nu se mai irigă, echipamen
tele mobile de udare pentru aceste 
culturi au fost introduse la porumb, 
lucernă, soia și legume. în felul a- 
cesta, la întreprinderile agricole de 
stat Mangalia și Albești și coopera
tivele agricole Pecineaga, 2 Mai, Li- 
manu, Costinești ș.a. cțurata de reve
nire cu udări pe aceeași suprafață a

fost redusă de la 12 zile, cit este 
planificat, la 9—10 zile.

Si la întreprinderile agricole de stat 
Negru Vodă. Amzacea. Topraisar si 
cooperativele agricole Comana. Dara
bani. Vîlcele, Chirnogeni. Mereni. 
Moșneni ș.a. se folosesc toate mij
loacele pentru irigarea culturilor pe 
suprafețe cit mai mari. La I.A.S. 
Topraisar, bunăoară, ne spunea ingi
nerul șef al întreprinderii, tovarășul 
Mihail Chiricescu. s-a luat măsura 
ca 800 ha cultivate cu porumb să fie 
irigate prin brazde. în loc de asper- 
siune. ceea ce asigură folosirea mai 
deplină a apei de către plante.

Fără a subestima rezultatele bune 
în ansamblu obținute de unitățile a- 
gricole din județul Constanta la iri
garea culturilor, se impune totuși ob
servația că persistă unele neajunsuri 
care determină ca ne suprafețe în
semnate plantele să nu primească 
suficientă apă. în articolul „Care 
este stadiul irigărilor". publicat in 
ziarul „Scinteia" din 11 august a.c., 
se arăta că’ unele unităti agricole nu 
respectă regulamentul de exploatare 
a sistemului de irigații. în dorința de 
a iriga suprafețe mai mari, instalează 
pe canale mai multe aripi de, udare 
și seturi de conducte butyl pentru 
irigarea pe brazde decît este prevă
zut. Din această cauză, unitățile a- 
gricole situate la capătul canalelor nu 
primesc suficientă apă. La o săptă- 
mînă după ce a fost publicat acest 
semnal, se constată că lucrurile nu 
s-au îndreptat. în timp ce unele 
unităti agricole — cooperativele agri
cole 2 Mai. Moșneni și I.A.S. Amza
cea și Topraisar — apar cu depășiri 
substanțiale la irigat, alte unități 
agricole, printre care cooperativele 
agricole Tuzla și Mangalia. I.P.I.L.F. 
Moșneni și I.E.L.I.P. Mangalia nu 
pot să-și realizeze programele de 
udare, deoarece nu le ajunge apa.

Iată de ce este nevoie ca agenții hi
dro și ceilalți specialiști să urmă
rească clină de clipă ca nici o unitate 
agricolă să nu amplaseze pe canale 
decit numărul de agregate de pom
pare prevăzut pentru realizarea pro
gramului de udări stabilit, astfel ca 
apa să ajungă pentru toate unitățile 
agricole beneficiare din sistem.

Mai grav este faptul că unele co
operative . agricole nu pot iriga cul
turile din cauza unor defecțiuni mai 
vechi la canalele de aductiune a apei. 
Astfel, canalul CD-1-4 din sistemul 
Topraisar. in 
maxim, cum 
poate asigura 
irigării unor
C.A.P. Osmancea si la Complexul de 
îngrăsare a tineretului taurin din 
Osmancea. Consecințele ? „Sintem 
nevoiți — ne spunea tovarășul Unal 
Mambet. inginerul șef al cooperativei 
agricole Osmancea — să facem acte 
de calamitate parțială a culturilor pe 
1 200 ha. intrucit de mai bine de o 
lună, de cind seceta s-a accentuat, nu 
mai primim apă să irigăm aceste te
renuri". De necrezut si totuși iată că 
există secetă si culturi calamitate în 
plin sistem de irigații. Și la coopera
tiva agricolă Medgidia. 40 ha cu po
rumb au fost calamitate, deoarece Pe 
canalul CA-3 din sistemul Murfatlar, 
în această campanie de irigații nu a 
curs apă nici 20 de ore. Ce are de spus 
despre aceste situații conducerea în
treprinderii județene de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare ? 
Cu ătit mai mult dorim un răspuns 
răspicat, cu cit deficientele construc
tive de la aceste canale, ca si la al
tele de altfel, sînt cunoscute de dol- 
trei ani. deci a existat timp suficient 
ca ele să fie remediate.

perioadele de consum 
este cazul acum, nu 
debitul de apă necesar 
întinse suprafețe la

Aurel PAPAD1UC
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PUNCTELE DE DOCUMENTARE
POLITICO-IDEOLOGICĂ,

instrumente active de lucru,
nu simple expoziții de planșe și fotografii

Documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c. și ale Congre
sului consiliilor oamenilor muncii 
cuprind o serie de indicații deosebit 
de importante pentru perfectionarea 
conducerii si organizării activității 
economice, sporirea eficientei sale. 
Pornind de la aceste orientări prin
cipiale. organele si organizațiile de 
partid sîn.t chemate să inițieze di
verse acțiuni pentru a aduce mai 
pregnant problemele economice in 
sfera muncii de propagandă.

O asemenea experiență pozitivă am 
întilnit Ia întreprinderea de geamuri 
din Buzău.

„în această vară, noi am organizat
— ne spunea tovarășul Dumitru Za- 
haria. secretar al comitetului de 
partid — un sistem de dezbateri axate 
ne problemele concrete, specifice 
preocupărilor colectivelor de muncă. 
De pildă, atelierul oglinzi din cadrul 
secției prelucrări este singurul loc de 
muncă unde utilajele nu funcționează 
la parametrii proiectați. Comitetul 
de partid a Initiat aici o largă dez
batere la care au participat, ne lingă 
lucrători, și cadre de bază ale atelie
rului. factori de conducere din 
cadrul întreprinderii și secției. S-au 
analizat atît unele aspecte de ordin 
economic — ritmul de lucru al fiecărei 
mașini, cauzele diferitelor întreru
peri — cit si probleme mai largi pri
vind nivelul de calificare al oame
nilor. ' atitudinea lor fată de muncă, 
implicațiile economice ale nerealiză- 
rii planului etc., stabilindu-se măsu
rile concrete 
tuatiei".

Dezbaterile 
probleme de 
tru colectiv. ______
derea este tînără. iar circa 90 la 
sută din angajați sînt proveniti din 
mediul rural, periodic pe fluxul de 
producție au loc dezbateri care urmă
resc să detașeze consecințele econo
mice ale fiecărei abateri de la dis
ciplina muncii, ale nesocotirii nor
melor de producție etc., si. astfel, 
să accelereze procesul de formare a 
conștiinței muncitorești, de închega
re si sudare a colectivelor.

La desfășurarea acestor acțiuni, o 
contribuție activă aduce si punctul 
de documentare politico-ideologică. 
Materialele întocmite aici — grafice, 
date comparative privind utilizarea 
capacităților de producție, a timpu
lui de lucru, pierderile cu 
soldează irosirea fiecărei unități de 
timp, sînt folosite drept bază a 
discuțiilor, stimulează intervențiile 
critice, luările de poziții.

Firește, organizațiile de partid pot 
utiliza cu bune rezultate materialele 
existente la punctele de documentare 
politico-Ideologică, nu numai acolo 
unde se ivesc anumite greutăți. Po
sibilitățile. practic nelimitate, de 
perfecționare a muncii fac necesară 
inițierea de acțiuni vii. combative, 
chiar in secțiile si atelierele unde 
rezultatele sint bune si foarte bune, 
tocmai pentru a contracara automul- 
țumirea. tocirea exigentei, a asigura 
mersul continuu ascendent al acti
vității. Fabrica de prelucrare a ma
selor plastice Buzău si-a îndeplinit
— la unii indicatori chiar a depășit
— planul pe primele șapte luni. Co
mitetul de partid a considerat insă 
în mod just că există încă multe re
zerve de perfecționare a activității.

de îndreptare a si-

îmbrățișează si alte 
mare importantă pen- 

întrucît întreprin-

care se

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10.00 Documentar : Un oraș pe verti

cală — Slobozia
10.20 Teatru TV : ,.Surorile Boga“ de 

Horia Lovinescu
Telex
Telex
August — o lună în istorie
Curs de limbă germană
Cabinet de perfecționare profesio
nală
Din țările socialiste
Dedicații
Forum cetățenesc
Zilele muzicii românești 
Tragerea pronoexpres 
1 001 de seri
Telejurnal
Un documentar despre o relație 
de esență a progresului econo- 
mico-social al țării : productivita
tea muncii și nivelul de trai al 
nostru, al tuturor
România sub semnul lui August 
biruitor. August 23 — Arcul de 
triumf al devenirii noastre

___Film artistic : „Prin cenușa im
periului". Premieră TV'

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
20,00
20,30

12.20 
16,00 
16.05
16.35 
17,05
17.30
17,40
18,20
18.50
19.10
19.20
19.30
19.50

20.00

20.30

20,40
21,15
21.20
21,55

Agenda culturală a Capitalei. 
Măria-sa Pămîntul. Documentar 
despre C.A.P. Stoicănești 
Bijuterii muzicale
Telex
Destine. Reportaj-anchetă
Pagini de umor : Noi aventuri In 
epoca de piatră

(Urmare din pag. I)
dacă principalul ei „benefi
ciar" a și uitat-o ? Ce ga
ranție de neformalism exis
tă dacă însuși cel ce răs
punde la nivelul organizați
ei de tineret din întreprin
dere de aceste sarcini s-a 
recomandat tinărului după 
aproape două luni ?...

Lucrurile devin mai cla
re atunci cind aflăm că 
aportul organizației U.T.C. 
în cadrul colectivului pe în
treprindere care se ocupă 
de problemele reeducării ti
nerilor încredințați s-a li
mitat Ia... bifarea de tabele. 
Chiar asa ! în fiecare săp- 
tămină (mai precis simbă- 
ta). o curieră aducea la co
mitetul U.T.C. (și la comi
tetul U.T.C. !) un exemplar 
din tabelul cu cei care au 
plecat din întreprindere, cu 
cei nou angajați. în ce sec
ții lucrează ș.a.m.d. Din ta
bel se afla, bunăoară, că 
Stelian D. și Traian S. lu
crează Ia caroserii. Mircea 
P„ Ia cutii de viteze etc., că 
Gheorghe F. a plecat după 
două săptăminl spunind că 
se mută împreună cu fami
lia. Din tabel se știa. în ta
bel răminea ! „Dacă nici un 
maistru n-a sunat la tele
fonul interior, dacă pe tabel 
nu figurează nici un plecat, 
înseamnă că nu sînt pro
bleme". Iar nefiind „proble
me". biroul comitetului 
U.T.C. și-a văzut de... alte 
treburi. Mai este de mirare 
că tinerii in cauză nu-si a- 
mintesc de organizația 
U.T.C. ?

PROFESORII ÎN BĂNCI

Ca atare, a orientat munca politică 
în această direcție.

Chiar în ziua vizitei noastre, de 
pildă, la stația de amplificare a 
uzinei se difuza o emisiune foarte 
interesantă: pe baza datelor centra
lizate la punctul de documentare, cu 
spriiinul factorilor de conducere, se 
făceau calcule, comparații ne secții 
privind utilizarea timpului de lucru. 
Erau reliefate cu această ocazie pro
gresele realizate, comparativ cu anii 
trecuti. dar si rezervele încă ne
fructificate. se luau microinterviuri

Raid-anchetă 
în unități industriale 

din județele 
Buzău și Vrancea

la diferiți lucrători, maiștri, inițiin- 
du-se astfel un dialog fructuos pe 
o temă actuală. Ecourile dezbaterii, 
reacțiile trezite, propunerile etc. 
urmau să facă obiectul unei alte e- 
misiuni. Demn de semnalat este 
faptul că asemenea dezbateri eficien
te vizează, de obicei, toți factorii 
care au datoria să acționeze neslăbit 
în direcția creșterii productivității 
muncii etc.

Se cuvine subliniat însă că nu în 
toate cazurile organele si organiza
țiile de partid se preocupă să valo
rifice disponibilitățile punctelor de 
documentare în direcția diversifică
rii activității politico-ideologice.

Am vizitat două întreprinderi din 
județul Vrancea — Combinatul de 
prelucrare a lemnului si întreprinde
rea de dispozitive, stanțe, matrițe și 
scule aschietoare (I.D.M.S.A.). Discu
ția cu factorii de răspundere despre 
ceea ce s-a întreprins si urmează să 
se întreprindă în această perioadă pe 
linia dezbaterii problemelor concrete 
ale întreprinderii a relevat o acută 
sărăcie de acțiuni. La I.D.M.S.A. ni 
s-a prezentat un plan de muncă pe 
timpul verii al consiliului de educa
ție politică si cultură socialistă, dar 
din el lipseau tocmai acele acțiuni 
axate pe problemele specifice cu 
care se confruntă colectivele de 
oameni. Fapt cu atît mai de neîn
țeles cu cit. asa cum aveam să aflăm 
în întreprinderile 
realizat planul la 
tori.

în legătură cu
trebuie observat că organizațiile de 
partid nu se preocupă ca la punctele 
de documentare să se elaboreze ma
teriale concrete, inspirate din reali
tățile întreprinderii, care ar fi de un 
real folos în desfășurarea dezbateri
lor, ar contribui la diversificarea ac
țiunilor. la creșterea eficientei lor. 
Punctele pe care le-am vizitat nu au 
reușit să depășească caracterul 
expoziție. Ele nu dispun decit 
cîteva planșe generale 
mare parte primite de la centru - 
Puse pe pereți. Lipsește fondul 
carte, lipsesc datele concrete si 
tuatiile comparative din unități ; 
colectivele de documentare nu sînt 
constituite sau nu activează cores
punzător. înșiși factorii din aceste 
unități nu au încă o concepție lim
pede asupra a ceea ce trebuie să fie

respective. nu s-a 
o serie de indica-

această situație.

de 
de 

in cea mai

punctul de documentare, ce sarcini 
îi revin, de ce material trebuie să 
dispună.

în legătură cu toate aceste ne
ajunsuri. răspunderi deosebite revin 
si cabinetului județean pentru acti
vitatea ideologică si nolitico-educa- 
tivă. secției de propagandă a Comi
tetului județean de partid Vrancea, 
care nu au îndrumat și controlat 
corespunzător și, mai ales, nu au 
intervenit cu promptitudinea nece
sară pentru curmarea acestei situa
ții. De altfel, trebuie spus că în
suși colectivul de documentare a] 
cabinetului județean are o existen
tă fictivă. Fondul documentar ză
cea nesistematizat la data vizitei 
noastre, materialele proprii si cu 
deosebire cele concrete erau cu to
tul insuficiente. Trebuie înțeles clar 
că elaborarea unor asemenea mate
riale ar fi fost de un real sprijin nu 
numai pentru informarea lectorilor 
și propagandiștilor, dar ar oferi un 
ghid si pentru punctele de documen
tare, din întreprinderi.

Faptele învederează contribuția 
punctelor de documentare politico- 
ideologică. atunci cînd ele sînt bine 
dotate, la diversificarea acțiunilor, 
la sporirea eficientei muncii de pro
pagandă. Tocmai de aceea organiza
țiile de partid trebuie să valorifice 
integral posibilitățile de care 
punctele de documentare, să 
treneze in mai mare măsură 
tivitatea politico-educativă.

Paul DOBRESCU

dispun 
le an
in ac-

în contextul pregătirilor 
noului an școlar, concomi
tent cu preocuparea pentru 
asigurarea bazei materiale 
necesare bunei desfășurări 
a procesului instructiv- 
educativ — amenajarea co
respunzătoare a localurilor 
de scoli, editarea progra
melor si manualelor șco
lare. dotarea laboratoare
lor, cabinetelor și atelie
relor — forurile de în- 
vățămînt se îngrijesc in 
mod deosebit de per
fecționarea pregătirii de 
specialitate, pedagogice si 
ideologice a cadrelor didac
tice. în concordantă cu 
noile cerințe puse de partid 
invătămintului. organic in
tegrat cu producția si cer
cetarea. în săptăminile va
cantei de vară este progra
mată o amplă suită de ac
țiuni de perfecționare, la 
care Participă cadre didac
tice de toate specializările, 
care predau in toate tipu
rile de scoli.

Dună examenele pentru 
obținerea gradului I. des
fășurate la mijlocul lunii 
iulie, urmează. între 26 au
gust — 2 septembrie, exa
menele de definitivat, iar 
între 3—8 septembrie exa
menele pentru gradul II. 
La aceste examene se pre
zintă aproape 30 000 de 
educatoare. învățători, pro
fesori. maistri-instructori. 
care de-a lungul unui an 
au participat (în vacantele 
școlare) la cursuri pregăti
toare. au studiat individual 
pe baza unor programe 
anume întocmite în 
derea acestor 
avut inspecții 
le-au apreciat

activitatea instructiv-edu- 
cativă desfășurată, in cla
să. cu elevii.

Potrivit noilor măsuri 
privind organizarea si func
ționarea invătămintului li
ceal. după cum s-a mai 
anunțat, vor fi atrași să 
predea in învătămint — in 
diverse profile de pregătire

desfășura în 3 
fel. între 25 
septembrie. în 
tele vor avea 
si seminarii 
tionare
Acestea vor fi continuate, 
in vacanta de iarnă si de 
primăvară.

Zilele trecute, la Alba

ve- 
examene. au 
speciale care 

satisfăcător

Ast-
— 8 
iude- 

cursuri 
nerfcc- 

psiho-pedagogică.

etane. 
august 
toate 
loc 
de

Acțiuni de perfecționare 
a cadrelor didactice in lumina 
noilor cerințe puse de partid

în fața învățămîntului
Aproape 30 000 de cadre didactice prezente 
la examenele de definitivat și grade didactice. 
Cursuri și seminarii pentru pregătirea psiho- 
pedagogică a specialiștilor din alte sectoare 
care vor preda în școli.
Dezbatere în problemele îndrumării și desfă
șurării pregătirii tehnico-productive a elevilor.

tehnică — specialiști din 
diferite domenii de activi
tate. în vederea mai direc
tei familiarizări a acestor 
specialiști cu specificul ac
tivității didactice, a intro
ducerii lor concrete în as
pectele organizatorice si de 
conținut ale procesului in- 
structiv-educativ din scoa
lă. ale integrării învătă- 
mîntului cu producția, s-a 
initiat un 
plex de

la

program com- 
pregătire. ce se va

îulia a avut loc o in- 
tîlnire de lucra pe pro
blemele perfecționării sis
temului pregătirii tehnico- 
productive a elevilor din 
scoli generale si licee.
care au participat inspec
tori de specialitate de la 
inspectoratele școlare. în- 
tilnirea a prilejuit analiza 
modului cum s-a desfășu
rat această activitate 
anul școlar precedent 
baza concluziilor unor

în 
(pe 

bri-

ele- 
de 

ate-
efi-

găzi de control), un schimb 
de experiență cu școli din 
județul Alba care au obți
nut rezultate rodnice în in
tegrarea invătămintului cu 
producția, precum și adop
tarea unor măsuri de îm
bunătățire a activității 
practice-nroductive a 
vilor în agricultură, 
protecție a muncii în 
lierele-scoală.

O altă interesantă si
cientă acțiune de nerfectio- 
nare s-a organizat nentru 
urofesorii care nredau lim
bile franceză, engleză, ger
mană si rusă. La Brașov, 
aproane 600 de cadre di
dactice au particinat la 
cursuri si aplicații Dractice 
susținute de cadre didac
tice din învățămîntul supe
rior. de la Institutul central 
dc perfecționare a cadrelor 
didactice, realizate cu con
cursul unor profesori spe
cialiști din Franța. Anglia. 
R.D. Germană. R.F. Ger
mania si Uniunea So
vietică.

Acestor acțiuni, organi
zate pe olan central de 
Ministerul Educației si în- 
vătămintului și instituțiilor 
sale specializate, li se ală- 

- rod al unor lăuda- 
inițiatlve locale —

diferite alte forme si mo
dalități de Derfectionare a 
pregătirii cadrelor didactice 
de diferite sDecializări. 
desfășurate sub egida or
ganizațiilor județene de 
partid. a inspectoratelor 
școlare ludetene. menite 
deopotrivă să asigure in 
noul an condiții optime de 
pregătire si educare pen
tru muncă si viată a celor 
mai tineri cetățeni ai tării.

Florlca DINULESCU

Puternică afirmare 
a democrației

9

socialiste
(Urmare din pag. I)

ZILELE

1/-S»/ /

MUZICII ROMANEȘTI

Pledoarie pentru
adevărul artei

Corul „Madrigal" a 
susținut, luni seara, la 
sala Teatrului drama
tic din Constanța con
certul inaugural din 
cadrul „Zilelor muzicii 
românești", deschizind 
scria celor 22 de con
certe și spectacole 
care alcătuiesc această 
semnificativă manifes-

cinema
• Pledoarie pentru dragoste : 
VICTORIA — 9.15; 11.30: 13.45: 16: 
18,15; 20.15.
4 Cantată, pentru Chile : 
TRAL — 9.15; 12; 14,45;
20,15.
• Și a venit ziua lămîilor 
PATRIA — 9; 11: 13; 15;
21. FAVORIT — 9,15; 11.15 
16; 18; 20, FESTIVAL 2,IZ,___
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, GRA
DINA CAPITOL — 19,45.
« Povestea dragostei — 9; 11,15;
13.30, Pe aici nu se trece — 15,30; 
18,30 : TIMPURI NOI-
• Desene animate :
9.30.
• Pasărea albastră :
11,15; 13,30; 15,30; 18;
— 9.30; 11,30; 13,30;

CEN- 
17,3»;

negre : 
17: 19; 
; 13,30: 

8.45: 10.30;

DOINA
DOINA — 

20. MUNCA 
15,30: 17,30:

19,45.
• Străina : LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20. SCALA 
— 9.30; 12,30; 16; 19, MODERN — 
9; 12; 16; 19, la grădină — 19.45, 
GRADINA DINAMO — 20,15.
• Tănase Scatiu : POPULAR — 
15,30; 19.
• Omul liniștit : MELODIA — 9;
12,15; 15.45: 19.15, FEROVIAR — 
9; 12,30: 16; 19,30, GLORIA —
8,45; 11,30; 14.15; 17; 19,45.
• Robin Hood Junior : EXCEL
SIOR — 9: 10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 
18,30; 20,30.
• Ultima noapte a singurătății :

BUCEGI — 9: 11; 13; 15,30: 17,30;
19.30.
• Comedie mută ’77 : EFORIE —
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11; 13; 15,15: 17,15;
19.15, GRĂDINA MOȘILOR — 20.
• Timidul : GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,15, ARTA — 9; 
11.15; 13.30: 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20.15.
• Balul de simbătă seara : LIRA
— 9: 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Căluțul cocoșat : FLAMURA
— 9.
• Rocky : FLAMURA — 11; 13,15; 
15,30; 18: 20,15, BUZEȘTI — 9; 12; 
14; 17; 19.45, la grădină — 20.
• Urmărire Ia Amsterdam : 9; 11, 
întoarcere tîrzie — 13,15: 15.30; 
17,45: 20 : GIULEȘTI.
• Frații ' ‘
AURORA .....
18; 20,15, la grădină — 
Mis — 9; 11.15; 13,30:
20.30, la grădină — 20.
• Beethoven — file de 
VIITORUL — 15,30: ~.
• Călătoriile lui Gulliver — 9,30;
11,30; 13.30, Premiera — 15,30;
17.30; 19.30 : FERENTARI.
• Pisicile aristocrate — 9; 11;
13, Dragoste, mare e puterea ța — 
15,30; 18: 20: FLOREASCA.
• Potopul (seriile I și II) : PRO
GRESUL — 16; 19.
• Haiducii lui Șaptecai : 
MOS — 9; 11; 13; 15.45; 18
• Inspectorul și fantoma : 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 
VOLGA — 9: 11,15; 13,30
20.15.
• Bunicul si doi delincventi mi
nori — 9,30: 11.30; 13,30: R.D. in 
acțiune — 16: 18; 20 : FLACARA.

mei, păsări călătoare :
— 9; 11,15: 13,30; 15.45;
................ 19.45, TO-

16; 18,15;

17,45; 20.
viată

cos- 
20.
co-

18; 20,
15.45; 18;

• Soarele pustiului
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Frățiorul — 16, Romanță pentru 
o coroană — 18; 20 : PACEA.
• Locotenentul Mc Q. în acțiune : 
GRADINA BUCEGI — 20.
• Un gentleman în vestul sălba
tic : GRĂDINA FESTIVAL —
19,45, PARC HOTEL — 20.15.
• Operațiunea „Petrol" : GRĂ
DINA FLACĂRA — 20.
• Joc Kidd : GRĂDINA LIRA — 
20,30.
• Șapte păcate : GRADINA TI
TAN — 20,15.
• Cuibul salamandrelor : GRĂ
DINA UNIREA — 20.

------------------------- -------

t a t r
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Secretul lui 
Marco Polo — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmiglu) : Spectacol 
de sunet șl 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.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : Spectacol de sunet 
și lumină „Imn pentru oamenii a- 
cestui pămint" — 11.

într-adevăr. sem
nificativă, spune Marin 
Constantin, pentru că 
seară de seară în fața 
miilor de spectatori 
vor evolua timp de 10 
zile profesioniști ală
turi de amatori, toți 
laureati ai Festivalului 
„Cîntarea României". 
De fapt este clar și vă 
rog chiar să sublimați 
acest lucru: nu con
tează în fața publicu
lui dacă cel ce cintă 
sau declamă pe scenă 
este angajatul vreunui 
colectiv 
lucrează 
Publicul 
adevărul 
lucru este covirsitor.

Cu 15 ani in urmă, 
dirijorul Marin Con
stantin, atunci dirijor 
al ansamblului U.T.C., 
a propus studenților 
de la secția teoretică 
a Conservatorului „Ci. 
prian Porumbeseu", 
celor care iubeau „an
samblul coral" să dea 
cîteva probe pentru a 
deveni membri ai unui 
cor de cameră. Era 
știut de la bun început 
că un cor dirijat 
Marin Constantin 
seamnă o formație 
succes, locul unde 
face muzică, muzică 
bună. Și din numeroși 
studenți care au fost 
audiați, au fost selec
ționați cei cu voce lim
pede — non vibrato, 
cu intonație perfectă, 
cei ce cunoșteau bine

armonia, contrapunc
tul. tehnica construcției 
corale. Sînt 15 ani de 
atunci. perioadă în 
care s-a lucrat intens 
pentru a se ajunge la 
măiestrie, perioadă în 
care s-au cucerit me
dalii, s-a făcut încon
jurul lumii. în noiem
brie 1976, la Roma, i 
s-a acordat formației 
de către Centrul inter-

Convorbire 
cu dirijorul 

Marin 
CONSTANTIN

de-i e 
/ Eu le 
soare : 

mine

artistic sau 
in fabrică, 

vrea să simtă 
artei și acest

de 
în
de 
se

național de răspindire 
a artei și folcloru
lui, centru afiliat 
UNESCO. distincția 
„Sagitarrio d’oro", 
iar dirijorul ca fonda
tor a'l corului „Madri
gal" a primit din par
tea filialei UNESCO 
— Italia premiul ..Mi
chelangelo". Recent: 
premiul I în „Cîntarea 
României".

— Care sînt ultime
le piese pe care le-ați 
studiat ?

— Sint trei coruri 
românești care fac 
parte și din concertul 
inaugural din cadrul 
„Zilelor muzicii ro
mânești" : „Cintec și 
joc" de Radu Pallade, 
„Colindă de pricină" 
de Adrian Pop, „Cin- 
tare României" de Ion 
Vintilă.

„Cîntare României" 
este un cînt simplu, o 
melodie lină, fără creș
teri dinamice, specta
culoase ; vibrantă prin 
căldura ei, prin no
blețea frazei. „Madri
galul" a depănat și 
„Doina oltenească" de

Paul Constantinescu și 
colinda de păcurar 
numită „Dalbu păcu- 
raru“ de Ilarion Coci- 
șiu ; și acel vesel 
„Trecui dealu la Bă- 
iuț" de Constantin Ar- 
vinte, cîntecul tinerel 
fete , ce se destăinule 
că trebuie să-i ducă 
celui drag pline coap
tă și apă rece ; iar 
dacă oamenii o s-o În
trebe : „Bade-i 
drag de mine ? 
spun pe cer și 
badea după
moare". Au răsunat : 
„Păstorița" de Marți
an Negrea, piesă de 
mare sensibilitate, 
exemplu de armonie 
clasică românească, si 
excelenta „Chindie" 
de Alexandru Pașca- 
ntț. Au strălucit „flu- 
ierașele și buciumele" 
de Mihai Moldovan, 
țesătură de șoaptă și 
tril, si ecou, vîrtej de 
Strigăt și chiot, de 
chemare la sărbătoa
re, alături de „Ofran
da copiilor lumii" de 
Sabin Păutza. inspira
tă tălmăcire a cînte- 
celor de copii de pre
tutindeni, frinturi de 
joc suprapuse, îmbi
nate, tălmăcite cu 
mult talent.

Concertul 
„Madrigal", 
de muzică
muzică nouă 
nească, de la compozi
țiile lui Ilarion Coci- 
șiu, Francisc Hubic 
pînă la Gh. Bazavan, 
Marin Constantin., S. 
Păutza a fost o gală a 
măiestriei, a talentu
lui, o pledoarie pen
tru valorile muzicii 
românești, pentru a- 
ievărul artei.

corului 
concert 

veche și 
româ-

Smaranda
OȚEA.NU

Constatările consemnate 
mai sus au format și tema 
unei serioase discuții purta
te de secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii, 
tovarășul Ilie Dumitru, cu 
împuternicitul biroului co
mitetului U.T.C.. tovarășul 
Lucian Tudose. Prilej cu 
care s-a văzut că organiza
ția de tineret de la „Dacia" 
nu este nici inactivă, nici 
lipsită de experiență în 
munca de educare a tine
rilor. Dimpotrivă. De la 
crearea întreprinderii (mai 
tînără decit cel mai tînăr 
muncitor calificat de azi), 
aici,s-au format sute și 
sute de muncitori de înaltă 
calificare ; în secția de fi
nisare a fost inițiată acțiu
nea tinerilor „cei mai buni 
meseriași — cei mai buni 
gospodari" ; pe șantierul ti
neretului de la turnătorii, 
sute de uteciști au prestat, 
zi de zi, săptămini în șir. 
muncă patriotică : ansam
blul de artiști amatori „Da
cia" al întreprinderii se nu
mără printre cele trei for
mații care au reprezentat 
tara noastră la Festivalul 
de folclor al tarilor balca
nice; între secții au loc 
întreceri sportive care cu
prind cea mai mare parte 
a tinerilor...

Dar...
— ...Citi dintre cei zece 

tineri încadrați in muncă în 
vederea reeducării știu des
pre toate acestea ? Citi din
tre ei au participat Ia una 
din aceste activități ?

— Din păcate, nici unul, 
întrebarea „de ce ?“ n-a

mai fost pusă. Pe masă, ca 
un răspuns -anticipat, se a- 
fla... tabelul. Acea hîrtie 
care, din simplu instrument 
primar de lucru, devenea o 
barieră în calea activității 
vii. concrete, cu tinerii. Nu 
pentru că evidenta nu ar fi 
necesară, ci pentru că. ne
urmată de acțiuni concrete, 
de confruntarea cu realita
tea. nevalorificată prin 
munca susținută, diferentia-

belistic" și la alte niveluri. 
Spre exemplu...

...Tovarășa Floarea Ena- 
che. secretară a Comitetului 
municipal Pitești al U.T.C.. 
ne-a vorbit cu justificată 
satisfacție despre modul în 
care colectivele muncito
rești acționează pentru a 
reda muncii și demnității 
pe tinerii încredințați. A ci
tat si numele unor tineri 
care au încetat să mai con-

ren si să acționeze în con
secință.

Nu ar fi drept să ignorăm 
meritele reale si nenumăra
te ale utecistilor din Pi
tești. inclusiv ale activu
lui organizației. în tot ceea 
ce s-a înfăptuit, la dimen
siuni istorice, pentru înflo
rirea acestui județ si a mu
nicipiului de reședință se 
află încorporată si munca 
devotată a tinerilor cetățeni.

asupra bunei comportări a 
tinerilor pe stradă sau în 
localuri, a pornit-o pe ur
mele unor plimbăreți certați 
cu munca. S-a dovedit că. 
scăpati atenției si exigente
lor opiniei publice, unii din
tre aceștia au comis, ori 
sînt pe cale să comită, noi 
infracțiuni. După cum măr
turisesc membrii acestei e- 
chipe. momentele cele mai 
semnificative ale intîlniri-

DIN TABEL ÎN TABEL
tă de la om la om. riscă să 
se transforme în... scop în 
sine. în surogat de activita
te. în aparentă de Îndepli
nire a sarcinilor. Această 
substituire, neavenită in 
orice domeniu, este cu atît 
mai regretabilă în activita
tea de mare răspundere a 
integrării in viata colective
lor muncitorești și reeducă
rii prin muncă a tinerilor a- 
flați la un moment dat in 
derivă. în concertul răspun
derilor ce se degajă din 
măsurile adoptate de partid 
în această privință, organi
zația de tineret trebuie să 
participe din plin. Este o 
sarcină revoluționară. iar 
sarcinile revoluționare nu 
se indenlinesc bifind tabele.

Poate că n-am fi stăruit 
asupra acestui aspect dacă 
n-am fi întilnit stilul „ta-

stituie „probleme". „Pro
blemele" au început să apa
ră cind a venit vorba des
pre situația reală a celor 
integrali în muncă, a celor 
care intîrzie să onoreze re
partițiile în producție. O 
primă eroare a buclucașu
lui tabel : conform lui. la 
întreprinderea de autoturis
me s-ar afla încadrați 23 de 
tineri. Deci, cu 13 mai mult 
decit in realitate. Cifră care 
înseamnă tot atîtia oameni. 
Despre care nu se știe însă 
nimic. Tabelul comitetului 
municipal al U.T.C. era o 
copie a evidentei oficiului 
forțelor de muncă. Diferen
ța numerică fată de ..teren" 
reprezintă exact diferența 
calitativă dintre termenii 
de „repartizat" si „încadrat 
efectiv". Diferența pe care 
organele U.T.C. ar fi tre
buit să o stabilească pe tc-

aportul organizatoric si e- 
ducativ al organizației re
voluționare de tineret. Etica 
nouă, atitudinea nouă fată 
de muncă, ce se manifestă 
aici ca pretutindeni in tară, 
sînt si rodul activității — sub 
conducerea organizațiilor de 
partid — a organelor și or
ganizațiilor U.T.C. Chiar în 
îndeplinirea recentelor sar
cini ce revin U.T.C.-ului, în 
îndeplinirea măsurilor hotă- 
rîte de partid în legătură 
cu reeducarea tinerilor care 
au comis abateri de la re
gulile de comportare, s-au 
întreprins unele acțiuni 
concrete, eficiente de la 
prima „rundă" si mai âles 
eficiente potențial, dacă vor 
fi continuate cu aceeași 
convingere.

într-una din zile, echipa 
de ordine si disciplină a 
U.T.C.. menită să vegheze

lor au fost acelea în care, 
fată de promisiunile celor 
vizitați, de tipul „mîine mă 
angajez", a urmat replica : 
„Bine, să știi că miine te 
mai vizităm". Asta i-a pus 
pe gînduri pe cei ce vor să 
se sustragă de la muncă, 
făcîndu-i să simtă direct 
exigentele opiniei tineretu
lui. Organizațiile U.T.C. din 
Pitești pot și trebuie să 
continue acest început.

Procesul de autentică re
educare prin muncă nu este 
simplu, lucrurile nu merg 
de la sine. Este supus per
fectării un „material" u- 
man neomogen, cu asperi
tăți si contradicții mai greu 
de modelat. Este nevoie de 
răbdare, perseverentă, de 
înaltă responsabilitate, ba
zate ne o bună cunoaștere. 
Toate etapele acestui pro
ces — repartizarea la locul

de muncă încadrarea in 
producție, folosirea cu ma
ximă eficientă și cu tragere 
de inimă a timpului de lu
cru, antrenarea in bogata 
activitate obștească, social- 
culturală a tineretului — 
nu pot fi concepute fără 
inițiativa continuă a cadre
lor U.T.C., fără Ca ele să 
fie pătrunse de stilul ar
dent, viu, ce caracterizează 
tineretul nostru, organizația 
sa revoluționară.

Semnificativ pentru mo
dul în care li se cere ute- 
ciștilor să acționeze ni s-a 
părut următorul dialog din
tre secretarul comitetului 
de partid de la Combinatul 
de articole tehnice din cau
ciuc. Ivan Neacșu și Dumi
tru Matei, din biroul comi
tetului U.T.C. din întreprin
dere. La constatarea ..cei 
șapte tineri repartizați la 
noi nu mai prezintă proble
me". secretarul comitetului 
de partid l-a oprit pe inter
locutor. cerindu-i explicații:

— De unde știi 1
— De la , maiștri, de la 

oamenii din secții... Lucrea
ză. nu mai intîrzie...

— Am fi vrut să știm din 
sursă... U.T.C. — a cerut 
secretarul de partid. Că lu
crează si nu întirzie. e nor
mal- De aceea au venit aici. 
Dar unde locuiesc acești ti
neri ? Cu cine sînt prieteni? 
Ce fac ei' în restul timpu
lui. care înseamnă mai mult 
decit cele opt ore din fa
brică ?

Si a desenat o cifră maro 
„8“ de la care porneau două 
săgeți. Adică timpul de lu

cru și timpul de după pro
gram. Iar discuția^ tonul ei 
aveau menirea să mențină 
trează atenția utecistilor. 
să-i antreneze la o acțiune 
concretă, eficientă.

înainte de a încheia aces
te însemnări, dorim să re
latăm despre atmosfera re
marcată zilele trecute la se
diul Comitetului municipal 
U.T.C. Pitești. Se alcătuiau 
echipe, brigăzi, se discuta 
cu tineri în salopete, se cal
cula volumul unor lucrări, 
norme pe săptămini. zile, 
chiar ore. se stabileau reper
torii de acțiuni cultural-ar- 
tistice. Cineva sosit de pe te
ren făcea ultimele precizări 
în legătură cu punctele unde 
vor fi ..atacate lucrările". 
Ce se întîmpla ? Era prelu
diul unei noi acțiuni de 
amploare a tinerilor : con
struirea prin muncă patrio
tică a fundațiilor pentru opt 
mari blocuri. Concret, con
cis. dar mai ales, cu prezen
ta mobilizatoare a activiști
lor în mijlocul tinerilor. Ni
meni n-avea pic de îndoia
lă că lucrările vor fi exe
cutate la timp si de calita
te... utecistă.

Se contura o nouă probă 
a avintului revoluționar, a 
capacității de a antrena ti
neretul si de a acționa, spe
cifice organizației U.T.C. 
Mai concludentă decit orice 
„stil al tabelelor", pe care 
l-am notat doar asa... ca ne 
o „experiență" efemeră. 
Peste care, desigur, se va 
trece, hotărît și neintirztat.

nerale s-au constituit în adevărate 
foruri supreme de conducere munci
torească a unităților economice. Tot
odată, adunările generale ale oame
nilor muncii au determinat o întă
rire a democrației muncitorești, dez
baterile din cadrul lor — desfășurate 
în spirit critic și autocritic, in mod 
constructiv și cu responsabilitate so
cială — ilustrind o creștere puter
nică a participării muncitorilor, a 
tuturor oamenilor muncii la condu
cerea directă, la luarea deciziilor 
asupra problemelor fundamentale ale 
activității economice și sociale din 
întreprinderi.

înalta conștiință politică a clasei 
muncitoare — clasă conducătoare a 
societății noastre — spiritul revolu
ționar și responsabilitatea care de
finesc profilul ei și-au găsit și de 
această dată o expresie practică, ne
mijlocită. prin zecile de mii de idei 
și propuneri valoroase formulate de 
participantii la aceste adunări in 
vederea asigurării celor .mai bune 
condiții pentru realizarea planului și 
a angajamentelor pe acest an, pentru 
buna pregătire a producției anului 
viitor, pentru perfecționarea întregii 
activități economice și sociale din 
întreprinderi. Iată de ce fructifica
rea deplină a acestei bogății de idei 
și propuneri este și trebuie să fie 
acum preocuparea de căpetenie a 
consiliilor oamenilor muncii din fie
care unitate. Viața a demonstrat că 
ceea ce dă cu adevărat forță și pu
tere adunărilor generale, ca foruri 
supreme de conducere muncito
rească a unităților economice, constă 
tocmai în exprimarea sinceră, des
chisă a părerilor si propunerilor. în 
participarea largă a muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor la cristali
zarea direcțiilor de acțiune si sta
bilirea programelor de măsuri pen
tru înfăptuirea tuturor sarcinilor 
economice și. totodată, in munca 
efectivă pentru materializarea înțe
lepciunii colective, a propunerilor 
formulate, astfel ca la viitoarele adu
nări generale să se poată raporta că 
toate propunerile, toate sugestiile 
valoroase, care corespund cerințelor 
unității respective, au fost traduse 
în viată.

Ca o încununare a acestor ample 
dezbateri din unitățile productive, 
în aceste zile au loc în .jude
țe si în municipiul București adu
nări cu reprezentant! ai munci
torilor care fac parte din orga
nele de conducere colectivă și alte 
cadre din unitățile industriale, dc 
construcții și transporturi, Dartici- 
nantii la aceste adunări fiind desem
nați, in spirit democratic, de adună
rile generale ale oamenilor muncii 
din întreDrinderi.

Eveniment de o deosebită impor
tantă politică in viata fiecărui județ, 
a întregii țări, aceste adunări — ade
vărate forumuri muncitorești la ni
velul județelor — sînt chemate să 
analizeze, cu exigentă și inaltă răs
pundere. în spiritul orientărilor și 
sarcinilor cuprinse în expunerea 
secretarului general al partidului la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii, modul în care se realizează pia
nul si angajamentele pe acest an, in 
care se pregătește producția anului 
viitor. în același timp, aceste adu
nări aleg muncitorii ce urmează să 
facă parte din Consiliul național al 
oamenilor muncii din industrie, 
transporturi si construcții — un veri
tabil parlament muncitoresc, orga
nism permanent de conducere, în
drumare si control al consiliilor oa
menilor muncii.

Oamenii muncii din întreaga tară 
au primit cu vie satisfacție alegerea 
în unanimitate, la Congresul consi
liilor oamenilor muncii, a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretarul general 
al partidului nostru, președintele re
publicii, în funcția de președinte al 
Consiliului național ai oamenilor 
muncii. Aceasta dovedește încă o 
dată, cu putere. înalta încredere a na
țiunii noastre in partid, in secretarul 
său general, constituind, totodată, 
garanția sigură că acest înalt forum 
îsi va face pe deplin datoria și va 
asigura afirmarea tot mai puternică 
a rolului clasei muncitoare în con
ducerea întregii vieți economico-so- 

ciale. in dezvoltarea democrației mun
citorești. în înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului.

în lumina sarcinilor mobilizatoare 
stabilite de Congresul consiliilor oa
menilor muncii se cere narticinanti- 
lor la aceste adunări înaltă exigentă, 
responsabilitate și principialitate atît 
în analiza obiectivă a întregii activi
tăți pentru îndeplinirea si depă
șirea planului, mobilizarea tuturor 
resurselor Interne de snorire a pro
ducției si creștere a eficientei eco
nomice. cit și în alegerea muncitori
lor în Consiliul national. Reprezen
tanții directi ai oamenilor muncii in 
acest foram sint aleși din rîndurile 
celor mai buni muncitori si maiștri 
membri ai consiliilor oamenilor mun
cii. comuniști, oameni care prin în
treaga lor muncă în producție și pe 
tărîm obștesc se bucură de o deose
bită autoritate si prestigiu în rindul 
colectivelor, care au o inaltă pregăti
re politică si profesională, dovedesc 
preocupare nentru perfecționarea con
tinuă a activității productive si pro
movarea noului. luptă cu toată hotă- 
rirea pentru Înfăptuirea noliticii 
partidului.

Odată cu alegerea reprezentanților 
muncitorilor în Consiliul national al 
oamenilor muncii si constituirea a- 
cestui inalt forum muncitoresc la ni
velul tării, democrația socialistă se 
ridică ne noi trepte, sporesc efi
cienta. rolul si atribuțiile tutu
ror instituțiilor democrației mun
citorești — asa cum a stabilit parti
dul. asa cum a hotărît Congresul 
consiliilor oamenilor muncii. în mod 
evident, formarea Consiliului national 
al oamenilor muncii reprezintă un 
factor de o importantă deosebită în 
sistemul democrației noastre. In 
crearea cadrului organizatoric cit mai 
adecvat participării la scară națională 
a clasei muncitoare, a oamenilor 
muncii la conducerea societății, o ex
presie tot mai puternică a democra
tismului societății noastre, a faptului 
că poporul nostru îsi făurește în mod 
conștient si liber propriul său viitor, 
viitorul comunist.

IA TtRGVl DE MOSTRE
Artizanat din toate 

zonele țârii
La cel de-al VîII-Iea Tîrg de 

mostre Cooperația meșteșugă
rească si Cooperația de consum 
expun în pavilionul „V“ o gamă 
largă de nroduse de artizanat, 
artă poDulară si amintiri turis
tice realizate de maiștri artizani 
din toate zonele folclorice ale 
tării.
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Excelenței Sale Domnului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Am primit telegrama dumneavoastră din 13 iunie 1977. prin care ați bine
voit să-mi transmiteți felicitări cu ocazia noii mele numiri in funcția de 
prim-ministru.

Deosebit de mișcat de această atenție, vă mulțumesc în mod sincer. Sper, 
ca si dumneavoastră, că relațiile de prietenie si colaborare care există între 
cele două țări ale noastre vor continua și se vor dezvolta tot mai mult.

Folosesc această ocazie pentru a prezenta Excelenței Voastre, domnule 
prim-ministru. asigurarea înaltei mele considerații.

LEO TINDEMANS
Prim-ministru al Belgiei

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 august. în țară : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. A- 
verse izolate de ploaie se vor semnala 
la începutul intervalului în estul tarii 
și zonele de deal și de munte. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi puprinse între 8 și .18 
grade, Izolat mâi coborîte în estul 
Transilvaniei și nordul țării în prima 
noapte, iar maximele între 22 și 30 de 
grade, local mai ridicate. In București: 
Vreme în încălzire. Cer variabil, mal 
mult senin noaptea. Vînt slab. Tempe
ratura în creștere.

Cronica
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan. a transmis o te
legramă de felicitare speakerului Ca
merei Reprezentanților din Indone
zia. dr. Idham Chalid. cu prileiul 
zilei, independentei acestei țări.

Tot eu același prilej, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Macovescu. 
a transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe indo
nezian. Adam Malik.

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

Azi se deschide
SOFIA lb CAgerpres). — Pe sta

dionul ■..Vasil Levski" din Sofia se 
deschide astăzi cea de-a 8-a ediție a 
„Universiadei", competiție polispor
tivă tradițională, care la fiecare doi 
ani reunește. în spiritul prieteniei si 
colaborării internaționale, sportivi 
studenti din toate continentele lumii. 
La întrecerile din capitala Bulgariei 
sportivi si sportive din 80 de țări se 
vor întrece timp de 12 zile la atle
tism. lupte greco-romane. lupte li
bere. tenis, baschet, volei, scrimă, 
gimnastică. înot, polo pe apă. sărituri 
de la trambulină. Printre participanti 
se numără campioni olimpici si re
cordmani mondiali, ca atletii Alberto 
Juantorena (Cuba). Jacek Wszola (Po
lonia), Tatiana Kazankina (U.R.S.S.).

„Universiada"
Nemeth (Ungaria). Delegația studen
ților din România este prezentă la 
competiție cu un lot numeros, în 
fruntea căruia se află sportivi cu 
performante cunoscute, cum sînt gim
nastul Dan Grecu. atletele Natalia 
Mărășescu si Maricica Puică, luptă
torii Gheorghe Berceanu. Ion Păun 
și Ion Draica. scrimerele Marcela 
Moldovan si Magdalena Chezan. ju
cătoarele de teriis Virginia Ruzici si 
Florența Mihai.

Ceremonia de deschidere va avea 
loc astă-seară. la ora 19.00 (ora lo
cală). și va fi precedată de exerci
ții de gimnastică de ansamblu si 
dansuri folclorice. Primele întreceri, 
cele de scrimă, volei si baschet, vor 
începe mîine, 18 august.

„DACIADA* - o competiție pentru toți

ÎN CÎTEVA
• La poligonul Tunari din Capi

tală se fac în aceste zile ultimele 
pregătiri în vederea găzduirii. între 
30 august si 5 septembrie, a Campio
natelor europene masculine de tir la 
arme cu glonț, la care si-au anuntat 
participarea peste 320 de sportivi din 
26 de țări, care-și vor disputa titlu
rile de campioni continentali, la indi
vidual si pe echipe, in probele de 
pistol viteză, pistol liber, pistol cali
bru mare, pușcă liberă 60 de focuri 
culcat și pușcă liberă 3 x 40 de focuri, 
precum si în proba de mistret aler
gător.

Trăgătorii români se antrenează in
tens în această perioadă. în zilele de 
19 si 20 august fiind organizate ul
timele concursuri de verificare, la 
care vor participa si o serie de spor
tivi japonezi, aflati în pregătire în 
tara noastră.

Din loturile care ne vor reprezenta 
la europene fac parte printre alții 
Ion Corneliu. Marin Stan. Dan Iuga.

RÎNDURI
Virgil Atanasiu (pistol viteză). Liviu 
Stan. Marin Truscă (pistol liber). Ion 
Corneliu. Lucian Giușcă. Alexandru 
Gered si Marcel Roșea (pistol calibru 
mare), precum si pușcașii Ilie Co- 
dreanu. Romulus Nicolesou. Marin 
Marin și Marian Teodora.

• Marti. în cadrul campionatului 
european de polo pe apă de la Jon- 
koping (Suedia), echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 10—7 (4—2. 2—2, 
4—2. 0—1) selecționata U.R.S.S.. iar 
echipele Ungariei si R. F. Germania 
au terminat la egalitate : 6—6 (0—0. 
3—2. 2—2. 1—2).

• Turneul masculin de volei de la 
Minsk s-a încheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S.. urmată de Cuba. Polonia 
Japonia. R.S.S. Bielorusă. România. 
Iugoslavia si Finlanda. în ultimul 
meci, formația U.R.S.S. a învins cu 
3—0 Japonia, iar echipa Cubei a în
trecut cu 3—1 pe cea a Poloniei.

Brigada de tineret „Iugoslavia" 
și-a început activitatea

Marti dimineața si-a început acti
vitatea, in Capitală, brigada de tineri 
constructori „Iugoslavia", constituită 
din membri ai Uniunii Tineretului 
Socialist din această tară, care va 
lucra, timp de o lună, la construcția 
unui bloc din cartierul Militari. Pre
zenta, tinerilor iugoslavi la ampla ac
tivitate desfășurată de întregul nos
tru popor pentru înlăturarea conse
cințelor cutremurului constituie o 
expresie elocventă a bunelor relații

de prietenie si colaborare dintre ti
neretul si popoarele celor două țări.

Cu prileiul începerii activității, 
membrii brigăzii s-au întîlnit cu ti
neri constructori români. Au luat 
cuvîntul tovarășul Radu Enache. se
cretar al C.C. al U.T.C., și Boje Su- 
beniciki, comandantul brigăzii tine
rilor iugoslavi.

Au fast de față Petar Dodik, am
basadorul Iugoslaviei la București, 
si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

S-a dat publicității Regulamentul 
„Daciadei", competiție polisportivă 
de mare amploare cu caracter na
țional, menită să atragă la practica
rea organizată și sistematică a edu
cației fizice, sportului și turismului 
un număr cit mai mare de oameni 
ai muncii și, totodată, să creeze ca
drul de depistare și promovare a 
elementelor dotate pentru sportul de 
performanță. Organizată din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele republicii. „Daciada" se va 
desfășura în două ediții — de vară, 
în perioada martie—octombrie — și 
de iarnă — noiembrie—februarie — 
și va culmina cu finala pe țară, o 
dată la doi ani, începînd din 1978.

BÎRLAD :
Jubileu rugbistic

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
activitate neîntreruptă în divizia 
A a echipei de rugbi Rulmentul, aso
ciația sportivă Rulmentul-Bîrlad a 
organizat o serie de manifestări, intre 
care și un concurs-turneu cu partici
parea campioanei naționale. Steaua- 
București, Stiința-Petroșani și C.S.M.- 
Suceava. După trei zile de întreceri 
consecutive, un adevărat maraton 
rugbistic, trofeul a fost cîșțigat de 
Steaua, care a dispus în ultimul meci 
cu 16—10 de Rulmentul. Pentru me
rite deosebite în activitatea rugbis- 
tică bîrlădeană. numeroși sportivi și 
activiști din acest domeniu au primit 
distincții jubiliare. Manifestările au 
fost marcate și de prezenta unor foști 
și actuali component! ai echipei Rul
mentul. multi dintre ei jucători ai 
primelor echipe din tară și ai echipei 
naționale. (Crăciun Lăluci).

GALAȚI:
O nouă și modernă 

bază nautică
La Galați a fost inaugurată baza 

nautică de la lacul Cătușa. Aici a 
fost balizată o pistă de concurs de 
1 000 m, cu 9 culoare, fiind, totodată, 
amenajate cabane pentru sportivi, un 
turn de control care asigură urmă
rirea în bune condiții a întreceri
lor, hangare pentru bărci etc. Noua 
bază a fost realizată în mare parte 
prin munca patriotică a locuitorilor 
din municipiul Galați, îndeosebi a

Cuprinzînd toate formele specifice 
educației fizice și sportului — com
plexele sportive, concursurile pen
tru sporturile tehnico-aplicative, fes
tivalurile sportive județene —, pre
cum și acțiuni vizînd popularizarea 
activității sportive și creșterea bazei 
materiale a acesteia, „Daciada" va 
asigura, în organizarea unitară a 
C.N.E.F.S., împreună cu organe de 
stat și organizațiile de masă și ob
ștești, o participare de masă, consti
tuind un eficient mijloc de educație 
și contribuind, în acest fel, la for
marea unui tineret sănătos, la creș
terea stării de sănătate și a capaci
tății de muncă ale întregii populații.

angajaților de la întreprinderea de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați, șantierul naval și altele. Cu 
ocazia inaugurării, s-a organizat con
cursul republican pentru tineret 
„Criteriul speranțelor", competiție de 
caiac-canoe cu peste 400 de partici
panti din întreaga țară. (Dan Plăeșu).

GORJ :
Participanti — 10 000 

de tineri
în Gorj s-au încheiat trei impor

tante competiții sportive organizate 
de către comitetul județean U.T.C. și 
C.J.E.F.S.. înscrise pe agenda primei 
ediții a „Daciadei". în cadrul între
cerilor — la tenis de cîmp. fotbal și 
handbal (fete) rezervate tinerilor de 
la sate. întreceri care in faza de masă 
au antrenat circa 10 000 de tineri și 
tinere — s-au remarcat : la tenis de 
cîmp luliana Dănăiață, elevă a Liceu
lui mecanic din corn ung Bumbești- 
Jiu, Mariana Grama, lucrătoare la 
Fabrica de confecții din Tg. Jiu. Dan 
Florea, elev al Liceului ,,Tudor Vla- 
dimirescu" și Marcel Rovența, din ca
drul asociației sportive „Victoria". La 
fotbal, competiția a fost cistigată de 
echipa comunei Tismana, iar la hand- 
bal-fete de reprezentantele comunei 
Bălești.

în același județ s-a încheiat, de 
asemenea, Festivalul sportiv al tine
rilor din întreprinderi și instituții, 
acțiune ce a cuprins 12 discipline și 
a fost ’ dotat cu trofeul „Coloana de 
aur", desfășurat în organizarea Con
siliului județean al sindicatelor, co
mitetului județean U.T.C. și C.J.E.F.S. 
Gorj.

zilei
La invitația Comitetului pentru 

Problemele Consiliilor Populare, 
marți după-amiază a sosit in Capitală 
o delegație a Ministerului pentru 
Administrația Locală din Republica 
Arabă Siriană, condusă de Moustafa 
Naboulsi. adjunct al ministrului. Din 
delegație fac parte Ismail Ekleh. gu
vernatorul județului Homs. si Amma- 
che Al Jadia. guvernatorul județului 
Kuneitra. La sosire, pe aeroportul 
Otopeni. oaspeții au fost salutați de 
Ion Gheorghe. vicepreședinte al Co
mitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de fată Walid Al-Moualem. 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București, si membri ai am
basadei.

★
Cu prileiul zilei naționale — a 

XVII-a aniversare a proclamării in
dependenței Republicii Gaboneze — 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, 
marți după-amiază. o manifestare 
culturală. Au participat membri ai 
conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public. Au fost de fată 
Simon Ngambiga. însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Gabo
neze la București, membri ai amba
sadei.

★
Cu prilejul apropiatei deschideri a 

Tîrgului international de produse 
mecanice de la Brno (14—22 septem
brie) si a „Zilelor economiei și teh
nicii cehoslovace", care se vor des
fășura în tara noastră în zilele de 
5—9 septembrie, marți a avut loc în 
Capitală, la Agenția economică de pe 
lingă Ambasada R. S. Cehoslovace, 
o conferință de presă. Consilierul 
economic al Ambasadei R. S. Ceho
slovace. Jan Stracar. directorul ge
neral adjunct al Tirgului internațio
nal de la Brno. Miroslav Spacek. și 
atașatul comercial al ambasadei. Ka
rel Slanec, au vorbit ziariștilor des
pre cele două manifestări interna
ționale. despre contribuția lor Ia în
tărirea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România si Ceho
slovacia. în interesul păcii în lume.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII INDONEZIA

Excelenței Sale Generalul Suharto
Președintele Republicii Indonezia

Marcarea celei de-a 32-a aniversări a proclamării independenței țării 
dumneavoastră îmi oferă prilejul de a vă transmite sincere felicitări, precum 
și cele mai bune urări de prosperitate și bunăstare pentru poporul indonezian.

Sint convins că relațiile româno-indoneziene se vor dezvolta continuu, 
spre binele popoarelor noastre, al păcii. înțelegerii și colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La Jakarta, ne stra
da Pegangsaan Timur, 
se găsește o clădire 
modestă în care, în 
urmă cu 32 de ani. s-a 
desfășurat un eveni
ment de o deosebită 
importantă în viata 
Indoneziei. Adunarea 
consultativă populară 
provizorie a adoptat, 
la 17 august 1945. De
clarația de indepen
dentă. consacrind vic
toria deplină în lupta 
pentru eliberarea tării 
de sub dominația co
lonialistă.

Situată între Ocea
nele Indian si Pacific. 
Indonezia, denumită si 
„tanati air" (pămînt- 
apă), este un arhipe
lag format din 13 677 
de insule, din care nu
mai jumătate sînt lo
cuite. Cei 130 milioa
ne de indonezieni sînt 
răspînditi pe insulele 
Sumatra, Kalimantan 
(partea de sud). Su
lawesi. Java (aici tră
iește cam 2/3 din popu
lația tării). Flores, 
Bali. Irianul de Vest.

Există circa 80 gru
puri etnice, care vor
besc 200 limbi diferite. 
Limba malay. care 
conține elemente din 
aproape toate araturile 
tării, a devenit baza 
pentru „Bahasa Indo
nesia" — limba națio
nală oficială a poporu
lui indonezian.

După proclamarea 
independentei, efortu
rile poporului indone
zian au fost îndrepta
te spre lichidarea îna
poierii economice si 
sociale moștenite de 
la colonialiști. O preo
cupare prioritară a 
constituit-o punerea în 
valoare a marilor bo
gății ale tării, pentru 
dezvoltarea agricultu
rii si industriei. în 
prezent, poporul indo
nezian este angajat în 
opera de transformare 
a structurilor econo
miei naționale, acor- 
dind atenție creșterii 
producției agricole, 
extinderii plantațiilor 
de cauciuc și de arbori 
cu esențe tari, inten

sificării industriei ex
tractive și de prelu
crare. S-au înălțat o 
serie de întreprinderi 
industriale, au fost 
create noi sisteme de 
irigații, s-au efectuat 
mari lucrări de hidro
ameliorații.

Deși situate la mari 
depărtări. între Româ
nia si Indonezia s-au 
statornicit bune relații 
de colaborare în di
verse domenii de ac
tivitate. ne baza prin
cipiilor deplinei ega
lități în drepturi, res
pectării independentei 
si suveranității națio
nale. neamestecului in 
treburile interne, a- 
vantaiului reciproc. 
Cele două state se 
pronunță pentru am
plificarea relațiilor de 
conlucrare pe diverse 
planuri. spre bi
nele ambelor popoare 
si in interesul înțele
gerii. progresului si 
păcii în întreaga lume.

N. PLOPEAJWU

DIN VIAȚA PARTIDELOR

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
PARTIDUL COMUNIST FRANCEZ

„Cahiers du communisms: „Clasa IHUIlCitOare
și viitorul națiunii"

publicat în revista teoretică „CAHIERS DU COM- 
Besse, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
al Centrului de studii și cercetări marxiste de pe

lingă C.C. al P.C.F.; face o amplă analiză a rolului și locului clasei 
evoluției societății franceze.

Intr-un articol 
MUNISME", Guy 
Francez, director

(Urmare din pag. I)

s-au sfiit s-o învăluie în 
culori idilice. Poetizarea 
nu făcea insă decît să com
penseze o stare de fapt 
grea si tristă : o agricultu
ră rudimentară si aservită 
condițiilor climatice aspre, 
ce nu putea îndestula 
nevoile populației, astfel 
incit bărbații trebuiau să 
ia calea exploatărilor fo
restiere. singurele care se 
practicau asiduu, dar cu 
minime înzestrări tehnice, 
sau să-si exerseze talentul 
în dulgherie oe alte melea
guri. la fel cu multe femei 
tinere ce trebuiau si ele. 
prea des. să plece slujnice 
în orașe îndepărtate. în- 
tr-un cuvînt. sărăcia a pus 
o pecete grea asupra oame
nilor acestor locuri. _ socx>- 
tiți adesea aspri si închiși, 
de fapt conformi crin fire 
si temperament multelor 
nevoi îndurate. Drept care 
se impuneau măsuri radi
cale. al căror nucleu si pi
vot nu putea fi decît indus
trializarea socialistă. In
dustrializare în stare să 
modernizeze agricultura si 
silvicultura. tradițional 
practicate, dar să si înte
meieze o seamă de noi ra
muri industriale. echiva
lente cu mereu noi locuri 
de muncă si cu creșterile 
profesionale corespunzătoa
re.

Simplificînd ,1a extrem, 
am putea vorbi de o esen
țială triadă industrială a 
Harghitei contemporane, 
întîi. este vorba de lem
nul care trebuie prelucrat 
si din care se pot făuri 
porți. mobilă sau sculpturi, 
tot ceea ce o inventivitate 
populară de multe secole, 
neîncetat înnoită, a scos la 
iveală — precum maramu
reșenii. potrivit cu specifi
cul locurilor de acolo, sau 
moldovenii de pe versantul 
celălalt al Carnalilor răsă- 
riteni. în al. doilea rind, 
se cuvine amintită indus
tria textilă, care în ultimii 
ani a luat, un mare avint 
prin multele filaturi, fabrici 
de confecții, tricotaje sau 
stofe de mobilă. în al trei
lea rînd. se impune indus
tria grea, comoletînd prin

citeva construcții de anver
gură. in chip armonios, 
mai vechea industrie de 
exploatare minieră, și pre- 
figurind un viitor apropiat 
al județului, dominat de 
uzine grele ca pondere și 
ca specific.

Ceea ce frapează vizi- 
tînd cîteva din cele 
aproximativ 80 de fa

brici si alte capacități de 
producție date in funcțiune 
in județ în ultimii zece ani 
este această anume tinere
țe a lor. neobișnuită sub 
toate aspectele.- Iată. între
prinderea de stofe de mo

voltate ale tării — o politică 
socialistă echitabilă, care 
continuă și se accentuează 
încă în cursul acestui cinci
nal. fiind un semn palpabil 
al politicii naționale mar- 
xist-leniniste promovate de 
către Partidul Comunist 
Român.

Dar să revin la întreprin
derile vizitate. Problemele 
lor sînt comune si specifice 
totodată. Comunitatea deri
vă din tinerețe si din pre
ocupările ei. Adică din în
sușirea unor linii tehnolo
gice modeme si mașini de 
înaltă tehnicitate, din trep
tata diversificare si per

familisti li s-au adăugat 
blocurile pentru tinerii că
sătoriți. grădinițe si creșe. 
Din nou citeva fapte grăi
toare în nuditatea lor : la 
întreprinderea de tractoare, 
un cămin de 375 si un al 
doilea, aproape gata. de 
încă 240 locuri, la cea de 
tricotaje două cămine _ de 
fete de 720 locuri, o grădi
niță de 120 locuri, la cea 
de stofă de mobilă — un 
cămin de 336 locuri pentru 
cei care locuiesc departe. 
Pentru că în fiecare între
prindere un număr mare 
de muncitori fac navetă, 
ne o rază de 10. 20 sau 30

La noile adrese...
bilă si țesături tehnice din 
Gheorgheni. întreprinderea 
de tricotaje din Miercurea- 
Ciuc sau întreprinderea 
de piese auto și tractoare, 
pe cale de a-si lua denu
mirea întreprinderea de 
tractoare pe senile, din a- 
ceeasi localitate. Ele au în
ceput să producă în 1969, 
1973 și, respectiv. 1975, si
tuații de fant caracteristice 
și pentru multe alte între
prinderi. Căci in cincinalul 
trecut producția globală in
dustrială a județului s-a 
dublat, iar aceasta se va 
dubla Ia rîndul ei în cursul 
actualului cincinal ; in ra
murile industriale ne care 
le am în vedere — cea tex
tilă si cea a construcției de 
mașini si a prelucrării me
talelor -r 1975 a însemnat 
o producție intrecind de 
peste sase ori anul 1971. Și 
fiindcă veni vorba de in
dicatori globali, să mai a- 
mintesc că ritmul mediu 
anual de creștere a produc
ției industriale a fost în 
ultimul cincinal de aproa
pe 16 la sută, depășind me
dia creșterii pe tară; 
acest fapt luminează din- 
tr-o dată surplusul de in
vestiții acordat județului 
Harghita în vederea apro
pierii în perspectivă de ju
dețele industrial mai dez

fecționare a produselor. Cî
teva exemple. Prelucrind 
fibra de melană de la Să- 
vinești. întreprinderea de 
tricotaje a ajuns să creeze, 
în cîtiva ani. de la 11 mo
dele. aproape 1 000. La fel 
si în cealaltă întreprindere, 
care de la 8 stofe de mo
bilă a ajuns să realizeze 
circa 70 noi produse. După 
cum amintita întreprindere 
metalurgică a produs în
1975 piese și subansamble 
de tractoare ne senile. în
1976 — primele tractoare 
mici destinate viticulturii 
și pomiculturii. iar în 1977 
— un al doilea tio de trac
tor de 65 c.p.

$i acum despre munci
tori. Mai exact. în ca
zul întreprinderilor de 

textile, cu precădere mun
citoare. Adolescenta indus
triei din Harghita se com
pletează firesc prin vîrsta 
lor medie, de regulă nede- 
păsind cu mult 20 de ani. 
Ceea ce înseamnă califica
re din mers, prin cursuri 
de scurtă durată la locul de 
muncă, apoi liceale si post- 
lieeale in respectivele lo
calități sau în alte orașe, la 
Brașov sau București. Mun
citoarele tinere si-au înte
meiat familii, devin mame. 
si căminelor inițiale de ne-

km. ceea ce implică nu 
numai organizarea ritmică 
a deplasărilor, dar si un 
întreg complex de măsuri 
culturale si educative, con
form acestui stadiu inter
mediar între statutul de să
tean și de orășean. Și. date 
fiind tinerețea si inexpe- 
rienta relativă a muncito
rilor apar problemele le
gate de creșterea discipli
nei de producție si de sta
bilizare a muncitorilor la 
locurile lor de muncă.

Am privit cu plăcere mo
delele si produsele celor 
două întreprinderi de in
dustrie ușoară, cu convin
gerea că munca de creație 
in vederea modernizării și 
diversificării lor va impu
ne tot mai asidue colabo
rări cu design-ul și artele 
plastice propriu-zise. Nici 
nu se poate altfel dacă ne 
gîndim la cele 80 de cu
lori si nuanțe pe care le 
combină creatorii numai 
uneia dintre ele. în genere, 
ochiul receptează cu volup
tate întreagă această in
ventivitate coloristică. de 
forme si desene, singurul 
regret năstrîndu-se al vir
tualului cumpărător din 
noi. pe care comerțul l-a 
obișnuit cu un număr mult 
mai redus si mai stereotip 
de mărfuri.

Harghita se dezvoltă 
vertiginos pe calea 
industrializării socia

liste. dar ceea ce deține in 
prezent — enorm compara
tiv cu un trecut nu prea 
îndepărtat — va păli aproa
pe in raport cu ceea ce ur
mează să se producă nu 
peste multă vreme : in 
1980 se va realiza în nu
mai două luni întreaga 
producție din 1970 si nu
mai în 7 zile cea a anului 
1960. Cum va arăta practic 
acest lucra mi-a fost dat 
să văd ne citeva mostre. 
Două dintre ele la Gheor
gheni : întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, 
a cărei -.construcție a înce
put in lina aprilie a aces
tui an si care va începe 
producția la sfîrsitul anu
lui. și întreprinderea de 
mecanică — cel mai mare 
șantier industrial al între
gului județ — care presu
pune lărgirea turnătoriei 
vechi si construirea unei 
uriașe turnătorii noi.

în ansamblu, este vorba 
de miliarde de lei investi
ții si de multe mii de noi 
locuri de muncă ; de for
marea treptată a unor me
reu noi detașamente ale 
clasei muncitoare, din rân
durile cărora vor creste a- 
poi maiștri si ingineri. O 
clasă muncitoare si o in
telectualitate tehnică evo
luate profesional, științific 
si — treptat — cultural. 
Este definitiv de domeniul 
trecutului spectral munci
torului forestier exploatat 
de odinioară, desore care a 
scris cu atîta sfîsietoare 
solidaritate poetul comunist 
Salamon Erno. născut la 
Gheorgheni. Ciucul. Odor- 
heiul. Cristura Secuiesc, 
Toplita. satele din jurul 
lor oferă vizitatorului ima
gini din ce în ce mai con
temporane. suplu înscrise 
în ritmurile globale de 
creștere a tării. Oricui le 
va parcurge, fie si numai 
pentru cîteva zile, fie si nu
mai pentru a se recrea în 
ambianta încintătoare a 
naturii. însemnele cincina
lului revoluției tehnico-ști- 
intifice i se vor dezvălui 
cu pregnantă si convingă
tor.

muncitoare in etapa actuală a

Făcînd o trecere in revistă a prin
cipalelor momente din evoluția vieții 
soeial-politice a Franței în ultimele 
două decenii, autorul pune in eviden
ță „neputința clasei dominante de a 
stăpini problemele născute din însăși 
această dominație", Soarta zilnică a 
milioane de francezi, strimtorarea ce
lor mai săraci, greutățile nenumărate 
pe care ei trebuie să le înfrunte — 
într-o vreme în care, datorită pro
gresului științei și tehnicii, munci
torii. creatori de bunuri, ar trebui să 
trăiască mai bine decît altădată 
— toate acestea nu sînt o rămășiță 
a trecutului. Dacă izvorul răului de 
care suferă poporul francez și ■ care 
lovește în primul rînd în clasa mun
citoare ar trebui căutat în negura 
unor vremuri trecute, victimele cri
zei s-ar putea consola : această criză 
nu ar fi decît efectul prezent al unei 
cauze dispărute ; miine, totul va 
merge mai bine.

La chemarea P.C.F., oamenii mun
cii au angajat o luptă susținută îm
potriva austerității. Primirea pe care 
au făcut-o inițiativei P.C.F. „Ade- 
văr-speranță" arată că ei înțeleg tot 
mai bine că situația actuală este 
produsul sistemului actual economic, 
social, politic. Contradicțiile acestui 
sistem generează în permanență cri
za care se adincește. Nefericirea și 
cauzele sale există în prezent. Iar 
puterea miliardarilor nu are menirea 
de a smulge țara din criză, ci de a 
menține societatea, cu orice preț, sub 
dominația legilor sistemului capita
list.

Eliberarea poporului și a țării 
noastre de sub această putere — iată 
scopul nostru. Interesul națiunii cere 
o transformare profund democratică 
a societății franceze. Nu este pentru 
prima dată cînd Partidul Comunist 
Francez pune accentul pe dimensiu
nea națională a luptei clasei munci
toare pentru socialism. în anii ’30, 
pe cînd amenința fascismul, în anii 
Rezistenței în fața ocupantului na
zist și a complicilor săi, partidul co
munist a acționat pentru ca clasa 
muncitoare să-și asume responsabi
litatea apărării intereselor națiunii. 
La eliberare, comuniștii și-au asu
mat o sarcină de prim ordin, atît in 
guvern, cît si în tară, pentru recon
strucția economică și democratizarea 
statului. Franța s-ar fi putut angaja 
atunci pe calea unor transformări 
mult mai vaste, conforme cu intere
sul național, dacă miniștrii comu
niști nu ar fi fost îndepărtați din gu
vern. Cei care se felicitau atunci că 
reduc influența Partidului Comunist 
Francez au dat totuși greș. Pentru că 
acest partid s-a menținut ferm în 
apărarea intereselor clasei munci
toare și pentru că pe frontul demo
crației și al păcii el nu a separat 
niciodată drapelul socialismului de 
drapelul națiunii.

Ulterior, tabloul Europei si al 
lumii s-a transformat considerabil, 
transformare marcată de dezvoltarea 
țărilor socialiste, factor principal al 
păcii ; de succesul unor popoare in 
lupta pentru independență : de pro
gresul forțelor populare în lumea 
capitalistă. Natura agresivă a impe
rialismului nu s-a modificat, dar el 
trebuie să accepte coexistenta paș
nică cu aceste țări socialiste pe care 
visa odinioară să le pună din nou 
sub dominația burgheziei.

în Franța, mișcarea muncitorească 
și democratică se află intr-o fază 
ascendentă, iar cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.F. îi deschide o am
plă perspectivă, definind în termeni 
concreți condițiile unei schimbări 
democratice pe calea unui socialism 
in culorile tării noastre. Marea bur
ghezie a înțeles bine pericolul pe 
care ii reprezintă pentru puterea sa 
influența și răspîndirea ideilor celui 
de-al XXII-lea congres. Ea se în- 
dîrieste cu atit mai mult, cu cit 
voința de schimbare creste în țară. 
Dar. pentru a scoate tara din cri
ză. aspirația către schimbare nu 
ajunge ; ea poate fi mistificată, per
vertită, dacă nu sînt clare condițiile 
în care schimbarea dorită poate a- 
vea loc. Este nevoie de comuniști 
pentru a populariza, în focul luptelor 
zilnice, analizele și propunerile celui 
de-al XXII-lea congres.

Noi nu subapreciem experiența 
dobîndită de popoarele care s-au an
gajat. primele, în construirea unei 
societăți eliberate de exploatare, dar 
noi nu putem considera experiența 
unuia sau altuia dintre aceste po
poare ca „model" universal aplica
bil. Cum s-ar recunoaște clasa mun
citoare, oamenii muncii din tara 
noastră în partidul nostru dacă a- 
cesta nu ar fi partidul socialismului 
în Franța ? Principiile socialismului 
nu vor putea rodi în tara noastră și 
nu vor putea avea efecte fericite în 
existenta cotidiană a poporului nos
tru decit dacă vor inspira si stimula, 
în toate domeniile vieții naționale, 
căutarea si descoperirea de soluții 
conforme cu nevoile tării si ale vre
mii noastre.

Clasa muncitoare este, intr-adevăr, 
In centrul națiunii. Ea este în mod 
vital interesată în eliberarea econo
miei noastre de sub dominația capi
talului și experiența sa în lupta de 
clasă se îmbogățește în fiecare zi. 
Ea nu poate aspira spre alt viitor 
decît cel al unei democrații socialis
te. in cadrul căreia produsele muncii 
sociale, cuceririle stiintei. ale tehni
cii moderne nu vor mai fi confiscate 
de o aristocrație parazitară, ci vor 
contribui Ia bunăstarea tuturor, în 
care oamenii muncii înșiși vor con
duce statul și îl vor transforma pen
tru a-1 pune exclusiv în slujba po
porului.

Pe toate planurile, interesul clasei 
muncitoare, forța principală a revo
luției socialiste, coincide cu cel al 
națiunii. Cu cît se ascute mai mult 
contradicția dintre interesele națio
nale si interesele mononolurilor. 
grupărilor gigantice ale societăților 
multinaționale, care hotărăsc, după 
bunul plac, soarta francezilor, cu atit. 
devine mai imperios necesar de a 
asigura clasei muncitoare locul său 
în conducerea economică și politică a 
societății franceze. Acest loc ea nu îl 
va ocupa în detrimentul altor pături, 
în prezent victime ale marelui capi
tal, deoarece, într-o Franță eliberată 
de sub puterea banului, toți cei care 
formează poporul nostru și care 
constituie împreună Franța vor fi in 
întregime făuritorii și beneficiarii 
democratizării țării. Avintul econo
mic. social, cultural pe care această 
democratizare îl va face posibil va 
fi cu atît mai rapid, cu cit interven
ția clasei muncitoare în centrele ho
tărî toare ale producției va fk mai 
eficace. Iată de ce punerea in apli
care a naționalizărilor democratice, 
prevăzute de Programul comun al 
stingii. va fi pentru întreaga națiune 
nu numai condiția unei dezvoltări 
folositoare pentru toti, dar si o ga
ranție a progresului democratic.

Transformarea democratică a țârii 
noastre va fi opera unei mișcări larg 
majoritare. Iată de ce partidul nos
tru se adresează cu încredere tuturor 
francezilor preocupați de binele co
mun. Comuniștii nu au altă ambiție 
decit de a-și pune toate forțele in 
slujba unui asemenea țel. Clasa 
muncitoare luptă pentru a apăra pa
trimoniul național jefuit de miliar
dari și în același timp pentru a a- 
păra drepturile fiecărui individ la o 
existență umană. Criza in care pu
terea marii burghezii a aruncat țara 
este criza unui sistem care, pentru 
a-și prelungi existența, contestă din 
ce în ce mai puternic dreptul mun
citorilor la o viață omenească. în 
„Capitalul", Marx demonstrează că 
munca exploatată înseamnă înlăn
țuirea clasei muncitoare de stînca lui 
Prometeu, alienarea omului creator 
de bogății, deposedarea lui zilnică. 
Abolind exploatarea capitalistă a 
forței de muncă, făcînd din marile 
mijloace de producție și de schimb 
un bun al tuturor, clasa muncitoare 
deschide o eră nouă în istoria uma
nității. Si atunci dezvoltarea liberă a 
fiecăruia devine condiția concretă a 
fericirii tuturor.

Pentru că este partidul oamenilor 
muncii și al socialismului. Partidul 
Comunist Francez a apărat și apără 
în toate împrejurările interesele na
țiunii în prezent și pe viitor. Pentru 
ca clasa noastră muncitoare să-și a- 
sume sarcina istorică care ii revine, 
îi trebuie un partid comunist tot mai 
bine organizat, tot. mai activ, tot mai 
influent și respectat. Cînd un om al 
muncii intră în acest partid, capătă 
el însuși noi forțe pentru a combate 
nedreptatea, asuprirea, sărăcia, pen
tru a cuceri fericirea la care are 
dreptul, la care au dreptul copiii săi, 
la care are dreptul țara noastră.

• POPULAȚIA MOS
COVEI. Potrivit datelor pu
blicate de presa sovietică, popu
lația Moscovei se apropie de 8 
milioane locuitori, fiind de două 
ori mai mare față de acum 40 
de ani. Volumul anual al pro
ducției industriale a capitalei so
vietice a crescut în același in
terval de 14 ori. iar fondul loca
tiv s-a extins la 26,7 milioane 
metri pătrati.

• LIVEZI ASFALTATE. 
Merele din livada Institutului 
de pomicultură din Dresda 
(R.D.G.) se coc intr-un timp de 
peste două ori mai scurt decît

cel obișnuit. Motivul ? Pe par
celele de teren dintre pomi s-a 
turnat un strat de bitum gros 
de un milimetru. în felul aces
ta, solul este încălzit mai re
pede de razele soarelui de pri
măvară. iar apa se menține 
mai mult timp în pămînt. Ca 
urmare, după cel de-al patrulea 
an de rod, de Ia fiecare pom 
se obțin, în medie, cu 5 kg de 
mere mai mult decît în mod 
obișnuit. Acest procedeu a dat 
bune rezultate și pe terenurile 
cultivate cu cartofi.

• SONDAJ REVELA
TOR. Cunoștințele politice ale 
tinerilor britanici care au pără

sit sau vor părăsi în curind 
băncile școlilor, urmînd ca pes
te doi — trei ani să fie chemați 
la urne pentru a decide asupra 
viitorului țării lor. sînt „de spe
riat". Aceasta este concluzia 
unui studiu publicat de revista 
„Politica! Quaterly", pe baza 
unui sondaj întreprins în rindul 
a peste 4 000 de elev, de 15—16 
ani de la diferite școli din țară. 
Iată cîteva din rezultatele son
dajului : unul din 20 de tineri 
nu cunoaște cine este primul 
ministru, numai unul din doi 
știe numele șefului partidului 
conservator de opoziție, partid 
despre care 25 la sută din cei 
interogați cred că este... promo
torul naționalizărilor ; în plus,

'Î>E ■ PRETUTINDENI
6 la sută cred că S.U.A. sint 
membru al Pieței comune, iar 7 
la sută că R.S.A. este o țară cu 
regim democratic ! Revista ci
tată își exprimă îngrijorarea 
față de un asemenea dezinteres 
pentru realitățile vieții politice.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Un mormânt, 
cu un sicriu de lemn și peste 
1 000 obiecte, datînd de aproxi
mativ 2 100 de ani, a fost des
coperit recent la Lopowan, dis

trictul Kuiehsien din Regiunea 
Autonomă Kwangsi Chuang, 
transmite agenția China Nouă. 
Obiectele datează din perioada 
de început a dinastiei occiden
tale Han (206 î.e.n. — 24 e.n.) și 
aduc date noi. importante, pen
tru studierea istoriei antice și a 
culturii din sudul Chinei. Prin
tre ele se află vase de bronz, 
fier, jad, piatră și ceramică, us
tensile de lemn. Forma multora 
dintre obiectele găsite în acest 
mormînt este similară celor des
coperite anterior în bazinele

fluviilor Galben și Yangtze, iar 
cîteva inscripții indică prove
niența obiectelor respective din 
nordul Chinei.

• CU FARURILE A- 
PRINSE. în Suedia, începînd 
de la 1 septembrie, automobilele 
vor circula cu farurile aprinse și 
în timpul zilei. Potrivit autori
tăților, un experiment de mai 
multi ani ar fi demonstrat că 
numărul accidentelor de circula
ție scade în aceste condiții cu 
o treime, pietonii dîndu-și sea
ma mai repede de autovehiculele 
care se apropie. După cum se 
știe, din 1975, in Suedia s-a in
trodus obligativitatea purtării

centurii de siguranță, ceea ce a 
dus la o scădere cu 19 la sută 
a numărului de victime în ac
cidentele rutiere.

• UN STUDIU DES
PRE DESERTURI. cere' 
rea O.N.U., Institutul american 
pentru cercetarea mediului am
biant ..World Watch" a întocmit 
un studiu asupra deserturilor de 
pe glob, în care se apreciază că, 
prin extinderea acestora, este 
amenințată existența a cel pur 
țin 50 milioane de oameni. 
Cauzele fenomenului sint tăie
rea irațională a pădurilor și 
suprasolicitarea terenurilor ara
bile și a pășunilor.

• CERCETĂRI PE 
FUNDUL LACULUI BAI
KAL. Cercetătorii sovietici au 
reușit, pentru prima oară, după 
îndelungați ani de studii, să 
plaseze pe fundul lacului Baikal 
aparatură științifică, la adinci- 
mea de 1 410 metri — informea
ză „Komsomolskaia Pravda", 
în cursul observațiilor științifice 
efectuate cu ajutorul acestor a- 
parate s-a constatat că in zona 
examinată nu există nici un fel 
de floră. Adîncimea maximă a 
lacului Baikal este de 1 620 me
tri.
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI ROMÂN ÎN FINLANDA

Președintele I. B. Tito a sosit într-o vizită 
la Moscova

HELSINKI 16 (Agerpres). — Marti 
dimineața, la Helsinki au continuat 
convorbirile dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
și primul ministru al Republicii Fin
landa. Kalevi Sorsa.

Cei doi șefi de guverne au exami
nat noi posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare si cooperare 
între România si Finlanda. Schimbul 
de păreri a scos în evidentă necesi
tatea cooperării în producție, pe ter
men lung. îndeosebi în domeniile mi
nier. al construcțiilor de mașini, pe
trochimiei si in alte sectoare de in
teres comun.

De ambele părți s-a exprimat 
voința de a întări și extinde la noi 
dimensiuni, pe multiple planuri, con
lucrarea româno-finlandeză. sublini- 
indu-se faptul că aceasta este în fo
losul popoarelor noastre, al înțelege
rii si cooperării între tarile europene, 
al colaborării si păcii mondiale.

Tovarășul Manea Mănescu. insotit 
de premierul Kalevi Sorsa. a vizitat

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST 

Șl CENTENARULUI INDEPENDENȚEI DE STAT 
A ROMÂNIEI

Pe diverse meridiane ale globului 
continuă să aibă loc numeroase ma
nifestări organizate cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la proclamarea 
independentei de stat a României, 
precum și cu ocazia zilei de 23 August.

In cadrul unei asemenea acțiuni, 
ambasadorul României la Varșovia, 
Aurel Duca, s-a întilnit. la sediul am
basadei. cu reprezentanți ai presei 
centrale și ai agențiilor de presă din 
R. P. Polonă. Ambasadorul român a 
vorbit despre importanta istorică a 
evenimentelor sărbătorite de Româ
nia in acest an. precum si despre rea
lizările obținute de poporul român, 
sub conducerea P.C.R.. în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate in țara noastră.

La Institutul de artă din cadrul U- 
niversitătii libere din Berlin, criticul 
de artă Amelia Pavel a făcut o ex
punere. cu prezentare de diapozitive, 
asupra artei românești contemporane.

Sub auspiciile Asociației de priete
nie româno-britanică. la Londra a a-

AFRICA AUSTRALĂ
• Continuă represiunile împotriva tinerilor din Soweto
• Arestarea unor miiitanți de culoare • Un bilanț al acțiu
nilor întreprinse de unități ale Armatei Poporului Zimbabwe

pe teritoriul Rhodesiei
JOHANNESBURG 16 (Agerpres). 

— Autoritățile rasiste de la Pretoria 
continuă acțiunile represive împotri
va tinerilor din Soweto, oraș-satelit 
al Johannesburgului. rezervat popu
lației de culoare. Acțiunile sint orga
nizate pentru a-i sili pe elevii de 
culoare să înceteze boicotarea politi
cii rasiste de „bantustanizare" a sis
temului de învățămint, constind in 
crearea unor condiții inferioare de 
studiu în școlile rezervate elevilor a- 
fricani. După cum relatează agenția 
U.P.I.. citind declarația unor martori 
oculari, politia rasiștilor sud-africani 
a luat cu asalt marți patru școli din 
Soweto, folosind pentru dispersarea 
elevilor africani arme de foc și cîini 
polițiști. Represaliile polițienești îm
potriva elevilor africani s-au soldat 
cu un mare număr de răniți. ..A fost 
un spectacol sălbatic" — a declarat 
reverendul B. Dhotolo, de la biserica 
anglicană din Soweto, care a asistat 
la un raid barbar al polițiștilor îm
potriva copiilor de la școala secun
dară Orlando-Nord. Pe de altă parte, 
un profesor de la școala africană si
tuată Ia periferia Johannesburgului, 
citat de agenția U.P.I., a declarat că 
după ce au maltratat cu bastoanele 
de cauciuc un mare număr de elevi 
africani, polițiștii au încărcat nouă 
mașini ale politiei cu elevi, pe care 
i-au transportat la Johannesburg.

Pe de altă parte, se anunță că 11 
membri ai Consiliului reprezen

în cursul zilei o serie de unităti e- 
conomice din împrejurimile capita
lei finlandeze.

Cu acest prilej, primul ministru al 
guvernului român a avut intilniri de 
lucru cu consiliile de administrație 
ale unor mari firme industriale. 
..Neste Oy“ si ..Nokia" — în cadrul 
cărora au fost examinate relațiile de 
colaborare între acestea si întreprin
deri românești, posibilitatea lărgirii 
acestor relații si a încheierii unor 
acțiuni de cooperare în producție.

Cei doi prim-miniâtri au fost înso
țiți de tovarășul Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Constantin Vlad. ambasadorul 
României la Helsinki, și Matti Hăkkă- 
nen, ambasadorul Finlandei la Bucu
rești.

In cursul aceleiași zile au avut loc 
negocieri pe grupe de lucru între re
prezentanții celor două părți în do- 
meniul cooperării în producția indus
trială și al lărgirii schimburilor co
merciale româno-finlandeze.

vut loc o adunare festivă. Franklin 
Francis, președintele asociației, a e- 
vidențiat în expunerea sa. progresul 
social și economic realizat de Româ
nia in anii de după 23 August 1944, 
precum și evoluția favorabilă a rela
țiilor de prietenie româno-britanice.

Ambasada României din Kuweit a 
donat Bibliotecii Cancelariei emirului 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu și alte cărți si publicații.

De asemenea. în orașul columbian 
Sogamoso s-a deschis o săptămînă a 
culturii românești. Cu această ocazie, 
a fost inaugurată o expoziție fotodo- 
cumentară. în cadrul căreia sînt pre
zentate filme documentare si progra
me de muzică românească.

Totodată, la Centrul de comerț și 
industrie din orașul Uruguayan Minas 
a avut Ioc o adunare dedicată tării 
noastre. în cadrul căreia ambasadorul 
Valeriu Pop a prezentat o expunere 
pe tema ..România ’77 și potențialul 
său economic".

tanților studenților din Sowetb sînt 
deținuți de către politia regimului 
rasist sud-african. în virtutea așa- 
numitei legi asupra terorismului.

LUSAKA. — In cursul acțiunilor 
lansate pe teritoriul Rhodesiei de u- 
nitățile Armatei Poporului Zimbab
we, în perioada mai-iulie. au fost 
uciși 500 militari apartinînd trupelor 
regimului rasist de la Salisbury, a- 
proximativ 1 000 au fost răniți, iar 
alti 50 capturați, —- precizează un 
comunicat difuzat de „Vocea Poporu
lui Zimbabwe". în capitala zambiană. 
Lusaka. Comunicatul menționează că. 
în aceeași perioadă, unitățile Armatei 
Poporului Zimbabwe au distrus 30 ta
bere militare. 5 poduri și 20 insta
lații strategice, au doborit două eli
coptere și au capturat o importantă 
cantitate de muniții.

DAR ES SALAAM. — Președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, a revenit 
la Dar es Salaam după vizitele efec
tuate în Canada, Statele Unite. Ja
maica și Marea Britanie, în cursul 
cărora a avut convorbiri în special 
asupra situației din Africa australă.

La Londra, președintele Nyerere a 
conferit cu secretarul de stat ame
rican Cyrus Vance si cu ministrul de 
externe britanic, David Owen, care 
i-au expus, separat, liniile generale 
ale planului anglo-american privind 
Rhodesia.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 16 
august a sosit la Moscova, într-o, vi
zită oficială de prietenie, președin
tele R.S.F.I.. președintele U.C.I., Io- 
sip Broz Tito.

La sosire, președintele Tito a fost 
întimpinat de Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Preocupări economico-sociale in țările 
in curs de dezvoltare

CARACAS. — Intr-un comunicat 
al întreprinderii de stat „Petroleos de 
Venezuela", dat publicității la Cara
cas. se anunță că sucursalele între
prinderii au realizat peste o treime 
din obiectivele înscrise în Programul 
guvernamental pentru explorări pe
troliere prevăzut pentru acest an. 
Documentul arată că industria pe
trolieră venezueleană. naționalizată 
în ianuarie 1976. dispune. în prezent, 
de patru noi arii exploratorii', în 
care au fost depistate importante re
zerve de titei.

CIUDAD DE MEXICO. — Pre
ședintele Mexicului. Jose Lopez Por
tillo. a prezentat, la Ciudad de Mexi
co. Programul national pentru dez
voltarea învătămîntului. Un obiectiv 
central al programului este lichi
darea. în cel mai scurt timp, a anal
fabetismului. care, deși s-a redus de 
la 48 la sută. în 1940. Ia 19 la sută 
în prezent, continuă să cuprindă 
largi pături ale populației. Problemele 
cele mai acute le ridică. în acest 
sens, zonele rurale. îndepărtate de 
căile de comunicație si de centrele 
economice si sociale ale tării. Pentru 
solutionarea lor — a spus șeful sta
tului — guvernul a hotărît lansarea 
unei campanii de pregătire a cadre
lor didactice si de îmbunătățire a 
sistemului de învățămînt în mediul 
rural.

CAIRO. — Mauritania. Somalia, 
R.D.P. a Yemenului și R.A. Yemen 
și-au făcut cunoscută hotărirea de a 
adera la Piața comună arabă — a 
anuntat. la Cairo. Abdel El Sakbane. 
secretar general al Consiliului Unită
ții Economice Arabe (C.U.E.A.). Evo- 
cînd preocupările țărilor participante 
la acest organism economic, secre

agențiile de presă transmit:
în Comitetul pentru De

zarmare de la Geneva aluat 
cuvîntul reprezentantul Mexicului, 
Alfonso Garcia Robles, care s-a pro
nunțat pentru democratizarea con
ducerii lucrărilor și a procedurii a- 
cestui organism de negocieri. De 
asemenea, el s-a pronunțat împotriva 
practicii existente de examinare a 
unor probleme de pe ordinea de zi 
în cadrul unor discuții bilaterale, cu 
caracter privat, și a subliniat că 
pentru obținerea unor progrese sem
nificative, asemenea probleme tre
buie eventual examinate în subco
mitete speciale. în care să fie repre- 
zentați toți membrii comitetului.

Apoi» Președintele Gabonului, 
Omar Bongo, care deține si funcția 
de președinte în exercițiu al Orga
nizației Unității Africane, a adresat 
un apel solemn tuturor țărilor mem
bre ale O.U.A. implicate în conflic
tele din diferite regiuni ale Afri
cii. cerîndu-le să înceteze orice act 
de beligerantă, informează agențiile 
Reuter si France Presse.

Vizită. La invitația președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. Po
lone. Henryk Jablonski, șahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, va efectua o vizită oficia

în aceeași zi. în cadrul unei ce
remonii. lui Idsip Broz Tito i-a fost 
înmînat, de către Leonid Ilici Brej- 
nev. Ordinul „Revoluția din Octom
brie".

C.C. al P.C.U.S.. Prezidiul Sovie
tului Suprem^ și Guvernul U.R.S.S. 
au oferit apoi o recepție in onoarea 
oaspetelui.

tarul general a subliniat că. în 
colaborare cu Banca Mondială si alte 
organisme economice arabe. C.U.E.A. 
va organiza un seminar asupra dez
voltării si încurajării investițiilor în 
țările membre. Consiliul — a decla
rat el — are în vedere elaborarea 
unei strategii comune în colaborare 
cu O.N.U. si alte organisme econo
mice arabe care să conducă la coor
donarea investițiilor în țările arabe.

BAGDAD. — în diferite provincii 
ale Irakului continuă procesul de 
creare a cooperativelor agricole. Nu
mărul cooperativelor agricole create 
în Irak în ultimii ani a depășit 2 000. 
Guvernul le acordă importante aiu 
toare materiale, considerîndu-le un 
factor important în creșterea pro
ducției agricole.

MAPUTO. — A fost dat publicită
ții. pentru dezbatere publică, pro
iectul legii privind sistemul de orga
nizare a asistentei medicale gratuite 
în Mozambic. în paralel, se desfă
șoară o amplă activitate în vederea 
organizării asistentei sanitare pentru 
mediul rural. în vederea pregătirii 
cadrelor de asistenți medicali au fost 
organizate cursuri intensive de 6 
luni.

LUANDA — Incepind cu data de 
1 septembrie, în R.P. Angola se in
troduc preturi fixe la principalele 
produse alimentare.

Relevînd că această măsură a fost 
adoptată în interesul populației, pri
mul ministru Lopo Do Nascimento 
a declarat că. în curînd. vor fi revi
zuite si veniturile, urmînd să se in
troducă salarii tarifare fixe pentru 
diferite categorii de oameni ai 
muncii.

lă in Polonia între 22 și 26 august 
— informează agenția P.A.P.

Convorbiri chino-vietna- 
nWZ6. Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a avut con
vorbiri, la Pekin, cu Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Vietnam, vicepreițiier al 
Guvernului R.S. Vietnam.

Senatorul american Ed- 
ward Kennedy a declarat că Statele 
Unite trebuie să stabilească rapid 
relații diplomatice depline cu R. P. 
Chineză și să pună capăt legăturilor 
oficiale cu Taiwanul. anunță agenția 
Associated Press. într-o cuvîntare ros
tită la Universitatea Harvard, senato
rul american a spus că Statele Unite 
trebuie să pună capăt prezenței lor 
militare in Taiwan, să abroge „tra
tatul de apărare și relațiile diploma
tice oficiale cu insula". El a declarat 
că va prezenta Senatului S.U.A. un 
proiect de rezoluție în acest sens, 
odată cu reluarea activității acestuia 
în septembrie.

Fostul prim-ministru al 
Pakistanului, zuifikar ah 
Bhutto, va participa la alegerile ge

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un apel al secretarului ge
neral al O.N.U. • Convorbiri 
ale președintelui Sarkis cu li
deri ai partidelor politice din 

Liban
NAȚIUNILE UNITE. — într-o de

clarație dată publicității la O.N.U.. 
secretarul general Kurt Waldheim 
cere „tuturor guvernelor si părților 
implicate in conflictul din Orientul 
Mijlociu să se abțină de la orice ac
țiuni care ar putea spori tensiunea 
în regiune sau ar afecta actualele 
eforturi vizînd reluarea procesului 
negocierilor".

„în special, trebuie evitate acele 
acțiuni care contravin spiritului și 
literei rezoluțiilor O.N.U. cu privire 
la Orientul Mijlociu", se subliniază 
în încheierea declarației secretarului 
general al organizației.

BEIRUT. — Președintele Libanu
lui. Elias Sarkis, a examinat, marți, 
în cadrul unei întrevederi cu Walid 
Jumblatt. președintele Partidului 
Socialist Progresist, evoluția situației 
actuale din tară — anunță agenția 
M.E.N.’ în cadrul unei alte întreve
deri cu Pierre Gemayel, liderul Parti
dului Falangele Libaneze, președin
tele Sarkis a trecut în revistă mu
tațiile intervenite în ultima perioadă 
în evoluția situației interne din tară, 
precum si rezultatele convorbirilor pe 
care liderul Falangelor Libaneze le-a 
•avut cu președintele Siriei, Hafez Al- 
Assad, la Damasc.

COSTA RICA

Platforma electorală 
a coaliției de stingă

SAN JOSE 16 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă. Rodrigo Gutierrez, candi
datul la președinție al coaliției de 
stînga Poporul Unit din Costa Rica. 
a făcut cunoscut programul minim 
pe care îl va apăra gruparea sa în 
actuala campanie electorală. Din 
coaliția Poporul Unit fac parte Parti
dul Avangarda Populară. Partidul 
Socialist si Partidul Muncitorilor.

După ce a relevat că sarcina pri
mordială a tuturor costaricanilor este 
de a apăra suveranitatea națională, 
el a arătat că platforma electorală a 
coaliției de stînga include un pro
gram de măsuri vizînd ameliorarea 
situației alimentare a populației, con
struirea de locuințe populare. îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

nerale din octombrie, candidînd pen
tru un mandat din partea orașului 
Lahore, capitala provinciei Punjab, a 
anuntat marți Partidul Poporului din 
Pakistan.

Președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri. a numit pe Abdul 
Găsim Mohamed Ibrahim, ca prim- 
vicepresedinte al republicii, în locul 
lui Mohammed el Baghir Ahmed, 
anUntă agenția sudaneză de infor
mații. Președintele Nimeiri a preci
zat că această hotărire a fost deter
minată de starea sănătății fostului 
prim-vicepreședinte al tării. Abdul 
Găsim Mohamed Ibrahim va cumula 
noua funcție cu cea de secretar ge
neral al Uniunii Socialiste Sudane
ze, partid unic, de guvernămînt, în 
Sudan.

împrumut. Algeria va lansa
un împrumut in valoare de 100 mi
lioane de dolari pe piața internațio
nală a capitalurilor — s-a anuntat 
la Londra. Un acord in acest, sens 
a fost semnat la Londra între repre
zentanți ai Companiei naționale al
geriene de navigație si cei ai unui 
grup bancar international.

Patru țări exportatoare
de grîu vor participa joi și vineri

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII GABONEZE
Excelenței Sale OM AR BONGO

Președintele Republicii Gaboneze
LIBREVILLE

La a XVII-a aniversare a proclamării independenței Republicii Gaboneze, 
în numele poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră 
calde felicitări, iar poporului gabonez prieten cele mai bune urări de fericire 
și prosperitate, de noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale inde
pendente a patriei.

îmi exprim convingerea că se vor amplifica raporturile politice, econo
mice. culturale și în alte domenii dintre Republica Socialistă România și Re
publica Gaboneză și se va lărgi conlucrarea dintre țările noastre pe tărimul 
vieții internaționale, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

încununând lupta sa 
îndelungată împotriva 
dominației străine, po
porul gabonez si-a 
proclamat tara repu
blică independentă la 
17 august I960 — eve
niment de deosebită 
importantă. care a 
deschis calea unor a- 
dînci prefaceri în via
ta economică si socia
lă. în programul de 
dezvoltare de sine stă
tătoare a economiei 
tării, un loc central îl 
ocupă valorificarea ra
țională a imenselor bo
gății naturale : pădu
rile ecuatoriale cu e- 
sente prețioase, resur
sele minerale, de o 
mare diversitate, e- 
xistente în subsolul 
tării. Cîteva date sta
tistice schițează posi
bilitățile actuale ale e- 
conomiei gaboneze : 
primul exportator din 
lume de mangan, al 
patrulea producător 
de petrol de pe con
tinentul african, unul 
din principalii furni
zori de minereu de u- 
raniu si de esențe 
lemnoase rare. Harta 
economică a tării s-a 
îmbogățit în ultimii 
ani cu o serie de im
portante obiective in

dustriale. La Port- 
Gentil. o rafinărie 
prelucrează anual un 
milion de tone petrol, 
iar o alta, aflată în 
construcție, va duce la 
creșterea capacității 
totale de rafinare la 
două milioane tone. La 
Moanda, se exploatea
ză. cu utilaje moder
ne de mare producti
vitate. mangan din- 
tr-un zăcămînt ale că
rui rezerve se cifrea
ză la 200 milioane 
tone. O parte a buș
tenilor tăiati din vasta 
pădure ecuatorială, 
care acoperă 85 la sută 
din suprafața tării, 
sînt prelucrați în una 
din cele mai mari fa
brici de placaj din 
lume.

Guvernul de la Li
breville a înscris prin
tre preocupările sale 
majore întărirea con
trolului national în 
diferite ramuri ale e- 
conomiei. Astfel, sta
tul a preluat în pro
porție de oină la 50 la 
sută acțiunile unor im
portante întreprinderi, 

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
tinerele state care au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa

la o reuniune, la Washington, pentru 
a studia nivelul preturilor la acest 
produs pe piața mondială. Mentio- 
nînd că Ia reuniune vor lua parte 
Statele Unite, Canada, Australia și 
Argentina, un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
a precizat că se va proceda la „o 
discuție informativă" în perspectiva 
negocierilor privind un nou acord 
international asupra griului.

ROMA

Cereri pentru imediata extrădare a autorului 
masacrelor naziste de la Grotele Ardeatine

ROMA — Premierul 
italian. Giulio Andreotti, 
a dat instrucțiuni de a 
se cere imediat autori
tăților de la Bonn extră
darea criminalului de 
război ex-colonelul SS 
Herbert Kappler, care a 
evadat luni din spitalul 
militar din Roma, unde 
se afla internat, reușind 
să ajunai în R.F.G.
. Kappler, care a ocupat 
funcția de șef al poli
ției naziste din Roma, a 
fost condamnat in 1948 
la închisoare pe viată 
pentru faptul că. la 24 
martie 1944. a ordonat 
ca represalii uciderea a 

335 civili, în urma unui 
atac al partizanilor ita
lieni, soldat cu moartea 

a 32 de militari din rîn- 
dul trupelor naziste ; 
fostul ofițer SS (azi în 
virstă de 70 de ani} a 
condus, de asemenea, 
personal detașamentul 
care a masacrat civilii 
italieni în Grotele Ar
deatine — unul din cele 
mai singeroase episoade 
din timpul ocupației 
naziste a Italiei.

Ministrul italian al 
afacerilor interne. Fran
cesco Cossiga, a primit 
luni seara pe reprezen
tanții victimelor de 
război si ai foștilor de
portați în Germania, 
precum și ai comunită
ții Israelite care au ce
rut guvernului de la 
Roma să facă toate

re, România urmă
rește cu simpatie 
si sprijină efortu
rile poporului ga
bonez pentru lichida
rea moștenirii trecutu
lui colonial și accele
rarea dezvoltării eco
nomico-sociale. Rela
țiile de prietenie și 
colaborare statornicite 
între România si Re
publica Gaboneză cu
nosc o continuă dez
voltare, o contribuție 
de deosebită impor
tantă in acest sens a- 
ducînd vizita pe care 
a efectuat-o în tara 
noastră, la invitația 
președintelui Nicolae 
Ceausescu, președintele 
Republicii Gaboneze, 
Omar Bongo. în urmă 
cu doi ani. Convorbi
rile la nivel înalt des
fășurate cu acel pri
lej. hotărîrile adopta
te au deschis perspec
tiva adîncirii si am
plificării acestor ra
porturi, în interesul 
ambelor popoare, al 
edificării unei noi or
dini politice si econo
mice internaționale, 
al cauzei progresului și 
păcii în lume.

C. VARVARA

Incidente la Birmingham.
Politia britanică a intervenit din 
nou. marți. în orașul Birmingham, 
pentru a împiedica o demonstrație a 
organizației de extremă dreapta 
„Frontul Național". Incidentele, si
milare celor care au avut loc la 
Londra, la sfîrsitul săptămînii tre
cute. s-au soldat cu rănirea a 58 de 
polițiști si a zeci de manifestant!.

eforturile pentru a sta
bili responsabilitățile in 
cazul evadării lui 
Kappler.

★
Evadarea fostului colo- » 

nel SS Herbert Kappler 
a determinat amînarea 
întilnirii dintre șefii de 
guverne ai Italiei si R.F. 
Germania. Giulio An
dreotti. si. respectiv, 
Helmut Schmidt. care 
urma să aibă loc vineri 
la Verona — a anunțat 
oficiul primului minis
tru italian. Purtătorul 
de cuvînt al guvernului 
vest-aerman a anuntat. 
de asemenea, amînarea 
..pînă în toamnă" a în
trevederii.

1977

în spiritul unei înalte responsabilități față de interesele poporului 
român și ale tuturor popoarelor, față de inseși destinele civilizației 
umane, România socialists a înscris înfâptuirea dezarmării generale 
și. in primul rind, a dezarmării nucleare ca unul din obiectivele ma
jore ale politicii sale externe. Documentele Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., Programul P.C.R. ou fundamentat cu claritate poziția de prin
cipiu a țării noastre și au preconizat un vast și cuprinzător program 
de acțiune, conținind modalitățile practice pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezideratului dezarmării. Viața confirmă pon- 
tinuu valabilitatea acestui program, care și-a găsit materializare în 
documentul de poziție prezentat de România în 1975 la O.N.U.

Importanta și atentia stăruitoare 
ne care le acordă partidul si statul 
nostru, personal secretarul general 
al P.C.R., președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cauzei 
dezarmării sint ilustrate si de fap
tul că poziția fermă, consecventă în 
favoarea soluționării efective a a- 
cestei probleme cardinale a lumii de 
azi este afirmată in cadrul tuturor 
convorbirilor la nivel înalt. în Decla
rațiile solemne și comunicatele co
mune semnate cu aceste prilejuri, 
practic in toate documentele impor
tante incheiate cu alte state. Poziția 
de principiu este întărită printr-o in
tensă activitate practică pe arena in
ternațională, prin multiple inițiative 
si propuneri, prezentate în Adunarea 
Generală a O.N.U., în cadrul Comi
tetului de dezarmare de la Geneva, 
în alte foruri si organisme interna
ționale.

O asemenea preocupare constantă, 
stăruitoare pentru progresul cauzei 
dezarmării decurge — așa cum sub
liniază Programul P.C.R. — din în
săși natura orinduirii sociale de stat 
a României, care urmărește neabă
tut înflorirea patriei socialiste, bu
năstarea si fericirea poporului, bine
le si pacea tuturor națiunilor. Or, ex
periența internațională îndreptățește 
întru totul convingerea că numai 
prin solutionarea problemei dezar

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

mării poate fi înlăturat definitiv 
spectrul unor noi războaie nimicitoa
re, pot fi asigurate pacea mondială, 
posibilitatea pentru toate popoarele 
de a-si consacra integral forțele si 
resursele dezvoltării economice și so
ciale. făuririi unei vieți libere și 
prospere.

Este un fapt notoriu că. deși in 
cadrul Organizației Națiunilor Unite 
se discută despre dezarmare de 
foarte multi ani. deși de mai bine 
de un deceniu si jumătate funcțio
nează un organism specializat — Co
mitetul de dezarmare de la Geneva, 
al cărui mandat principal este toc
mai acela de a negocia si adopta 
măsuri concrete si eficiente de dez
armare — rezultatele tratativelor pur
tate pină în prezent n-au produs e- 
fectele așteptate de popoarele lumii. 
Putinele acorduri încheiate în cadrul 
Comitetului de la Geneva au o în
semnătate minoră, nici unul dintre 
ele nefiind de natură să contribuie 
la diminuarea efectivă a arsenalelor 
statelor.

Asemenea rezultate sînt cu atît 
mai dăunătoare cu cît, în timp ce 
tratativele pentru dezarmare bat ba
sul ne loc, cursa înarmărilor se in
tensifică continuu, in ritmuri și pro
porții fără precedent. Arsenalele s-au 
îmbogățit si se îmbogățesc continuu 
cu noi si noi arme de exterminare 

în masă, din ce în ce mai perfecțio
nate, mai sofisticate, cu o putere de 
distrugere din ce în ce mai mare. 
Toate acestea creează pericole uria
șe pentru pacea lumii, comportă 
riscuri inimaginabile pentru civiliza
ția contemporană, pentru insăsi spe
cia umană. Prin consecințele sale 
nefaste, cursa pentru „perfecționa
rea" tehnicii militare constituie o

Este în interesul tuturor popoarelor să facă totul pentru realizarea 
dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, pentru a se pune 
sutele de miliarde de dolari ce se cheltuiesc pentru înarmare în slujba 
dezvoltării economico-sociale și ridicării bunăstării popoarelor, a înflo
ririi științei și culturii, a făuririi unei lumi în care fiecare națiune să se 
dezvolte liber, demn, de sine stătător.

NICOLAE CEAUȘESCU

negare a drepturilor omului, a celui 
mai elementar dintre ele — dreptul 
la viată.

Trebuie avut, de asemenea, în ve
dere si un alt aspect fundamental : 
chiar nefolosite, aceste uriașe 
stocuri de armamente slujesc ca 
instrumente ale politicii imperialiste 
de forță si dictat. Ele subminează 
securitatea popoarelor, sînt purtătoa
re ale norilor încordării, acumularea 
lor generează neîncredere si suspi
ciuni. înveninînd atmosfera interna
țională. Cursa înarmărilor reprezintă 
de aceea o gravă amenințare la adre
sa destinderii internaționale, destin
derea fiind condiționată în modul cel 
mai direct de problema dezarmării. 
Despre ce fel de destindere si încre
dere între state ar putea fi vorba în 
condițiile în care arsenalele militare 

nu numai că nu sînt diminuate, ci, 
dimpotrivă, sporesc zi de zi ? O ade
vărată destindere între state și na
țiuni nu se poate întemeia pe „echi
librul groazei" — un echilibru cu to
tul fragil — ci exclusiv pe relații in
ternaționale noi. bazate pe încredere 
si respect reciproc.

Cursa înarmărilor implică, totoda
tă. fonduri uriașe, irosite în scopuri 

neproductive. Volumul cheltuielilor 
militare pe plan mondial a crescut 
în perioada postbelică de circa 8 
ori, ridieîndu-se la cifra astronomi
că de aproape 400 miliarde de do
lari, Un uriaș potential științific și 
de cercetare este afectat în scopuri 
distructive. O acuitate deosebită pre
zintă situația din Europa, care este 
continentul cel mai înarmat. Aici 
staționează trupe însumînd peste 8 
milioane de oameni, dispunînd de 
circa 10 000 încărcături nucleare tac
tice, din totalul de 11000 existente 
pe glob — precum si un imens ar
senal de arme clasice.

Așa cum arată faptele, cheltuieli
le militare sînt o grea povară pe 
umerii tuturor popoarelor, inclusiv 
cele din țările dezvoltate economic, 
povară cu atît mai acut resimțită în 

condițiile actualelor fenomene de 
criză ce confruntă economia capita
listă. cu consecințe atît de nefaste 
pentru masele de oameni ai muncii, 

în același timp, este o tragică 
realitate faptul că, în timp ce cursa 
înarmărilor înghite fonduri si ener
gii uriașe, foametea si subnutriția 
continuă să facă ravagii, pe întin
se regiuni ale globului. Și aceasta cu 

atît mai grav cu cît țările confrunta
te cel mai direct cu asemenea pro
bleme. respectiv statele în curs de 
dezvoltare, sînt atrase în cursa înar
mărilor. sînt instigate la conflicte ar
mate. Tocmai de aceea, după cum a 
relevat în permanentă tara noastră, 
lichidarea subdezvoltării, a decalaje
lor dintre state, edificarea unei noi 
ordini economice si politice mondiale 
reclamă în mod imperios stăvilirea 
cursei înarmărilor si canalizarea fon
durilor eliberate în scopuri civile. în
deosebi pentru dezvoltarea țărilor ră
mase în urmă. „Nu avem nevoie — 
spunea recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la adunarea populară din 
municipiul Drobeta-Turnu Severin — 
întreaga omenire nu arc nevoie, de 
noi arme nucleare, de bomba cu neu
troni, de alte mijloace de distrugere 

in masă, de rachete care să ducă 
mai rapid la tintă arme distrugă
toare. Omenirea are nevoie să se 
distrugă toate aceste armamente, iar 
sutele de miliarde de dolari ce se 
cheltuiesc anual în industria arma
mentului să fie alocate pentru un 
progres economic si social mai rapid, 
pentru lichidarea șomajului, pentru 
o viată demnă, liberă, a tuturor po
poarelor lumii, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta noas
tră". întreaga situație creată impune 
— așa cum subliniază în permanentă 
secretarul general al partidului nos
tru — să se acționeze pînă nu este 
prea tîrziu. să se treacă de la dis
cuții generale la măsuri concrete, 
practice, de dezarmare.

în spiritul documentelor de partid 
si de stat, tara noastră a prezentat 
la O.N.U., în cadrul Comitetului de 
dezarmare de la Geneva, ca și cu 
prilejul Conferinței general-europe- 
ne. un ansamblu de măsuri concre
te. de natură să impulsioneze pro
cesul dezarmării, în general, si pe 
plan european, in special.

In ceea ce privește Europa, pro
punerile românești pornesc de la 
considerentul că. pentru a avea o 
bază cu adevărat trainică, destinde
rea politică se cere neapărat com
pletată prin destinderea militară — 
aceasta fiind, în mod obiectiv, pro- 
blema-cheie a edificării securității 
europene. Este motivul pentru care 
tara noastră consideră necesar ca 
reuniunea general-europeană de 
la Belgrad. traducînd in via
tă si ducînd mai departe prevede
rile Actului final de la Helsinki, să 
adopte măsuri efective de dezanga
jare si dezarmare ne continent.

în concepția României, o priori
tate absolută în eforturile pentru 
dezarmare trebuie acordată dezarmă
rii nucleare, ca unul din imperati
vele cele mai presante. Pe acest plan, 
propunerile României vizează scoate
rea în afara legii a armelor nuclea
re, încetarea producției lor. lichida
rea stocurilor existente. în șirul mă
surilor parțiale de natură să favo
rizeze destinderea și încrederea între 
națiuni, să netezească înaintarea spre 

Corespunzător politicii sale externe de pace și colaborare, iniția
tivelor și propunerilor prezentate la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale, România este hotărîtă să-și aducă și în viitor contribuția 
la eforturile popoarelor de a clădi o lume fără arme și fără răz
boaie, în care minunatele cuceriri ale științei și culturii să fie puse 
în întregime în slujba progresului, libertății și fericirii popoarelor.

Radu BOGDAN

obiectivul fundamental al dezarmării 
complete, un loc important îl ocupă 
propunerile României vizînd înghe
țarea si reducerea treptată a buge
telor si efectivelor militare ale sta
telor.

Pe linia întăririi securității în Eu
ropa si în lume se înscriu și alte 
măsuri pe care le susține tara noas
tră, cum ar fi lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor state, re
tragerea în interiorul frontierelor na
ționale a tuturor trupelor străine si a 
armamentului acestora, reducerea 
treptată a armamentelor naționale, 
desființarea blocurilor militare, care 
constituie un anacronism incompati
bil cu noul curs spre destindere și 
colaborare.

Ținînd seama de sarcinile care re
vin Comitetului de la Geneva în 
problemele dezarmării, tara noastră 
a acționat si acționează pentru trans
formarea sa dintr-un „club de dez
bateri" într-un organism real si e- 
ficient de negocieri. Corespunzător 
cerințelor democratizării relațiilor 
internaționale, tara noastră sublinia
ză necesitatea de a se asigura con
diții ca toate statele să participe în 
mod activ. în deplină egalitate, în 
toate forurile si în toate fazele ne
gocierilor pentru dezarmare.

Avînd în .vedere faptul că Orga
nizația Națiunilor Uhite este chema
tă să joace un rol tot mai mare în 
acest domeniu. România acordă o 
mare importantă pregătirii si des
fășurării sesiunii speciale a Adună
rii Generale din anul viitor consa
crată dezarmării, sesiune care tre
buie să marcheze un jalon impor
tant in eforturile îndreptate spre o- 
prirea cursei înarmărilor si realizarea 
dezarmării.

Chemînd guvernele tuturor țărilor 
să manifeste voința reală pentru so
lutionarea problemelor complexe ale 
dezarmării, partidul și tara noastră 
subliniază, totodată, rolul hotărîtor 
ce revine în acest domeniu forțe
lor sociale si politice cele mai largi, 
popoarelor, vital interesate în elimi
narea pericolului de război. în in
staurarea unei păci trainice în lume.
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