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Consultarea și conlucrarea 
permanentă, strînsă 
cu oamenii muncii 

-metodă de lucru fundamentală
a activistului de partid

Cum se cunoaște, întîlnirile din 
ultimul timp în cadrul vizitelor de 
lucru efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în Valea Jiului, în între
prinderi industriale, pe șantiere, in 
unităti agricole din județele Gorj și 
Mehedinți au prilejuit examinarea 
rodnică, împreună cu cadrele de 
conducere centrale si locale, cu spe
cialiști si zeci si zeci de mii de oa
meni ai muncii a unor importante 
aspecte ale activității economico-so- 
ciale, au permis stabilirea unor con
cluzii și măsuri de largă aplicabili
tate menite să determine solutiona
rea problemelor cu care se confrun
tă colectivele de oameni ai muncii 
și. totodată, să deschidă căi noi pro
gresului nostru economic si social.

Astfel de întîlniri cu oamenii mun
cii din toate județele tării reprezin
tă — cum întregul nostru popor 
știe și apreciază — o metodă sis
tematică de lucru a secretarului ge
neral al partidului — care, subliniin- 
du-i cu stăruință importanța, oferă 
în aceasită privință cel mai viu și 
mai statornic exemplu personal.

Avînd în vedere amploarea și 
compleixitatea sarcinilor celui de-al 
doilea an al cincinalului, precum 
și apropierea Conferinței Națio
nale a partidului — ceea ce pri
lejuiește organelor și organizații
lor de partid evaluarea exigentă a 
experienței acumulate, analiza con
structivă. în spirit critic si autocri
tic a propriei activități, relevarea po
sibilităților de perfecționare conti
nuă a stilului si metodelor lor de 
muncă — își păstrează pe deplin ac
tualitatea. devenind chiar imperios

necesară aplicarea recomandării, con
siderate o normă de muncă, de con
duită a activistului de partid — de 
a asigura mutarea centrului de greu
tate al îndrumării de partid in mij
locul colectivelor de muncă. în acest 
scop el trebuind să se afle cel puțin 
două treimi dintr-o lună pe teren.

Pentru toate organele si organiza
țiile partidului, pentru toți comuniș
tii constituie o călăuză în munca 
practică de zi cu zi sublinierea to
varășului Nicolae Ceaușescu care 
releva că „problemele trebuie solu
ționate nu in birouri, ci jos, la fața 
locului, în strînsă legătură cu fac
torii de răspundere, cu masele de 
oameni ai muncii, care asigură 
traducerea în viață a sarcinilor**.

Prin definiție, activistul de partid 
este un om de acțiune, un om di
namic. eficient. Pe agenda lui de 
lucru trebuie să fie înscrise, fi
resc. sarcini din cele mai diverse, 
izvorâte din multiplele aspecte ale 
înfăptuirii politicii partidului — fie 
că este vorba de aspecte legate de 
lupta pentru înfăptuirea obiectivelor 
calitative ale cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. de probleme ale 
dezvoltării localităților sau de înce- 
tătenirea în viata și munca oameni
lor a normelor eticii si echității so
cialiste.

Intr-o foarte mare măsură eficaci
tatea muncii activistului denjnde — 
așa cum experiența a dovedit-o cu 
prisosință — de însușirea unui stil 
de muncă viu, dinamic, suplu, elibe

rat de tarele formalismului sau ruti
nei, bazat pe contactul strins cu via
ța, pe exigență și competență, pe 
activitatea desfășurată cu pasiune re
voluționară, comunistă. în această 
ordine de idei trebuie reamintit că 
prezenta mai îndelungată pe teren 
prezintă, desigur, numeroase avantaje 
care se reflectă în cunoașterea direc
tă. nemijlocită, a stărilor reale de 
lucruri. în posibilitatea unei infor
mări exacte, la fata locului, asupra 
rezultatelor si neajunsurilor activită
ții colectivului respectiv. O impor
tantă cu totul deosebită are însă nu 
doar faptul că un activist de partid 
sau de stat îsi petrece două treimi 
dintr-o lună într-o unitate economică 
sau alta, pe un șantier sau altul. în- 
tr-o localitate sau alta, ci ceea ce 
realizează în acest timp, sprijinul 
efectiv pe care îl acordă si rezultatele 
pe care le determină, progresele 
certe pe care le obține în acest 
răstimp colectivul în mijlocul căruia 
el acționează.

Nu există județ din care nu s-ar 
putea cita numeroase exemple con
cludente despre preocuparea pentru 
fructificarea valențelor stilului de 
muncă propriu partidului nostru — 
stil dinamic, concret si eficient — 
despre munca generoasă, plină de 
dăruire si responsabilitate comunis
tă a atîtor activiști de partid. Ac- 
ționînd cu abnegație și devotament 
pentru aplicarea în viată a politicii 
partidului, pentru mobilizarea ener-
(Continuare în pag. a Il-a)

întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie" din Capitalâ — secția de 

prelucrâri mecanice

In tară continuă să se desfășoare 
adunări județene ale reprezentan
ților muncitorilor din organele de 
conducere colectivă ale întreprinde
rilor industriale, de transporturi si de 
construcții, in cadrul cărora sînt aleși 
reprezentanții directi ai oamenilor 
muncii din județe care urmează să 
facă parte din Consiliul național al 
oamenilor muncii, înalt forum mun
citoresc, hotărît a se constitui din ini
țiativa secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
un important organism permanent de 
conducere. îndrumare si control al 
consiliilor oamenilor muncii. Aseme
nea adunări, care ilustrează ridi
carea pe noi trepte a democrației 
noastre socialiste si asigură un ca
dru organizatoric superior de parti
cipare a clasei muncitoare, a oame
nilor muncii la conducerea întregii 
vieți economico-sociale a tării, au 
avut loc. în ultimele zile. în iudetele 
BACĂU, BISTRITA-NĂSĂUD. CA- 
RAS-SEVERIN. CONSTANȚA. DÎM
BOVIȚA. MUREȘ. SUCEAVA ȘI 
TULCEA.

La adunări au luat parte prim- 
secretari și membri ai comitetelor 
județene de partid, activiști de partid 
si de stat, reprezentanți al organiza
țiilor de masă si obștești, membri ai 
consiliilor oamenilor muncii din toate 
unitățile industriale, de transporturi 
și construcții ale județelor.

Desfășurate într-o atmosferă de 
lucru, care a prilejuit efectuarea unei

analize exigente șl multilaterale. în 
spiritul indicațiilor si orientărilor 
cuprinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la primul Congres 
al consiliilor oamenilor muncii, a 
modului în care fiecare colectiv de 
muncă, fiecare organ de conducere 
colectivă se preocupă de îndeplinirea 
întocmai si la termen a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate pe 
acest an si a măsurilor ce trebuie 
luate pentru realizarea în bune con
diții a planului pe 1978 și pe întregul 
cincinal, adunările județene ale 
reprezentanților muncitorilor, care 
au avut loc pînă în prezent, au con
stituit un cadru optim de manifes
tare plenară a spiritului de exigentă 
și responsabilitate al participantilor 
pentru înfăptuirea consecventă. în 
practică, a obiectivelor si sarcinilor 
majore trasate de partid în» vederea 
creșterii rolului organelor de condu
cere colectivă pentru accelerarea pro
gresului economico-social al tării, 
pentru perfecționarea întregii activi
tăți economice, pentru mobilizarea 
tuturor resurselor de sporire a pro
ducției materiale si creștere a veni
tului național — temelia sigură a ri
dicării continue a nivelului de trai 
al poporului.

Manifestând înaltă exigentă si prin
cipialitate comunistă, participanții la 
adunări au ales să facă parte din 
Consiliul național al oamenilor mun
cii pe cei mai buni din rîndurile ce
lor mai buni — muncitori si maiștri,

fruntași în producție, membri ai con
siliilor oamenilor muncii, comuniști 
care întrunesc înalte calități politice, 
profesionale si morale. Ei sînt exem
ple de dăruire si participare efectivă 
la asigurarea bunului mers al activi
tății economice în unitățile în care 
lucrează, al vieții economico-sociale 
în ansamblu. Sînt reprezentanți ai 
clasei muncitoare. însuflețiți de idea
lul comunist al poporului nostru, 
care se afirmă consecvent ca promo
tori ai noului, ai inițiativelor crea
toare ale oamenilor muncii, buni 
gospodari ai avutului obștesc, exem
ple de militanți neobositi pentru 
Înfăptuirea politicii partidului.

Prin telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. adoptate la încheierea 
dezbaterilor. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de vibrant atașa
ment si dragoste fată de partid, fată 
de secretarul său general, participan- 
ții la adunări îsi exprimă si cu acest 
prilej. în numele lor și al colective
lor pe care le reprezintă, adeziunea 
totală la politica internă si externă a 
partidului si statului nostru, angaiîn- 
du-se să nu precupețească nici un 
efort pentru traducerea ei neabătută 
în viată, pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan si a anga
jamentelor asumate, baza progresului 
continuu al patriei si a creșterii 
bunăstării materiale si spirituale a 
poporului nostru.

Foto : E. Dichiseanu

LA TERMOCENTRALA 
IȘALNIȚA

A fost produs 
cel de-al 58-Jea 

miliard kWh energie 
electrică

Joi dimineață, la termocen
trala Ișalnița a fost produs cel 
de-al 58-lea miliard kilowat/oră 
energie electrică de la conecta
rea la sistemul energetic a pri
mului agregat al unității.

In bilanțul pe acest an au fost 
obținuți peste plan 323 000 000 
kWh energie electrică — canti
tate suplimentară rezultată ca 
urmare a depășirii graficului de 
putere, care echivalează cu un 
agregat de 67,6 MW.

(Age.rpres)

Noi construcții intr-un strâvechi oraș — Turnu Măgurele Foto : S. Cristian

CREA ȚI A Prin creșterea productivității muncii

act de opțiune politică
Implicația artei în 

procesul de devenire a 
societăți ca a 

se constituie 
factor esen- 
procesul de 

a noii con- 
sociale. Desi- 

arta, literatura

unei 
noastră 
ca un 
țial în 
făurire 
științe 
gur, 
participă la acest pro
ces complex prin fac
torii lor specifici, con
diție vitală a însăși e- 
ficienței lor. Daca nu 
valoarea artistică va fi 
purtătorul eticului, su
rogatul va mima for
mal fenomenul artis
tic. care, văduvit de vi
goarea artistică a 
sa j ului. devine
exercițiu gratuit.

Funcționalitatea 
cială a artei si litera
turii depinde însă de 
mai multe condiții, si 
ele de natură socială, 
ca. printre altele, de 
locul artistului in so
cietate, precum și de 
capacitatea societății 
de a recepta mesajele 
formative ale artei. 
Orice libertate de crea
ție concepută în afara 
acestor coordonate ră- 
mîne pur teoretică. 
De aceea se cuvine 
subliniat mereu că în 
procesul de formare 
a existentei socialiste 
in România in toți a- 
cești ani ai noștri, care 
au ajuns să numere 
treizeci si trei de la 
insurecția armată anti
fascistă de la 23 Au
gust 1944, au avut loc 
concomitent un pro
ces de formare lăun
trică a scriitorului, a 
implantării sale in țe
suturile organice ale 
societății noastre, pre
cum si un vast proces 
de formare a recepti
vității și sensibilității 
artistice a maselor, ca

me- 
un

SO-

unul dintre rezultatele 
transformărilor esen
țiale in structura (și 
evident suprastructu
ra) întregii noastre so
cietăți.

Fiindcă, departe de 
a fi doar un fenomen 
spontan, nicidecum a- 
narhic. creația artisti
că are sanse de reuși
tă numai atunci cînd 
creatorul este stăpin 
pe legitățile materiei 
sale, atît în ce pri
vește înțelegerea pro-

libertatea de 
slujirea ade- 
vietii. răs- 

administra- 
în 
se

Măsurile tehnico-or- 
ganizatorice aplicate în 
acest an, , extinderea 
metodelor avansate de 
lucru, menținerea a- 
gregatelor și instalații
lor la un regim inten
siv de lucru constituie 
principalele căi prin 
care colectivele unită
ților Centralei sării 
si nemetaliferelor au 
reușit să depășească 
cu aproape 2 la sută

nivelul planificat de 
creștere a productivi
tății muncii. Pe a- 
ceastă bază s-a obți
nut o producție supli
mentară de peste 66 
milioane lei, succes în
chinat de minerii din 
acest sector al indus
triei extractive marii 
sărbători de la 23 Au
gust Au fost furniza
te, astfel, peste preve
derile de plan, de la

începutul anului. 62 000 
tone sare, 50 000 tone 
calcar, 36 000 tone 
cuart. 14 000 tone cre
tă. 11 000 tone argi
lă caolinoasă. 3 000 
tone bentonită si alte 
produse ce constituie 
importante materii pri
me solicitate intens de 
diferite ramuri indus
triale. precum si de 
șantierele de con
strucții. (Agerpres).

însemnări de
SZASZ Jănos

fundă, materialist-dia- 
lectică. a realității din 
care se hrănește opera 
sa. cît si privitor la le
gitățile artei sale. Ar
tistul este liber, adică 
își poate manifesta li
ber personalitatea : 
sensibilitatea, structu
ra sa psihică, expe
riențele sale tematice, 
modalitățile de con
strucție artistică, stilul 
etc., dar orice artist și 
scriitor autentic va ră- 
mîne un pasionat slu
jitor al adevărului de 
pe pozițiile celei mai 
înaintate concepții, bu
solă sigură de orien
tare, materialismul 
dialectic și istoric. în 
aceste condiții, răs
punderea actului ar
tistic revine asupra 
creatorului însuși : li
bertatea sa de creație 
se dovedește un com
ponent organic al ac
tului creator în măsura 
în care opera sa con
tribuie la consolidarea, 
lărgirea și aprofun
darea libertății pe care 
și-o făurește în depli-

socială, așa 
subliniază în 
hotârîre a

nă cunoștință de cauză 
colectivitatea din care 
el insuși face parte. 
Concepută astfel, rela
ția dintre 
creație si 
vărului 
punderea
tivă se perimează 
mod obiectiv și 
transformă într-o răs
pundere 
cum se 
recenta
C.C. al P.C.R.. hotărâre 
care reflectă cu preci
zie științifică transfor
mările fundamentale 
în structura societăți: 
noastre. determinînd 
astfel legic aceste 
măsuri.

Caracterul angajat al 
artistului creator aflat 
în slujba poporului 
său. implicarea sa în 
lupta societății socia
liste. a omului de a 
transforma lumea pe 
măsura omeniei sale 
se constituie ca o con
diție pentru libertatea 
sa si a efortului său 
de a conferi artei 
funcționalitate socială. 
Pornind de la .această 
realitate, istoria ulti
melor trei decenii și 
mai bine a literaturii 
României socialiste se 
prezintă ca un proces 
nu de puține ori con
tradictoriu. dar unitar 
în tendințele si în rea
lizările ei remarcabile, 
un proces deci de ar
ticulare a funcționali
tății sale specifice, 
care se manifestă toc
mai prin implicarea li
teraturii în formarea 
destinului social-isto- 
ric al României socia
liste. Implicarea exclu
de reducerea actului
(Continuare 
în pag. a IV-a)

pagini de istorie 
și actualitate socialistă^

La 27 mai 1931, direcția 
administrației de stat a 
Ministerului de Interne 
atrăgea atenția „domnu
lui prefect al județului 
Satu Mare“ să împiedice 
exodul șomerilor spre 
București, unde aceștia 
speră să găsească un loc 
de muncă, „deoarece pri
măria municipiului Bucu
rești nu are putința, de
ocamdată, să dea de lucru 
nici șomerilor care locu
iesc în cuprinsul Capita
lei".

Documentul acesta l-am 
găsit în Arhivele Statu
lui din Satu Mare. îm
preună cu alte numeroase 
mărturii ale vieții precare 
căreia îi erau sortiți oa
menii acestor meleaguri 
în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc. De fapt, 
nu era neapărat nevoie 
să fii șomer ca să ajungi 
muritor de foame. Puteai 
fi angajat în serviciul 
„Majesțății sale" și totuși 
să nu primești luni de zile 
un ban din leafă. In ace
lași dosar am descoperit 
o scrisoare datată 16 mar
tie 1931. adresată tot 
„domnului prefect" de un 
învățător. loan Codrea, 
din satul Solduba. care, 
deși bolnav și avînd

nevoie urgentă de bani 
pentru tratament, nu pri
mise leafa de trei luni. La 
capătul puterilor și spe
ranței. după ce orice de
mersuri pentru a obține 
măcar o parte din drep-

și-o manifesta și chestura 
politiei Satu Mare într-un 
raport din 1933 (nu sin
gurul de acest fel) : „Co
muniștii lucrează ziua si 
noaptea pentru dezvolta
rea propagandei comunis-

Un reportaj din județul 
Satu Mare, scris in colaborare 
cu... minicalculatorul „Felix"

pentru alungarea cotropi
torilor fasciști de pe ulti
mele brazde de pămint 
românesc.

Pentru a avea o imagi
ne a ceea ce a însemnat 
pentru ținuturile sătmăre
ne „neodihna" comuniști
lor și. cu ei în frunte, a 
tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc înfrățiți în de
plină armonie pe acest 
„picior de plai" — ro
mâni. maghiari, germani 
și de alte naționali
tăți — nu e neapărat ne
voie de statistici. Atît de

turl s-au dovedit zadar
nice, învățătorul medita 
cu disperare asupra con
diției sale de om : „atîta 
valorez eu, ca om, ca și 
un grăunte de nisip din 
mare".

Din păcate, învățătorul 
din Solduba nu era o ex
cepție. Mii, zeci de mii de 
locuitori ai județului erau 
tratați cu aceeași măsură 
„valorică" a grăuntelui de 
nisip. Dar și aici, ca in 
toată tara, existau oameni 
care luptau și acționau 
fără odihnă pentru liber
tatea și demnitatea celor 
mulți și obidiți. De acești 
oameni se temeau grozav 
autoritățile, teamă pe care

te și formarea de noi a- 
derenți", Ceea ce „omi
tea" să adauge raportul 
era că de fapt, în favoa
rea „propagandei comu
niste" lucrau din plin să
răcia și mizeria maselor, 
năzuințele lor de liber
tate.

Nu există petic din pă- 
mîntul sfînt al patriei 
care să nii fi 'intrat in 
panteonul glorioasei isto
rii de luptă pentru liber
tatea și neatîrnarea po
porului, cu faptele și jert
fele sale de singe. între 
ele se situează si melea
gurile sătmărene, unde în 
toamna lui ’44 s-au pur
tat grele și eroice lupte

evidente sînt 
rile socialiste 
te domeniile.

împlini- 
în toa- 

Si to
tuși, pentru reportajul de
față ne-am gîndit că ar 
fi utilă colaborarea unui
specialist în materie... mi
nicalculatorul „Felix". Pri
vim cu emoție, eu și sta- 
tisticianul, la ecranul mi
nuscul al „Felix“-ului, a- 
limentat cu informații 
despre producțiile globale 
industriale ale județului 
din anii 1938 și 1977. Re
zultatul ? Valoarea pro
ducției industriale a ju
dețului Satu Mare din

Octav GRUMEZA
(Continuare 
în pag. a V-a)

BUNĂSTAREA NOASTRĂ 
DEPINDE DE MUNCA NOASTRĂ 
mai productivă, de înaltă calitate și mai eficientă

Argumente care demonstrează legătura indisolubilă dintre creșterea 
suplimentară a productivității muncii, reducerea continuă a costu- 

și ridicarea nivelului de trai al populațieirilor de producție
mare magazinNu demult. într-un 

de mobilă din Capitală am asistat la 
o discuție între un vînzător si un 
cumpărător :

— Doresc o garnitură de mobilă 
pentru sufragerie.

— Puteți alege dintre garniturile 
expuse.

— Am văzut sortimentele pe care le 
aveți, dar preturile sînt prea ridicate 
pentru suma de care 
cumva și o garnitură 
bună calitate, dar mai

— Avem numai ceea
...Și cumpărătorul a părăsit maga

zinul. Desigur, va mai vizita si alte

magazine și. avînd 
variată de mobilier 
va găsi garnitura care o dorește.

Dincolo de cazul strict particular al 
acestei discuții, ne întrebăm dacă 
cumpărătorul cunoaște cum se stabi
lesc prețurile de vînzare ale garnitu
rilor de mobilă respective. După cum 
se știe. în tara noastră preturile de

în vedere gama 
care se fabrică.

limpede această legătură directă din
tre prețul de vînzare al mărfii și 
eficienta cu care muncim, am anali
zat succint — împreună cu specia
liști de la Comitetul de Stat pentru 
Prețuri structura prețului la care 
cumpărăm un produs aflat în maga
zin. Am luat drept exemplu compo
nenta prețului unei GARNITURI DE

dispun. Aveți 
de mobilă de 
ieftină 7 
ce vedeți.

Cheltuieli
PROBA DE PRICEPERE A GRĂDINARULUI: SĂ OBȚINĂ

RECOLTĂ BUNĂ DE LEGUME Șl CÎND NU PLOUĂ

Cum se desfășoară irigarea
grădinilor in aceste zile ?

La legume, obținerea unor recolte mari și de bună calitate este 
hotărită. în cea mai mare măsură, de asigurarea apei in cantități 
îndestulătoare. Iată de ce, în această perioadă cu ploi puține se cere 
ca în grădini să se facă, zi de zi, irigarea culturilor. Centrala pentru 
legume si fructe a recomandat ca. pe lingă funcționarea neîntreruptă 
a sistemelor de irigații, care asigură administrarea apei prin asper- 
siune sau pe brazde, să fie folosite cisterne, autovidanje. sacale și 
butoaie cu care să se transporte apa pentru a se uda suplimentar 
suprafețele cultivate cu legume. Trebuie .făcut totul ca plantele să 
nu sufere din lipsa umidității din sol. Ce culturi trebuie irigate cu 
prioritate 7 Specialiștii centralei apreciază că, în primul rind, este 
necesar să se asigure apă din abundentă la tomate, ardei, varză, 
vinete, iar 
rădăcinoase 
județelor. între care 
cele mai multe din 
rativele agricole și 
legumelor si fructelor s-a aplicat numărul corespunzător de udări si 
cu normele de apă stabilite de 
bună, iar livrarea produselor se

la cele
— să

din cultura a doua — castraveți, fasole, varză, 
se facă cel puțin trei udări. în majoritatea 
Constanta. Ialomița, Teleorman, Galați. Olt, pe 
suprafețele cultivate cu legume de către coope- 
întreprinderile de producere si industrializare a

specialiști. Ca urmare, recolta este 
intensifică de la o zi la alta.

materiale

Cheltuieli de
regie 

Cheltuieli cu re
tribuția muncii

Județul Ilfov constituie principala 
bază de aprovizionare cu legume a 
Capitalei. în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județ se cultivă 
15 000 hectare cu legume, la care se 
mai adaugă 6 000 hectare din gospo
dăriile populației. Avînd în vedere că

ln această zonă se resimte de mai 
multă vreme lipsa apei din sol. ne-am 
interesat în mod deosebit cum se des
fășoară irigarea culturilor.

La I.L.F. am fost informați că 
în majoritatea unităților cultivatoare 
de legume grădinile primesc la timp

apa necesară. Se muncește intens în 
cooperativele agricole situate pe va
lea Mostiștei — Gurbănești. Frăsinet. 
Valea Argovei. Mostiștea. — care sînt 
cunoscute pentru rezultatele bune in 
ce privește randamentul la hectar si 
calitatea produselor livrate. Din noul 
sistem de irigații, dat în funcțiune în 
acest an. se asigură apa necesară gră
dinilor de legume ce aparțin unită
ților agricole Chiselet. Ulmeni. Chir- 
nogi. Curcani si Oltenița. Mai greu se 
descurcă in aceste 
tații cooperativele 
Urziceni. care udă 
din puțuri forate.
scăzînd simțitor, apa este transportată 
cu ajutorul cisternelor si altor mij
loace. într-un cuvînt. se depun mari 
eforturi pentru a se asigura apa ne
cesară culturilor de legume. Ce se 
face pe teren ?

Am retinut. pentru început, părerea 
unui vechi grădinar — Nicolae Marin 
din cooperativa agricolă Sinești : „In

zile fără precipi- 
agricole din zona 
grădinile cu apă 
Debitul acestora

(Continuare în pag. a IlI-a)
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vînzare pe piață sînt strict controlate 
de stat, există un organism speciali
zat care urmărește înfăptuirea rigu
roasă a politicii preturilor, asigurînd 
stabilitatea lor in limitele planului. 
Nu de puține ori cetățeanul este ten
tat să atribuie acestui organism sau 
altor foruri de resort răspunderea 
pențru_unele preturi mai ridicate, fără 
a ști că. de fapt, la baza stabilirii ori
căror preturi stau costurile de fabri
cație din unitățile care realizează pro
dusele respective și. pe un plan mai 
larg, ele depind de spiritul gospodă
resc al tuturor acelora a căror mun
că este înglobată în produsul finit.

Pentru a dovedi cît se poate de

MOBILĂ. AL CĂREI PREȚ ESTE DE 
10 000 LEI' (prețul produsului si struc
tura acestuia sint ipotetice si le înfă
țișăm in grafic, pe coloana din stin
gă) :

— Cheltuielile materiale, care de
țin, cum se vede, din grafic, ponde
rea. nu reprezintă altceva decit con
sumul de lemn, lacuri si vopsele, ma
teriale textile, materiale plastice, 
sticlă ș.a„ din care s-a realizat gar
nitura de mobilă la care ne refe
rim.

— Cheltuielile de regie sînt. îndeo
sebi. cheltuieli cu amortizarea fon-
(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - vineri 19 august 1977

23 AUGUST—moment de răscruce în destinele națiunii

UN UNIC PARTID CONDUCĂ TOR 

al intereselor fundamentale 
ale întregii națiuni

exponent
1944 4977

Desfășurarea revoluției si construc
ției socialiste în România înfățișează 
tabloul complex, dinamic al unor 
profunde transformări sociale, al 
unor deplasări succesive si regru
pări ireversibile de forte politice 
care au dus pas cu pas. etapă cu 
etapă, la cristalizarea formulei poli
tice a unui partid unic unanim re
cunoscut de întregul popor ca forța 
politică conducătoare in societatea 
noastră — Partidul Comunist Român.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în tara noastră. 
..după ce puterea politică a fost pre
luată de clasa muncitoare, s-a trecut 
la unificarea diferitelor partide, con- 
stituindu-se un partid unic, care a 
primit adeziunea tuturor forțelor 
muncitorești si democratice din 
tară".

Acesț curs obiectiv si-a avut logica 
internă în evoluția forțelor de clasă, 
înainte de toate în afirmarea istorică 
a partidului comunist, ca exponent 
si apărător ferm al intereselor vitale 
ale întreitului popor, ca purtător al 
celor mai înalte idealuri democratice 
si progresiste ale națiunii.

Ceea ce se cuvine mai ales relevat 
este faptul că partidul comunist a 
conceput îndeplinirea misiunii sale 
istorice nu printr-o activitate sec
tară. ci prin atragerea activă a ma
selor celor mai largi la lupta revo
luționară. Avînd ca principiu stator
nic al activității sale legătura cu 
masele. P.C.R. a deprins, printr-o în
delungată experiență, priceperea de a 
cunoaște si înțelege nevoile celor 
mai diferite pături si categorii so
ciale, de a sesiza la timp contradic
țiile social-politice si modalitățile 
favorabile închegării unor alianțe efi
ciente. elaborând, pe această bază, 
etapă cu etapă, strategia și tactica 
luptei pentru progres social.

încă în condițiile aspre ale ilegali
tății. înfruntînd teroarea si persecu
țiile regimului burghezo-mosieresc. 
P.C.R. a desfășurat o intensă si 
neobosită activitate pentru a suda 
într-un front larg forțele sociale si 
politice capabile să-si aducă contribu
ția. într-un fel sau altul, la elibe
rarea socială si națională a poporu
lui. la cauza libertății si progresului. 
în funcție de condițiile fiecărei eta
pe. el a organizat, si condus munca 
politică în rândurile diferitelor clase 
si categorii sociale, a initiat contacte 
si tratative cu alte partide, grupări 
si organizații politice, cărora le-a 
propus soluții, proiecte de platformă- 
program ca bază de acțiune comună.

Sînt semnificative în acest sens 
constituirea din inițiativa P.C.R. a 
Blocului muncitoresc-tărănesc care a 
activai în perioada 1925—1933. 
bucurîndu-se de o largă popularitate, 
făurirea Frontului Democratic, care,

după cum se știe, a obtinut succese 
importante in alegerile parlamentare 
parțiale din 1936, precum si în cele 
comunale si județene din 1937.

Capacitatea partidului de a uni în 
jurul său masele cele mai largi , si de 
a le călăuzi în lupta pentru salvgar
darea intereselor vitale ale poporului 
a fost verificată strălucit prin orga
nizarea mișcării de rezistentă din 
anii dictaturii fasciste, prin victoria 
variantei strategice a insurecției ar
mate antifasciste și antiimperialiste 
din august 1944. Datorită acțiunii 
sale perseverente si cutezătoare, 
partidul al cărgi nume timp de două
zeci de ani nu a putut fi rostit fără 
riscul temniței, a devenit forța no-

în dezvoltarea democratică si pro
gresistă a României au făcut posibilă 
marea victorie de Ia 6 martie 1945. 
cînd, sub presiunea valului luptei 
populare, a fost instaurat primul 
guvern cu adevărat democratic din 
istoria tării — guvernul revoluționar- 
democratic cu pronunțat caracter 
muncitoresc-tărănesc.

Caracterul profund popular. pro
gresist. patriotic al politicii P.C.R. a 
apărut si mai clar maselor prin con
trast cu politica partidelor burghezo- 
moșierești — partidul ..țărănist" și 
partidul „liberal" care, situîndu-se pe 
poziția apărării intereselor claselor 
și grupărilor sociale reacționare, s-au 
împotrivit cu înverșunare transfor

rarea lor din viata politică a tării. 
Schimbările produse în structura so- 
cial-economică a tării ca urmare a 
instaurării si generalizării proprietă
ții socialiste, a lichidării claselor 
exploatatoare au îndemnat, practic, 
dispariția oricărei baze sociale a 
existentei partidelor reprezentind 
aceste clase.

Pe măsura desfășurării victorioase 
a revoluției populare si a construirii 
orînduirii socialiste, forțele politice 
reprezentative ale maselor populare 
au cunoscut regrupări si reorganizări 
în funcție de schimbările revolu
ționare intervenite în structura si ra
porturile de clasă ale societății noas
tre. aceste schimbări ducînd la cimen

Originalitate și spirit creator in politica 
partidului de transformare revoluționară 

a societății românești
larizatoare a întregii națiuni în reali
zarea actului istoric care a duș la 
răsturnarea dictaturii fasciste, la 
întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei naziste si alăturarea tării la 
coaliția antihitleristă.

In noua epocă istorică, inaugurată 
de insurecție, politica P.C.R.. reflec- 
tînd realitățile si necesitățile de 
dezvoltare ale societății românești, 
s-a dovedit factorul decisiv al atra
gerii tuturor forțelor democratice, 
progresiste în lupta pentru înnoirea 
societății. Coalizarea forțelor popu
lare s-a realizat prin Frontul Na
tional Democrat, care reunea, alături 
de Partidul Comunist. Partidul So
cial-Democrat. Sindicatele Unite, 
Frontul Plugarilor. Uniunea Patrio- 
ților. Uniunea Populară Maghiară, 
organizațiile de tineret, de femei si 
diverse alte grupări, acesț organism 
reprezentind. în fapt, cea mai largă 
și mai puternică coaliție democratică 
cunoscută pinâ atunci în viata poli
tică a României. Politica de coaliții 
a partidului comunist, de o largă 
amplitudine, pe baza convergentei de 
interese pe plan national, a dus la 
neutralizarea sau la integrarea in 
angrenajul forțelor democratice si a 
unor elemente sau grupări din fron
tul social-politic al burgheziei.

Tocmai formarea Frontului Na
tional Democrat, colaborarea cu toate 
forțele sociale si politice interesate

mărilor cerute de înaintarea tării pe 
calea progresului economic si social. 
Reeditarea unor programe desuete, 
care acopereau, cu fraze si promisiuni 
demagogice o politică conservatoare 
si retrogradă, oblăduirea rămășițelor 
fasciste si transformarea acestora în 
punctul lor de sprijin, complicitatea 
cu conspirațiile cercurilor imperia
liste —. iată mijloacele prin care 
aceste partide au căutat să se reim- 
planteze în viata politică a tării, dar 
care nu le-au adus decît compromi
terea și izolarea totală de mase.

Schimbarea radicală a raportului 
de forte în favoarea forțelor demo
cratice. populare si-a găsit o expre
sie elocventă în rezultatul alegeri
lor parlamentare din noiembrie 1946, 
care a consemnat victoria strălucită 
a coaliției largi formate în jurul 
P.C.R. S-ar putea spune că în fapt 
„retorta" procesului revoluționar a 
separat tranșant opțiunile politice, 
scoțînd la iveală forța de esență au
tentic revoluționară si patriotică, 
purtătoare a noului, cu verificate ca
lități germinative pentru un viitor 
prosper al poporului nostru : Parti
dul Comunist Român.

Străine de viata și interesele po
porului. respinse de mase, partidele 
istorice au degenerat în jalnice 
grupuri complotiste și diversioniste — 
ceea ce a impus, ca una din condi
țiile ascensiunii spre progres. înlătu-

tarea unității si coeziunii sociai-po- 
litice a întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român. Asa 
cum se stief această unitate avea 
să-si găsească, ulterior, consacrarea 
organizatorică prin făurirea Frontu
lui Unității Socialiste, organism po
litic larg reprezentativ, democratic, 
care unește în rândurile sale, sub 
conducerea P.C.R., toate organizațiile 
obștești, toate categoriile sociale.

Un factor decisiv pentru întărirea 
capacității partidului clasei munci
toare de a-si exercita rolul condu
cător. de a asigura mobilizarea si 
unirea intr-un singur șuvoi a tuturor 
forțelor revoluționare, democratice, 
l-au constituit unificarea Partidului 
Comunist Român cu Partidul Social- 
Democrat la Congresul din februarie 
1948 și crearea, pe baza concepției 
marxist-leniniste, a partidului unic al 
clasei muncitoare. Merită relevat 
faptul că crearea partidului unic s-a 
produs pe baza contopirii organice a 
celor două partide muncitorești, prin 
voința lor comună, ea rezultat al unui 
profund proces de clarificare și 
apropiere. în "cursul' căruia, concomi
tent cu dezvoltarea de jos a colaboră
rii si încrederii reciproce între mun
citorii comuniști si social-democrati. 
s-a desfășurat dialogul constructiv, 
purtat la nivelul conducerilor celor 
două partide, urmărindu-se netezirea 
căilor de colaborare cu cercurile din

conducerea P.S.D. care înțelegeau 
rațiunile și necesitatea unității ca 
factor decisiv al procesului îevo- 
luționar și. desigur, respingerea 
fermă a acțiunilor acelor ele
mente scizioniste care se legaseră 
de forțele reacțiunii. Experiența 
acestei unificări, cu elementele ei de 
originalitate ce rezultă din condiții 
concret-istorice. .se înfățișează ca o 
veritabilă contribuție a P.C.R. la îm
bogățirea tezaurului teoretic si prac
tic al mișcării comuniste si munci
torești. '

Exponent al intereselor vitale ale 
celor ce muncesc, Partidul Comunist 
Român conduce in numele poporului, 
pentru popor, împreună cu cele mai 
largi mase, integrîndu-se organic în 
viața întregii societăți. Un asemenea 
mod de conducere permite fluxul 
continuu de idei si experiență de la 
partid spre mase si de la mase spre 
partid, valorificarea continuă a ne
secatului izvor de înțelepciune colec
tivă pe care îl reprezintă ponorul. Si 
de fapt tocmai în acest fel se asi
gură ca politica partidului să cores
pundă pe deplin intereselor si nă
zuințelor maselor apartinînd celor 
mai diverse categorii sociale, să fie 
însușită si aolicată de ele ca propria 
lor politică. în anii din urmă, dialo
gul cu masele, realizat prin cele mai 
diverse forme — de la vizitele de lu
cru si întîlnirile tovarășului. Nicolae 
Ceausescu cu diferite categorii de 
oameni ai muncii, dezbaterea publică 
a principalelor proiecte de legi, pînă 
la consfătuirile republicane si locale 
— s-a afirmat tot mai mult ca o me
todă fundamentală de conducere 
practicată de partidul nostru. Recen
tele congrese .ale țărănimii, ale con
siliilor oamenilor muncii, ca Si con
gresele de anul trecut ale președin
ților consiliilor populare, al educației 
politice si culturii socialiste, consti
tuirea unor organisme permanente 
reprezentind diversele categorii so
ciale, cum sînt Consiliul National al 
Agriculturii, Consiliul National al 
oamenilor muncii, s-au înscris ca 
prețioase contribuții la perfectionarea 
cadrului institutional menit să asi
gure participarea activă, nemijlocită 
a maselor largi la conducerea acti
vității în' cele mai diferite sectoare, 
a întregii societăți.

Realizată prin mijloace sl forme 
profund democratice, conducerea de 
către partid orientează clar si dina
mizează activitatea social-nolitică. 
stimulează inițiativa creatoare a po
porului. asigură înaintarea fermă a 
României pe drumul civilizației so
cialiste și comuniste.

Ion M1TRAN

Ilustrată din Hunedoara

Consultarea și 
conlucrarea permanentă
(Urmare din pag. I)
giei si capacității creatoare a colecti
velor de muncă ei se bucură de sti
mă si autoritate în rîndul oamenilor 
muncii.

Mai pot fi întîlnite însă — din 
nefericire — si situații aflate în to
tală distonantă cu ceea ce numim ac
tivitatea concretă, eficientă a activis
tului de partid. Tocmai asupra 
cîtorva aspecte de acest fel ne pro
punem să ne oprim in continuare.

Iată, apar încă situații anacronice 
— deseori criticate de conducerea 
partidului — cînd anumiti activiști 
se opresc în deplasările lor la „ni
velul" conducerilor unităților, al co
mitetelor de partid, primăriilor sau 
al cadrelor de conducere din organele 
locale si nu concep să discute cu alt
cineva decit cu directorii sau secre
tarii comitetelor de partid. Procedînd 
astfel, acestora „nu le mai rămîne 
timp" să se consulte cu birourile or
ganizațiilor de bază, cu oamenii 
muncii, să se întîlnească cu masa 
muncitorilor spre a cunoaște direct, 
de la sursă, ce gîndesc si cum ac
ționează aceștia, cum văd căile si 
modalitățile de înlăturare a neajun
surilor. de îmbunătățire a activității. 
Este limpede pentru oricine că nu 
prin geamul cabinetului directorului 
sau al primarului se poate cunoaște 
situația reală, existentă într-o uni
tate economică sau într-o localitate, 
că o asemenea observare de la dis
tantă. nu poate permite depistarea 
lipsurilor si neaiupsijU'ilor. a sițua- 
tiilor cînd ordinea si disciplina lasă 
de dorit, cînd mașinile si utilajele 
nu sînt folosite integral, cînd se 
face risipă de materiale si oamenii 
îsi pierd timpul din vina proastei 
organizări a muncii etc.

Se mai întîmplă apoi ca unii 
activiști — care nu numai că doresc, 
dar chiar simt nevoia să se afle prin
tre oameni — să fie reținuți la se
diu pentru că alții, veniti ne teren

Cu privire la prevederile Legii pensiilor și Decretului de majorare a pensiilor. Astăzi din nou despre:

REFLECTAREA PRINCIPIULUI ECHITĂȚII IN SISTEMUL RE PENSII
Avantaje suplimen
tare pentru cei care 
lucrează în condiții 
mai grele de muncă

Continuînd să prezentăm modul in 
care se reflectă principiul echității 
socialiste în noul sistem de pensii (pri
mele aspecte pe această temă le-am 
prezentat in ,,Scinteia“ de duminică, 
14 august a.c.), astăzi ne vom opri 
mai întii la avantaiele suplimentare 
stabilite prin lege pentru cei ce lu
crează în domenii hotărîtoare ale 
producției materiale si a căror acti
vitate se desfășoară în condiții mai 
grele de muncă.

în primul rînd, aceste persoane pot 
ieși mai devreme 1a pensie dacă au 
vechimea necesară prevăzută de 
lege :

— Pentru grupa I de muncă, vir
ata de pensionare, la cerere, este de 
50 de ani. atît la bărbați, cît si la fe
mei.

— Pentru grupa a doua de muncă, 
virsta de pensionare este de 55 de ani 
la bărbați Si 50 de ani la femei.

în al doilea rînd. persoanele care 
au lucrat cel puțin 5 ani în grupa 1 
sau a II-a de muncă beneficiază de 
sporuri la calcularea vechimii. Astfel, 
la fiecare an lucrat în grupa I se 
adaugă sase luni, iar la grupa a II-a 
de muncă — trei luni. Exemplu :

unui miner care a lucrat 
în mină 20 de ani și apoi a 
continuat activitatea alți 15 
ani la suprafața i se va lua 
în calcul o vechime de 47 
de ani și jumătate. în acest 
fel, procentul ce se adaugă 
la determinarea pensiei va 
fi de 11 la suta. Presupu- 
nînd că el are o retribuție 
tarifara de 3 000 lei, pensia 
cuvenită va fi de 2 280 lei. 
Bineînțeles, la această su
mă se adaugă pensia su
plimentară.

în al treilea rînd, în lege sînt sta
bilite procente superioare de calcul 
al pensiei pentru persoanele din gru
pa I și a II-a de muncă, fată de 
grupa a Ilî-a. Exemple de pensii 
pentru vechime integrală în muncă :

La aceste sume se adaugă — în contribuție — sporul pentru vechî- 
functie de anii lucrați Si perioada de mea în muncă si pensia supliqaentară.

Prin majorarea generală a pensiilor 
se vor evita decorelările dintre pensiile 

calculate după vechiul sistem 
și cele calculate după noul sistem

După cum se știe, prin Decretul de 
majorare a pensiilor s-a stabilit ma
jorarea generală a pensiilor (pensiile 
pentru munca depusă si limită de 
virstă. pensiile de invaliditate de gra
dele I si II. pensiile de urmaș, aju
toarele sociale, pensiile I.O.V.R. șl 
pensiile militare). în procente dife
rențiate. între 8 și 40 la sută, crește
rile cele mai mari fiind prevăzute 
pentru pensiile mici. întrucît de A-

CESTE MAJORĂRI vor beneficia atît 
pensionarii existent! la 1 august a.c., 
care s-au pensionat după vechiul sis
tem de pensie, cît si cei care au ieșit 
la pensie sau urmează să se pensio
neze după noul sistem de pensie, se 
vor evita decorelările între pensiile 
calculate după vechiul sistem si cele 
calculate după noul sistem. Exemple 
pentru grupa a III-a de muncă, la 
o vechime de 35 de ani :

La o retribuție tarifară de 2 000 lei 
După vechiul sistem

Pensia era de 1 400 lei. De la 1 august a.c. pensia 
maiorată în prima etapă devine 1 505 lei.

După noul sistem
Pensia este de 1 4C0 lei. La această sumă se adau

gă la data pensionării — chiar dacă pensionarea se 
face după 1 august a.c. — majorarea din prima etopă, 
deci pensia va fi de fapt la fel ca în cazul persoanei 
pensionate după vechiul sistem, adică tot 1 505 lei.

La o retribuție tarifară de 3 000 lei 
După vechiul sistem

Pensia era de 1 950 lei. De la 1 august a.c. pensia 
majorată în prima etapă devine 2077 iei.

După noul sistem
Pensia este de 1 950 lei. La această sumă se adau

gă la data pensionării — chiar dacă pensionarea se 
face după 1 august a.c. — majorarea din prima etapă, 
deci pensia va fi de fapt la fel ca în cazul persoanei 
pensionate după vechiul sistem, adică tot 2 077 lei.

Sporul principal de venituri - 
celor ce lucrează nemijlocit în producție
în spiritul echității socialiste, 

prin noile măsuri luate s-a asi
gurat un raport proporțional între 
sporul de creștere a pensiilor si spo
rul de creștere a veniturilor oameni
lor muncii.

Se știe că pensiile vor spori pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal cu 23.2 !a 
sută : este procentul cel mai ridicat 
înregistrat pină acum in anii con
strucției socialiste. Pornindu-se însă 
de la faptul firesc că. în primul rînd. 
trebuie recompensați cei ce lucrează 
direct în producție, cei care produc 
venit national și deci asigură însăsi 
sursa de creștere a veniturilor între
gii populații — în cadrul măsurilor

luate de conducerea de partid si de 
stat s-au stabilit creșteri mai mari 
pentru retribuțiile oamenilor încadrați 
în muncă. Astfel, procentul de creș
tere a retribuției nominale nete a 
personalului muncitor va fi superior 
procentului de creștere a pensiilor, 
respectiv 38 la sută, fată de 23.2 la 
sută. Este o măsură pe deplin echita
bilă. ce asigură un raport proporțio
nal între venituri, corespunzător cu 
munca și eforturile depuse, sporurile 
principale de venituri mergînd spre 
populația activă, spre cei care asigu
ră mijloacele și resursele creșterii 
bunăstării de care beneficiază între
gul popor, inclusiv pensionarii.

Invaliditatea - o perioadă ce trebuie 
folosită pentru refacerea sănătății 

și reintegrarea oamenilor în producție
Spiritul de echitate socială se re

flectă în noul sistem de pensii si în 
ce privește situația persoanelor inva
lide. Manifestîndu-se întreaga solici
tudine fată de oamenii muncii care ia 
un moment dat au o capacitate redu
să de muncă, ca urmare a unor ac
cidente. boli profesionale sau afectării 
sănătății din alte motive. în Legea 
pensiilor se prevede încadrarea inva
lizilor de gradul III în locuri de mun
că mai ușoare, corespunzător posibi
lităților de muncă de care dispun. 
Există însă unii cetățeni care — con
trar principiilor eticii si echității so
cialiste — s-au obișnuit să munceas
că cît mai puțin si să primească cît 
mai mult, profitînd de pe urma unor 
denaturări si încălcări ale legii tre
cute. în această categorie intră si 
unii pensionari de invaliditate, cu 
afecțiuni nu dintre cele mai serioase ;

cumulînd pensia de invaliditate cu 
retribuția din muncă, șau asteptînd 
pensionarea de limită de vîrstă. după 
care se reîncadrau în muncă norma
lă cu normă întreagă (nemaipretin- 
zînd că sînt invalizi), o parte din 
acești „invalizi" ajungeau să obțină 
venituri mai mari chiar decît înain
te de a se pensiona.

în noua lege, punîndu-se capăt u- 
nei asemenea stări de lucruri, perioa
da de pensionare pentru invaliditate 
este consacrată refacerii sănătății si 
recuperării capacității de muncă — 
organele sanitare fiind obligate să a- 
corde tot sprijinul necesar — astfel 
încît persoanele respective să se poa
tă reintegra cît mai repede în activi
tatea economico-socială a tării. Deci, 
invaliditatea este 'considerată ca o 
perioadă tranzitorie — nu de încheie
re a activității unui om. Odată cu re-

începerea muncii, cel în cauză devine 
din nou util societății, putînd contri
bui astfel la creșterea prosperității 
generale si a sale proprii, asigurîn- 
du-și astfel, din nou. un cîstig inte
gral superior. Exemplu :

un pensionar din grupa 
a lll-a de muncă care a a- 
vut o vechime de 15 ani în 
muncă și o retribuție de 
2 000 lei primește o pensie 
de invaliditate de gradul 
III de 300 lei, plus o pensie 
suplimentară de 8 la sută, 
adică 160 lei. Chiar dacă el 
va continua să lucreze ju
mătate din durata normala 
a programului — la care 
legea îi dă dreptul — nu 
va putea realiza decît un 
venit lunar de 1 400 lei — 
adică 70 la sută din retri
buția funcției avute la data 
pensionării (retribuție adu
să la zi cu toate majorări
le intervenite). Or, dacă cel 
in cauză, refăcîndu-și sănă
tatea, reîncepe complet ac
tivitatea, va recăpăta și re
tribuția integrală.

Se poate ooncluziona. așadar, că 
noul sistem de pensii, avînd la baza 
întregului, său conținut principiul e- 
chitătii sociale, asigură tuturor cetă
țenilor tării posibilitatea ca. la bătrâ
nețe sau în caz de incapacitate, să 
obțină venituri corespunzătoare mun
cii depuse, stimulîndu-i în același 
timp la o activitate cît mai rodnică 
și utilă societății Si lor înșiși.

Mihai IONESCU

de la județ sau din altă parte îi blo
chează pentru a le da relații, expli
cații. a-i informa despre diferite as
pecte ale muncii... cind acestea pot 
fi foarte bine văzute si cunoscu
te în mijlocul colectivelor de mun
că. Bineînțeles, nu de inspecții fu
gitive în birou ori de vizite de „do
cumentare" au nevoie organiza
țiile de partid, ci de un sprijin 
real, eficient, care să clarifice opera
tiv si cu competentă ceea ce este de 
clarificat, să ajute cu promptitudine, 
pe loc. la solutionarea problemelor 
cu care se confruntă.

Firește. în asemenea situații nici 
„randamentul" muncii activistului nu 
este pe măsura așteptărilor. Dimpo
trivă. Cunoașterea vieții din birou, 
doar din informări si rapoarte — 
care, uneori, pot denatura realitățile 
prin prezentarea lor unilaterală, 
trunchiată. în culori trandafirii de 
către cei ce, într-un fel sau altul, 
poartă răspunderea pentru existenta 
unor neajunsuri — practica de a in
forma doar despre numărul unităților 
vizitate, de a prezenta, eventual, o 
listă a neajunsurilor constatate în 
fugă, însoțită de asigurări liniștitoa
re că deficientele vor fi înlăturate, 
nu aduc nimănui nici un folos, în
seamnă mai curând risipă de timp si 
muncă. In contrast, experiența a do
vedit că pînă si cele mai grele pro
bleme — în fata cărora unii aleg 
calea lamentării — pot fi solu
ționate cu deplin succes atunci cind 
activiștii de partid veniti să ajute 
întrețin un dialog viu cu oamenii, se 
consultă, se sfătuiesc cu ei. adoptă 
împreună măsurile cele mai judi
cioase si pun. de asemenea. împreu
nă umărul la aplicarea lor.

Așa cum pe plan national conducerea 
partidului se consultă în cadrul unor 
consfătuiri cu oameni ai muncii din 
diferite domenii de activitate, tot 
astfel, pe plan local, oriunde viata 
ridică probleme, greutăți. într-o lo
calitate, într-un colectiv de muncă, 
activiștii au datoria de a asigura 
consultarea largă si apoi conlucrarea 

strânsă cu organizațiile de partid, cu 
oamenii muncii — primii interesați 
în depășirea obstacolelor care le mai 
pot apărea în cale, în îmbunătățirea 
continuă a muncii.

Ajutorul concret, îndrumarea acor
date de activistul de partid sau de 
stat organelor locale, organizațiilor 
de partid, unităților economice sau 
instituțiilor nu reprezintă o ches
tiune benevolă, ci o sarcină de 
partid. însăsi rațiunea mandatului cu 
care el este învestit. în această or
dine de idei se cere înțeles deplin 
scopul activistului de partid pe te
ren : acela de a participa nemijlocit, 
cu toată energia si capacitatea sa de 
mobilizare si 'organizare, la soluțio
narea problemelor : fără a prelua 
răspunderea cadrelor de conducere 
din unităti. din organizații, el trebuie 
să ajute Ia creșterea responsabilității 
acestora, la încetățenirea unui stil de 
muncă concret, a spiritului de exi
gentă comunistă. Ia crearea condi
țiilor prielnice ca fiecare să munceas
că cît mai bine la postul lui. Si acest 
lucru se poate realiza numai prin 
atragerea la rezolvarea sarcinilor 
a membrilor comitetelor si birourilor 
organizațiilor de partid, consiliilor 
oamenilor muncii, deputatilor. a ma
sei largi de comuniști si oameni ai 
muncii.

Numai și numai în mijlocul oame
nilor, dînd dovadă de un ascuțit spi
rit de observație șl de receptivitate, 
ai'Iînd preocupările și grijile acestora, 
ascultindu-le cu atenție și solicitudi
ne sugestiile și criticile, activistul de 
partid iși poate desfășura in bune 
condiții munca.

Este limpede în acest sens că ac
tivitatea pe teren a acestuia se 
va dovedi eficientă numai în măsura 
în_ care în urma lui problemele ră- 
mîn rezolvate temeinic, durabil, fără 
a mai fi nevoie ca, la scurt timp, 
altcineva să revină, să ia lucrurile de 
la capăt și să... constate că. în reali
tate. nimic sau aproape nimic nu s-a 
schimbat.

In acest sens. bine procedează 
acele organe de partid care, cu oca
zia instruirilor periodice, a adună
rilor generale ale organizațiilor de 
bază ale aparatului lor cer activiști
lor de partid să prezinte periodic in
formări despre felul cum asigură ex
plicarea în mase a conținutului ho
tărârilor de partid si a legilor sta
tului, a ideilor și sarcinilor formula
te în cuvintările secretarului general 
al partidului, despre metodele de 
muncă pe care le folosesc în depla
sările pe teren pentru a ajuta orga
nizațiile de partid în creșterea ro
lului lor conducător la locul de 
muncă ; asemenea informări cre
ează cadrul unor instructive schim
buri de experiență, dau posibilitatea 
criticării comodității, blazării, ten
dinței de a munci funcționărește, su
perficial. Esențial este că. raportînd 
periodic despre conținutul muncii de 
pe teren si rezultatele obținute, ac
tiviștii de partid au posibilitatea ca 
si în această privință. într-un spirit 
de exigentă, critic si autocritic, să 
releve numeroasele disponibilități ale 
perfecționării propriei activități, ast
fel încît ea să se ridice la nivelul 
exigentelor puse cu stăruință de 
conducerea partidului.
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PfllEU, TOATE RESTURILE
SA FIE GRABNIC STRINSE $1

VEGETALE
DEPOZITATE!

Trustul de construcții industriale 
Constanta și Grupul de șantiere pen
tru lucrări hidrotehnice Galati, adică 
constructorii noilor capacități aparti- 
nind Combinatului metalurgic și 
Șantierului naval din Tulcea. poartă, 
la rîndul lor, o parte din răspunderea 
pentru restantele acumulate în peri
oada anterioară. în principal, pe șan
tierele celor două.unităti s-au resimțit 
multă vreme lipsa unor importante 
efective de lucrători si a unor uti
laje de execuție absolut necesare 
pentru bunul mers al lucrărilor, pre
cum si efectele unui sir de abateri 
de la disciplina muncii, reflectate în 
numărul mare de absente nemotivate 
sau chiar în pierderea fără rost a 
timpului pe cele două șantiere.

în centrul atenției : 
îmbunătățirea radicală 

a activității 
constructorilor

ai co- 
Un e- 
utilaie 
santie-

folosirea completă și rațională a for
ței de muncă, precum si a utilajelor 
de construcții, ne-a spus tovarășul 
Alexandru Gavriluc, secretar 
miletului județean de partid, 
xemplu concret : la statia de 
și transport — care servește
rele respective — am organizat o 
amplă analiză a muncii desfășurate 
si, în urma concluziilor desprinse, am 
întocmit un riguros plan de acțiune, 
subordonat realizării unei cotituri 
profunde în mersul acestui compar
timent, de care depinde sporirea gra
dului de mecanizare a lucrărilor.

vestit», va fi terminat la timp, ne-a 
spus ing. Emil Dudescu.

O vie activitate am remarcat si in 
perimetrul halei de completare-are 
mare. „Acoperișul ei va fi gata pînă 
la sfîrsitul lunii august, ne-a asigurat 
inginerul Traian Ionescu. șeful șan
tierului. După aceea, ne vom con
centra eforturile asupra 
pardoselilor si. în paralel, la execu
tarea rețelelor exterioare, ale căror 
proiecte le-am primit cu mare întîr- 
ziere".

Măsurile tehnico-organizatorice de 
pe cele două șantiere sînt puternic

executării

CUM POATE FI CONSOLIDAT ÎNCEPUTUL
DE REDRESARE DE PE UNELE ȘANTIERE 

DIN TULCEA

mărului și al structurii pe meserii. La 
șantierul naval sînt necesari — după 
părerea șefului de șantier — circa 100 
de dulgheri, zidari și fierari-beto- 
niști. La capacitățile de la combinatul 
metalurgic se resimte absenta cîtorva 
sute de oameni. Măsurile luate de 
comitetul iudetean de partid de asi
gurare a forței de muncă au dat 
oină acum bune rezultate. Această 
attiune trebuie însă continuată cu si 
mai mare insistentă — iar trustului 
constăntean. la rîndul său. îi revin 
mari obligații în acest sens pînă la 
solutionarea deplină și corespunză
toare.

2. Punerea în stare de perfectă 
funcționare și folosirea în două și trei 
schimburi a întregului parc de ma
șini și utilaje de execuție. Această 
cerință echivalează. înainte de toate 
cu completarea numărului de șoferi, 
macaragii etc.

Așa cum am arătat, această stare 
necorespunzătoare de lucruri este 
bine cunoscută și a făcut obiectul 
unor temeinice si exigente analize din 
partea Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R. Măsurile de îndreptare rapidă 
și definitivă a activității constructori
lor. incluse în programul de recupe
rare a restantelor la execuția celor 
două investiții, au vizat practic toate 
aspectele legate de îmbunătățirea ra
dicală a organizării muncii pe șan
tierele amintite. Este vorba, printre 
altele, de întocmirea pentru fiecare 
lucrare a unor programe de construc
ții și montaj, cu răspunderi precise 
pentru constructori, montori. celelalte 
subantreprize ; urmărirea permanentă 
a asigurării fronturilor de lucru prin 
coordonarea strictă a activității exe- 
cutantilor. în scopul creării cu 
tate a condițiilor de montaj 
utilajele aflate în stoc ș.a.

— Un accent deosebit a fost

Mai menționăm că. în întreaga ac
tivitate de coordonare a constructori
lor. comitetul județean de partid se 
bazează pe o foarte exactă cunoaștere 
a gradului de îndeplinire a măsurilor 
stabilite, a stadiilor atinse, a ritmului 
lucrărilor, a situației forței de muncă 
și a problemelor de aprovizionare 
tehnico-materială — intervenind e- 
nergic. ori de cîte ori acest lucru este 
necesar, pentru rezolvarea probleme
lor apărute.

priori- 
pentru

pus pe 
organizarea mai rațională a lucrărilor 
si. în acest cadru, pe întărirea ordinii 
și disciplinei în toate compartimentele 
de activitate ale constructorilor, pe

Revirimentul 
a început să apară

Cit despre efectele pozitive resim
țite în activitatea de pe cele două 
șantiere, să arătăm înainte de toate 
că, în lunile iunie si iulie, ritmul lu
crărilor de construcții a sporit sub
stantial. Vizitând șantierul naval, de 
pildă, am întâlnit o intensă mobili
zare de forte la 
tului. Un mare 
munceau energic 
veghere a șefilor

— Sincroliftul, considerat luni de 
zile punctul nevralgic al acestei in-

susținute și de o intensă activitate 
politico-educativă. „Bătălia" cea mare 
s-a dat 
suficientă întâlnită la unii lucrători 
care abia îsi îndeplineau 
prevăzute ; au fost supuse discuției 
colective abaterile de la disciplină și 
absentele nemotivate.

Schimbări în bine se văd la tot 
pasul si pe șantierul combina
tului metalurgic, unde constructorii 
îsi sincronizează mult mai bine efor
turile cu montorii și celelalte suban
treprize. iar ritmul de montaj tehno
logic este într-o vizibilă creștere.

în lunile care urmează 
- un „vîrf“ 

de activitate...

cu acea mentalitate de

sarcinile

...reclamă un sprijin 
mai susținut din partea 

producătorilor 
de materiale 
de construcții

timp, si constructorii au

Pină la recuperarea definitivă

execuția sincrolif- 
număr de oameni 
sub atenta supra- 
de lucrare.

a 
restantelor si încadrarea în graficele 
mobilizatoare de lucrări mai sint 
însă multe de făcut pe ambele șan
tiere si. în mod firesc, constructorilor 
le revin sarcini mult mai mari decît 
pînă în prezent. Iată despre ce e 
vorba.

1. Asigurarea rapidă a tuturor e- 
fectivelor necesare, sub aspectul nu-

în același . . .
o serie de cerințe îndreptățite fată de 
factorii cu care colaborează pe plat
forma de investiții a orașului Tulcea, 
dintre care cea mai importantă este 
necesitatea asigurării unui flux rit
mic. neîntrerupt al aprovizionării cu 
materiale de construcții. în special 
ciment si agregate. Tot la acest ca
pitol, consemnăm apelul comuniști
lor și muncitorilor de la Trustul de 
construcții industriale Constanta a- 
dresat întreprinderilor „Granitul" 
din București (de a livra cu priori
tate tuburile pentru executarea lu
crărilor de . canalizare). „Napochim" 
din Cluj-Napoca și I.F.E.T. din 
Miercurea-Ciuc (de a livra elemen
tele componente ale noilor tipuri de 
luminatoare necesare la hala de 
completare-armare).

Cristian ANTONESCU

VASLUI. Aflată în centrul atenției 
în timpul secerișului și imediat după 
încheierea acestuia, acțiunea de 
strîngere a paielor în cooperativele 
agricole din județ a fost încheiată 
în multe unități. între care Găgești, 
Șuletea, Stoeșești, Dodești. Viișoara, 
Costești ș.a., sau este aproape de fi
nalizare in unitățile din consiliul in
tercooperatist Murgeni. Există însă 
destule cooperative agricole în care 
consiliile de conducere nu au mani
festat suficient interes pentru strîn- 
gerea și transportul tuturor cantită
ților de paie. Pînă miercuri, 17 au
gust a.c., de exemplu, potrivit si
tuației aflate la direcția agricolă, 
paiele fuseseră strînse de pe numai 
circa 65 000 ha din suprafața de 
80 000 ha. Se motivează, în princi
pal. lipsa de sîrmă pentru balotat. 
Dar în cooperativele agricole Tăcuta, 
Știoborăni. Draxeni. Oșești. Bogdă- 
nesti ș.a.. unde mai sînt suprafețe cu 
paie fie în baloti. fie nebalotate. nu 
lipsa de sîrmă este cauza acestei 
situații, ci inexplicabila linsă de pre
ocupare a conducerilor acestor uni
tăți.

„întîrzierea la transportul paielor 
este o situație care nu putea fi to
lerată — ne spunea tovarășul Ion 
Zăpodeanu. președintele consiliului 
intercooperatist Codăești. La coope
rativele agricole Dănești și Miclești 
balotatul s-a terminat, iar la Codă
ești este pe sfîrșite. Mai avem mult 
de lucru la Tăcuta și Știoborăni, 
unde, în aceste zile, am grupat ba- 
lotierele din celelalte unități care fac 
parte din consiliul intercooperatist. 
Dacă vor fi respectate graficele de 
lucru reactualizate. înseamnă că pînă 
la 21 august se vor încheia atît 
strînsul paielor, cît și arăturile pe 
aceste terenuri". Paiele tin în Ioc 
arăturile și 
ratist. Fălciu. 
unitățile din 
află încă în 
mobilizare a 
a forței de 
transportul de pe miriști al paielor. 
Grăbirea acestei acțiuni este cerută 
nu numai de urgența cu care trebuie 
încheiate arăturile — mai sînt încă 
20 000 ha, din care 15 000 ocupate cu 
paie — ci și de apropierea timpului 
cînd toate forțele satelor vor fi con-

centrate la strînsul recoltei de 
toamnă. (Crăciun Lăluci).

OLT. De la încheierea secerișului 
— Oltul fiind unul dintre județele 
fruntașe la această lucrare — a tre
cut mai bine de o lună. Și iată că 
pe alocuri terenul mai este ocupat 
de paie. Bunii gospodari au trans
portat de pe cîmp toate resturile ve
getale pe care le-au depozitat cu 
grijă în apropierea fermelor zooteh
nice. Am putea da numeroase ase
menea exemple. Mai trebuie adăugat 
că, pe terenurile eliberate, mecani
zatorii au executat arături de vară. 
Sint însă și restanțieri. La coopera
tiva agricolă Redea mai sînt 150 ha 
ocupate cu 
cursul

trimise trei tone de sîrmă si sfoară 
pentru urgentarea balotării. Redea 
nu este un caz singular. Terenuri 
încă neeliberate de paie sînt și în 
unele unități agricole din cadrul con
siliilor intercooperatiste Dobrun, Ca
racal, Corabia, Curtișoara. Drăgă- 
nești, Găneasa, Recea etc. Sînt atît 
baloti de paie neridicati, cît și paie 
în brazde, așa cum au rămas după 
combine. Mai grav este faptul că in 
unele unități din consiliul intercoo- 
peratist Dobrun

Este necesar 
terenurile nu 
rate de resturi 
măsuri energice 
zile toate aceste suprafețe să 
fi arate și fertilizate, pregătite pen
tru recolta viitoare. (Emilian Rouă).

s-a dat foc paielor, 
unde 

elibe- 
se ia 
cîteva 
poată

că, acolo 
sînt încă 

vegetale, să 
pentru .ca în

paie. Am aflat că în 
de 16 august aici au fost

La cooperativa agricolă Fărcașele, județul Olt, pentru eliberarea terenului 
de paie s-a ales o soluție „fulger" : s-a dat foc miriștei...

Foto : A. Papadiuc

în consiliul intercoope- 
Se impune, deci. în toate 
județ unde paiele se 
cîmp o mai puternică 
mijloacelor mecanice si 
muncă la balotat si Ia

Lipsește, intr-adevăr, sirma
pentru balotarea paielor?

APA DIN BELȘUG PENTRU LEGUME

profil din 
relevat că, 
activitate, 
craiovene

Girul calității 
confecțiilor - 

aprecierea publicului
Cînd intră într-un magazin 

de oonfectii, cumpărătorul cer
cetează îndelung îmbrăcămin
tea pe care o dorește. Si este 
normal să fie așa, deoarece pro
dusul respectiv trebuie să înde
plinească cel puțin două condi
ții : să fie util și estetic. Aces
tor cerințe îi corespund produ
sele întreprinderii de confecții 
din Craiova — a doua imitate 
ca mărime cu acest 
tară. Este demn de 
In cei zece ani de 
produsele unității
și-au cîștigat un bun renume 
pe piața internă și la export, 
fiind apreciate pentru eleganta 
și linia modernă a modelelor de 
confecții — oostume pentru băr
bați. paltoane pentru bărbați si 
femei, sacouri, impermeabile, 
rochii, compleuri, fuste, hano
race s.a. Un exemplu este edi
ficator : în prezent, aproape 70 
la sută din producția ce se rea
lizează aici este destinată ex
portului, fată de numai 17.6 la 
sută cu 9 ani în urmă. U.R.S.S., 
Belgia. Ungaria, Olanda. Ceho
slovacia, Franța. Angola. Aus
tria, R.F.G., Libia, Canada —> 
iată doar o parte din partene
rii externi ai cunoscutei între
prinderi craiovene. Trebuie 
menționate, totodată, realizările 
economice ale acestei întreprin
deri. Pe primele 7 luni din a- 
cest an, bunăoară, s-a obtinut 
un spor de 4 milioane lei la in
dicatorul producție globală și 
peste 2 milioane lei la produc- 
tia-marfă.

Ing. Constantin Popescu, di
rectorul tehnic al unității, ne-a 
spus că două sînt direcțiile 
principale și prioritare de acți
une care concentrează efortu
rile specialiștilor, ale tuturor 
lucrătorilor de aici. Pe de o 
parte — înnoirea și diversifica
rea gamei sortimentale de con
fecții. în conformitate cu cerin
țele pieței si exigentele cetățe
nilor ; iar, pe de alta — creș
terea productivității muncii. în 
special pe seama perfecționării 
tehnologiilor de fabricație. Prin 
strădania permanentă a colec
tivului atelierului de creație au 
fost realizate numeroase mo
dele noi. întreprinderea le-a 
prezentat, numai în acest an. la 
400 .................... ..........
ne 
ca, 
lor 
zinte 85 la sută din totalul pro
ducției.

Pe același plan al preocupări
lor de zi cu zi se înscrie și 
modernizarea procesului de fa
bricație. cu efecte pozitive asu
pra creșterii productivității 
muncii fizice. Pe baza unui pro
gram prioritar de acțiune, s-a 
modernizat tehnologia pentru 
confecționarea pantalonilor prin 
folosirea transportului inter- 
operațional mecanic, iar liniile 
de confecționat rochii au fost 
reorganizate pe baza unor 
principii ergonomice.

de tîrguri și expoziții inter- 
și Internationale. S-a reușit 
în 1977, ponderea produse- 
noi și reproiectate să repre-

Prin aspersiune pe terenurile fermei nr. 2 Afumați a I.P.I.L.F. (prima fotografie) și pe brazde în grădina cooperativei agricole din Sinești (fotografia a 2-a). 
S-ar putea iriga mai mult. Dar în timp ce motopompele cooperativei agricole din Sinești funcționează din plin (fotografia a 3-a), alături, la numai cîțiva 

metri, stația de pompare a fermei nr. 4 — I.P.I.L.F. stă din lipsă de curent electric (fotografia nr. 4)

Cum se desfășoară
irigarea grădinilor ?

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
anii cu ploi destule, oricine obține cu 
ușurință legume. Dar măiestria gră
dinarului se vede cel mai bine în anii 
fără ploi, cînd apa necesară culturi
lor trebuie asigurată prin irigații. Si 
cine dă la vreme apă plantelor ob
ține și legume ; cine nu — acela nici 
recoltă nu are ce aștepta. Grădinarii 
de meserie cunosc acest lucru și de 
aceea fac irigarea culturilor* tot tim- 
pul“. Bătrînul e acum pensionar. Dar 
ceilalți grădinari ai cooperativei con
duc cu grijă apa la plante. Ardeii, 
vinetele și roșiile se dezvoltă nor
mal, ca pe vremea de ploaie. Cu a- 
jutorul a două motopompe, apa din 
Mostiștea-ajunge în grădina de le
gume. de unde, pe brazde, este dis
tribuită . 1, il _
86 500 kg roșii. 98 000 kg ardei. 3 200 
kg vinete, iar în grădină mai sînt 
multe produse.

De la Afumați la Movilita, pe o 
suprafață de 1100 hectare se întind 
grădinile de legume ale celor 9 ferme 
I.P.I.L.F. Buftea. Tovarășul Tiberiu 
Munteanu, directorul întreprinderii, 
ne-a relatat că, datorită irigării la 
timp a culturilor, se obțin recolte 
mari de ardei, tomate, vinete, la une
le sortimente planul de livrări fiind 
deja depășit. Fermele au la dispoziție 
36 APT-uri si 9 motopompe, irigarea

plantelor. S-au si livrat

făcîndu-se numai cu apă din surse 
locale. Ferma nr. 2. condusă de ing. 
Alexandru Ceroiu, constituie un 
exemplu privind felul cum trebuie 
să arate o grădină. Lipsa de umidi
tate din sol a impus măsuri speciale. 
Utilajele de irigat au funcționat și 
funcționează, în continuare, ziua si 
noaptea. Aci apa se dă plantelor cu 
ajutorul aspersoarelor. asigurîndu-se 
administrarea ei uniformă. La fer
ma nr. 6, condusă de Constantin Cu- 
lea, irigarea culturilor se face pe 
brazde. Necazul este că apa de pe 
rîul Comana a început să scadă. Toc
mai de aceea, grădinarii de aici o 
gospodăresc cu grijă. S-ar putea iri
ga suprefete mai mari. Dar zilele 
trecute, de exemplu, statia de pom
pare de la ferma nr. 2 Sinesti . nu 
funcționa. La intrare era prins un 
bilețel pe care era scris : „17 august 
1977 — nu am curent. Dacă vine, cu
rentul. îi dau drumul. Fane". Iar 
Fane — mecanicul Ștefan Constantin 
— plecase acasă. La sediul unității, 
operatorul stației ne-a spus : „I.R.E. 
Urziceni a întrerupt curentul fără să 
ne anunțe".

în aceste zile fierbinți, cînd plan
tele au atîta nevoie de apă orice de
fecțiune în funcționarea sistemelor de 
irigații trebuie grabnic înlăturată.

LA I.P.I.L.F. TOPOLOVENI

Ion HERȚEG

Producție sporită de conserve de legume și fructe
■>

„tn 7 luni — ne spune Vasile 
Caloianu. contabil-sef la I.P.I.L.F.- 
Topoloveni — unitatea a înregistrat 
rezultate economice meritorii: planul 
la producția globală si marfă a fost 
depășit cu 105,17 la sută și. respec
tiv. cu 104,82 la sută, iar la pro- 
ductia-marfă vîndută si încasată s-a

Nicolae BABĂLĂU 
corespondentul „Scînteii'

Una din secțiile întreprinderii de confecții craiovene

înregistrat o depășire de 121,99 la 
sută; s-au obtinut economii la prețul 
de cost de 4,6 milioane lei. cu 
200 000 lei mai mult fată de preve
deri; de asemenea, planul la ex
port a fost depășit simțitor.

Aceste rezultate au dat posibilita
te întreprinderii să atingă cotele cele 
mai înalte de eficientă din activita
tea sa. să onoreze cu promptitudine 
si de calitate contractele încheiate cu 
beneficiarii interni si externi. Pe 
baza întreprinderii unor noi măsuri 
tehnice si organizatorice deosebite, 
de mai bună organizare a muncii, 
s-a creat o bază solidă pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor și 
pe semestrul II. Pentru export au 
fost pregătite 200 tone de gemuri, 
dulceață din piersici si caise, de con
serve de mazăre fină si extrafină, 
ceea ce reprezintă 40 la sută din 
planul la export pe luna august. 
Totodată, pentru piața internă au 
fost livrate magazinelor alimentare 
cantităti suplimentare de preparate 
din fructe si legume, s-a început 
semiindustrializarea de roșii în 
bulion, a castraveților murați la 
borcan, se produc compot, sirop și 
dulceață din prune, pere și stru
guri. (Gh. Cîrstea).

durilor fixe, cu reparația acestora, 
cu energia si combustibilul necesa
re procesului de producție, precum 
si pentru iluminatul și încălzitul în
căperilor, ah halelor de producție, cu 
retribuirea personalului tehnic, ad
ministrativ si de alte specialități.

— Cheltuielile cu retribuirea muncii 
constituie cota din sumele afectate 
plătii retribuției muncitorilor care 
revine pe un produs.

— Beneficiile (și alte acumulări 
bănești) sînt expresia concretă a 
plusprodusului care, la nivelul eco
nomiei, constituie o parte a venitu
lui national, ce servește, așa cum cu
noaștem, la dezvoltarea ulterioară a 
activității productive, la acoperirea 
diferitelor cheltuieli social-culturale 
din bugetul de stat. Creșterea pon
derii acestei părți în structura pre
țului este ceea ce numim, în mod o- 
bișnuit, sporirea eficientei econo
mice.

— Rabatul comercial reprezintă o 
cotă care se repartizează unității co
merciale pentru acoperirea cheltuie
lilor sale si realizarea 
tivitătii comerciale.

Să examinăm acum 
structura prețului de 
vedem ce se întâmplă 
ponderea diferitelor componente se 
modifică :

Ca urmare a măsurilor adoptate de 
conducerea partidului privind majo
rarea retribuției celor ce muncesc (în 
acest cincinal, retribuția în industria 
de exploatare si prelucrare a lemnu
lui se va mări în medie cu 28,3 la 
sută), cheltuielile cu retribuirea mun
cii vor creste. Deci, dacă facem un 
calcul „groso-modo" rezultă că acest 
spor ar fi de 1 500 X 28,3% = 425 
lei.

Pentru ca prețul garniturii de mo
bilă să nu fie influențat de această 
majorare a retribuției, nu sînt decît 
trei căi :

— să se reducă beneficiile, deci să 
scadă eficienta producției, ceea ce 
este inacceptabil, atît pentru între
prindere, cit si pentru economie ;

— să scadă, proportional, celelalte 
două categorii de cheltuieli, respec
tiv. cheltuielile materiale si de re
gie ;

— să sporească productivitatea 
muncii, deci să se realizeze, mai mul
te garnituri de mobilă în aceeași pe
rioadă de timp, astfel îneît mano
pera și cheltuielile de regie ce se 
repartizează pe un produs să fie cît 
mai mici.

Am ajuns, așadar, la esența pro
blemei pe care am pus-o în discu
ție. Facem cîteva calcule :

Să presupunem că. într-o anu
mită perioadă, se produc 1 000 de 
garnituri de mobilă. Dacă suma ini
țială a cheltuielilor întreprinderii era 
de 1 500 000 lei + 1 500 000 +
5 000 000 = 8 milioane lei, acum ea 
se ridică la 8 425 000 lei. întrebarea 
este : cum poate, prin eforturile sale, 
colectivul întreprinderii de mobilă să 
nu sporească volumul cheltuielilor, ci 
dimpotrivă să le diminueze ?

• In privința cheltuielilor de regie, 
în acest domeniu toti angaiatii în

treprinderii pot contribui la mai 
buna utilizare a capacităților de pro
ducție (avind grijă ca mașinile să nu 
meargă „în gol", să fie îngrijite co
respunzător) si la reducerea cheltu
ielilor gospodărești (păstrînd cu
rățenia locurilor lor de muncă, a- 
vînd grijă să nu ardă inutil becu
rile pe holuri și în încăperi, să nu 
folosească la nesfîrșit în scopuri per
sonale telefoanele întreprinderii ș.a.). 
De asemenea, conducerea întreprin
derii are datoria să organizeze mai 
bine munca în sectoarele auxiliare, 
reducînd pînă la strictul necesar per
sonalul afectat pentru activități de 
curățenie în clădiri, de îngrijire a 
spatiilor verzi, de gestionare și 
manipulare a materialelor în depo
zite.

Să admitem. în cazul de fată, că, 
actionîndu-se hotărît pe căile de mai 
sus, se diminuează cheltuielile de re-

eficientei ac-

cu atentie 
vînzare și să 
atunci cînd

în articolul intitulat 
„Ce faceți cu paiele ?“ 
publicat ieri. 18 au
gust. în ziarul nostru, 
unii dintre interlocu
tori ne semnalau, prin
tre altele, că. în unele 
unităti agricole din ju
dețul Ilfov paiele stau 
si acum pe cîmp tot 
ca după seceris. deoa
rece există o serie de 
neajunsuri în nrocu- 
rarea la timp a sîrmei 
pentru balotarea lor. 
Revenim acum asu
pra acestei probleme 
pentru a arăta mai 
exact de unde provin 
încurcăturile în apro
vizionarea cu sîrmă.

De la bun început, 
se pune întrebarea : 
s-a asigurat sau nu 
sîrmă necesară pen
tru balotarea paielor? 
Pentru aceasta ne-am 
adresat tovarășului 
loan Miclescu. di
rectorul general al 
direcției de aprovi
zionare din Ministe
rul Agriculturii si In
dustriei Alimentare : 
„într-adevăr. 
unele greutăți 
vizionarea cu 
dar unitățile 
din județul Ilfov nu se 
pot nlînge din acest 
punct de vedere, ne-a 
spus interlocutorul. Am

există 
în apro- 

sîrmă, 
agricole

luat chiar din reparti
țiile altor județe pen
tru ca in Ilfov, unde 
se cultivă mari supra
fețe cu cereale păioa- 
se. să se asigure sirma 
necesară. Cantitățile 
primite nu au fost 
însă întotdeauna bine 
gospodărite".

Apelăm si la argu
mentul cifrelor pentru 
a arăta cum se pre
zintă exact situația. 
Initial, stațiunile pen
tru mecanizarea agri
culturii din județul Il
fov au solicitat pentru 
perioada ianuarie-au- 
gust 1 200 tone de 
sîrmă. în luna iunie, 
repartiția a fost supli
mentată pînă la 1 650 
tone. Pînă la 15 au
gust. stațiunile pentru 
mecanizarea agricultu
rii au primit însă 1 800 
tone de sârmă, deci 
mai mult decît era 
prevăzut. Desigur, 
anul acesta, au rezul
tat multe paie, dar 
sîrmă pusă la dispozi
ție — uneori pri.n di
minuarea cantităților 
livrate în alte județe 
— trebuia să fie mai 
bine folosită.

O a doua problemă 
se pune în legătură cu 
sistemul de aprovizio
nare. Pînă anul aces-

ta. stațiunile pentru 
mecanizarea agricultu
rii răspundeau atît de 
aprovizionarea, cît si 
de consumarea sîrmei 
în procesul de produc
ție. Prin telexul nr. 
30480, din 30 iunie a.c.. 
Ministerul Agriculturii 
și Centrala stațiunilor 
au stabilit ca din a- 
ceastă vară balotatul 
paielor să se execute 
de S.M.A. cu sîrmă 
asigurată de coopera
tivele agricole. care 
o vor cumpăra de 
la S.M.A. si o vor pune 
la dispoziția secțiilor 
de mecanizare. Ce s-a 
cîștigat în felul aces
ta ? Practic, nimic ! 
Sistemul de aprovizio
nare a fost complicat 
numai si numai pentru 
ca răspunderea pentru 
sîrmă consumată să 
treacă din sarcina sta- 
tiunilor pentru meca
nizarea agriculturii în 
aceea a cooperative
lor agricole. Cu alte 
cuvinte, dacă se face 
risipă de sîrmă. coope
rativele agricole nu au 
decît să plătească. 
Oare nu din această 
cauză acum se si re
simte lipsa sîrmei pen- 

?tru balotarea paielor
Ion TEODOR

1 350 000 lei: 1 200 bucăți = 1125 lei.
• In domeniul cheltuielilor mate

riale. Dacă vom organiza bine activi
tatea de aprovizionare tehnico-mate
rială în strînsă legătură cu structura 
producției, dacă vom chibzui de șapte 
ori înainte de a croi materialul lem
nos sau textil pentru a rezulta de
șeuri cit mai mici, dacă printr-o 
muncă mai atentă nu vom mai rebu- 
ta piese, dacă nu vom trece nepăsă
tori pe lingă o bucată de material a- 
runcată cine știe unde prin secție, dar 
care mai poate fi folosită, dacă prin
tr-o stăruitoare activitate de concep
ție. reproiectînd tehnologiile si pro
dusul. vom găsi căi de diminuare a 
consumurilor specifice, de micșorare 
a ..gabaritului" atît prin judicioasa 
dimensionare a reperelor, cit si prin 
folosirea unor înlocuitori mai ieftini 
— deci, dacă vom fi mai buni gospo
dari, atunci, fără nici o îndoială.

Bunăstarea noastră depinde
de munca noastră

gie cu 10 la sută. Acestea vor fi a- 
cum de numai 1 350 000 lei, deci, cu 
150 000 lei mai reduse. Este, firește, 
o cale importantă de economisire. 
Dar principala cale de reducere a 
cheltuielilor de regie pe unitatea de 
produs — care trebuie adoptată în 
paralel cu cea dintîi — o reprezintă 
sporirea productivității muncii, utili
zarea la maximum a timpului de lu
cru. Dacă se vor aplica măsuri de 
modernizare a tehnologiilor, de me
canizare a operațiilor manuale gre
le, de organizare mai bună a pro
ducției și a muncii, devine posibil 
ca într-o zi de muncă să fie fabri
cate mai multe produse. Studiile de 
ergonomie demonstrează că printr-o 
organizare științifică a activității la 
locurile de muncă, prin mai multă 
disciplină în producție este posibil 
ca. cu același efort, în timpul de 
muncă, stabilit, să se realizeze mai 
multe produse. Deci, dacă nu vom 
întârzia la vestiare peste ora de în
cepere a lucrului la mașini, dacă nu 
vom prelungi pauzele de masă la o 
șuetă cu colegii de muncă, dacă vom 
avea grijă să respectăm tehnologia 
prescrisă și să nu dereglăm mașina 
la care lucrăm, dacă nu vom 
răsi 
du-ne 
dere. 
na si
ca programul de muncă să fie termi
nat. Să presupunem că prin măsurile 
tehnologice si organizatorice adop
tate. prin întărirea disciplinei în 
muncă, producția de garnituri de mo
bilă a crescut. în intervalul de refe
rință. cu 200 bucăți. Deci, cheltuieli
le de regie care se repartizează asu
pra unui produs vor fi de :

locul 
fără 

dacă 
pleca

de muncă 
rost prin 

nu vom opri 
la vestiare

pă- 
plimbîn- 

întreprin- 
mași- 

înainte

volumul cheltuielilor materiale poate 
scădea considerabil. Dacă. în cazul 
la care nte-am oprit, s-ar reduce chel
tuielile materiale cu 5 la sută, atunci 
pe un produs acestea vor fi acum de:

5 000 lei x 95% = 4 750 lei
Desigur, sporirea productivității 

muncii, mai buna gospodărire a zes
trei tehnico-materiale se răsfrîng fa
vorabil și asupra cheltuielilor cu re
tribuirea muncii repartizate pe uni
tatea de produs. Pentru simplificare, 
această influentă nu am luat-o în cal
cul în cazul de fată.

Să reconstituim acum prețul de 
vînzare în această variantă, pe care 
o înfățișăm în graficul din pagina I, 
în coloana din dreapta.

Iată. dar. că în condițiile sporirii 
retribuției. în fiecare întreprindere 
pot fi găsite căi de diminuare 
a costurilor de fabricație. în e- 
xemplul de mai sus valoarea nou 
creată sporește de la 1 500 + 1 500 
lei = 3 000 lei. la 1 925 + 1 700 = 3 625. 
deci, este cu 625 lei mai mare. Ase
menea valori însumate reprezintă, la 
nivelul economiei, un plus de venit 
national, ca atare, posibilități de 
dezvoltare mai accelerată a tării si 
de aplicare a măsurilor de ridicare a 
nivelului de trai.

Totodată, trebuie precizat că în 
cazul prezentat costul de fabricație 
al garniturii de mobilă depinde si de 
prețul materiilor prime, respectiv, al 
materialului lemnos, al lacurilor si 
vopselelor, al materialelor textile si 
plastice, deci de eficienta muncii fo
restierului. a operatorului chimist, a 
textilistelor ș.a.

Așa cum am arătat la început, da
tele pe care le-am prezentat sînt ipo-

tetice. Pe acest model, pentru fiecare 
produs. în fiecare întreprindere. în 
funcție de elementele concrete ale 
costurilor de fabricație, pot fi demon
strate adevărurile economice de mai 
sus.

Din cele expuse pînă acum se des
prinde o concluzie importantă : poli
tica statului nostru este de a asigura 
stabilitatea preturilor în limitele pla
nului. în aceste condiții, este lim
pede că orice majorare a retribuției 
trebuie să fie insotită de reducerea 
corespunzătoare, sau chiar mai ac
centuată. a costurilor de fabricație. 
De altfel, după cum s-a putut remar
ca. în condițiile stabilității preturilor 
chiar în condițiile îmbunătățirii re
tribuțiilor. scăderea costurilor de fa
bricație asigură un spor de beneficii 
— sursa unor noi posibilități de 
dezvoltare economică a tării, de ma
jorare a retribuțiilor. Dimpotrivă, 
dacă costurile de fabricație nu scad 
în proporția prevăzută, sau chiar 
cresc, atunci majorarea retribuției se 
face pe seama beneficiilor, ceea ce s-ar 
repercuta negativ asupra dezvoltării 
economiei și asupra nivelului de trai. 
Cu alte cuvinte, ridicarea nivelului de 
trai — exprimat în principal prin 
creșterea retribuției și nivelul pretu
rilor de vînzare a mărfurilor — se 
află de fapt în miinile oamenilor 
muncii, ale celor care produc bunu
rile materiale. De spiritul gospodă
resc pe care îl manifestă la locul de 
producție, de stăruința cu care acțio
nează pentru creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de pro
ducție și. în primul rind, a celor ma
teriale. pentru ridicarea calității pro
duselor depinde nu numai mărimea 
retribuției pe care o primesc, ci în
săși posibilitatea de a-si procura, cu 
veniturile care le au. bunurile 
pe care le doresc. Este 
adevăr fundamental, 
pede. convingător 
de partid, 
cuvîntările 
partidului,
Ceaușescu. Măsurile stabilite de partid 
pentru sporirea eficientei producției, 
pentru dezvoltarea în ritm rapid a 
economiei îsi propun tocmai un ase
menea scop, de a crea condițiile eco- 
nomico-materiale ale ridicării conti
nue a nivelului de trai. Prin urmare, 
înfăptuirea integrală a programului 
privind ridicarea mai accelerată a ni
velului de trai în actualul cincinal de
pinde nemijlocit de oamenii muncii, 
de spiritul lor de inițiativă si de fer
mitatea cu care ei. în frunte cu co
muniștii. vor acționa pentru economi
sirea de timp, materii prime, mate
riale și energie la fabricarea fiecărui 
produs, pentru înlăturarea oricărei 
forme de risipă, de conștiinciozitatea 
și disciplina pe care le vor manifesta 
în producție. A obține realizări bune 
în creșterea producției materiale. în 
sporirea eficientei economice, a veni
tului national constituie o chestiune 
vitală, de larg interes public, care ne 
privește pe noi toti — ca producători 
și proprietari ai mijloacelor de pro
ducție, ca beneficiari a tot ce reali
zăm.

le au.
doresc. Este un 

subliniat lim- 
în documentele 

în mod deosebit în 
secretarului general al 
tovarășul Nicolae

Corneliu CARLAN
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ACCESUL LARG
in prezent, 5,3 milioane de persoane — reprezentând 

24-,7 la sută din populația țării — sînt cuprinse in învă
țămîntul de toate gradele, învățămînt complet gratuit, 
deschis tuturor celor dornici să învețe, să-și îmbogă
țească pregătirea generală și profesională. in țara 
noastră, învățămîntul de 10 ani — incluzînd ciclul pri
mar, gimnazialei treapta I de liceu — este general și 
obligatoriu.

LA ÎNVĂȚĂTURĂ
CERCUL LITERAR

® Pentru fiecare elev din învățămîntul 
preșcolar, din ciclurile primar și gimnazial, 
statul nostru cheltuiește anual circa 
1 700 LEI, pentru fiecare elev de liceu — 
PESTE 3 500 LEI, iar pentru fiecare stu
dent - PESTE 13 000 LEI.

© în anii 1971 — 1975 au fost construite 
grădinițe cu circa 92 MII DE LOCURI, iar 
învățămîntul primar, gimnazial și liceal a 
primit școli noi cu 15 300 SĂLI DE CLASĂ, 
ateliere-școală cu 48 100 LOCURI de in
struire, internate cu circa 76 000 LOCURI. 
Pentru nevoile învățămîntului superior, în 
aceeași perioadă s-a construit o suprafață 
de studiu de 330 000 METRI PĂTRAȚI. 
Acestor construcții li s-au adăugat, în anul 
1976: 2 431 SĂLI DE CLASĂ, PESTE 
13 303 LOCURI în internate școlare,

23 800 LOCURI în grădinițe și 49 649 
METRI PÂTRAJI de spații noi pentru învă
țămîntul superior.

• Pentru cincinalul 1976—1980 se pre
vede editarea a 5 150 TITLURI de manuale 
școlare și universitare, a căror valoare se 
ridică la 1 MILIARD Șl 200 MILIOANE LEI; 
dintre acestea, peste 3800 DE TITLURI, 
în valoare de APROAPE 1 MILIARD 
DE LEI, vor fi distribuite gratuit elevilor.

® Din bugetul de stat au fost alocate, 
în anul 1976, pentru acțiuni social-cultu- 
rale CIRCA 57 MILIARDE LEI, față de 
aproape 3,5 MILIARDE LEI în anul 1950, 
ceea ce înseamnă o creștere de PESTE 
16 ORI. In aceeași perioadă, fondurile 
alocate învățămîntului au sporit de CIRCA 
10 ORI.

Una dintre cele mal reprezentative citadele universitare — Institutul 
politehnic din București — dispune astâzl de o puternică șl modernă 

bază didactică pentru studiu, producție și cercetare

în majoritatea centrelor universitare ale țării, noile construcții care adă
postesc cămine și cantine se constituie în adevărate „cartiere" studențești

Imagini obișnuite din viața școlii: prezența elevilor și studenților în ateliere, laboratoare și cabinete de specialitate pentru îmbinarea organică a studiului teoretic cu aplicațiile practice, 
în imaginile alăturate: intr-unui din atelierele-școală ale Politehnicii bucureștene viitori ingineri îșl insușesc abc-ul practicai noii profesiuni; elevi de la Școala generală din Tirnava (Sibiu) 

\. învață limbi străine in laboratorul fonic

„SURORILE BOGA
de Horia LOVINESCU

Ce interesantă s-a 
dovedit a fi această 
premieră a Teatrului 
TV I Pentru cei care nu 
mai văzuseră sau ci
tiseră piesa, specta
colul a prilejuit cu
noașterea uneia din 
operele dacă nu din 
prima. in orice caz 
din a doua tinerețe a 
dramaturgiei noi. O 
lucrare în care, cu mai 
bine de 17 ani in 
urmă, Horia Lovines- 
cu dădea, din perspec
tiva experienței isto
rice pe care o trăise 
si o asimilase recent 
Si a filozofiei marxis
te. o replică viguroasă 
deznădejdii umane si 
tui suport nu numai 
realist, ci chiar identi
ficat în realitate, spe
ranței celor trei surori 
cehoviene. „Nu mai 
sintem niște frunze 
pe apă I Am Început 
să știm pentru ce 
trăim. Știm 1 Si aces
tei puteri nimic nu i 
se va împotrivi vreo
dată 1“ afirma Iulia, 
care aflase, la capătul 
unor lungi ani de 
naufragii — pămîntul 
ferm al angajării to
tale In lupta condusă 
de comuniști.

Pentru cel care cu
noșteau „Surorile Bo- 
ga“. spectacolul a fost 
încă un prilej de a 
verifica obiectivitatea 
cu care piesa reflectă 
un moment crucial 
din istoria tării (îm
prejurări ale declan
șării insurecției arma
te, formele luptei de 
clasă, problemele po
litice si economice cu 
care au avut a se con
frunta. atunci, comu
niști ca Pavel Golea) 
și fina intuiție cu 
care autorul a schi
țat anumite aspecte ce 
urmau să caracterize
ze afirmarea „comu
nismului de omenie". 
De asemenea : vigoa

rea tipurilor piesei si 
calitățile scrisului dra
matic — „școala" lui 
Cehov manifest!ndu-se 
într-o concizie si ex
presivitate a replicii, 
nemaiegaiate, după 
mine, de nici una din 
piesele ulterioare ale 
lui Horia Lovinescu.

Pentru cei care cu
noșteau si spectaco- 
lul-premieră absolută 
(in regia lui Moni 
Ghelerter). care a

TEATRUL
IA TELEVIZIUNE

făcut celebră aceas
tă piesă. surprize
le au fost si mai 
numeroase. Am trăit, 
odată cu evoluția ce
lor dintâi personaje, 
satisfacția de a vedea 
cum, filtrată prin 
prisma gîndirii. sensi
bilității si tempera
mentului unor actori 
din generațiile mai ti
nere. piesa pulsează 
de o nouă viată.

în frumosul specta
col TV realizat în a- 
daptarea si regia lui 
Constantin Dicu. spec
tacol care a folosit 
expresiv filmări exte
rioare si care a avut 
ca dominante citeva 
accente în plus (poa
te chiar imul prea 
mult) puse pe mani
festarea suferinței si 
sfisierii interioare a 
personajelor. Marga
reta Pogonat i-a con
ferit Iuliei (interpre
tată, ne vremuri, cu o 
adîncime si complexi
tate tulburătoare de 
Irina Răchiteanu) o 
accentuată notă de fe
minitate zimbitoare și 
delicată. Rodica Tapa- 
lagă a relevat cu suc
ces zbuciumul si re

sentimentele Valenti
nei (vezi scena decla
rației de ură). Silviu 
Stânculescu a dat 
prestanță si gravitate 
lui Pavel Golea, iar 
Mitică Popescu, Dorin 
Varga si C. Brezeanu 
o interesantă notă de 
reflexivitate si căutare 
personajelor lor. Am 
urmărit cu speranță 
evoluția foarte tinerei 
Tatiana Olier (în Ioa
na). O impresie deo
sebită ne-a lăsat An
ton Tauf (Radu), tînăr 
actor cu o evoluție 
lentă si sinuoasă, care 
s-a afirmat în ultimii 
ani pe scena Teatru
lui National din Cluj, 
ca unul dintre cei mai 
talentati interpreti ai 
generației sale. Si mai 
emoționantă a fost re- 
întilnirea cu slujitori 
ai scenei care, consa- 
crindu-se, au consa
crat. cu ani în urmă, 
unele partituri din 
„Surorile Boga“ : am 
revăzut, astfel, alături 
de Irina Rachițeanu 
Șirianu (distribuită a- 
cum in rolul Catincăi 
Gorăscu). pe Eugenia 
Ponovici în acea biju
terie. făcută din certi
tudini si mirări, din 
arta privirii (cînd du
ioase. cînd speriate), 
a tăcerii (cînd senine, 
cînd neputincioase), a 
replicii molcome cu 
dulci inflexiuni mol
dovenești — prin care 
actrita a dovedit că 
pentru unii aleși ai 
scenei nu există ro
luri mici.

Fructificind virtuțile 
de document uman si 
politic ale unora dintre 
piesele mai vechi ale 
dramaturgiei noastre 
noi. teatrul televi
ziunii a evidențiat cu 
succes, totodată, valo
rile lor artistice, re
zistente în timp.

Natalia STANCU

Despre noua carte a lui 
Eugen Uriearu — „Rug și 
flacără" — s-a spus nu fără 
oarecare îndreptățire că ar 
fi „roman biografic", deci 
reconstituire (fidelă a fapte
lor, după mărturisirea au
torului însuși), scriere fără 
multă epică (în sensul in
venției romanești), fără e- 
venimente memorabile 
(fiind vădit, în schimb, in
teresul marcat al autorului 
pentru finalul sau refluxul 
unei serii de evenimente 
memorabile) că. în fine, lo
cul descrierii evenimente
lor, al „faptelor istorice" îl 
ia ilustrarea unor medii 
surprinzător de diverse, 
fluctuante, mobile : de la 
trupele eteroclite ale „că
mășilor roșii" garibaldiene 
în care luptă ca voluntar 
transilvăneanul Alexandru 
Bota (Bujor) și pînă la 
lumea pestriță, instabilă, 
cu interese in veșnică 
schimbare a celor șapte 
consulate din orașul „Por- 
to-franco“ Galati strînsă 
periodic la balurile enig
maticei Mariana Velisar. 
Pe scurt, meritul romanu
lui ar consta în aceea că 
descriind un lanț de bruș- 

* te. rapide modificări ale 
condițiilor si realităților in 
care fostul combatant din 
campaniile garibaldiene e 
pus ulterior să acționeze, 
autorul izbutește să demon
streze convingător, deasu
pra tuturor avatarurilor 
prin care trece combatantul 
fără război, justețea „in
stinctului politic" al lui A- 
lexandru Bota care. în fine, 
știe că. în orice împreju
rări, oricît de încilcite ar 
fi ele, slujirea poporului 
este singura busolă ce-1 a- 
jută să iasă cu bine la li
man. Firește, a citi in felul 
acesta romanul este abso
lut necesar, o lectură ce 
corespunde probabil inten
țiilor celor mai generale 
ale autorului. Teza cărții 
este că oriunde ar lupta și 
acționa, eroul gindește că 
luptă spre binele patriei 
sale. încît, de exemplu, 
lupta de partea lui Ga
ribaldi pentru unificarea 
Italiei însemna, implicit, 
o contribuție la conso
lidarea forțelor naționa
le europene capabile, la 
momentul oportun, să iz
bească în zidurile artificia

lei monarhii imperiale : re
voluționarul arde cu flacără 
înaltă pe rugul nobilei idei 
a eliberării popoarelor. Lu
crurile se complică întru- 
cîtva dacă ținem cont de 
citeva condiții. Mai întîi — 
chestiune de care eroul ro
manului se va izbi din plin 
— stabilirea acelui „mo
ment oportun" și. în func
ție de aceasta, natura, com
poziția fiecărei „flăcări" 
din marele rug. Căci este 
învederat că fiecare „fla
cără" a rugului — aceasta 
atît la nivel national cit și 
individual — are compozi-

cu rol de avertisment. în 
care în laboratorul de „al
chimie politică" al donei 
Fabia se confruntă cele 
două moduri de abordare a 
adevărului : experimental, 
pe baza cunoașterii si cer
cetării rationale a unei 
lumi „reale", și revelat, 
dăruit o dată pentru tot
deauna. bun pentru o lume 
închipuită, nereală, indife
rent la condițiile specifice, 
particulare) eroul nostru — 
mereu convins că astfel iși 
slujește tara — primește din 
partea „Marelui Cartier" o 
misiune importantă asupra

Flăcările rugului
tia el proprie, iar izvorul 
arderii, la rindul său, nu 
poate fi același peste tot. 
Demobilizat din detașamen
tul voluntarilor ardeleni, ca 
urmare a renunțării la lup
tă și retragerii aparent sur
prinzătoare a lui Garibaldi 
(de fapt nu atît de surprin
zătoare : situația reprezin
tă stabilirea, prin consens, 
în condițiile date, a „mo
mentului oportun") fostul 
luptător se vede acaparat 
de programul de acțiune al 
unei gigantice conspirații 
„Rosarum" in care sint a- 
mestecate personalități de 
prim rang ale politicii eu
ropene. Devine membru 
al acestei organizații ce 
preia mobllurile elibe
rării popoarelor de sub 
tirania imperiilor și ast
fel se vede mesagerul 
unor interese prescrise in 
numele unui adevăr presta
bilit, imuabil, necondițio
nat de împrejurări si etnii, 
la care accede fără alte 
complicații decit prin sim
plă prestare de iurămînt. 
Din momentul învestitu
rii sub prestare de ju- 
rămint (precedat. sime
tric. de episodul alegoric

căreia este cu multă grijă 
consiliat să păstreze cel 
mai deplin secret. Mai 
mult încă, el primește mi
siunea nu ca român, ci in 
calitate de membru — fla
cără fără culoare — al or
ganizației „Rosarum" să 
aplice un adevăr abstract în
tr-o realitate concretă. Pe 
scurt, misiunea lui cores
punde unui adevăr revelat 
de sus. a cărui eventuală 
schimbare, datorată condi
țiilor particulare din locul 
unde ar trebui aplicat, este 
pindită irevocabil de ame
nințarea CU moartea. Indi
vidul se vede astfel obligat 
să privească o anume rea
litate prin prisma unui a- 
devăr suprapus, străin cu 
desăvîrșire acelei realități. 
De aici încolo. isto
ria, realitatea însăși, via
ta de la fata locului de
vin pentru Bota de neînțe
les. străine, absurde. Pri
vită cu ochiul străin de 
propriul ei adevăr, această 
lume îl fuge dinainte, i se 
sustrage pe măsură ce o 
parcurge ; îl respinge cînd 
el are impresia că o îm
brățișează. Un lung șir de 
nepotriviri între realitate

și bunele intenții îl vor în
văța pe Bota că trebuie să 
uite spre a putea înțelege. 
Să uite, de pildă, că este 
mesagerul unui adevăr pre
stabilit. ce-1 face intrus în 
propria lui țară ; sa uite 
pentru a învăța a cunoaște 
patria cu realitățile și 
aspirațiile oamenilor ei 
adevărați, nepresupuși de 
„Marele Cartier" in vi
ziunea utopică a căruia 
marele rug anihilează 
infinitele nuanțe ale flăcă
rilor (e momentul să ob
servăm în simbolistica ru
gului o variantă a „pris
mei" eminesciene).

întreaga atmosferă „fan
tastică" a romanului și 
ciudata „înstrăinare" a 
eroului provin de aici 
și în ultima parte asis
tăm la ieșirea lui din 
utopie, la restabilirea acor
dului mereu contrazis cu 
lumea pentru ale cărui as
pirații luptase și. în cele 
din urmă, este gata să con
tinue lupta : in ultimele 
paguii ane cărții îl vedem 
decis a trece granița din 
Ardeal spre a se înrola în 
războiul său pentru inde
pendență de la 1877. Este 
insă ucis de trimișii „Mare
lui Cartier" : organizația 
respectivă nu admite ca un 
adept căruia i-a împărtă
șit o dată pentru totdeauna 
adevărul imuabil să desco
pere el însuși propriul său 
adevăr, personal si natio
nal. Reformulînd teza cărții, 
am putea spune deci că 
nu-i suficient să „mergi cu 
poporul" dacă nu știi înco
tro merge poporul si că 
iubindu-și intr-un chip ab
stract patria, eroul cărții 
acceptă o vreme misiuni 
care o deservesc în pofida 
sau chiar cu prețul propriei 
sale iubiri. Și că, în 
fine, un patriot ca el nu-și 
iubește cu adevărat patria 
decît cînd iși dă seama că 
iubirea aceasta este un sen
timent care se invată.

Cu unele naivități bine 
construite („aripa de zbu
rat") cartea lui Eugen Uri- 
caru este în realitate nu 
atît o biografie sau o evo
care istorică, cît un ascuțit 
și actual roman politic.

C. STANESCU

•) Eugen Uriearu: „Rug 
șl flacără". Editura „Dacia".

cinema
• Pledoarie pentru dragoste : 
VICTORIA — 9.15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,15.
• Cantată pentru Chile : CEN
TRAL — 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20,15.
• Și a venit ziua lftmiilor negre :
patria — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
>1, FAVORIT — 9,15; 11,15; 13.30; 
16; 18; 20. FESTIVAL — 8.45;
10,30; 12.30; 14,30; 16.30; 18,30;
20.30, GRADINA CAPITOL — 
19,45, PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Povestea dragostei — 9; 11,15;
13.30, Trei zile și trei nopți — 
15,45; 18; 20 : TIMPURI NOI.
• Desene animate : DOINA —
9.30,
• Pasărea albastră : DOINA —

11,15: 13,30; 15,30; 18; 20, MUNCA
— 9,30; 11,30; 13,30; 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.
• Tânase 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- 
STOR — 9: 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30.
• Ultima noapte a singurătății j 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 
19,30.
• Comedie mută *77 : EFORIE —
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, MIO
RIȚA — 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,15, GRADINA MOȘILOR — 20.
• Timidul : GRIVITA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9;

stmbătă seara : LIRA 
13.30; 15,45; 18: 20,15. 
cocoșat : FLAMURA

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,15.
• Balul de
— 9; 11,15;
• Căluțul
— 9.
• Rocky : FLAMURA — 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,15, BUZEȘTI — 9; 12, 
14; 17; 19.45, la grădină — 20.
• Urmărire la Amsterdam — 9; 
11, întoarcere tlrzie — 13,15; 15,30; 
17,45; 20 : GIULEȘTI.
• Frații mei, păsări călătoare :
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15. la grădină — 19.45, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, la grădină — 20.
• Beethoven — file de viață : 
VIITORUL — 15.30; 17.45; 20.
• 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 ta — 
15,30; 18: 20 : FLOREASCA.
• Potopul (seriile I și II) : PRO
GRESUL — 16; 19.

• Haiducii lui Șaptecai : COS
MOS — 9: 11; 13; 15,45: 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Bunicul și doi delincvent! mi
nori — 9,30: 11.30; 13,30; B.D. în 
acțiune — 16; 18; 20 : FLACARA.
• Soarele alb al pustiului : DRU
MUL 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 : GRADINA FESTIVAL — 
19,45, PARC HOTEL — 20,15.
• Operațiunea „Petrol* : GRA
DINA FLACARA — 20.
• Joe Kidd : GRADINA LIRA — 
20,30.
• Șapte păcate : GRADINA TI
TAN — 20.15.
• Cuibul salamandrelor : GRA
DINA UNIREA — 20.

teatre
• Opera Română : Dragoste și 
jertfă (premieră) — 19.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Paharul cu apă 
— 20. (la Muzeul militar central) : 
Spectacol de sunet și lumină 
„Imn pentru oamenii acestui pă- 
mlnt" — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18.30.

Fiintînd o vreme cu 
misiuni devălmășite, 
cenaclurile si cercurile 
literare încep să ca
pete orientări distinct 
diferențiate si astfel 
stind lucrurile — de ce 
nu ? — sintem gata 
să vedem in cenaclu 
un atelier al consacra- 
tilor, iar in cerc, gru
parea candidatilor la 
litera de plumb.

Despre cercurile li
terare mi-as îngădui 
să exprim cîteva suc
cinte considerații.

Din capul locului 
cred că trebuie pornit 
de la premisa înteme
ierii unOr asemenea 
cercuri numai dintr-o 
reală necesitate. Ar fi 
absurd ca existenta 
lor să tină doar de 
ambiția vreunui acti
vist cultural veleitar 
care ăr vroi să adau
ge pe lista posibilelor 
sale succese și un cerc 
literar cu ușurința cu 
care ar gîndi un cerc 
filatelic, să spunem. 
Numai atunci cînd 
cercul are anima
tori (prestigioși) și 
cînd pornește la 
drum cu entuziaste 
programe capabile să 
se constituie într-un 
adevărat ferment al 
vieții spirituale se 
noate vorbi despre o 
ctitorie fericită. Ni
mic nu se noate face 
fără oameni pasionați, 
generoși cu ideile, dar 
si cu adesea puținul 
lor timp liber, nu
trind idealuri de înal
tă noblețe, iubind li
teratura si încercînd 
s-o practice fiindcă nu 
pot trăi altcum — 
vorba poetului — ac- 
ceptînd penumbra a- 
nonimatului si astep- 
tînd ca munca lor 
trudnică adăugată ha
rului lor nativ să-i 
consacre, fie si atunci 
cînd nimeni nu mai 
crede în steaua lor. 
Ei, acești oameni ai 
cărților nescrise (încă), 
sint propagatori ai 
cărților scrise si izbu
tesc. în cazul în care 
le lipsește picătura de 
har de care am vor
bit. ori șansa de a a- 
borda scrisul cu ar
mele învingătorului 
virtual, să devină oa
meni de cultură in 
toată plenitudinea a- 
cestei copleșitoare for
mule. O „consolare" ?

Da, dar o consolare 
care valorează uneori 
mai mult decît cine 
știe ce facile izbinzi 
obținute în paginile 
revistelor de impăti- 
mitii cernelii. ' grafo- 
mani emfatici care 
speră Să ajungă fără 
chemare la „cuvîntul 
ce exprimă adevărul" 
și care sfîrsesc prin a 
minți ori a se minți. 
Fiindcă falsa literatu
ră e, în primul rind. o 
minciună proferată cu 
indolentă de stentor.

Cine sînt cei mai 
destoinici animatori de 
cercuri literare ? Mun
citori, țărani, soldați, 
elevi ori studenti care

însemnări de
Gheorghe 
TOMOZEI

se adună pentru a 
se destăinui in vers 
ori în pagini de 
proză pentru că sint 
legați dacă nu de 
o frăție adevărată, a- 
tunci măcar de un mi
nim aer de amicaliia- 
te si respect reciproc. 
Un bun comentariu, în 
aceste ședințe de cerc, 
e neapărat deschis, in
cisiv. tăios. în care 
„sentința" nu înlocu
iește argumentarea. E- 
pitetului călduț, ama
bilităților decolorate le 
este opusă opinia con
structivă, cu sansa de 
a convinge chiar dacă 
la început e primită 
cu sentimentul amără
ciunii...

Bunii critici de cerc 
își aleg modelele de 
urmat din familia ma
rilor scriitori si e greu 
de înțeles de ce se 
propune adesea concu
rarea... nonvalorilor. 
Ti se întîmplă să auzi 
uneori : „bine, dar 
poezia mea nu e cu 
nimic mai proastă de
cit unele lucrări apă
rute în... (aici sînt ci
tate sonore nume de 
reviste) ; atunci nu 
înțeleg de ce n-ar tre
bui să apară si ea ală
turi de atîtea altele ?“. 
Intr-adevăr, revistele 
mai publică si (unele) 
texte de slab nivel, dar 
sint acestea etalonul 
ce trebuie atins ? Ce 
alergător vrea să-l

bată numai pe cel din 
coada plutonului, ig- 
norînd elanul și valo
rile celor din fată ?

O altă primejdie ce 
poate mina viata, alt
fel deloc tihnită, a u- 
nui cerc literar e mi
metismul. Pare obli
gatoriu să te deprinzi 
să scrii ca X ori ca Y 
si parodia e aplauda
tă ca o dovadă de vir
tuozitate. E de prefe
rat unui stil deprins 
fatalmente în datele 
lui de suprafață încre
derea în propriul mod 
de exprimare, singurul 
care poate literalmen
te interesa, oferind ci
titorului șansa de a 
primi un mesaj inso
lit. oferit de un punct 
de accepție nou. Obse
siva atracție pentru 
un model literar tre
buie să se sfîrsească 
prin refuzul de a gîndi 
cu tiparele celui ve
nerat. O asemenea a- 
tractie (de cele mai 
multe ori utilă sl de 
neevitat) se cade să 
fie „pielea de șarpe" 
după a cărei lepădare 
ti se oferă șansa unei 
exprimări singulare.

Totuși — și aici e 
nevoie de multă ma
turitate si. as zice, au
toritate. Cercul lite
rar nu noate fi un a- 
telier de parodii, ori- 
cîtă prețuire am avea 
pentru ele (cel ce 
semnează aceste rîn- 
duri recunoaște exis
tenta a aproape doi 
parodist.! de străluci
re...). ci gruparea con- 
lucrînd tinerește și 
gospodărește — si bi
neînțeles. dacă nu ne
apărat cu umor — 
pentru ca în lume să 
fie mai multă poezie. 
Deci mai multă lumi
nă si dragoste. Deci 
dreptate, echitate, o- 
menie.

Iată de ce progra
mul unui cerc nu poa
te fi decît extrem de 
orgolios. Se cuvine să 
nutrim ambiția de a 
implica „mecanismul" 
(îndeobște suav) al 
cercului literar în e- 
fortul unanim al unui 
ponor ce-si constru
iește si apără pacea, 
demnitatea, echilibrul.

Dar și frumusețea...
Vocația cercului li

terar e, numai în a- 
parentă paradoxal, li
nia dreaptă.

„ZILELE MUZICII ROMÂNEȘTE*

Concerte simfonice
„Așa cum emoțio

nează, cum captează 
publicul dansatorii 
din Bihor sau cei din 
Cimpia Dunării — ne 
spune muzicologul 
Romeo Ghircoiașiu — 
la fel se simte emoția 
publicului cînd îi este 
dăruită o lucrare in
spirată, fie că este o 
pagină enesciană sau 
o creație de ultimă 
oră. Intîlnirea dintre 
arta amatoare ?i arta 
profesionistă în ca
drul „Zilelor muzicii 
românești" — mani
festare ce urmează 
etapei republicane a 
„Cîntării României" — 
generează o interco- 
municare a valorilor, 
o cunoaștere de t'ond 
a tot ceea ce se creea
ză autentic, inspirat, 
ca bun cultural al 
întregului popor.

Concertele simfoni
ce din cadrul „Zilelor 
muzicii românești" 
sînt susținute, după 
cum se știe, de către 
ansambluri premiate 
cu premiul I la Festi
valul „Cîntarea Româ
niei" : Filarmonica de 
stat din Cluj-Napoca, 
Filarmonica de stat 
„George Enescu", or
chestra simfonică a 
Radioteleviziunii ro
mâne. Programele cu
prind în general lu
crări clasice româ
nești, lucrări de mare 
popularitate : rapso
diile lui Enescu, pa

gini de Paul Con- 
stantinescu, Alfred 
Alessandrescu, Mar
țian Negrea, Grigoraș 
Dinicu, Th. Rogalski...

Concertele de 
miercuri și joi seara, 
care au avut loc la 
sala Teatrului dra
matic din Constanta, 
ne-au prilejuit re- 
Intîlnirea cu unul din
tre colectivele simfo
nice românești de 
prim rang, Filarmoni
ca de stat din Cluj- 
Napoca : aproape 100 
de instrumentiști, ab
solvenți ai conserva
toarelor din țară, 
muzicieni care impun 
prin seriozitate, pro
fesionalism. Imprimă
rile, discurile în care 
este protagonistă filar
monica clujeană în
seamnă interpretare 
de ținută. în concerte
le săptăminale, în 
concertele educative, 
în acele stagiuni esti
vale de succes pe care 
le-a susținut in anii 
trecuți la Cluj-Napo
ca, în turneele peste 
hotare sau în deplasă
rile pe care le face 
frecvent în județ, in 
participările la mari
le evenimente artis
tice ale tării muzicie
nii clujeni au demon
strat că în activitatea 
lor nu există oscilații, 
concerte foarte bune, 
sclipitoare si seri de 
muzică nerealizate 
sau implinite formai.

I-am ascultat în a 
ceste zile interpretind 
compoziții de Mar
țian Negrea, Paul 
Constantinescu, Ion 
Hartulary Darclee, 
Enescu. La pupitru : 
Emil Simon. Un mu
zician care convinge 
prin conciziune. prin 
iscusința cu care pă
trunde în miezul unei 
partituri, decantînd cu 
răbdare, moment de 
moment, ornamentele, 
fastul orchestral, de 
idee, de substanță, 
luminînd exact sen
sul a ceea ce trebuie 
sâ rețină auditoriul. 
Și gestica sa sigură, 
fără poză, fără dese- 
he inutile, îl arată ea 
pe un muzician de 
profunzime. Stau
mărturie cele 12 
discuri ale sale (par
tituri romantice cele
bre), imprimările pe 
care le-a realizat ani 
de-a rindul cu prime 
audiții românești (a- 
mintim cantata de 
Vasil e Herman pentru 
cor. recitatori Si or
chestră, prezentată în 
cadrul „Cîntării Ro
mâniei"), concertele de 
muzică clasică ro
mânească, concertele 
populare, așa cum au 
fost acestea înscrise 
în cadrul „Zilelor mu
zicii românești".

Smaranda 
OȚEANU

Creația—act de opțiune politică
(Urmare din pag. I)
de creație la un exer
cițiu de ilustrație, în 
fond naturalistă. si 
presupune în mod im
perativ interpretarea 
specifică a fenomene
lor de formare, de 
luptă. de devenire 
complexă a acestui 
nou destin.. Creația îsi 
dobîndește astfel, de 
fapt. întreaga sa di
mensiune dinamică.

Realitatea noastră li
terară confirmă impe
tuozitatea si valențele 
acestui proces, la care 
participă toate genera
țiile de scriitori, adică 
toate personalitățile 
cîmpului literar, indi
ferent de particulari
tățile și profilul lor 
atît de variate si dife
rite. ca fiind tocmai 
totalitatea dialectică a 
particularităților. Fe
nomenul se nuanțează 
si prin prezenta scrii
torilor din rindul na
ționalităților conlocui

toare. dovadă a viabi
lității noilor noastre 
structuri sociale, potri
vit cărora egalitatea în 
drepturi face parte or
ganică tocmai din des
tinul social-istoric nou. 
act de creație socială 
colectivă.

Creația artistică, ca 
orice creație, va fi în
totdeauna un act de 
decizie matură, de op
țiune. de rupere cu 
inertia, cu impasibilita
tea si cu rutina, in
tr-un cuvînt un act de 
curaj. Nemulțumirea 
constructivă a creato
rului fată de tot ce 
împiedică mersul îna
inte. dar si fată de sine 
însuși, pasiunea depă
șirii si convingerea 
în perfectibilitatea rea
lității umane, atît de 
caracteristice procesu
lui de geneză a orică
rei opere valoroase, se 
confirmă de către e- 
fortul creativ al ma
selor, al semenilor 
scriitorului cărora el

își dedică opera. Aceș
tia sînt oamenii care 
în cei treizeci si mai 
bine de ani. începînd 
cu pregătirea si vic
toria insurecției de la 
23 August, trăiesc e- 
fervescenta creatoare a 
zămislirii unei noi 
existente sociale sub 
conducerea comuniști
lor. dobîndind astfel o 
vastă experiență in 
toate domeniile, actio- 
nînd tot mai bine, mai 
competent si perfec- 
tionindu-si exercitarea 
democratică a drep
turilor și libertăților 
reale in cadrul mare
lui organism social 
care este societatea 
noastră socialistă. Par
ticipant la această e- 
fervescentă. evident, 
literatura nu poate să 
rămînă în urma crea
tivității maselor, a cu
rajului lor înnoitor, a 
pasiunii lor de depă
șire a vechiului. în 
prometeica lor luptă 
împotriva Inerției.
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Tovarășul Paul Niculescu, 
prim-ministru al guvernului, 
ședințele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam, a pri
mit, joi, pe Nguyen Van Bien, șeful 
departamentului petrol-gaze. locțiitor 
ai ministrului petrolului din R. S. 
Vietnam, care se află în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
posibilitățile de dezvoltare a ooope-

vice- 
pre-

rării economice și tehnice dintre 
România și R. S. Vietnam.

La primire au luat parte Nicolae 
Ștefan, prim-adju.net al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, și Cornel Pînzara, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

A fost de față Tran Thuan, amba
sadorul Republicii Socialiste Vietnam 
la București. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire, din partea ministrului a- 
facerilor externe al Belgiei, Henri 
Simonet, pentru felicitările transmise 
cu ocazia sărbătorii naționale 
tei țări.

DE 23 Șl 24 AUGUST
a aces-

★
român pentru 
străinătatea a

relațiile 
deschis

Din activitatea partidelor
progresiste, democratice

Programul unităților 
comerciale

Structura noului an
de învâtămînt

ur-

Recent a fost aprobată structura 
anului de învățământ 1977-1978, an ce 
va fi inaugurat. în toamnă, sub sem
nul .perfecționărilor vizînd mai buna 
orientare si dezvoltare a scolii ro
mânești de toate gradele, odată cu 
lărgirea bazei științifice a acesteia, 
in scopul formării si pregătirii com
plexe a tineretului pentru muncă și 
viată. Conform tradiției, noul an 
școlar va începe la 15 septembrie.

Pentru învătămîntul primar, gim
nazial si liceal viitorul an de învăță
mânt este structurat după cum. 
mează :

— 15 septembrie — 21 decembrie 
1977, trimestrul I.

— 21 decembrie 1977 — 9 ianua
rie 1978. inclusiv, vacanta de iarnă.

— 10 ianuarie — 5 aprilie 1978, 
trimestrul al II-lea.

— 5 aprilie — 19 aprilie 1978, in
clusiv. vacanta de primăvară.
Pentru învătămintul primar, gim

nazial si liceal (clasele a IX-a si a 
XI-a) :

— 20 aprilie — 15 iunie 1978. tri
mestrul al III-lea.
Pentru învătămintul primar si gim

nazial :
— serbarea de sfârșit de an 

vea loc in ziua de 21 iunie.
— între 15 și 21 iunie vor fi 

nizate excursii, vizite si se 
face pregătiri pentru „Ziua
nierilor" și serbarea de sl’îrșit de an.

— in perioada 16—30 iunie, pro-

va a-

orga- 
vor 

pio-

movatii clasei a VIII-a se vor în
scrie în treapta I de liceu.

— 22 iunie — 14 septembrie 1978, 
inclusiv, vacanta de vară a elevilor. 
Pentru învătămintul liceal :

— 20 aprilie — 30 iunie 1978, tri
mestrul al III-lea pentru clasa a
X- a.

— 20 aprilie — 20 iunie 1978, tri
mestrul al III-lea pentru clasa a 
XH-a.

— 16 iulie 1978 — serbarea de sfîr- 
șit de an.

— 17 iulie — 14 septembrie 1978, 
Inclusiv, vacanța de vară.

— 16—30 iunie 1978 — înscrierea 
în clasa a iX-a de liceu.

— 21—30 iunie 1978 — examenul 
de bacalaureat, sesiunea de vară.

— 1—15 iulie 1978 — concursul de 
admitere în clasa a XI-a. învăță
mânt de zi.

— 15—25 august 1978, examenul 
de bacalaureat, sesiunea de toamnă.

— 25 august — 5 septembrie 1978, 
concurs de admitere în clasa a
XI- a, învățămlnt de zi. la liceele 
la care nu s'-au ocupat toate locu
rile.

— 25 august — 5 septembrie 1978, 
înscrierea în clasa a XI-a, învă- 
tămînt seral, și concurs de admi
tere acolo unde numărul candidati- 
lor depășește numărul locurilor 
planificate.
Vom reveni cu informații privind 

structura anului școlar 1977-1978 în 
invățămîntul profesional si de maiș
tri. precum si a celui universitar.

(Agerpres)

Institutul 
culturale cu 
joi după-amiază. la casa de cultură 
a institutului, o expoziție de artă și 
artizanat din Indonezia, expoziție 
pusă la dispoziție de ambasada a- 
cestei țări la București.

Prin numeroasele piese pe care le 
reunește, expoziția — care va ră- 
mîne deschisă pînă la 21 august — 
prezintă publicului bucureștean o 
imagine a măiestriei și îndemînării 
poporului indonezian, a însușirilor 
artistice ale acestui popor înzestrat. 
Ea prilejuiește o întilnire cu adevă
rate comori de artă : sculpturi în 
lemn, picturi pe batic, împletituri, 
obiecte din argint, păpuși, măști tra
diționale. decorațiuni în scoici și al
tele, toate purtînd nota specifică a 
creației artistice indoneziene.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni loan Botar. secretar 
al I.R.R.C.S., și general-locotenent 
Soekahar, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.

în asistentă se aflau reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe. 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, oa
meni de cultură și artă.

Au fost de față membri ai corpu
lui diplomatic.

Duminică, 21 august, în Capitală 
vor fi deschise toate unitățile ali
mentare. cu unul si două schimburi 
de lucrători, pină la ora 13 ; maga
zinele nealimentare, cu un schimb de 
lucrători, vor fi deschise pină la ora 
12, iar cele cu două schimburi de lu
crători vor fi deschise pină la ora 
13.30.

Luni, 22 august, toate magazinele 
de desfacere, cu unul si două schim
buri de lucrători, vor funcționa după 
programul unei zile normale, cu ex
cepția magazinelor de prpduse ali
mentare, cu un schimb de lucrători, 
care vor funcționa cu program pre
lungit.

Marți, 23 august, toate unitățile de 
desfacere vor fi închise, cu urmă
toarele excepții : magazinele de Pli
ne (50 la sută din rețea), care vor 
funcționa între orele 6—10 ; centrele 
de desfacere a laptelui și ghetii, care 
vor începe programul la ora 5 ; tu
tungeriile (50 la sută din rețea) care 
vor funcționa între orele 7—11.

r a
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 august. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească, mai ales 
la începutul Intervalului. Cerul va fi 
temporar noros, vor cădea ploi loca
le, care vor avea și caracter de aver
să însoțite de descărcări electrice, 
mal frecvente în vestul și îiordul 
țării, precum șl în zonele de deal șl 
de munte. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, intensificări de scurtă 
durată se vor produce în vest și la 
munte. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 10 și 18 grade, izolat 
mai coborîte în prima noapte In estul 
țării, iar maximele între 22 și 32 de 
grade, local mai ridicate în sud. In 
București : Vremea va continua să se 
încălzească, mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fl variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată, mal 
ales după-amiaza, vînt slab pină la 
moderat, temperatura în creștere.

Miercuri, 24 august, toate unitățile 
care au program de funcționare du
minica vor fi deschise după progra
mul zilei de duminică.

*
Unitățile de alimentație publică, 

precum și unitățile din zonele de a- 
grement si de ne traseele turistice 
vor funcționa după orarul obișnuit, 
cu excepția acelora care servesc 
coloanele de manifestanți si care in 
ziua de 23 august vor începe acti
vitatea la ora 14.

gram permanent, ziua st noaptea. Po
liclinicile teritoriale principale de 
sector, de adulți si cobii, vor asigu
ra în tot cursul zilei si nopții gar
dă pentru consultații pe profil de boli 
interne si respectiv pediatrie. Servi
ciile de asistentă la domiciliu pen
tru adulți si copii, de la nivelul fie
cărui sector, vor funcționa în aceas
tă perioadă permanent, atît ziua, cît 
și noaptea.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
va funcționa la nivelul Spitalului 
clinic de oftalmologie din Piața Cos- 
monautilor. Urgentele O.R.L. pentru 
adulți din sectoarele 1, 2, 3 și 7 vor 
fi tratate de clinica O.R.L. Coltea. 
iar cele din sectoarele 4. 5. 6 și 8 prin 
Centrul de fonoaudiologie Panduri. 
Urgențele O.R.L. pentru copii vor fi 
tratate de secția O.R.L. a Spitalu
lui clinic central de copii.

Urgențele stomatologice apărute în 
această perioadă se vor trata în ur
mătoarele unități sanitare : Policlini
ca de stomatologie Stefan cel Mare 
— sos. Ștefan cel Mare nr. 27 ; Cen
trul de stomatologie Baba Novac, din 
str. Baba Novac nr. 2 ; Policlinica 
Bucur din bd. Mărășești nr. 92 ; Po
liclinica de stomatologie Știrbei Vodă, 
din str. Știrbei Vodă nr. 89 ; Poli
clinica stomatologică Duca, din bd. 
I. G. Duca nr. 10—22.

Farmaciile
în zilele de 23 și 24 august far

maciile cu program continuu vor fi 
deschise ziua si noaptea. O parte din 
celelalte farmacii vor fi deschise pină 
la ora 20, cu excepția celor cu o sin
gură tură, care vor fi deschise 8 ore 
dimineața.

Oficiile P.T.T.R
în zilele de 23 și 24 august vor 

fi deschise, între orele 8—20. urmă
toarele oficii : 1, 4, 7, 10, 12, 16, 32, 
39. 53, 57, 61. 63, 66 și 69. La cele
lalte oficii vor funcționa. între ore
le 8—14, doar ghișeele de eliberare 
a coletelor sosite prin postă.

Unitățile de reparații
• Reparații televizoare. în zilele 

de 23 și 24 august va funcționa dis
peceratul cooperativei „Radio Pro
gres" din str. Sf. Gheorghe Nou, nr. 
23, telefon 1513 32, care va asigura 
intervenții pe teren între orele 9—20.

din noile state independente
PARTIDUL SOCIALIST ARAB BAAS DIN IRAK

0 etapă de adinei transformări
social-economice**

De curind, Irakul a marcat împlinirea a 19 ani de la abolirea regi
mului monarhic feudal și a nouă ani de la preluarea puterii de către 
Partidul Socialist Arab Baas. Cu acest prilej, președintele republicii și 
secretarul general al conducerii regionale a Partidului Socialist Arab 
Baas, Ahmed Hassan Al-Bakr, a prezentat un amplu raport politic, in 
care a înfățișat realizările obținute de Irak in ultimul deceniu, precum 
și principalele sarcini in actuala etapă a dezvoltării societății irakiene.

Asistența sanitară
în zilele de 23 și 24 august ser

viciile de gardă ale spitalelor de a- 
dulti si copii vor funcționa cu pro-

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

• Reparații auto. în ziua de 23 au
gust. între orele 8—13. vor func
ționa unitățile nr. 9 din Colentina 
(tel. 87 64 40 si 87 63 35). nr. 20 din 
Calea Călărași 260 (tel. 22 05 81 și 
216144). în ziua de 24 august, în
tre orele 8—13, vor fi deschise uni
tățile nr. 8-Băneasa (tel. 3316 21) și 
nr. 14 din b-diul 
65 56 35).

1 Mai 249 (tel.

„Universiada 17"

Primele întreceri, primii medaliați
i

• Intervenții la 
re si electrice. în 
august va funcționa în permanentă, 
ziua si noaptea, dispeceratul coope
rativei „Instalatorul" din str. Traian 
nr. 156 (tel. 21 65 13).

instalațiile sanita- 
zilele de 23 si 24

Ieri au început la Sofia întrece
rile celei de-a 8-a ediții a Jocu
rilor mondiale universitare de vară 
„Universiada". Tradiționala compe
tiție a debutat cu primele meciuri 
ale concursurilor de baschet si vo
lei, programate în sălile „Narodna 
Armia" și, respectiv, „Lokomotiv". în 
turneul feminin de baschet, echipa 
R.P. Chineze a învins cu scorul de 
67—62 (33—31) selecționata R.F. Ger
mania. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
România 94—50 (47—20) ; S.U.A. — 
Ungaria 76—66 (35—31) ; masculin : 
Olanda — Irak 137—72 (80—34) ; Un
garia — Siria 84-41 (45—23) ; Po
lonia — Kuweit 136—20 (81—10) ; Iu
goslavia — Senegal 92—58 (48—29) ; 
Spania — Republica Arabă Egipt 
92—58 (48—29) ; Israel — Danemarca 
97—40 (46—23).

Rezultate înregistrate în turneul de 
volei : masculin : Bulgaria — Repu
blica Arabă Egipt 3—0 ; U.R.S.S. — 
Kuweit 3—0 ; Cehoslovacia — Gre
cia 3—0 ; S.U.A. — Liban 3—0 ; 
Cuba — Sudan 3—0 ; feminin : Bul
garia — Elveția 3—0 ; Polonia — 
Franța 3—0 ; Italia — Olanda 3—0 ; 
Japonia — Algeria 3—0 ; R.F. Ger
mania — Mexic 3—0.

în competiția feminină de volei e- 
chipa României va juca în grupă ală
turi de formațiile Mexicului și R. F. 
Germania, urmînd să întâlnească as
tăzi formația mexicană. Reprezenta
tiva masculină a fost repartizată în- 
tr-b grtină împreună cu echipele Co
reei de sud si Tunisiei. Voleibaliștii 
români vor debuta tot astăzi, ur
mînd să primească replica echipei 
Coreei de sud.

★
Proba masculină de gimnastică pe 

echipe din cadrul „Universiadei" de 
la Sofia a fost cîștigată de forma
ția U.R.S.S. (cu 171,60 puncte), ur
mată de Japonia (170,15 p), R.P.
Chineză (169,20 p), Bulgaria (167,80 p), 
S.U.A. (165,75 p). România (164.65 p), 
Ungaria (162,55 p). Cuba (162 p), Ceho
slovacia (161,65 p). Franța (160,05 p), 
R. F. Germania (158,10 p). Canada 
(154,30 p).

în proba masculină individuală de 
floretă, concurenții români Petru 
Kuki și Tudor Petruș au trecut de 
primele trei tururi, califieîndu-se 
pentru eliminările directe, alături de 
alti 14 sportivi.

CICLISM

w

Tradiționalul si totodată atractivul 
examen anual al cicliștilor noștri 
care este „Cupa Voința", disputat re
cent pe un traseu in împrejurimile 
Ploieștiului. a readus în discuția spe
cialiștilor o serie de probleme pri
vind această populară si accesibilă 
ramură sportivă. Din păcate, referi
rile au mai mult un caracter critic 
si-i vizează pe cicliști și pe antre
nori — pentru că. subliniem de ,1a 
bun început, organizatorii au depus, 
ca de fiecare dată, eforturi lăudabile 
spre a asigura o bună desfășurare 
întrecerii. Dar. parcă în pofida con
dițiilor asigurate, alergătorii noștri 
au decepționat profund prin delăsare 
în aproape fiecare etapă, prin slabă 
pregătire fizică, prin lipsă de comba
tivitate si de inițiativă, 
etape puține, scurte — 
juniori", apreciau înșiși 
si desfășurate exclusiv 
plate) nu a pus probleme deosebite ; 
de asemenea, vremea a fost destul 
de propice. Cu toate acestea, abando
nurile s-au tinut lanț : din 67 de 
alergători prezenți la start, mai bine 
de o treime au părăsit întrecerea. 
Mersul monoton în pluton, cu foarte 
puține si nesemnificative acțiuni de 
evadare, sosirea în grup la 
etapelor (de parcă ar fi fost 
de o cursă de agrement) au 
simțitor nivelul competiției.

Sînt. desigur, carențe mai 
ale cicliștilor noștri ; ele au fost se
sizate și combătute frecvent. Regre
tabil apare însă faptul că an de an 
se perpetuează, noile generații de 
cicliști — unii tineri, cu talent — 
preluînd, ca 
aceleași și 
ce împiedică 
rea statornică a ciclismului 
tru pe plan internațional, 
absolvi forul de specialitate 
partea sa de vină, este de arătat că 
pentru asemenea lipsuri de pregătire 
și comportament răspunderea apar
ține în primul rind antrenorilor. Fac
torii de control (ai federației si al 
cluburilor) constată adesea — dac în 
fapt nu intervin energic — că la an
trenamente și in diferite întreceri 
combativitatea, ambiția, inițiativa, 
dirzenia nu-s deloc sau foarte puțin 
încurajate. Cum de altfel s-a văzut 
și în „Cupa Voința", spiritul de co
laborare este inexistent pină si în ca
drul reprezentanților aceluiași club 
■au în aceeași echipă. Locul unor

Traseul (cu 
„ca pentru 
antrenorii — 

pe șosele

capătul 
vorba 
scăzut

vechi

o „ștafetă nedorită", 
aceleași slăbiciuni, 

în fond afirma- 
nos- 

Fără a 
de

preocupări 
curselor îl 
si „speculații" tactice, 
tintă cîștigarea premiilor si a pozi
țiilor fruntașe cu efort minim sau 
prin complexe de împrejurări ce nu 
au nimic comun cu sportivitatea. în 
cursa amintită, arbitrii au sancționat 
numeroși alergători care. în loc 
dispute cavalerește șansele, au 
în plasa unor autovehicule ori 
agătat pur si simplu de ele.

Sugerăm de aceea atît federației, 
cit si cluburilor interesate să discute 
sub toate aspectele comportarea ci
cliștilor în „Cupa Voința", luînd, la 
nevoie, măsuri de sancționare. Un 
motiv în plus de analiză îl oferă, de 
asemenea, faptul că. deși au consti
tuit marea majoritate, cicliștii. noștri 
— între care unii cu o bogată expe
riență competitională — au fost puși 
în minoritate în privința victoriilor 
de etapă si a succesului final de cei 
foarte putini alergători de peste ho
tare aliniati la start.

Cu alte cuvinte, este imperios ne
cesară o analiză temeinică, soldată cu 
măsuri eficace, din partea federației 
și C.N.E.F.S.

pentru dinamizarea 
iau foarte adesea calcule 

avînd drept

• La Craiova, 46 de echipe 
fotbal, handbal și volei și-au dispu
tat prima etapă din cadrul competi
ției dotate cu „Cupa Eliberării" ini
țiată în cadrul „Daciadel" de către 
Consiliul județean al sindicatelor și 
C.J.E.F.S. Dolj. Printre concurenți se 
numără sportivi și sportive de la 
„Electroputere", Combinatul chimic, 
întreprinderea de tractoare și ma
șini agricole, Regionala de căi fe
rate, întreprinderea de reparații 
auto, întreprinderea mecanică de 
material rulant, tesătoria „Indepen
denta", Fabrica de confecții Craiova 
și Termocentrala Ișalnița. Echipele 
fruntașe își vor disputa finala 
ziua de 24 august.

• Proba de 100 m bras bărbați 
cadrul campionatelor europene 
înot de la Jănkoping a revenit 
Gerald Morken (R.F.G.) 
de l’02”86/100 — nou record mondial, 
în proba de 100 m fluture feminin, 
titlul continental a fost cucerit de 
Andrea Pollack (R. D. Germană) cu 
timpul de l’00”61/100.
• Competiția ciclistă internaționa

lă marele premiu „Wilhelm Tell" a 
început cu o cursă prolog, contracro- 
nometru pe echipe, disputată La Lu
cerna pe distanța de 4 km și cîști- 
gată de formația Italiei, cu timpul de 
5T7”81/100 (medie orară 45,311 km). 
Pe locurile următoare s-au clasat Ce
hoslovacia (5’21”40/100). Polonia 
(5’22”51/100). Danemarca (5’23”28T00), 
Elveția A (5’24”ll/100). R.F. Germania 
(5’28”76/100). “ '
Elveția B 
(5’31 ”40/100), 
Spania. Finlanda. Bulgaria. Turcia.

• Disputat la Titograd. în cadrul 
„Cupei balcanice" la fotbal, meciul 
dintre formația Panathinaikos Atena 
și echipa locală Buducnost s-a ter
minat cu scorul de 2—1 (1—1) în fa
voarea oaspeților.

• în turneul international de șah 
de la Polianița Zdroj. după 11 runde 
conduce marele maestru cehoslovac

în

din 
de 
lui 

cu timpul

România (5’29”90/100), 
(5’31”09/100). Belgia 

Norvegia (5’34”10T00),

să-și 
mers 
s-au

t
PROGRAMUL 1

Ion DUM1TR1U

• UN GEST SIMBO
LIC. Trei cardiologi ciprioți 
greci din Nicosia încearcă de 
miercuri să salveze viața unei 
tinere cipriote turce, în vîrstă 
de 15 ani. Originară din Fama
gusta (în estul insulei), 
a înghițit din greșeală o 
stanță otrăvitoare. Este 
prima oară, după trei 
notează agenția France 
— cind un cipriot turc 
este transferat dincolo de „linia 
verde" care separă insula pen
tru a primi îngrijire medicală 
Un gest cu valoare simbolică 
pentru aspirațiile de bună con
viețuire 
nităti.

• PREMIERA ARC 
TICĂ,

tînăra 
sub- 

pentru 
ani — 
Preșse 
bolnav

între cele două comu-

Spărgătorul atomic de

9,00 Teleșcoală
10,00 Film artistic : „Prin cenușa im

periului". Producție a Casei de 
filme trei. Scenariu : Zaharia 
Stancu, după romanul „Jocul cu 
moartea".

11,45 Documentar TV : August 1877 — 
Eroii de la Grivița
Corespondenții județeni transmit... 
Telex
Telex
Teleșcoală 
Curs de limbă franceză 
Emisiune in limba germană 
Tragerea loto

19,00 Agenda festivalului „Zilele muzi
cii românești"

19,20 1 001 de seri
19,30 Telejurnal • în întîmplnarea ma

rii sărbători
19,50 La ordinea zilei

12,00
12,15
16,00
16,05
16,35
17,Do
18,SO

gheață sovietic „Arctica" a atins 
la 17 august punctul geografic al 
Polului Nord, străbătînd stratul 
gros de gheată care acoperă ba
zinul central polar — relatează 
agenția T.A.S.S. „Arctica" reali
zează această performanță pen
tru prima oară în istoria navi
gației maritime. La „marșul 
asupra Polului Nord" iau parte 
si aviatori. De asemenea. la 
bord se află oameni de știință. 
După cum transmite agenția 
T.A.S.S., spărgătorul atomic de 
gheată „Arctica" continuă să 
navigheze pe ruta stabilită.

• PROTECȚIE SUPLI
MENTARĂ PENTRU 
„PIETA". Renumita statuie a 
lui Michelangelo va fi plasată 
sub un nou „clopot" de cristal,

Vlastimil Hori cu 7,5 puncte (1). 
Maestrul român Theodor Ghițescu, 
care în runda a 11-a a remizat cu po
lonezul Szinczel. se află pe locul 5 
cu 6 puncte.
• în meci preliminar pentru „Cupa 

cupelor" la fotbal, echipa Glasgow 
Rangers a învins cu 1—0 (1—0) for
mația elvețiană Young Boys Berna.

• în turneul de polo pe apă al 
campionatelor europene de la Jon- 
koping. echipa Iugoslaviei a întrecut 
cu scorul de 5—3 formația R. F. 
Germania, iar echipa Ungariei a dis
pus cu,6—3 de cea a României.

• După ultimele turnee de tenis, 
în clasamentul „Marelui premiu 
F.I.L.T." pe locul întîi se află Vilas 
(Argentina) cu 1 422 puncte, urmat 
de Gottfried (S.U.A.) 1 286 puncte și 
Borg (Suedia) 750 puncte. La femi
nin, lideră se menține Chris Evert 
(S.U.A.) 390 puncte, secundată de 
Stove (Olanda) și Wade (Anglia) cu 
cite 295 puncte.

• Reparații la obiectele de uz cas
nic si electrocasnic. în zilele de 23 și 
24 august, între orele 8—22, va func
ționa dispeceratul cooperativei „Me- 
talo-casnica" din str. Sf. Gheorghe 
Nou nr. 9 (telefon 15 51 10 și 15 64 50), 
care va asigura intervenții la frigi
dere. aragazuri si deblocări de uși.

în raport, publicat de ziarul 
„Baghdad Observer", se relevă, între 
altele : Masele de oameni ai muncii, 
sub conducerea Partidului Socialist 
Arab Baas. au trecut, în urmă cu un 
deceniu, la edificarea unui Irak nou, 
liber, înaintat, puternic Si unit. Rea
lizările înfăptuite în cei nouă ani de 
la declanșarea revoluției ne dau în
crederea că trebuie să continuăm pe 
aceeași linie 
perseverentă, 
că procesele 
le înfăptuim 
forțelor imperialiste, dat fiind că re
gimul nostru progresist duce o luptă 
fățișă împotriva acestora. Masele 
populare sînt chemate de aceea, 
acum mai mult ca oricînd, să-și 
stringă rândurile, să apere cuceririle 
obținute pînă în prezent și să adîn- 
cească sentimentul de responsabili
tate față de suveranitatea, unitatea 
și prosperitatea patriei.

Etapa 
participare a fiecăruia, 
pe cimp, muncitorului 
inginerului, medicului, 
ca si tuturor celorlalți, 
facă totul pentru dezvoltarea dome
niului în care lucrează, atît cantita
tiv, cit si calitativ. Revoluția asigură 
împlinirea aspirațiilor noastre pro
funde. în desfășurarea sa, procesul 
revoluționar este marcat de ideea 
consolidării unității naționale, a co
laborării între toate forțele progre
siste, a statornicirii egalității în 
drepturi și obligații. Acest spirit al 
unității este o cucerire de seamă, pe 
care trebuie să ne străduim să-1 
menținem si să-1 cultivăm.

Realizările în diverse 
activitate, consolidate 
acum parte integrantă a 
tre. îsi relevă trăsăturile 
tipie chipuri. Dacă, pe 
aceasta servește pentru 
încrederea noastră, a tuturor, pe de 
altă parte, trebuie să veghem să nu 
ne lăsăm copleșiți de automulțumi- 
re. Se impune de 
grad de vigilentă și 
sabilitate pentru a 
Pe baza Raportului . . 
de-al VIII-lea Congres 
ne-am străduit cu toții să evaluăm 
erorile și aspectele negative ce s-au

și s-o dezvoltăm cu 
E de la sine înțeles 
revoluționare pe care 

provoacă nemulțumirea

actuală reclamă o amplă 
Țăranului de 
din fabrică, 

învățătorului, 
li se cere să

domenii de 
și devenite 
vieții noas- 
noi în mul- 
de o parte, 
a ne spori

aceea un înalt 
simt de respon- 
apăra revoluția, 
politic al celui 

(regional),

LA 21 AUGUST 1977 
— O NOUĂ TRAGERE

„LOTO-2“
Tragerea se bazează pe aceeași 

formulă tehnică : dintr-un 
total de 75 numere (de la 1 la 
75) se efectuează, în continuare, 
3 extrageri de cite 4 numere fie
care. Se extrag în total 12 nu
mere cîstigătoare.

începînd cu această tragere 
participarea se va face integral 
(100 la sută) si sfert (25 la sută).

Se pot obține autoturisme 
„Dacia 1 300“ si mari premii în 
bani.

Se poate cîștiga si cu 2 numere 
din cele 4 ale uneia din cele 3 
extrageri si cu 3 numere din 
cele 12 extrase.

20,00 România sub semnul iul August 
biruitor

20,25 Pămint de lupte și de biruințe. 
(Emisiune muzlcal-literar-coregra- 
flcă, dedicată celei de-a 60-a ani
versări a eroicelor lupte de la 
Mărăști, Mărășești, Oituz.)

20,50 Film artistic : „Trei zile și trei 
nopți". Premieră TV. Producție a 
Casei de filme unu

22,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,00 Biografii contemporane
17,15 Zilele muzicii românești 
18,00 Ora veselă
19,00
19,20
19,30

19,50

20,10

Radar pionieresc bucureștean
1 001 de seri
Telejurnal • în întîmpinarea ma
rii sărbători
Nopți de sînziene. (Cîntece și 
jocuri populare)
Din istoria științei și tehnicii ro
mânești : începuturile aviației 
românești
Desene animate
Telex
Blocnotes (informații utilitare)
Treptele afirmării

menit să o apere împotriva 
gloanțelor. După cum fie. știe, un 
dezechilibrat mintal a produs în 
1972 grave stricăciuni, acestei 
inegalabile opere de artă, fiind 
necesar un an pentru restaurare. 
Noul panou de cristal, înalt de 
4 metri și avînd o greutate de 
500 kg., este confecționat din- 
tr-un material utilizat la hublo
urile cabinelor .,Apollo". Spe
cialiștii susțin că panoul va 
asigura o protecție sigură capo
doperei lui Michelangelo.

• TRATAT DE MEDI
CINĂ MILENAR. Un 
de cercetători chinezi de la Spi
talul din Lhasa a început reedi
tarea unei cărți de medicină de 
acum 1200 de ani. De fapt, este 
vorba de o lucrare realizată de

înregistrat în diferite sectoare din 
industrie. A fost inițiată o amplă 
dezbatere publică asupra tuturor lip
surilor din acest domeniu, intr-un 
mod viu și democratic. Vaste pături 
ale populației au fost atrase la a- 
ceastă dezbatere.

Prin asemenea acțiuni utile, rod
nice. am reușit să identificăm un 
mare număr de aspecte deficitare in 
cadrul procesului productiv. Ce alt
ceva se poate desprinde de aici decit 
că încercări de genul celor întreprin
se nu fac decît să ilustreze cu toată 
evidenta evoluțiile remarcabile ce au 
avut loc în acești ani.

Prezentând coordonatele planului 
de dezvoltare pe perioada 1976—1980, 
președintele republicii a relevat că 
principala sa caracteristică este ac
celerarea creșterii economice și a 
progresului social. Potrivit prevede
rilor planului, venitul național va 
spori cu 16,8 la sută anual, iar efor
turile de valorificare a resurselor 
naționale vor cunoaște o puternică 
intensificare. Ritmul de creștere în 
industria extractivă, inclusiv cea pe
trolieră, va fi de 15,5 la sută, în in
dustria prelucrătoare de 32,9 ia sută 
(pentru a reduce dependența econo
miei tării de veniturile obținute din 
petrol). în agricultură de 7,1 la sută. 
Se va consolida rolul conducător al 
sectorului de stat în economie. Toa
te acestea vor necesita asidue și am
ple eforturi din partea partidului, a 
forțelor Frontului național, a organi
zațiilor populare, a tuturor cetățeni
lor, fiecare urmînd să contribuie 
după propriile sale posibilități si 
conform responsabilităților ce le are. 
Acest plan deschide drumul spre 
progres în. toate sferele de activitate 
Si oferă cadrul științific pentru con
struirea unei societăți modeme, in 
continuă dezvoltare. Fără să nesoco
tim dificultățile care apar in calea 
transformărilor sociale — dificultăți 
inerente pe care partidul le-a pre
văzut si pentru care a sugerat măsuri 
de remediere — rezultatele obținute 
arată în mod clar că această linie 
este justă si este singura linie posi
bilă pentru dezvoltarea tării si asi
gurarea unei vieți prospere poporu
lui irakian.

Intr-o săptămînă cit într-un an!
(Urmare din pag. I)
anul „cel mai prosper" al 
capitaliste a României se 
în anul 1977 de... 52 de ori ! Acum 
deci, intr-o sâptămină, industria săt- 
măreană obține producția 
din amil 1938. ~
impresia că 
„inspirat" în 
din... basmele 
pre care se spunea că într-o săptă- 
mînă crește cît alții într-un an.

Cine ar fi crezut 
crezut ? — un asemenea 
urmă cu 35—40 de ani, ( 
mai aproape de noi, cînd 
sătmăreană avea „acoperire" 
prin două întreprinderi — cea 
vase emailate „Frații Princz" și 
de vagoane „Unio", care aveau 
fie transformate 
ruine in anii 
război mondial.

în același timp 
berare, în multe _______  „ __ ,
întregi ale județului nu exista deloc 
sau aproape deloc industrie. Printre 
acestea. Oașul — „tară" atît de bine 
cunoscută prin zestrea ei folclorică, 
dar și atît 
înapoiere, 
și oșence 
grești-Oaș 
prindere 
de 
înainte 
din an.
cîștiga pîinea cu tăiatul copacilor în 
pădurile Banatului sau pe alte depăr
tate meleaguri — au devenit mineri 
destoinici ai tinerei exploatări miniere 
de la Turt. Careiul, la rîndul său, are 
a se mîndri cu unităti industriale din 
ramuri inexistente aici în trecut : tex
tilă (filatura de bumbac), construcțiile 
de mașini (o secție a întreprinderii 
„Unio", unde se fabrică transportoa
re). Dar cite alte zeci de vlăstare in
dustriale n-au răsărit în județ — cele 
mai multe în municipiul Satu Mare, 
cărora li se adaugă și cele din Supu
rai de Jos. Tășnad, Ardud. Bixad 
etc., amplasate în mai toate zonele 
odinioară „albe" ale județului, ca rod 
al politicii ...............
dezvoltare 
producție 
chezășie a ___  ______
viată și muncă egale, prospere, dem
ne pentru toti locuitorii patriei, fără 
deosebire de naționalitate.

economiei 
realizează

județului
Pentru o clipă am 

minicalculatorul s-a 
socotelile sale direct 
cu Făt-Frumos, des-

în 
celui

— și cum putea fi 
„basm" în 

sau chiar 
l industria 

doar 
de 

. cea 
să 
de 

doilea
mormane
de-al

însă. înainte de eli- 
localităti si zone

de apăsată de o seculară 
Peste 1 200 de 
lucrează astăzi 
într-o modernă 

textilă. Alte multe sute 
oșeni — care își părăseau 

vreme, cite două treimi 
casele și copiii pentru a-și

partidului 
rațională 

pe întreg 
asigurării

DE PRETUTINDENI
medici 
după o carte 
mul are 156 
proximativ o 
colorate, care 
mia corpului 
medicinale, instrumente 
cale, tehnici de analize 
Reeditarea lucrării, apreciază 
specialiștii, va contribui la mai 
buna cunoaștere a farmacologiei 
tradiționale chineze.

tibetani în anul 753, 
mai veche. Volu- 
de capitole și a- 

mie de planșe 
înfățișează anato- 
omenesc, plante 

medi- 
etc.

PROTEINE DIN
ALCOOL Oamenii de știință 
japonezi au realizat un proce
deu de obținere a proteinelor

oșeni 
la Ne- 
între-

de amplasare și 
a forțelor de 
teritoriul tării, 

unor condiții de

Să luăm drept unitate de măsură 
date corn,parative privitoare la ex
portul de mărfuri industriale al ju
dețului. în 1938 — doar două produ
se : lăzi și cherestea ! în 1977, zeci 
și zeci de produse sînt exportate în 
peste 50 de țări din toate continen
tele : locomotive de mină diesel și 
electrice, transportoare de mare ca
pacitate. mașini de încărcat minereu, 
mașini de gătit cu gaze, mobilier, con
fecții. tricotaje, sticlărie fină etc.

Transformarea socialistă a agricul
turii a marcat si în această ramură de 
bază, tradițională a județului, prefa
ceri substanțiale, aducînd suflul unei 
vieți noi, prospere pentru toți locui
torii satelor sătmărene. Producțiile 
agricole din tot mai multe unităti se 
aliniază — prin nivelurile lor ridicate 
— producțiilor de vîrf realizate la ni
vel național. Cooperativele agricole 
din Petrești, Foieni. Sanislău. Cămin, 
Urziceni. Ciumești, „Someșul“-Satu 
Mare. I.A.S. Tășnad etc. sînt nume pe 
blazonul cărora strălucesc multe si 
înalte distincții pentru producțiile re
cord obținute la porumb, grîu. sfeclă 
de zahăr-, cînepă. fructe, lină, carne. 
Satele sătmărene, cu casele lor min- 
dre și îmbelșugate, multe cu etaj, in 
care confortul urban pătrunde masiv, 
cu repeziciune, stau mărturie crește
rii bunăstării în anii socialismului. în 
aceste condiții, ce repere de compa
rație cu trecutul mai pot fi găsite ? 
Doar apelînd la vechi și îngălbenite 
documente de arhivă, ca următoarea 
adresă din septembrie 1931 a Ministe
rului Finanțelor, trimisă unor prim- 
pretori din județul Satu Mare : „Ma
joritatea din aceste regiuni sînt să
race, iar locuitorii, prin mijloace ex
trem de rudimentare, fabrică acest 
rachiu — adevărată otravă pentru 
populația care-1 consumă — pe care 
apoi îl vînd sau fac schimb în natură, 
primind grîu sau porumb, fiertul ra
chiului fiind singurul lor mijloc de 
trai". Pe o veche hartă a Europei era 
reprezentată răspîndirea tuberculozei 
între anii 1900—1930. Un cerc negru, 
în interiorul căruia se afla cuprins si 
teritoriul județului Satu Mare, deli
mita zona cu cea mai ridicată morbi
ditate TBC de pe continent. Nu se 
poate spune că autoritățile regimului 
de atunci nu făceau chiar „nimic" 
pentru stăvilirea acestui flagel. Fă
ceau......chete publice", soldate de obi
cei astfel: „Am onoarea a raporta că

cheta ținută în zilele de Rusalii, în 
favoarea societății pentru profilaxia 
tuberculozei, nu s-a făcut în lipsa ba
nilor". (Prim-pretorul plasei Oaș, iulie 
1931). Dar cine își mai amintește de 
ravagiile acestui cumplit flagel cînd. 
în satul sătmărean de astăzi, ca pre
tutindeni. grija statului socialist fată 
de sănătate se află la loc de frunte 
printre măsurile de ridicare a nive
lului de trai.

Nu se poate spune că din statisticile 
și rapoartele trecutului nu reies si bi
lanțuri „pozitive". Iată o mostră din- 
tr-un bilanț al primăriei municipiu
lui Satu Mare încheiat în decembrie 
1939 : „Din 1919 și pină în 1939 s-a 
desfășurat o activitate intensă în ma
terie de construcții particulare, de di
ferite mărimi, pină la două etaje". Si 
se menționa că în cei 20 de ani se 
construiseră 2 150 de case. în medie 
deci cam 107 case pe an. Cum stau 
asemenea cifre lîngă cele care expri
mă ritmul si volumul construcțiilor de 
locuințe .în municipiu și județ în anii 
socialismului ? Numai în 1970. după 
inundațiile din mai. s-au construit la 
Satu Mare, cu sprijinul masiv al sta
tului. peste 3 200 de apartamente, că
rora li se adaugă alte peste 3 000 con
struite individual în oraș și la sate, 
de asemenea, cu sprijinul statului. 
Numărul de apartamente construite in 
județ între anii 1961—1975 se ridică la 
peste 16 400. In cei 33 de ani de la 
eliberare, peste 70 la sută din popu
lația județului s-a mutat în locuințe 
noi. In cincinalul 1976—1980 se vor 
da în folosință peste 11 000 de aparta
mente.

Desigur, generoasele împliniri ale 
socialismului — înfăptuite sub con
ducerea partidului si aici, pe plaiurile 
din nord-vestul tării — deschid me
reu alte luminoase și largi orizonturi 
spre mai binele și fericirea de mîine. 
spre acel mîine comunist pentru care 
sătmărenii, în frunte cu comuniștii, 
lucrează neobosit spre a-1 înfăptui cît 
mai repede, pentru ca încă actualele 
generații să se poată bucura din plin 
de roadele sale. Locuitorii acestui colt 
de tară au adine întipărit în inimi 
îndemnul înflăcărat pe care secreta
rul general al partidului l-a rostit în 
fata lor. într-o cuvintare tinută în 
municipiul Satu Mare : „Să facem în 
așa fel îneît comunismul să triumfe 
în România încă în seoolul acesta !“

din alcool. Producția în pro
porții industriale ar putea în
cepe chiar în acest deceniu, s-a 
anunțat la Tokio. O instalatie- 
pilot, cu o capacitate anuală de 
100 tone de proteine, a și fost 
pusă recent în funcțiune. Tul
pini bacteriene rezistente la 
căldură transformă, cu ajutorul 
unei surse anorganice de azot, 
peste 90 la sută din alcool în 
proteine. Se precizează că pro
teinele astfel obținute sînt de o 
calitate superioară celor pe 
bază de parafină sau țiței.

• LA AȘA CLIENT, 
AȘA AVOCAT. Unul dintre 
avocații „Fiului lui Sam“, peri
culosul criminal David Berko
witz. arestat zilele trecute de 
poliția din New York, a pro-

pus ziarului „Daily News" să-i 
vindă. pentru frumoasa sumă 
de 50 000 de dolari, drepturile de 
reproducere a șase ore de con
vorbiri, înregistrate pe bandă 
cu asasinul în celula sa. Ziarul 
respectiv nu numai că a refuzat 
„afacerea", dar a și întreprins o 
anchetă asupra „apărătorului" și 
a constatat că... are un cazier 
judiciar mai mult decît încăr
cat.

• COMOARĂ. Mlk*
Susan Writtmore, tineri căsă
toriți din Birdbrook (Anglia), 
trebuie să se considere 
norocoși, Abia mutați
casă veche, pe care au cumpă- 
rat-o pe datorie, ei au descope
rit în podeaua bucătăriei, în 
timp ce lucrau s-o repare, o

foarte 
într-o

adevărată comoară. într-o cutie 
de metal au găsit 99 piese din 
aur din secolul trecut, care au 
fost evaluate la peste 
lire sterline.

10 000

gestul
• CONSECINȚE NE 

PREVĂZUTE. Pentru 
necugetat de a fi aruncat o
sticlă goală pe fereastra hote
lului în care locuia. Olesun 
Hansen, din Oslo, a plătit cu 
vîrf și îndesat. Sticla a nimerit 
pe capota unui autoturism, iar 
compania de asigurări a evaluat 
reparația mașinii la 1 300 de co
roane — costul a 2 600 de sticle 
goale. „Cea mai scumpă sticlă 
goală" — scrie presa norvegiană 
relatînd întîmplarea.

adju.net
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL GUVERNULUI ROMÂN ÎN FINLANDA

Președintele Urho Kekkonen a primit 
pe primiși ministru al guvernului român

HELSINKI 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Finlanda. Urho 
Kekkonen, a primit, joi, pe primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul ministru a trans
mis președintelui Urho Kekkonen un 
cald salut prietenesc, multă sănătate 
și fericire personală, precum și urări 
de prosperitate poporului finlandez.

Președintele Finlandei, mulțumind, 
a rugat, la rîndul său. să se transmi
tă un mesaj de caldă prietenie 
președintelui Nicolae Ceaușescu. iar 
poporului român urări de progres și 
bunăstare.

Președintele Republicii Finlanda a 
dat o înaltă apreciere contribuției 
personale remarcabile aduse de șeful 
statului român la dezvoltarea rela
țiilor dintre țările și popoarele noas
tre. la consolidarea securității și pă
cii pe continent și în întreaga lume.

In timpul întrevederii s-a apreciat 
evoluția fructuoasă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Finlanda, dintre poporul român 
și poporul finlandez.

Schimbul de vederi a relevat do

Convorbirile oficiale au luat sfîrșit
HELSINKI 18 (Agerpres). — La 

Helsinki s-au încheiat joi convorbi
rile oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
și primul ministru al Republicii Fin
landa, Kalevi Sorsa.

în cadrul ultimei runde de convor
biri. cei doi premieri au făcut un 
schimb de opinii asupra principale
lor aspecte ale vieții politice inter
naționale — securitatea si coopera
rea în Europa, dezarmarea, proble
mele Orientului Mijlociu, noua ordine 
economică. întărirea rolului O.N.U. — 
constatînd cu satisfacție concordanta 
sau apropierea punctelor de vedere 
ale celor două țări, precum si dorin
ța comună de a participa tot mai ac
tiv la întărirea climatului de des
tindere. de încredere și securitate în 
Europa.

La încheierea convorbirilor, primii 
miniștri au adoptat Comunicatul

PROGRAMUL NOULUI GUVERN IRANIAN
TEHERAN 18 (Agerpres). — Noul 

prim ministru al Iranului. Jamshid 
Amuzegar. a prezentat joi în fata 
Medjlisului (parlamentului) programul 
guvernului său în ce privește dezvol
tarea economică si socială a tării.

Primul ministru a relevat necesita
tea luptei împotriva creșterii pretu
rilor si practicării unei politici eco
nomice realiste. El a evidențiat ne
cesitatea asigurării unui ritm de dez
voltare economică ..sănătos", precum 
și reducerii dependentei dezvoltării 

rința comună de a valorifica cit mai 
deplin condițiile favorabile existente 
pentru lărgirea și diversificarea co
laborării și cooperării reciproce pe 
plan politic. în domeniile economic, 
tehnic, științific, cultural, al turismu
lui și în alte sfere de acțivitate, în 
folosul popoarelor noastre, al coope
rării între țările europene, al înțe
legerii și păcii în lume.

A fost reafirmată, de . asemenea, 
dorința comună de a întări conlu
crarea pe tărîmul vieții internațio
nale. în acest context, s-a evidențiat 
necesitatea de a se acționa cu hotă- 
rîre pentru înfăptuirea securității pe 
continent, pentru ca reuniunea din 
toamnă de la Belgrad să dea. un nou 
impuls transpunerii în viată a docu
mentelor semnate la Helsinki.

în încheierea întrevederii, pre
ședintele Urho Kekkonen a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor convor
birilor dintre cei doi prim-miniștri.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
participat Constantin Vlad. ambasa
dorul României la Helsinki. Esko 
Vaartela. ambasador, consilier spe
cial în Ministerul Afacerilor Externe 
al Finlandei, și Matti Hăkănen. am
basadorul Finlandei la București.

comun privind vizita oficială în 
Finlanda a primului ministru al gu
vernului român si Aide-Memoire-ul 
referitor la dezvoltarea cooperării e- 
conomice și a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

Cu acest prilej, Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, și Paul Paavela. ministrul fi
nanțelor al Republicii Finlanda, au 
semnat Convenția privind evitarea 
dublei impuneri ne venit si avere. 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Irjo Vaananen, 
secretar general adjunct la Ministe
rul Afacerilor Externe al Finlandei, 
au semnat Acordul sa ni tar-veterinar 
dintre România si Finlanda.

De asemenea, au fost negociate și 
semnate o serie de înțelegeri de 
cooperare în producția industrială si 
au fost încheiate contracte comerciale 
pentru perioada 1977—1978.

economiei iraniene de extracția de 
petrol.

Primul ministru a arătat că progra
mul său de acțiune prevede, de ase
menea. rezolvarea problemei locuin
țelor și noi măsuri pentru dezvol
tarea agriculturii tării.

Pe plan extern — a afirmat pre
mierul — Iranul va promova relații 
cu toate statele pe baza principiilor 
coexistentei pașnice, înțelegerii și 
respectului reciproc, potrivit preve
derilor Cartei O.N.U.

MOSCOVA

Semnarea unui protocol de colaborare 
tehnico-științifică româno-sovietic

MOSCOVA 18. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Tovarășul An
gelo Miculescu. vicenrim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii si 
industriei alimentare, care efectuează 
o vizită în Uniunea Sovietică, a avut 
întrevederi cu Z.N. Nuriev, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. cu V. K. Mesiat. ministrul 
agriculturii al U.R.S.S.. și cu G. S. 
Zolotuhin, ministrul colectărilor al 
U.R.S.S. Au fost discutate probleme 
legate de dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării româno-so-

AFRICA AUSTRALĂ
© Sam Nujoma reafirmă principalele revendicări ale 
forțelor patriotice din Namibia • O declarație a ministru

lui de externe al Zambiei
LONDRA 18 (Agerpres). — Organi

zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) nu va renunța la 
cererile formulate cu privire la retra
gerea din Namibia a tuturor trupelor 
sud-africane. eliberarea detinutilor 
politici și organizarea de alegeri în 
acest teritoriu sub egida Națiunilor 
Unite — a precizat, după cum scrie 
ziarul ..The Guardian". Sam Nujoma, 
președintele S.W.A.P.O.. ministrului 
britanic de externe. David Owen. în 
cadrul recentei convorbiri care a 
avut loc la Londra.

După întrevederea cu ministrul 
britanic. Sam Nujoma a declarat că 
S.W.A.P.O.. singurul reprezentant le
gitim al poporului namibian. nu va 
participa în nici un fel de condiții la 
așa-numitele alegeri pentru ..Adu
narea constituantă" si nu va recu
noaște ..Adunarea administrativă a 
Africii de sud-vest“ desemnată de 
autoritățile rasiste de la Pretoria.

■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■□□ n b b ■ ■

agențiile de presă transmit:
Schimbul unor instru

mente de ratificare. Bel- 
grad, Virgil Cazacu, ambasadorul 
României, și Mirko Ostoicl, adjunct 
al secretarului federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, au efec
tuat schimbul instrumentelor de ra
tificare a acordului dintre guvernele 
celor două țări privind condițiile 
extinderii colaborării pentru utiliza
rea potențialului hidroenergetic al 
Dunării, semnat la București, la 19 
februarie 1977.

0 delegație oficială din 
Republica Democratica Ma

sosit joi la Modagascar a
gadiscio în încercarea de a media în 
conflictul de frontieră dintre Etiopia 
si Somalia. Șeful delegației. Lucien 
Michel Andrianarahinjaka, președin
tele Adunării Naționale, a declarat 
că va remite președintelui Somaliei. 
Mohamed Siad Barre, un mesaj 
din partea președintelui Republicii 
Democratice Madagascar. Didier Rat- 
siraka.

La Genova a avut loc 301 0 
nouă întrevedere între delegațiile so
vietică si americană la tratativele 
bilaterale privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive.

Eforturi de conciliere. Șe_ 
ful statului nigerian, Olusegun Oba
sanjo, l-a primit pe ministrul aface
rilor externe al Ciadului, Wadal 
Abdelkader Kamougue, care între
prinde o vizită oficială în Nigeria. 
După cum a transmis postul de ra

vietice în agricultură. Industria ali
mentară si în alte domenii.

De asemenea, la Moscova a fost 
semnat protocolul privind stabilirea 
colaborării tehnico-știintifice între 
Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare din tara noastră si Cen
trala unională pentru aprovizionarea 
tehnioo-materială ..Soiuzselhozteh- 
nika".

La convorbiri și la semnare a fost 
prezent Gheorghe Badrus. ambasado
rul României la Moscova.

..Noi nu vom accentâ nici un com
promis" — a precizat președintele 
Sam Nujoma. reafirmînd hotărîrea 
S.W.A.P.O. de a continua lupta pînă 
la cucerirea independentei naționale.

LUSAKA. — Planul anglo-ameri- 
can privind transferarea puterii în 
Rhodesia către reprezentanții popu
lației de culoare, majoritară în tară, 
nu poate contribui cu adevărat la 
rezolvarea situației din această tară 
dacă nu va elimina. în mod real, ră
dăcinile crizei rhodesiene — a de
clarat ministrul de externe al Zam
biei. Gibson Siteke Mwale. Este 
absurd să se vorbească despre solu
tionarea pașnică a problemei rhode
siene — a adăugat el — atît timp 
cit regimul minoritar rasist de la 
Salisbury își intensifică politica de 
discriminare si represiune si cît timp 
forțele patriotice se văd nevoite să 
extindă lupta de eliberare.

dio nigerian, ministrul de externe al 
Ciadului l-a informat pe Olusegun 
Obasanjo în legătură cu poziția tă
rii sale în conflictul de frontieră cu 
Jamahiria Arabă Libiana Socialistă 
Populară, cerîndu-i sprijinul pentru 
solutionarea politică a acestui dife
rend. Postul de radio a precizat că 
șeful statului nigerian' a lansat un 
apel celor două părți, cerîndu-le să 
înceteze orice acțiuni care ar afecta 
eforturile de conciliere ale Nigeriei.

Comitetul de coordonare 
al forțelor democratice din 
âmerica de Sud a fost consti* 
tuit la Caracas. în cadrul reuniunii 
constitutive, la care au participat 
reprezentanți ai forțelor democratice 
din Argentina. Bolivia. Chile. Para
guay și Uruguay, fostul senator chi
lian Aniceto Rodriguez a fost de
semnat președinte al comitetului. 
Obiectivul central al acestui organism 
este luota pentru . realizarea unității 
tuturor organizațiilor progresiste, de
mocratice din zonă — se precizează 
în documentul privind statutul de 
funcționare a comitetului.

Primul simpozion de is
torie a apiculturii ?i muzeis* 
tică apicolă si-a deschis lucrările la 
Freiburg (R. F. Germania). Participă 
peste 200 specialiști din 20 de țări, 
în cadrul dezbaterilor, deschise de 
președintele Apimondiei. V. Harnai. 
vorbitorii au subliniat contribuția 
deosebită a României la publicarea 
unor valoroase materiale în domeniul 
respectiv. .

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE
LEONID BREJNEV SI I. B. TITO

9
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Kremlin au luat sfîrșit. joi. convorbi
rile dintre Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. preșe
dintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. si președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I.. Iosip 
Broz Tito, care a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în Uniunea So
vietică.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-0 atmosferă de prietenie si în
țelegere tovărășească reciprocă — 
relatează agenția T.A.S.S. — au fost 
examinate probleme privind dezvol

SOFIA

Schimb de vederi privind activitatea O.N.U.
SOFIA 18 (Agerpres). — La invi

tația Ministerului Afacerilor Externe 
al Bulgariei, între 16 și 18 august a.c. 
a avut loc la Sofia consfătuirea con
sultativă a. adiunctilor de ministru 
si a altor cadre de conducere din 
ministerele afacerilor externe ale 
R. S. S. Bieloruse, Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. P. D. Coreene, Cubei, 
R. D. Germane, R. P. Mongole, Po
loniei, României, R. S. S. Ucrai
nene. Ungariei și Uniunii Sovie

PRIMA CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI 
REVOLUȚIEI POPULARE A BENINULUI

COTONOU 18 (Agerpres). — La 
Cotonou au luat sfîrsit lucrările pri
mei Conferințe naționale a Partidu
lui Revoluției Populară a Beninului, 
care a examinat căile si mijloacele de 
dezvoltare continuă a procesului de 
eliberare națională, de traducere în 
viată a prevederilor noii Constituții 
si ale primului plan de dezvoltare a 
economiei naționale. Delegații la lu
crări au acordat o atentie deosebită 
problemelor construcției de part?-', 
perfecționării educației cadrelor re

Noul director al F.B.I.
Președintele Jimmy Carter a desem
nat ne judecătorul federal din Ala
bama, Frank Johnson, pentru func
ția de director al Biroului Federal 
de Investigații (F.B.I.). Johnson ur
mează a-1 înlocui pe Clarence Kelley, 
care a anuntat că se va retrage la 
1 ianuarie 1978.

Confederația generală a 
muncitorilor portughezi - 
Intersindicala națională a hotărît să

Capriciile vremii
în ultimele zile. în 

diferite regiuni ale glo
bului s-au înregistrat 
abundente precipitații 
atmosferice soldate cu 
inundații.

Peste 4 milioane de 
persoane au fost afec
tate de inundațiile care 
au avut loc recent în 
statele indiene Uttar 
Pradesh și Bihar. Po
trivit datelor oficiale 
difuzate la Delhi, apele 
care s-au revărsat din 
matca riurilor au dis
trus mii de locuințe și 
au avariat cîteva sute 
de kilometri de șosea, 
în statul Bihar au fost 
inundate peste 90 000 ha 
de orezării.

Ploile torențiale care 
s-au abătut în ultimele 
zile asupra părții sudice 

a statului California 
(S.U.A.) au inundat 
străzile orașului Los 
Angeles, provocînd nu
meroase accidente de 
circulație, în urma că
rora o persoană și-a 
pierdut viața, iar altele 
au fost rănite. Precipi
tațiile au venit după doi. 
ani de secetă.

Guvernul mexican a 
decretat „zone de de
zastru" nouă localități 
din regiunile Baja Cali
fornia. Sonora și Sina
loa, grav afectate de 
uraganul „Doreen" abă
tut miercuri asupra a- 
cestor meleaguri. Ura
ganul a distrus nume
roase locuințe ; numărul 
sinistraților este de cî
teva mii.

tarea în continuare si adîncirea co
laborării prietenești multilaterale 
dintre P.C.U.S. și U.C.I.. dintre 
U.R.S.S. si R.S.F.I.. în interesul po
poarelor celor două țări.

Au fost trecute în revistă, de ase
menea. probleme internaționale ac
tuale

Părțile si-au exprimat satisfacția 
în legătură cu convorbirile sovieto- 
iugoslave care au avut loc si cu re
zultatele acestora.

S-a convenit asupra publicării unui 
comunicat comun sovieto-lugoslav — 
transmite agenția T.A.S.S.

tice. La lucrările consfătuirii a luat 
parte. în calitate de observator, 
delegația Vietnamului. La consfătui
re au asistat reprezentanți ai Secre
tariatului C.A.E.R.

Participantii la consfătuire au e- 
fectuat un schimb de păreri cu pri
vire la chestiuni actuale ale activi
tății O.N.U. și în legătură cu pro
bleme ale celei de-a XXXII-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială si prietenească.

voluționare si consolidării legăturilor 
partidului cu masele.

în cuvîntarea rostită la încheierea 
dezbaterilor. Mathieu Kerekou. pre
ședintele C.C. al P.R.P.B.. președin
tele Republicii Populare Benin, a 
evocat succesele obținute de R.P. Be
nin în dezvoltarea sa economică, 
subliniind semnificația documentelor 
examinate de conferință pentru pro
gresul economic și social continuu al 
tării.

lanseze o campanie la nivel national 
împotriva concedierilor abuzive, pen
tru securitatea muncii si dreptul la 
muncă. în cadrul unei conferințe de 
presă, conducătorii centralei sindicale 
unice au subliniat că de la sfîrsitul 
anului 1976 s-au înregistrat 20 000 de 
concedieri.

Cererea guvernului ita
lian de extrădare a fostului șef al 
Gestapoului din Roma. Herbert Kapp
ler, în vîrstă de 70 de ani, a fost 
remisă joi după-amiază la Ministerul 
vest-german al Afacerilor Externe. 
Cererea va fi transmisă Ministerului 
vest-german al Justiției, care o va face 
să parvină autorităților competente 
din Saxonia Inferioară.

Ploi diluviene s-au 
abătut asupra zonei cen
trale și sudice a An
gliei, provocînd consi
derabile pagube mate
riale. Se apreciază că 
este vorba de cele mai 
abundente precipitații 
înregistrate în centrul 
Angliei și, îndeosebi, la 
Londra după anul 1971.

Două persoane și-au 
pierdut viața, joi, în Ja
ponia ca urmare a plo
ilor torențiale, care au 
provocat inundații pe 
zone întinse din centrul 
și estul tării. Aproxi
mativ 4 000 de locuințe 
au fost partial inundate 
de apele riurilor care 
s-au revărsat. Mai mul
te trenuri, transportînd 
sute de pasageri, sînt 
imobilizate în apropiere 
de Tokio.

Manifestări 
consacrate 
zilei
de 23 August
In diverse țări continuă să aibă 

loc manifestări organizate în cinstea 
marii sărbători naționale a poporu
lui român — 23 August — ziua insu
recției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste.

Sub auspiciile Asociației de prie
tenie sovieto-română, la sediul Insti
tutului de proiectări pentru construc
ții civile din Moscova a avut loc o 
adunare festivă. In cadrul adunării. 
Gheorghe Colt, ministru consilier al 
Ambasadei române în U.R.S.S.. și Ivan 
Perfilov. directorul institutului, au 
subliniat semnificația marelui eveni
ment în viata poporului român, as
pecte ale. colaborării româno-sovie- 
tice. în sala de festivități a institu
tului a fost’ organizată o fotoexpozi- 
ție de arhitectură contemporană ro
mânească.

La întreprinderea textilă ..Ernst 
Thălmann" din Moscova, membru 
colectiv al Asociației de prietenie so
vieto-română, a avut loc o adunare 
festivă, la care au luat cuvîntul Ana 
Tihonovna Liscenko. secretara comi
tetului de partid al fabricii, si Mircea 
Năstase. ministru consilier economic, 
șeful reprezentantei economice a 
României în U.R.S.S.

La cinematograful „Zariadie" din 
Moscova au fost, inaugurate ioi seara 
„Zilele filmului românesc". Au vorbit 
cu acest prilej L. S. Mosin. vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru cinematografie, -și Ion Buche- 
ru, directorul Casei de filme nr. 1, 
conducătorul delegației de cineaști 
români în deschiderea manifestării 
a rulat filmul „Mere roșii". în con
tinuare fiind programate filmele 
„Cursa". „Osînda". „Accidentul", 
„Cuibul salamandrelor". „Poveste de 
dragoste" și „Tănase Scatiu".

Cu același prilej, la întreprinderea 
de tricotaje „Mewa" din orașul Za- 
mosc (R. P. Polonă) a avut loc 
o adunare festivă. Despre semnifi
cația zilei de 23 August a vorbit 
ambasadorul României la Varșovia.

Ambasadorul României la Buda
pesta a depus coroane de flori la 
monumentele ostașilor români căzuti 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist, din localitățile Nyiregy- 
hăza. Miskolc si Tiszalok.

La ambasadele României din R.D. 
Germană. R.P.D. Coreeană. Turcia. 
Mexic și Israel au avut loc conferin
țe de presă în cadrul cărora au făcut 
expuneri ambasadorii tării noastre.

Ambasadorul României In Filiplna 
a rostit o cuvîntare în fata unul 
auditoriu format din oameni de ști
ință și cadre universitare de la Insti
tute de învătămînt superior din 
Manila.

în cadrul unei festivități a studen
ților și corpului profesoral de la Uni
versitatea feminină filipineză. dr. 
Helena Benitez, vicepreședintele uni
versității. a reliefat bunele raporturi 
statornicite între România si Filipine. 
Au fost proiectate filme dedicate 
României.

La Maputo (Mozambic) s-au deschis 
expoziția de fotografii „Lupta pentru 
independentă a poporului român re
flectată în arta plastică" si o expozi
ție de carte românească. La deschide
re au participat directorul national al 
culturii. Gabriel Simbine. directorul 
national al informațiilor. Muradali 
Mamadhnsen. alti reprezentanți ai 
autorităților mozambicane. Cu acest 
prilej. cele peste 350 volume, cuprin- 
zînd opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. documente de partid si de 
stat, lucrări de artă și cultură româ
nească. au fost donate Institutului 
national de cultură din Mozambic.

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE
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■ Eforturi perseverente pentru 
□guylj democratizarea relațiilor internaționale

în întreaga sa politics externă, România socialistâ pornește consec
vent de la cerința cardinalâ a democratizării relațiilor interstatale, a creș
terii rolului și contribuției tuturor statelor — indiferent de mărime, de 
potențial, de orînduire socială, grad de dezvoltare — la ansamblul vieții 
politice mondiale. Așa cum se arată în Programul P.C R., în celelalte do
cumente ale Congresului al Xl-lea, partidul nostru vede în înfăptuirea 
acestei cerințe una din verigile esențiale ale unei politici noi, ăle unei 
ordini politice și economice superioare, care să asigure fiecărui popor a- 
firmarea deplină a voinței suverane de a fi liber și deplin stăpîn pe desti
nele sale, posibilitatea de a-și promova și face respectate interesele le
gitime, de a participa activ la soluționarea problemelor majore care inte
resează fiecare națiune și omenirea întreagă.

în concepția partidului și statului 
nostru, democratizarea relațiilor in
ternaționale constituie nu o cerință 
subiectivă, de ordin conjunctural, ci 
o necesitate obiectivă, care decurge 
din experiența istorică, din realitățile 
lumii de azi, din tendințele și proce
sele înnoitoare caracteristice dezvol
tării contemporane.

Sînt bine cunoscute vechile re
lații Internationale, cărora impe
rialismul le-a imprimat trăsătu
rile sale proprii — inegalitate, ex
ploatare, nesocotirea intereselor ce
lorlalți, dominația și asuprirea celor 
slabi de către cei puternici. In aces
te împrejurări, un număr restrîns de 
mari puteri își arogau „dreptul" de a 
decide în probleme ce interesau 
nemijlocit și de care depindea desti
nul celorlalte popoare ale lumii — 
expresia cea mai brutală a unei ase
menea politici fiind hitlerismul. ac
țiunile sale de încălcare samavolnică 
a drepturilor și intereselor statelor 
mici și mijlocii, care au culminat cu 
declanșarea celei de-a doua confla
grații mondiale, cu întregul său cor
tegiu de distrugeri și suferințe.

După terminarea războiului, harta 
politică a lumii și-a schimbat radical 
înfățișarea, în raportul mondial 
de forțe au intervenit deplasări ho- 
tărîtoare în favoarea forțelor socia
lismului. democrației și păcii. Prin 
realizările lor în toate sferele vieții 
economice și sociale, prin politica lor 
nouă de pace și colaborare, țările so
cialiste exercită o influență determi
nantă asupra întregii dezvoltări mon
diale. Un rol crescînd au dobîndit 
statele independente, care au apărut 
pe ruinele colonialismului, țările in 
curs de dezvoltare, statele nealiniate 
— în marea lor majoritate țări mici 
și mijlocii, profund și organic intere
sate să participe cu drepturi egale 
la întreaga viață internațională. Tot 
mai puternic se afirmă ca o tendință 
fundamentală a contemporaneității 
voința fiecărei națiuni de a fi li
beră, stăpînă pe destinele și resursele 
șale, de a-și organiza viața potrivit 
intereselor proprii, de a-și apăra și 
consolida independența și suveranita
tea. In aceste condiții s-a îngustat 
considerabil cimpul de acțiune al 
vechii politici imperialiste de forță, 

dominație și dictat; s-au creat premi
sele instaurării unor noi relații inter
naționale. clădite pe temelia trainică 
a principiilor egalității depline in 
drepturi și respectului reciproc. Or, 
tocmai in virtutea principiului cardi
nal al egalității suverane, fiecare stat 
are atit dreptul inalienabil, cit și

Problemele deosebit de complexe ale evoluției contemporane impun 
democratizarea efectivă și reală a relațiilor internaționale. O impor
tanță deosebită are participarea activă la viața internațională a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, direct 
interesate în realizarea unei politici noi, echitabile, de conlucrare activă 
între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

obligația de a participa nemijlocit, 
activ la viața internațională.

Fără a ignora cîtuși de puțin rolul 
ce revine țărilor mari, care au o răs
pundere deosebită în viața interna
țională, se cuvine subliniat că un 
rol tot mai important in soluționa
rea problemelor stringente ale con
temporaneității revine celorlalte țări 
— statele mijlocii și mici, țările în 
curs de dezvoltare, statele nealiniate, 
care formează majoritatea covîrși- 
toare a țărilor lumii. înglobînd două 
treimi din populația planetei.

Majoritatea acestor state refuză să 
mai rămînă la „periferia" vieții po
litice internaționale, se manifestă ac
tiv, aducînd un suflu proaspăt, tonic, 
pe arena internațională. Există, de

sigur, și excepții — state care se si
tuează pe poziții reacționare, favora
bile imperialismului ; aceasta nu mo
difică însă caracteristica generală, 
nu schimbă semnificația progresistă 
a politicii majorității țărilor mici și 
mijlocii. în mod deosebit se remarcă 
aportul lor la lupta pentru abolirea 

definitivă a colonialismului, neocolo- 
nialismului. rasismului, a oricăror 
forme de dominație, asuprire și dic
tat, în . eforturile pentru înfăptuirea 
dezarmării, pentru generalizarea noi
lor relații internaționale, pentru ela
borarea unor documente fundamen
tale în sprijinul cauzei păcii, destin
derii și colaborării, pentru edificarea 
noii ordini economice și politice 
mondiale.

Preocuparea pentru instaurarea 
unor raporturi de deplină egalitate 
în drepturi și respect reciproc a de
terminat dezvoltarea mișcării țărilor 
nealiniate, care, prin pozițiile afirma
te și inițiativele luate într-un șir de 
probleme majore, s-a afirmat ca una 
din marile forțe progresiste, antiim

perialiste ale contemporaneității ; de 
asemenea, un rol important are 
„Grupul celor 77", din care fac parte 
peste 110 țări în curs de dezvoltare, 
inițiatorul unor importante documen
te internaționale privind dezvoltarea 
industrială, cooperarea economică, 
crearea noii ordini. Așa cum se știe,

România face parte, ca membru cu 
drepturi depline, din „Grupul celor 
77“ și participă la activitățile mișcă
rii țărilor nealiniate.

In virtutea intereselor și aspirații
lor comune spre pace, spre o dezvol
tare accelerată pe calea progresului, 
spre o colaborare internațională rod
nică, bazată pe egalitate în drepturi 
și avantaj reciproc. România, ca țară 
socialistă și în același timp țară in 
curs de dezvoltare, relevă în perma
nență rolul important al statelor miei 
și mijlocii, al țărilor în ciirs de dez
voltare. al statelor nealiniate; sprijină 
activ eforturile lor de afirmare suve
rană pe arena internațională, acțio
nează consecvent pentru adîncirea 
conlucrării cu ele. O însemnătate de

terminantă au avut în acest sens întîl- 
nirile si convorbirile purtate de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu un număr impresio
nant de șefi de state și guverne, la 
București, ca și cu prilejul istoricelor 
sale itinerare pe diverse continente 
ale lumii, tratatele si declarațiile 
solemne comune încheiate cu state 
de pe toate meridianele înscriindu-se 
ca tot atitea contribuții esențiale la 
democratizarea vieții internaționale.

Politica de forță și dictat care a 
dăinuit vreme atît de îndelungată, 
încercările cercurilor imperialiste, 
reacționare de a perpetua această 
politică au generat și au lăsat neso- 
luționate multiple probleme deosebit 
de complicate, de spinoase în rapor
turile dintre state. La acestea se a- 
daugă cele create de cursa înarmări
lor. de adîncirea decalajelor econo
mice, problemele materiilor prime șl 
ale mediului ambiant și multe altele 
care interesează întreaga omenire. 
După părerea partidului și statului 
nostru, în condițiile actuale, orice 
încercări de a rezolva aceste proble
me în mod unilateral, prin dictat, 
presiuni sau acte de forță, nu pot să 
ducă decît Ia încordare, să înveni
neze atmosfera internațională, să 
pună în pericol pacea și securitatea 

Traducînd în viață prevederile Programului P.C.R., România socia
listă este hotărită să acționeze în continuare cu toată fermitatea 
pentru democratizarea vieții internaționale, să conlucreze activ cu toate 
țările lumii, cu toate forțele înaintate ale contemporaneității pentru 
rezolvarea problemelor stringente ale actualității corespunzăjor cerin
țelor conviețuirii popoarelor pe bază de deplină egalitate, pentru edifi
carea unei lumi mai drepte și mal bune, a păcii și colaborării Inter
naționale.

Ion FÎNTÎNARU

generală. Este convingerea fermă a 
țării noastre că nici una din marile 
probleme ce preocupă omenirea nu 
poate fi soluționată de un grup re
strîns de state, că sînt necesare apor
tul de gîndire, inițiativă și acțiune 
al tuturor, cea mai deplină recepti
vitate față de toate punctele de ve
dere exprimate. La soluții judicioase, 
unanim acceptabile și viabile se poa
te ajunge numai acționîndu-se în
tr-un spirit de înaltă răspundere, 
prin negocieri și dezbateri largi, pur
tate în spiritul deplinei egalități în 
drepturi, al respectului față de inde
pendența, suveranitatea și demni
tatea fiecăruia, căutîndu-se ca toate 
hotărîrile să fie rezultatul consensu
lui general.

In acest context, România consi
deră că în procesul de democratizare 
a relațiilor internaționale un rol da 
cea mai mare importanță revine Or
ganizației Națiunilor Unite, deoarece 
ea oferă cadrul organizatoric cel mai 
adecvat pentru dezbaterea largă și 
democratică a problemelor și pentru 
participarea activă la soluționarea 
lor a tuturor statelor. De aci, pre
ocuparea constantă a țării noastre 
pentru îmbunătățirea activității 
O.N.U., pentru întărirea contribuției 
sale în asigurarea legalității interna
ționale, în promovarea unei politici 
noi. corespunzătoare intereselor tu
turor statelor — așa cum s-a arătat 
în articolul distinct din ciclul de 
față, consacrat acestei probleme. 
(„Scînteia" nr. 10875 din 6 august a.c.)

Firește, democratizarea relațiilor 
internaționale are nu numai adepți, 
ci continuă să întîmpine obstacole 
din partea acelor cercuri reacționare 
care nu se pot obișnui cu ideea de
plinei egalități între state ; devine, 
de aceea, cu atît mai necesară unirea 
eforturilor țărilor mici și mijlocii, ale 
țărilor în curs de dezvoltare și neali
niate pentru ca acest proces major 
al vieții internaționale să se dezvolte 
continuu, în interesul tuturor po
poarelor, al întregii umanități.
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