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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Comitetului american pentru 

ajutorarea sinistraților de pe urma cutremurului din România
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri la amiază, 
la Snagov, pe Arthur Scheier, pre
ședintele Consiliului ..Apelul pentru 
conștiință" din S.U.A., președintele 
Comitetului american pentru ajuto
rarea șinistratilor de pe urma cutre
murului din România, care face o 
vizită în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A asistat ambasadorul S.U.A. la 
București. Harry G. Barnes jr.

Oaspetele a adresat șefului statu
lui român sincere mulțumiri pentru 
onoarea de a fi primit și urări de 
succese în eforturile poporului ro
mân pentru înlăturarea totală a ur
mărilor cutremurului de la 4 martie, 
în același timp, el a dat o înaltă 
apreciere forței și energiei de care 
dă dovadă poporul român, sub con
ducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în ampla acțiune de a 
șterge rănile pricinuite tării de dis
trugătorul cataclism, pentru a face 
ca viata să-și poată relua în între
gime cursul ei normal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

mulțumit pentru sentimentele expri
mate, pentru solidaritatea si ajutorul 
concret acordat poporului român de 
comitetul condus de Arthur Scheier, 
de toate personalitățile și cetățenii 
americani care au contribuit la a- 
ceastă acțiune.

în timpul Întrevederii a fost ex
primat interesul comun pentru ex
tinderea relațiilor româno-americane 
în diferite domenii, pentru întărirea 
colaborării și prieteniei dintre po
poarele celor două țări.

întrevederea a decurs Intr-o 
atmosferă cordială.

Creșterea cu prioritate 
a veniturilor directe 
ale oamenilor muncii 

- trăsătură caracteristică a programului
de ridicare a bunăstării materiale

Combinatul de oțeluri speciale dm 
Tîrgoviște. Se elaborează o nouă 

șarjă la oțelăria nr. 2

„ Vom răspunde prin faptele noastre 

de muncă grijii permanente 

pe care partidul o acordă minerilor"

Este o realitate de necontestat că, 
dacă întregul popor a urmat și ur
mează cu nemărginită încredere și 
puternic avint revoluționar Partidul 
Comunist Român în lupta pentru 
făurirea unei vieți noi, aceasta se 
daitorește tocmai faptului că partidul 
și-a inserts pe steagul său de luptă 
drept țel suprem ridicarea bunăstării 
tuturor oamenilor muncii. Sînt vii și 
astăzi în memoria generațiilor mai 
vîrstnice eforturile eroice pe care 
le-a făcut partidul, încă din primele 
momente ale ieșirii sale din ilegali
tate, în plină luptă cu reacțiunea, 
pentru ameliorarea condițiilor de 
viață ale păturilor muncitoare. De 
atunci și pînă azi, vreme de mai bine 
de trei decenii, am fost beneficiarii 
înfăptuirii unor programe din ce in 
ce mai vaste șl mai complexe de ri
dicare a nivelului de trai, mergind 
de la creșterea veniturilor, ameliora
rea condițiilor de muncă și viață și 
pînă la cele privind instruirea, ocro
tirea sănătății și petrecerea timpului 
liber.

Concepția după care partidul nos
tru s-a călăuzit și se călăuzește per
manent în promovarea acestei politici 
profund umane este aceea a indiso
lubilei legături dintre dezvoltarea 
generală a economiei, creșterea ve
nitului național și ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Fiecare pas fă
cut înainte pe linia creșterii potenția
lului economiei naționale, a venitului 
național a însemnat implicit un pas 
înainte în ridicarea bunăstării noas
tre materiale și spirituale.

Actualul cincinal oferă o nouă și 
elocventă dovadă în această privință. 
Tocmai bunele rezultate obținute

încă din primul an al cincinalului, 
ca și cele care trebuie obținute în 
continuare în economie stau la baza 
noilor măsuri de îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale întregului popor, 
cuprinse in Programul privind ridi
carea mai acoelerată a nivelului de 
trai în actualul cincinal, program a- 
doptat de plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c.

Programul pune un acoent deose
bit pe sporirea mal rapidă decît s-a 
stabilit în documentele Congresului 
al Xl-lea și în legea planului cin
cinal a veniturilor directe ale oame
nilor muncii, retribuția medie nomi
nală urmind să orească in actualul 
cincinal cu 38 la sută, față de 29,5 
la sută cit s-a prevăzut inițial. Spo
rul cel mai mare de venituri. în ca
drul măsurilor generale pentru creș
terea nivelului de trai, este consacrat 
celor ce muncesc direct, nemijlocit 
în sfera producției materiale, celor 
care creează efectiv valorile și re
sursele de care depind progresul 
mai accelerat al țării, aplicarea tutu
ror măsurilor de creștere a bunăstă
rii poporului.

Așa cum se știe, ridicarea nive
lului de trai al poporului, care 
constituie esența politicii și acti
vității practice, de zi cu zi, a par
tidului, se realizează pe două căi, și 
anume : creșterea veniturilor directe 
ale oamenilor muncii, pe de o parte, 
și a fondurilor social-culturale alo
cate de la bugetul statului, pe de altă 
parte, elemente ce corespund fondu
lui individual de consum, respectiv 
fondului social de consum — aces
tea două alcătuind fondul general de 
consum, care. împreună cu fondul na
tional de dezvoltare economico-socia-

lă. formează structura venitului na
țional.

De-a lungul celor trei decenii de 
construcție socialistă, partidul a ur
mărit statornic ca, pe măsura crește
rii necontenite a venitului național, 
o parte tot mai însemnată a fondu
lui general de consum să fie rezer
vată, așa cum este și normal, fondu
lui de consum individual. Semnifica
tiv în acest sens este faptul că în 
perioada 1950—1975 retribuția medie 
netă a sporit de circa 5 ori. adică de 
la 337 lei la 1 595 lei. urmind să a- 
jungă, potrivit recentelor măsuri 
adoptate, la 2 201 în anul 1980.

Concomitent cu creșterea substan
țială a veniturilor directe, au sporit 
simțitor și fondurile social-culturale 
alocate de la bugetul statului, atin- 
gind la sfîrșitul anului trecut suma 
de peste 55 miliarde lei. Calculate pe 
un locuitor, aceste fonduri au repre
zentat 2 574 lei în anul 1976, față de 
numai circa 215 lei in 1950.

Programul adoptat de plenara C.C. 
al P.C.R. are ca trăsătură caracteris
tică faptul că, in etapa actuală, ac
centul principal este pus pe creșterea 
accelerată a fondului de consum in
dividual. adică a veniturilor directe 
ale oamenilor muncii. Ce rațiuni jus
tifică o asemenea măsură ?

în explicarea ei trebuie pornit, îna
inte de toate, de la cerințele înfăp
tuirii repartiției corespunzător cu 
cantitatea si calitatea muncii depuse. 
Mărind Veniturile directe, adică toc
mai cele repartizate nemijlocit în 
funcție de cantitatea si calitatea 
muncii prestate, rezultă că sporirea
(Continuare în pag. a V-a)

Noi apartamente 
în folosință

Constructorii din județele Pra
hova, Buzău și Dîmbovița au 
ridicat, de la începutul anului, aproa
pe 7 000 de apartamente — cifră ce 
depășește numărul celor construite, 
in această parte a țării, în întregul 
an 1976. Cu 1 000 de apartamente se 
înscriu la capitolul realizărilor pe 
perioada scursă din acest an Și con
structorii Brăilei, care au la acti
vul lor și alte obiective sociale și 
economice, unele dintre ele predate 
beneficiarilor înainte de termen.

O știre sosită din județul Alba 
consemnează că. în orașul Sebeș au 
fost date in folosință, în acest an, 
110 apartamente și garsoniere cu 
confort sporit, realizîndu-se în ace
lași timp peste 73 la sută din planul 
anual valoric de investiții.

Alte 20 de blocuri cu peste 1400 
apartamente vor îmbogăți, pînă la 
sfîrșitul anului, și zestrea edili
tară a municipiului Cluj-Napoca. 
In principal, acestea vor fi inaltate 
în spațiile existente în cartierul 
„Grigorescu". Vorbind de perspecti
vă, mai menționăm că in mu
nicipiul Odorheiu Secuiesc din ju
dețul Harghita a început construc
ția noului ansamblu de locuințe „Be- 
clean“, în care se vor muta pînă în 
1980 circa 10 000 de cetățeni. (Ager- 
pres).

în cadrul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii de la întreprinde
rile miniere din Valea Jiului, care au 
analizat modul cum se înfăptuiesc 
sarcinile ce le revin pe anul 1977, 
precum si măsurile care se impun 
în vederea pregătirii tuturor condi
țiilor necesare Îndeplinirii integrale 
a prevederilor planului pe anul 1978, 
participanții La adunări au adresat 
telegrame Comitetului Central al 
Partidului Comu
nist Român, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secre
tar general al 
P.C.R.

Permiteți-ne să 
dăm glas celor 
mai sincere sen
timente de recu
noștință, de dra
goste și atașa
ment fierbinte ale 
minerilor, tehni
cienilor și inginerilor față de 
politica partidului și statului nos
tru, față de neobosita activitate 
ce o desfăsurati. pentru fermitatea 
revoluționară si clarviziunea cu care 
conduceți întregul nostru popor pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, se spune în 
telegrama adresată de adunarea ge
nerală a oamenilor muncii din între
prinderea minieră Lonea. Păstrăm în 
memorie, tovarășe secretar general, 
cuvintele mobilizatoare ce ni le-ați 
adresat nouă, minerilor, cu prilejul 
recentei vizite de lucru în Valea Jiu
lui, îndemnurile dumneavoastră căl
duroase, indicațiile prețioase ce ni 
le-ați dat pentru creșterea continuă 
a producției de cărbune, moderniza
rea procesului de extracție pe baza 
introducerii tehnicii noi și a tehnolo
giilor avansate, pentru îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii, 
întărirea ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă.

Ne exprimăm gratitudinea fierbin
te pentru grija părintească ce ne-o 
purtati nouă, minerilor, ca si între
gului popor, grijă ce se materializează 
si în măsurile luate pentru îmbună

tățirea condițiilor noastre de muncă 
și de viață, în majorarea substan
țială a retribuției de care noi. mine
rii, beneficiem, începînd din această 
lună, printre primele categorii de 
oameni ai muncii.

în centrul dezbaterilor în aduna
rea generală — se spune în telegra
ma reprezentanților oamenilor mun
cii de la întreprinderea minieră Lu- 
peni — au stat indicațiile și sarcinile

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de participanții 
la adunările generale ale oamenilor muncii 
din întreprinderile miniere din Valea Jiului

„Cîtu-i Maramureșu’, nu-l oraș ca Sighetu' I" Chiar dacă și alte așezări maramureșene aspiră astăzi cu îndreptățire la acest 
superlativ, Sighetu Marmației devine la rîndul său mereu mai modern, mai frumos

pe care dumneavoastră. tovarășe 
secretar general, le-ati pus în fața 
noastră cu prilejul reoentei vizite de 
lucru pe care ati făcut-o în Valea 
Jiului, cu privire la organizarea mai 
bună a producției si a muncii, a for
ței de muncă, extinderea mecanizării 
proceselor cu volum mare de muncă 
și a tehnologiilor moderne de ex
tracție a cărbunelui.

Dînd glas voinței întregului nostru 
colectiv de muncitori, maiștri, tehni
cieni si ingineri, vă exprimăm și cu 
acest prilej adinca recunoștință pen
tru grija pe care partidul si dum
neavoastră personal o purtati ridi
cării continue a bunăstării materiale 
si spirituale a minerilor, ca si a în
tregului nostru popor.

Conștienți de faptul că ridicarea 
neîntreruptă a nivelului de trai și 
asigurarea unei vieți, tot mai îmbel
șugate și fericite este determinată de 
dezvoltarea și întărirea economică a 
țării, vă asigurăm,- mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
noi, minerii de la mina Lupeni, vom 
acționa cu fermitate și spirit munci
toresc pentru întărirea ordinii, disci
plinei și răspunderii, pentru ridicarea 
întregii noastre activități la nivelul 
exigențelor și sarcinilor actuale.

Participanții la adunarea generală 
a oamenilor muncii de la întreprin
derea minieră Vulcan — se spune în 
altă telegramă — exprimă și cu acest 
prilej recunoștința profundă și dra
gostea fierbinte a minerilor din Vul
can față de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, față de 
dumneavoastră, personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija părintească pe care o 
purtați celor ce muncesc în adîncuri, 
pentru atenția deosebită pe care o 
acordați îmbunătățirii permanente a 
condițiilor de muncă și de viață alo 
minerilor, pentru înțelepciunea și 
fermitatea cu care călăuziți întregul

nostru popor pe drumul său neabătut 
spre culmile înalte ale socialismului 
și comunismului.

Vă raportăm cu bucurie că minerii 
din Vulcan sînt angajați plenar in 
marea întrecere pe care o desfășoară 
minerii țării, întregul popor roman 
pentru realizarea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului.

Cu deosebită recunoștință vă rapor
tăm. scumpe to
varășe Nicolae 
Ceaușescu, că 
simțim în per
manență cum se 
răsfring aceste re
zultate ale mun
cii asupra traiu
lui și vieții noas
tre.

Vă rugăm să 
primiți încredin
țarea noastră mi
nerească că vom 

face totul pentru a îndeplini exem
plar angajamentele pe care le-am 
luat în întrecerea socialistă, adueîn- 
du-ne în acest fel contribuția la în
florirea continuă a patriei noastre — 
Republica Socialistă România.

Minerii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră — se spune in 
telegrama adunării generale de la 
întreprinderea minieră Petrila — au 
primit cu vie satisfacție amplul pro
gram de măsuri inițiat de dumnea
voastră cu prilejul recentei vizite de 
lucru în Valea Jiului, parte integran
tă din programul adoptat de Congre
sul al Xl-lea, expresie vie a poli
ticii partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 
Cu aceeași satisfacție au fost primite 
și măsurile adoptate în vederea creș
terii bunăstării materiale a celor ce 
muncesc, a întregului popor, măsuri 
de care noi minerii beneficiem prin
tre primele categorii de oameni al 
muncii. Folosim acest prilej pentru 
a ne exprima încă o dată totala noas
tră recunoștință, hotărîrea noastră 
fermă de a face totul pentru ca aces
te măsuri să prindă viață prin munca 
noastră pentru sporirea necontenită a 
producției de cărbune, contribuind la 
întărirea economiei noastre socialiste, 
la creșterea venitului național și, 
pe această cale, a bunăstării noastre 
materiale și spirituale.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că strins 
uniți în jurul partidului, al conduce
rii sale înțelepte, urmind neabătut 
politica internă și externă pe care 
dumneavoastră o promovați cu fer
mitate revoluționară, nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru a da viață 
indicațiilor dumneavoastră, pentru a 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al Xl-lea al partidului.
(Continuare în pag. a V-a)
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I Imnuri tinerești
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I-am văzut diminețile plecînd din tabără.
I-am văzut serile întoreîndu-se de la muncă. Cu pas 

ferm. Tineri în salopete albastre. Cu ochi strălucitori 
și fețe radioase. Tineri care, cîștigîndu-și rangul de 
brigadier (ecusonul o confirmă), și-au cucerit intîiul 
rang al muncii. I-am văzut muncind. N-are rost să-i 
intrebi de unde sînt. Mîndri, ți-o spun chiar ei. 
Cint.ind.

„Cu cîntec înainte !“ Și auzi :
„Am venit din nordicul hotar / Din al muncii mile

nar oraș / Să aducem patriei in dar / Munca și elanul, 
jocul din Oaș...“. E clar, acesta-i imnul brigăzii Satu 
Mare. Trec coloanele sonore ale brigadierilor: „Noi 
sintem din Brăila / Cu Dunărea măreață / Cu Dobro- 
gea alături / Si soarele in față / Deviza noastră este : /

Ci f
și

Muncim pentru popor / Să construim prin muncă / Al 
• țării viitor...". „Noi muncim cu multă-nflăcărare / Ca 
Isă facem țara ca-n povești / Si-astfel să se ducă fai

ma / Despre tineretul din Pitești...". „Sintem ute- 
ciștii / Sintem comuniștii / De la Sibiu. / Țara ne 
cheamă / Țara ne e mamă / Si vom munci...". „Bri- 

Igadierii cărășeni / Mindri tineri bănățeni / Am venit 
la canal / Pe șantierul național...". „De la București 
venim / Canalul să-l construim / Vom depune mărtu- 

Irie / Pentru-a noastră Românie / C-așa-i viața ute- 
cistului...".

Toate sînt «compoziție proprie*.
Ei își numesc cîntecele imnuri. Scriu dicționarele : 

IImn = poezie sau cîntec solemn compus pentru prea
mărirea unei idei, a unui eveniment, a unui erou 
(legendar) etc. Judecate astfel poate că nici nu sînt I imnuri. Nici meșteșugul lor poetic nu este fără cusur...
Dar ele sînt pătrunse de fiorul unei tinereți trăite la 
înaltă tensiune, de vibrația muncii patriotice, de an- 

Igajamentul unei generații care continuă firesc și duce 
mai departe, pe noi trepte de împliniri, romantismul 
revoluționar al înaintașilor.

Iar ritmurile acestor imnuri tinerești răsună, ecou I puternic, în prelungirea celor care au răsunat însufle
țind conștiințele la AGNITA-BOTORCA, . CEANU 
MARE, LUNCA PRUTULUI, BUMBEȘTI-LIVEZENI, 

ISALVA-VIȘEU, GIURGIU-RAZMIREȘTI, TRANSFA- 
GARAȘANUL...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Amîndouă cîntările vor
besc in ordinea adevărului 
despre acest tărîm din nor
dul cel mai de nord al pa
triei, in care oamenii tu
turor provinciilor României 
se recunosc cu dărnicie. 
Motivele acestei recunoaș
teri: binecuvîntata vatră a 
vechilor daci liberi, țară a 
lui Menumorut și Bogdan, 
Maramureșul de azi încor
porează în chip strălucit 
virtuțile vremurilor de azi, 
fiind o columnă a continui
tății și permanentei româ
nești. pildă elocventă a 
dezvoltării impetuoase pe 
care au cunoscut-o toate 
provinciile — indiferent de 
locul geografic și înzes
trarea economică — în cei 
treizeci si trei de ani cit 
numără virsta nouă a țării.

Conștiința națională s-a 
obișnuit cu Maramureșul 
emblematic, exprimat, cel 
mai adesea prin obișnuințe 
și datini, prin valorile lui 
nepereche aduse cunoașterii 
noastre sub formă de tote
muri. simboluri, peceți, 
semne ale civilizației sale 
multimilenare, care iși a- 
rată atît de semnificativ

Mircea BUNEA

măsura în anii socialismu
lui. Ținem cont de această 
realitate specifică. motiv 
să pătrundem în Maramu
reșul anului 1977 prin cîte- 
va „porți" — precum spu
ne legenda — prilej de a 
traversa realități ale mun
cii. trăirii, gîndirii și sim
țirii maramureșene. Peri
plul nostru va fi, deopo

trivă. geografic, istoric, so
cio-economic, civic și mo- 
ral-caracterologic. Adică, 
un posibil portret al Ma
ramureșului acestor ani și 
al acestor zile.

Întîia „poartă" este, ne-

cina munților Gutîi. Țibles 
și Rodna, spre a recolta 
bobițelele de aur, de argint, 
de aramă. de zinc. de 
plumb, însumate generic 
prin vorba de proveniență 
recentă nefieroase. Vechi-

BALADĂ
DE AUGUST

Maramureș, țară veche, cu oameni fără 
pereche - spune cîntecul baladesc, vechi 
de cînd lumea.

Maramureș, țară nouă, scăldată în flori 
și rouă - îi răspunde, ca un arc peste timp, 
cîntecul de astăzi.

îndoielnic, aceea pe care 
stau arborate două cioca
ne încrucișate, emblema 
breslei minerilor. Aș folosi 
mai degrabă denumirea 
localnică baie — băieș — 
băieșie, din care derivă și 
numele celui mai mare o- 
raș al acestui județ. Baia 
Mare. Maramureșenii sînt 
mîndri de a se ști băieși, 
de a pogorî zilnic în tim
purile subterane, la rădă-

mea acestui meșteșug se 
pierde în negura vremilor. 
Există dovezi scrise că mi
neritul era practicat la sca
ră mare în munții din 
preajma Rivulus Domina- 
rum, numele roman al o- 
rașului Baia Mare, încă din 
1327, anul documentului 
care ni s-a păstrat. Orașul 
Cavnic și-a serbat recent 
cei 600 de ani de atestare 
documentară a glorioasei

bresle care s-a exercitat 
neîntrerupt, chiar și in anii 
de grea cumpănă pe care 
vicisitudinile istoriei i-a 
hărăzit acestor locuri. Cine 
alții decît minerii din Cav
nic au înălțat monumentul 
din bolovani al așezării lor, 
pe care au scris „usque hic 
fuerunt tartaris", amintind 
de năvălirile tătărești căro
ra ei le-au pus stavilă?- Me
moria veche-străveche a 
acestui meșteșug amintește 
de ziua minerească de 17— 
20 de ore, obișnuită în tre
cutul de tristă amintire, de 
truda cu ciocănasul de 
mină, de tîritul cu traista 
cu bolovani, pe brînci, de 
cărăușia in abataj cu caii 
orbi și alte imagini privind 
condiția degradantă a mine
rilor de altădată.

Socialismul a reevaluat și 
însănătoșit fundamental con
diția de miner, dîndu-i atri
butele pe care le binemerită 
din punct de vedere social- 
politic. tehnico-economic. ci
vic și moral : minerul are la 
îndemînă, drept aliati, ma
șinile cele mai perfecționa
te și — ca un corolar al a- 
cestei condiții — ziua de lu
cru de 6 ore. azi generaliza
tă în întreg bazinul minier 
băimărean. în anii socialis
mului au fost date în exploa
tare importante locuri de 
minerit, celule de energie pe 
harta industrială a județului,

POP Simion
(Continuare în pag. a Il-a)

FLORII-SOARELUI
Stringerea în scurt timp și fără pierderi impune 

punerea la punct a tuturor utilajelor, buna 

organizare a muncii in lanuri și la locurile 

de depozitare
în aceste zile începe recoltarea 

florii-soarelui — plantă oleaginoasă 
deosebit de valoroasă în alimentație. 
Esențial este ca această lucrare să 
fie temeinic organizată pentru ca 
producția de semințe să fie strînsă în 
timp scurt si fără pierderi. Recent. 
Ministerul Agriculturii si Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție au organizat schimburi 
de experiență și ședințe de instruire 
a cadrelor de conducere și specialiș
tilor pentru cunoașterea metodelor îna
intate si a tehnologiei de cultivare si 
recoltare a florii-soarelui. La coope
rativa agricolă Gheorghe Doia. jude
țul Ialomița, din inițiativa U.N.C.AP. 
s-a organizat o demonstrație pe viu 
asupra a ceea ce reprezintă expe
riență înaintată, tehnologiile moderne 
de cultivare și de recoltare ale căror 
rezultate sînt producțiile constante 
de pestte 3 500—3 600 kg de semințe 
la hectar. Este o experiență care pro
bează deosebit de convingător că la 
floarea-soarelui se pot obține recolte 
duble fată de media actuală, că po
tențialul productiv al hibrizilor 
creați de cercetătorii români poate 
fi mai bine pus în valoare. Desigur, 
sînt și alte unităti agricole cu rezul
tate bune în cultivarea acestei plante 
oleaginoase. Important este ca expe
riența înaintată să fie preluată si 
aplicată pentru a pune !n valoare 
toate condițiile si posibilitățile locale.

Din ansamblul acestei experiențe fac 
parte și metodele referitoare la re
coltarea florii-soarelui. la înlăturarea 
pierderilor. în acest sens este indicat 
ca, în fiecare județ și în fiecare uni
tate agricolă, să fie întocmite pro
grame de măsuri care să prevadă în
cheierea recoltării florii-soarelui. în

maximum 15 zile. în acest an. peste 
90 la sută din suprafețele cu a- 
ceastă cultură urmează să fie recolta
te mecanizat. De aceea, cea mai mare 
atentie trebuie acordată pregătirii 
mijloacelor mecanice, adaptării com
binelor. montării corecte si reglării 
dispozitivelor de către echipe de me
canici care vor asigura si repararea 
utilajelor pe toată durata recoltării. 
In acest an. unităților agricole le-au 
fost repartizate echipamente speciale 
pentru recoltarea integrală a florii- 
soarelui, ceea ce permite scurtarea 
duratei lucrărilor și reducerea pierde
rilor. Livrarea acestor echipamente 
este însă întîrziată. Evident, ținînd 
seama de timpul scurt care a mai 
rămas pînă la declanșarea recoltatu
lui este necesar să fie urgentată li
vrarea echipamentelor și verificarea 
lor cu maximă atentie. pentru a avea 
certitudinea că vor funcționa normal, 
la întreaga capacitate.

Pentru înlăturarea oricăror pierderi 
de semințe într-o serie de I.A.S. și 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii au fost concepute si experimen
tate diferite metode si dispozitive de 
recoltat, s-au adus perfecționări la 
utilajele existente. Mecanicii de la 
S.M.A. Andrășesti. județul Ialomița, 
de pildă, au adus modificări la dis
pozitivele pentru recoltarea mecani
zată a florii-soarelui (între altele, 
ei au mărit distanta între tamburi la 
12 cm și au montat mici scuturi 
metalice), ceea ce permite reducerea 
pierderilor de semințe de la 8—10 la 
sută la 3 la sută. Există si alte per-

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

B INDUSTRIALIZAREA- 
la temelia făuririi economiei socialiste 

unitare, a progresului multilateral al țârii
în condițiile deosebit de grele în 

care se afla tara dună insurecția 
de la 23 August 1944 — ruina pro
vocată de jaful hitlerist, distruge
rile uriașe ale războiului, dezor
ganizarea aparatului productiv, se
ceta cumplită, povara reparațiilor 
etc. — partidul n-a pregetat să-si 
asume, concomitent cu eforturile 
pentru realizarea unor sarcini ime
diate ale luptei revoluționare, res
ponsabilitatea înfăptuirii unor vas
te obiective de perspectivă. în vii
toarea luptei cu forțele reactiunii, 
în „cascada" mitingurilor, demon
strațiilor- de stradă, a mișcărilor de 
masă pentru democratizarea tării, 
pentru înfăptuirea pe cale revolu
ționară a unor reforme social-eco- 
nomice, P.C.R. a evitat orientarea 
exclusivistă doar spre sferele vieții 
politice, inițiind măsuri temeinice 
de dezvoltare a unei economii com
plexe.

Este de remarcat faptul că încă 
la Congresul de Creare a partidului 
unic al clasei muncitoare. în fe
bruarie 1948, s-a pus problema 
realizării concordantei între pu
terea politică ce aparținea oame
nilor muncii si cea economică a- 
flata în mîinile burgheziei, cu alte 
cuvinte făuririi economiei socialiste 
unitare. Partidul a considerat că 
numai pe această bază poate fi 
realizat avîntu.1 impetuos al forțe
lor de producție, ridicarea rapidă 
a tării pe treptele progresului, 
creșterea bunăstării întregului po
por. în perspectiva celor 33 de ani 
care au trecut de la insurecție apar 
cu deosebită pregnantă energia si 
consecventa cu care s-a acționat în 
această direcție. La numai cîteva 
luni de la abolirea ultimului rea- 
zim al reacțiunii — monarhia — și 
preluarea întregii puteri politice, 
partidul a înfăptuit naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
din industrie, a băncilor, transpor
tului, comerțului — ceea ce a mar
cat crearea unui larg sector socia
list în economie — pentru ca după 
alte cîteva luni — la plenara din 
3—5 martie 1949, să adopte hotă- 
rîrea de a se trece la orgapizarea 
pe baze socialiste a agriculturii. 
Tocmai instaurarea proprietății so
cialiste asupra mijloacelor de pro
ducție a permis statului democrat- 
popular să pună, încă din anul 1949, 
bazele dezvoltării planificate a eco
nomiei, dirijării conștiente a efor
turilor materiale și umane în con
cordantă cu. qgdoțgle si obiectivele, 
majore ale MMHB.ructicl soțjfiliste.

Pivotul în jurul căruia partidul 
a structurat întregul său program 
de prefacere socialistă si dezvolta
re a economiei l-a reprezentat in
dustrializarea. Constituie un merit 
istoric al partidului nostru faptul 
că, aplicînd creator învățătura

marxist-leninistă la condițiile con
crete ale tării noastre, caracterizată 
printr-un nivel scăzut de dezvolta
re a forțelor de producție, a în
scris industrializarea, încă de la 
Conferința Națională din 1945, drept 
obiectiv esențial al strategiei si 
tacticii sale, respingînd cu fermita
te diferite concepții de esență, re
trogradă, potrivit cărora România 
ar fi trebuit să rămînă o țară „e- 
minamente agrară", redusă la rolul 
de furnizoare de materii prime și 
produse agricole pentru țările in
dustrializate. Progresul tării noas
tre — se' sublinia în raportul Co
mitetului Central prezentat la con
ferință — „este în directă și ne-

melor trei decenii este istoria des
fășurării de către clasa muncitoa
re. de către întregul popor a unei 
munci încordate, dîrze Si tenace 
pentru lichidarea înapoierii econo
mice moștenite din trecut si pro
pulsarea tării pe calea progresului.

în eforturile pentru făurirea unei 
industrii moderne, aptă să valori
fice superior resursele de materii 
prime si munca socială, se distinge 
în mod deosebit perioada marcată 
de Congresele al IX-lea, al X-lea 
și al XI-lea ale P.C.R.. cînd. pe 
baza analizei științifice, marxist- 
leniniste a posibilităților reale si 
necesităților de dezvoltare ale tă
rii noastre, ținîndu-se seama de

mai înalte ritmuri de dezvoltare 
economică din lume, devine posi
bilă realizarea unuia din obiecti
vele majore ale Programului parti
dului — apropierea nivelului de 
dezvoltare a tării noastre de cel al 
statelor industriale dezvoltate ale 
lumii.

Definitorie pentru desfășurarea 
procesului de industrializare în c- 
tapa actuală este și faptul că se are 
în vedere nu numai latura cantita
tivă, cît mai ales cea calitativă. în 
sensul unei profunde modernizări, 
al realizării unor indicatori supe
riori de productivitate si eficientă 
economică. La aceasta contribuie 
în mod hotărîtor orientarea fermă

Originalitate și spirit creator în politica 
partidului de transformare revoluționară 

a societății românești

mijlocită legătură cu progresul in
dustrializării tării. De tăria indus
trială a tării depinde în mare mă
sură insăsi independenta statului 
nostru". Industrializarea a fost con
siderată de partid ca singura cale 
pentru lichidarea înapoierii econo
mice si progresul rapid al tării, 
pentru dezvoltarea tuturor ramuri
lor economiei, inclusiv a agricultu
rii, pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Politica de industrializare socia
listă a fost aplicată de partid cu 
tot mai multă rigurozitate științi
fică, în tot mai strînsă concordan
tă cu particularitățile tării noastre, 
cu necesitățile diferitelor etape ale 
construcției socialiste. Elementele 
fundamentale ale acestei politici 
le-au constituit prioritatea acordată 
creării unei puternice industrii gre
le, dezvoltării industriei construc
toare de mașini si altor ramuri 
moderne de vîrf, stabilirea unor 
proporții judicioase intre diferitele 
sectoare Si ramuri^ate., .ecoBgpiei 
naționale, repartizarea armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul tării. Semnificativ este 
faptul că partidul a conceput in
dustrializarea ea operă a poporului 
român, rezultatul propriilor sale e- 
forturi, al mobilizării ample a tu
turor resurselor tării. Istoria ulti-

experienta acumulată în anii con
strucției socialiste și de ten
dințele progresului industrial ne 
plan mondial, a fost elaborată o 
concepție strategică unitară, de 
largă perspectivă privind industria
lizarea României, exprimată cu deo
sebită claritate în Programul parti
dului. Potrivit acesteia, progresul 
industrial impune o intensă mobi
lizare a tuturor resurselor materia
le si umane ale țării, folosirea lor 
în mod coordonat, în cadrul planu
lui national unic, pentru creșterea 
accelerată a potențialului industrial 
si modernizarea structurii industriei 
prin incorporarea cuceririlor revo
luției stiintifico-tehnice contempo
rane, astfel incit economia româ
nească să capete trăsăturile defini
torii ale unei economii moderne.

Această orientare îsi găsește ma
terializarea înainte de toate în alo
carea unei părți importante din 
venitul national — 33-34 la sută 
— pentru fondul de dezvoltare eco- 
nomico-socială, pentru înfăptuirea 
unui vast program de investiții 
care însumează. în actualul cinci
nal. aproape 1 009 miliarde lei — 
aproape tot atît cît s-a investit în 
trei cincinale anterioare. în acest fel 
se asigură ritmuri înalte de creștere 
a producției industriale. România 
situîndu-se printre țările cu cele

spre dezvoltarea puternică a ramu
rilor de înaltă tehnicitate — indus
tria constructoare de mașini si in
dustria chimică, de pildă, urmind 
să realizeze, la sfirșitul actualului 
cincinal, aproape jumătate din pro
ducția industrială a tării si mai 
mult de 50 la sută din export.

Un element caracteristic al dez
voltării actuale a industriei îl re
prezintă incorporarea masivă în 
producție a celor mai avansate cu
ceriri ale științei, transformată în 
tot mai mare măsură într-o forță 
nemijlocită de producție — ceea ce 
definește actualul cincinal drept 
cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice.

Deosebit de semnificativ pentru 
dezvoltarea noastră economică în 
anii libertății este și faptul că 
partidul a conceput progresul ge
neral al tării ca o sumă a progre
selor tuturor zonelor si județelor 
sale, prin repartiția rațională a for
țelor de producție. Dacă în 1975, 34 
județe au realizat o producție in
dustrială -de peste 5 miliarde lei 
(fată de 21 județe în 1970 și nu
mai 10. în 1965) — pînă în 1980 
nu va mai exista județ cu produc
ție industrială mai . mică de 10 mi
liarde lei.

Viața a confirmat și confirmă din 
plin justețea politicii de industria

lizare. Tocmai pe baza el a deve
nit posibilă transformarea Româ
niei dintr-o tară slab dezvoltată în 
trecut, cu o economie predominant 
agrară. într-un stat industrial- 
agrar. cu o industrie în plin avînt. 
care și-a sporit producția de 34 de 
ori fată de 1938 și a dobindit. rolul 
preponderent în economia naționa
lă și ponderea principală în crea
rea venitului național. Este cît se 
poate de grăitor pentru inrîurirea 
care a avut-o industrializarea asu
pra progresului economic al Româ
niei faptul că venitul national, care 
in 1938 însuma doar 36 miliarde lei, 
a ajuns în anul 1976 la 400 mi
liarde lei.

Aflată in puternică diversificare 
si modernizare, industria impulsio
nează in prezent dezvoltarea acce
lerată a tuturor compartimentelor 
producției sociale, acționează ca 
factor fundamental în realizarea 
echilibrului economiei noastre na
ționale. în mod deosebit se cuvine 
subliniat rolul industriei în dezvol
tarea forțelor de producție în agri
cultură. ramură de bază a econo
miei de care depinde în mare mă
sură creșterea bunăstării întregii 
societăți. Cită deosebire între agri
cultura fărîmițată de acum 3—4 
decenii — avînd simbol țăranul 
zdrenturos si subnutrit, trudind din 
răsputeri pe coarnele plugului ru
dimentar tras de boi — și marea a- 
gricultură socialistă de azi. in bună 
măsură chimizată și mecanizată, 
practicată cu ajutorul a zeci de mii 
de tractoare, combine, semănători 
și atîtea alte mașini agricole per
fecționate. Saltul calitativ înregis
trat pe planul dotării tehnice a 
agriculturii a asigurat realizarea 
unor producții de cereale la care 
înaintașii țăranilor" de azi nici nu 
s-ar fi încumetat să spere. Se poa
te spune cu deplin temei că la te
melia progresului întregii țări s-a 
aflat nemijlocit progresul neconte
nit al economiei naționale si, cu 
deosebire, al industriei.

Rodnicia politicii de industriali
zare. impulsul pe care ea îl va da 
și de aici înainte înfloririi econo
mice și sociale a tuturor zonelor 
tării, apropierii României de nive
lul economic al statelor avansate 
industrial ale lumii reflectă, o dată 
mai mult, înaltul spirit de răspun
dere cu care partidul nostru îsi 
îndeplinește rolul de forță politică 
conducătoare ți. națiunii. Nici un 
efort mu .este prea, mare spre a,în
făptui această politică. Pe deplin 
corespunzătoare intereselor vitale 
ale poporului român, ale cauzei 
generale a socialismului.

Ioan ERHAN

Tradiționalei arhitecturi din satele maramureșene i se adaugâ astăzi tot mai numeroase case „ca la oraș". Imagine din comuna Giulești

(Urmare din pag. I)
precum Șuior și Ilba, mina 
de la Gura Băii, s-au extins 
capacitățile exploatărilor 
la Cavnic, Herja. Nis
tru, Băiut și altele. La 
Baia Mare funcționează 
uzina centrală de preparare 
a minereului, una din uni
tățile de profil dintre cele 
mal mari și mai moderne 
din tară. înzestrată cu ma
șini și utilaje de fabricație 
românească. Vechile și in
salubrele ateliere ale uzi
nei „Phoenix". pe care 
le-am cunoscut eu însumi 
în primii ani de după eli
berare. cînd lucram la Baia 
Mare ca ziarist, pot fi azi 
intilnite doar în imaginile 
de arhivă ; le-au luat locul 
structurile întreprinderii 
metalurgice de metale ne
feroase, gigant multifunc
țional. care și-a adăugat în 
ultimii ani uzina de cupru, 
fabrica de acid sulfuric, 
turnătoria de bare de cu
pru și altele.

A doua „poartă" prin 
care e de intrat în Mara
mureș conduce în imperiul 
„aurului verde", cum mai 
este denumită fabuloasa 
zestre în păduri a acestui 
meleag. La drept vorbind, 
aici sîntem in Tara de lemn. 
E ceea ce spun casele, 
uneltele existentei diur
ne, bisericuțele-monument, 
porțile cu încrustaturi. 
Gheorghe Borodi. cioplito
rul de pomină din comuna 
Vad. nu este doar fericitul 
interpret al unui meșteșug ; 
el este un sacerdot care 
oficiază în templu, deoare
ce semnele de vechime cu 
care tatuează porțile mo
numentale — pomul vieții, 
brîul, soarele, capul de 
berbec, luna — sînt tablele 
heraldice ale civilizației 
lemnului la români. Acest 
mare har este dus mai de
parte de cioplitorii genera
țiilor mai noi. la confluen

ta dintre aburul mitologic 
și simbolistica nouă. Mer- 
gind pe acest fir. e de re
levat o realitate copleșitoa
re a Țării de lemn : foștii 
„butinari", care în trecut 
trudeau din greu la pădu
re, și-au cîștigat meserii 
noi, în acord cu metamor
fozele vremii noastre. își 
materializează talentul și 
priceperea în fabricile de 
mobilă și furnire, de pla
caj și PAL ale Combinatu
lui de prelucrare a lemnu
lui din orașul Sighetu Mar- 
mației. ca să amintesc doar 
obiectivul de întîie mărime 
din lanțul autodevenirii 
pădurilor maramureșene.

De altminteri, o viguroa
să „poartă", a treia in or
dinea succesiunii noastre, 
este aceea care aduce în 
cîmpul vizual meșteșuguri 
si industrii inexistente in 
trecut în Maramureș. în
tre acestea se cuprind in
dustria constructoare de 
mașini (întreprinderea me
canică de mașini si utilaj 
minier și Uzina de utilaj 
minier și reparații din Baia 
Mare) sau cea de prelu
crare a metalului (fabrici
le „Băimăreana". „Mara
mureșeană" etc.). unități 
de prelucrare a fructelor, a 
inului, a produselor anima
liere.

Arborez în cea de-a pa
tra „poartă" de intrare in 
realitățile Maramureșului o 
zadie vîrstată și o cergă 
mițoasă. amîndouă țesute 
din linuri colorate vegetal. 
Este o emblemă posibilă a 
țesut-cușutului maramure
șean, îndeletnicire care 
definește si distinge acest 
colt de tară. Pină nu de 
mult se exotiza pe această 
temă, exaltind pitorescul 
unui meșteșug rămas pe 
treaptă patriarhală. Anii 
dezvoltării socialiste au de
terminat o vastă lărgire de 
orizont în munca cu firul, 
o diversificare curcubeică

în tesut-cusutul tradițional 
maramureșean, prelungin- 
du-1 la ipostazele sale mo
derne. Textilele și tricota
jele au azi o solidă indus
trie pe teritoriul județului 
Maramureș și anume : Fi
latura de bumbac din Baia 
Mare. Fabrica de tricotaje 
„Unitatea" și cooperativa 
„Mara" din Sighetu Mar- 
matiei. întreprinderea „Ma- 
ratex" din Baia Mare.

A cincea „poartă" îi re
vine celui ce lucră pămîn- 
tul, iscă roade, sădește 
pomi și însuflețește peisa
jul ondulat al Maramure
șului cu cirezi de vite. 
Bruna de Maramureș și io- 
nathanul de Baia Mare sînt 
doar două dintre valorile 
emblematice prin care 
crescătorii de animale, po- 
micultorii acestui județ 
și-au dobîndit o faimă sta
tornică în toată tara si în 
lume. Pășunile și pajiștile 
naturale, ca și dealurile 
dulci, cu curgere domoală 
și bună expoziție solară din 
părțile Sighetului. ale Șom- 
cutei, ale Băii Mari, ale 
Seinilor, ale Coroienilor. 
ale Chinarului. ale Codru
lui — practic. întregul ju

deț — sînt cu deosebire 
prielnice creșterii avuției 
zootehnice și pomicole a 
tării.

Cel de-al șaselea arc de 
„poartă" se cuvine să-I de
dicăm culturii de masă, 
vieții spirituale, ale cărei

nicii. de instruire si edu
cație neîntreruptă, de li
beră afirmare a unei vieți 
spirituale tot mai bogate 
pe măsura exigentelor so
cialismului. Nicicînd învă- 
țămîntul maramureșean nil 
a cunoscut amploarea și

mînt se exercită în cîmpul 
de intensă iradiatie al va
lorilor folclorice, etnogra
fice. de artă populară, care 
dau adîncime. originalitate, 
vigoare și continuitate fe
nomenului cultural-artistic 
maramureșean, atît de ex

Baladă de august
porți sînt astăzi larg des
chise tuturor maramureșe
nilor. care se înfruptă în 
chip binemeritat dintr-o a- 
vuție ce izvorăște tumul
tuos de la oamenii muncii 
și se întoarce tot acolo. 
Cîteva jaloane ale acestui 
teritoriu de mare fervoare 
și dinamism : peste 2 000 
de cămine culturale. 6 case 
de cultură, aproape 200 bi
blioteci publice. 140 cine
matografe. zeci de cluburi 
muncitorești etc. slujesc 
acuta sete de cunoaștere, 
de cultură, de însușire a 
cuceririlor științei si teh

profunzimea pe care le are 
azi. Au fost construite zeci 
de școli noi. cu sute de săli 
de clasă, laboratoare, ate
liere în Baia Mare. Sighe
tu Marmației, Borsa. Vi- 
șeu de Sus. Tîrgu Lăpuș, 
Șomcuta. în celelalte orașe 
și comune ale județului. 
Institutul de învătămint su
perior-. născut prin fuzio
narea institutelor pedago
gic și de subingineri. dă 
azi marca înaltă a vieții 
școlare si universitare din 
Maramureș. Toate aceste 
așezăminte de cultură, edu
cație socialistă și învăță-

presiv și colorat în peisa
jul de spiritualitate al pa
triei. Cîteva „voci" din 
concertul de spiritualitate 
maramureșeană : teatrul
dramatic, ansamblul „Ma
ramureșul", cei aproxima
tiv 20 000 de artiști. ama
tori care alcătuiesc forma
țiile corale, de teatru, dans, 
muzică populară și ușoară, 
brigăzi artistice, care au 
dobîndit numeroase premii 
și mențiuni în prima ediție 
a recent încheiatului festi- 
val-epopee al culturii și 
hărniciei „Cîntarea Româ
niei".

Neculai ROȘCA

Nu din rea 
credință, 

ci din cauza 
indisciplinei !
Respectarea riguroa

să a ordinii și discipli
nei în muncă. îndepli
nirea exemplară a 
îndatoririlor de servi
ciu și a obligațiilor de 
pjan, grija fată de 
mașinile și utilajele pe 
care le avem în pri
mire. fată de materia
lele cu care 'lucrăm 
sînt îndatoriri de bază 
ale oricărui muncitor. 
Florin A. Motreanu, 
mecanic agricol la 
S.M.A. Stolnici — 
Argeș, deși are o ve
chime în muncă de 9 
ani. s-a făcut că nu 
cunoaște toate aces
te îndatoriri. Și, in
tr-o scrisoare pe care 
a trimis-o redac
ției noastre, arată că. 
din ură personală, 
directorul stațiunii i-a 
desfăcut contractul de 
muncă la sfîrșitul lunii 
aprilie a.c. Evident, nu 
aveam de unde să știm 
care sînt adevăratele 
cauze ce au dus la 
această sancționare se
veră și am adresat 
scrisoarea sa spre so
luționare Consiliului 
județean al sindicate
lor Argeș,

în campania agricolă 
din primăvara acestui 
an, se subliniază la în
ceputul răspunsului tri
mis redacției. S.M.A.- 
urile din județ au avut 
ca sarcină primordială 
să are în timp record 
suprafețele de teren 
rămase nearate în 
toamna anului 1976 din 
cauza timpului ploios. 
Nu toți mecanizatorii 
de la S.M.A. Stolnici 
au înțeles să ducă la 
îndeplinire această sar
cină. manifestînd grave 
acte de indisciplină, 
ca : întîrzieri de la 
program, 'lipsuri ne
motivate. consum de 
alcool în timpul pro
gramului, plecarea fără 
nici o aprobare din 
cîmp, de pe terenurile 
C.A.P., pentru execu
tarea de lucrări parti
culare etc. Conducerea 
S.M.A. a convocat o 
ședință extraordinară 
a consiliului oamenilor 
muncii, pentru anali
zarea cazurilor de in
disciplină și luarea 
măsurilor corespunză
toare, în spiritul legis
lației noastre socia
liste. S-a hotărit 
atunci diminuarea re
tribuției cu pînă la 10 
la sută, pe 1—2 luni, 
a unui număr de 10 
mecanizatori, iar 'lui

F.A. Motreanu. autorul 
sesizării, și Ilie D. 
loan, care au avut 
abateri grave si repe
tate de la regulamen
tul de ordine interioa
ră. li s-a desfăcut dis
ciplinar contractul de 
muncă. în răspuns se 
mai arată că. din de
clarațiile unor factori 
de răspundere de la 
S.M.A. Stolnici, rezultă 
că F.M. pleca din cîmp 
să are loturi ajută
toare. fără să aibă 
programate asemenea 
lucrări. Față de di
rectorul stațiunii și 
un reprezentant al 
D.G.A.I.A. a avut ieșiri 
necuviincioase. Se mai 
retine (dacă mai era 
nevoie — n.n.) că F.M. 
întîrzia ziinic de la 
program cîte 1—3 ore.

în cele din urmă 
sîntem informați că, 
analizîndu-se situația 
sa. împreună cu con
ducerea trustului, s-a 
hotărît anularea deci
ziei de desfacere a 
contractului de muncă 
și transferarea lui la 
S.M.A. Bîrla. cu indi
cația ca toate faptele 
comise să fie aduse la 
cunoștința colectivului 
de mecanizatori din 
secția unde va munci. 
Reamintim însă auto
rului sesizării ceea ce 
i s-a spus cu ocazia 
cercetărilor și anume 
ca ..'la noul loc de 
muncă să-si ducă 
exemplar la îndepli
nire obligațiile de ser
viciu. să lichideze in 
totalitate cu lipsurile 
din activitatea sa".

Președintele 
cooperativei 
n-a „sfințit 

locul"
Cooperativa agricolă 

de producție din co
muna Berteștii de Jos 
nu se situează printre 
cele mai bune unități 
din județul Brăila. Și 
nu întîmplător. Dintr-o 
amplă scrisoare sosită 
la redacția ziarului 
nostru aflăm că nu atit 
condițiile naturale, cît 
mai ales felul în care 
este condusă și gospo
dărită determină ca a- 
ceastă unitate să nu 
se dezvolte pe măsura 
posibilităților. în scri
soare se dădeau exem
ple concrete din care 
rezulta că în primul 
rînd președintele si o 
parte dintre membrii 
cooperatori sînt pre
ocupați mai muit de 
interesele lor perso
nale, neglijînd, bunul 
mers al C.A.P. Totoda
tă, se arăta că o sea

mă de cadre cu munci 
de răspundere, în 
frunte cu președintele, 
comit abuzuri în dauna 
bunului obștesc.

Sesizarea mai adu
cea la cunoștință că și 
secretarul comitetului 
comunal de partid și 
primar al comunei nu 
acordă suficient ajutor 
organizațiilor de bază 
P.C.R. ale cooperati
vei.

Comitetul județean 
Brăila al P.C.R. a dis
pus verificarea amă
nunțită a sesizării de 
către colegiul jude
țean de partid. Din 
capul locului se con
stată că președintele 
C.A.P., Ion Butnaru. 
n-a avut darul să „sfin
țească locul", respec
tiv. să-și îndeplinească 
bine atribuțiile. să 
muncească cu tragere 
de inimă pentru ca și 
cooperativa din Ber- 
tești să prospere. în 
perioada de cînd este 
președinte I. Butnaru. 
din ianuarie 1974, 
C.A.P. a obținut re
zultate slabe și ca ur
mare a condițiilor na
turale mai grele, dar. 
în mod deosebit, lipsu
rile se datoresc stilu
lui defectuos de muncă 
a’l consiliului de con
ducere al C.A.P., în 
frunte cu președintele.

Pe de altă parte, se 
arată în răspuns, unii 
membri cooperatori 
încalcă prevederile sta
tutului, avînd în pro
prietatea lor un număr 
mult mai mare de 
ovine — pînă la 60— 
80 de oi. însuși pre
ședintele are în pro
prietatea sa 34 de oi. 
Mai mult, unii mem
bri cooperatori, ca 
Gheorghe Oniciuc. Niță 
Drăgulin. Ștefan Dră- 
gulin ș.a. nu mal par
ticipă la muncă în 
C.A.P., ci se ocupă cu 
creșterea porcilor. Sînt 
încă unii care se si 
înfruptă din averea 
obștească.

Răspunsul clarifică 
și a'lte afirmații din 
sesizare, după care 
precizează că biroul 
comitetului județean 
de partid a hotărît 
sancționarea cu „mus
trare" a tov. Ion Duțu, 
secretar al comitetului 
comunal de partid și 
a lui Negoiță Ștefan, 
secretar al comitetului 
de partid din C.A.P. 
Bertești. în ceea ce-1 
privește pe Ion Butna
ru. președintele C.A.P., 
„s-a recomandat adu
nării generale să ia in 
discuție înlocuirea sa 
din funcția ce o are".

Asigurările - mijloace utile de prevedere
Printre numeroasele forme de 

asigurări facultative puse la dispo
ziția cetățenilor de către A.D.A.S. 
este și „asigurarea mixtă de viață".

Asigurarea mixtă de viață se 
practică și în alte trei variante, 
realizate prin extinderea protecției 
asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin majorarea cuantu
mului sumei asigurate.

Astfel, în „asigurarea familială 
mixtă de viață" se cuprind toti 
membrii familiei în vîrstă de la
5 ani la 60 de ani, oricare dintre 
aceștia puțind incasa suma asigu
rată.

Prin „asigurarea mixtă de viață 
și suplimentară de accidente", in 
cazul urmărilor accidentelor cuprin
se în asigurare, suma înscrisă în 
poliță se plătește majorată de
6 ori.

Prin „asigurarea mixtă de viață 
cu pensie pentru urmași" se garan
tează primirea eșalonată a unor 
sume de bani de către urmașii asi
guratului.

Asigurările menționate prezintă o 
serie de avantaje, dintre care enu
merăm :

• Sînt accesibile tuturor persoa
nelor în vîrstă de la 16 ani oină la 
60 de ani.

• Se pot contracta pe termene 
de la 5 la 20 de ani.

• Primele de asigurare sînt con
venabile, diferențiate in funcție de 
virsta persoanei ce se asigură, de 
durata asigurării și de suma asi
gurată și pot fi achitate și in rate.

• La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în poliță, 
sumele asigurate se majorează cu 
10 la sută.

• Asigurările participă la trage
rile de amortizare lunare și spe
ciale.

• Sumele cuvenite pentru cazu
rile de invaliditate permanentă 
parțială se plătesc majorate cu 25 
la sută.

Cea de-a șaptea „poartă" 
maramureșeană nu mi-o 
închipui ca fiind alta decît 
a ospeției. cunoscut fiind 
acest mare har al oameni
lor din nordul cel mai de 
nord al țării, trăsătura lor 
de leagăn și destin. Ce să 
admiri mai întîi în acest 
fabulos templu de îneînta- 
re și splendori al națiunii 
care este Maramureșul ?! 
Mierea liniștii și odihnei o 
afli din belșug în stațiuni
le Izvoarele. Borsa. locuri
le de agrement Stejarul, 
apa Sărată, barajul de la 
Strîmtori-Firiza și altele — 
adevărate oaze de sănăta
te și bucurii. Suind în Pie
trosul (2 305 metri altitudi
ne). drumețul de munte e 
răsplătit de frumusețile 
neasemuite pe care i le pun 
la picioare rezervațiile 
floristică, faunistică și ci
negetică (capra neagră a 
reluat în stăpînirea ei a- 
ceastă fabuloasă matcă ce 
îi aparține din timpi ime
moriali I). „Cimitirul ve
sel". magnifică operă de 
artă populară, a făcut din 
Săpința Maramureșului o 
adevărată Mecca a turis
mului cultural. Nesfîrșite

între 1943 și 1977, populația municipiului Baia Mare a crescut de peste patru ori: de la 24 326 la peste 100 000 de locuitori. Numai între anii 1960-1977 
S-au construit peste 20 000 de locuințe Foto : S. Cristian
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sînt bucuriile spirituale ce 
ți le oferă cu dărnicie-for
mele culturii si civilizației 
populare milenare miraculos 
păstrate în golful mitologic 
de datini si obiceiuri, a- 
ceste flori nepereche ale 
cugetului, simțirii și meș
teșugului oamenilor trăitori 
pe meleagurile de legendă 
și glorie ale Maramureșu
lui, pretutindeni prezente 
pe văile Marei, Izei, Vișeu- 
lui, Lăpușului, în satele din 
Chiuar și Codru. Casa de 
cultură a sindicatelor și 
sediul administrativ sînt 
doar două dintre edificiile 
superbe, de limpede armo
nie și expresie contempo
rană care sugerează fru
musețea și valoarea urba
nistică a orașului Baia 
Mare, așezare străveche cu 
fată eminamente modernă, 
în comunele Bogdan Vodă, 
Ieud. Șișești și atîtea alte
le cerul Maramureșului — 
considerat de pictori Ca 
avînd. cea mai pură trans
parentă si strălucire. — se 
sprijină pe turlele-săgeată 
ale bisericuțelor de lemn, 
aceste monumente de artă 
și geniu constructiv popu
lar. admirate de întreaga 
lume.

în ansamblul monumen
tal de la Moisei ridicat de 
Vida Gheza în cinstea celor 
29 tărani-patrioti. martiri 
ai nesupușeniei fată de co
tropitorii fasciști, avem un 
panteon al recunoștinței și 
glorificării virtuților de vi
tejie. jertfă, neîngenunche- 
re și eroism al oamenilor 
care populează această va
tră străbună. în care per
manenta și continuitatea 
românească vibrează cu 
deosebită puțere. Se întîm- 
plă astfel deoarece . dintre 
toate comorile amintite 
aici, cel mai statornic, mai 
durabil, mai deplin expre
siv rămîne Omul Maramu

reșului. această columnă de 
viată, din care se revarsă, 
ca dintr-un corn al abun
denței, toate nestematele 
maramureșene, exact cum 
strălucit o sugerează pro
verbul locului : ..Să sii 
mare nu-i mirare, / să sii 
om ii lucru mare...". Și 
tocmai omenia, statornicia 
în destin si în istoria nea
mului. nestinsa forță de 
creație materială si spiri
tuală. vocația dreptății și a 
ornării vieții cu frumuseți 
nepieritoare — acestea sînt 
virtuțile moral-caracterolo- 
gice ale maramureșenilor.

Am sugerat șapte „porți" 
maramureșene — din atî
tea altele posibile — cu de
liberatul gînd să realizăm, 
acum. în pragul sărbătorii 
de la 23 August, o pioasă 
și dreaptă rememorare a 
unui drum de succesive 
cîștiguri, așa cum o fac la 
ora de fată. în chip bine
meritat. toate județele 
României socialiste, indi
ferent de geografie, zare de 
tară sau punct cardinal. 
Este, dacă ne gîndim bine, 
Balada de august rostită 
coral de toate meleagurile 
românești, de întreg po
porul. în semn de glorifi
care a drumului neîntrerupt 
suitor pe care îl străbate 
patria socialistă, avînd la 
cîrmă conducătorul clarvă
zător și încercat — Parti
dul Comunist Român — 
mintea, inima și brațul o- 
perei pe care o edificăm 
sub soarele socialismului si 
avînd la orizont zorii co
munismului.

Maramureșul, căruia am 
dedicat rostirea noastră de 
azi. trăiește, muncește, gîn- 
dește. simte și visează în 
spațiul de viată, muncă, 
gînd. simțire si vis al con
stelației României, aflată 
la ora libertății cucerite.
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Dezbateri fructuoase, în spirit constructiv, 
pătroose de exigentă 

si responsabilitate muncitorească
Ieri au avut loc lucrările adunării 

reprezentanților muncitorilor din mu
nicipiul București, care și-a concen
trat întreaga atenție asupra a două 
obiective deosebit de importante. în
scrise pe ordinea de zi : analiza mo
dului in care se înfăptuiesc sarcinile 
de plan si angajamentele asumate in 
acest an de colectivele de oameni ai 
muncii din Capitală și in care se 
pregătește producția anului viitor, 
precum și desemnarea reprezentan
ților direct! ai oamenilor muncii din 
municipiul București în Consiliul na
tional al oamenilor muncii.

Din capul locului, se poate spune 
că — atît prin complexitatea proble
melor aduse în dezbatere de infor
marea prezentată de primul secre
tar al Comitetului municipal de 
partid București, cit mai ales prin 
spiritul deschis, exigent si res
ponsabil al discuțiilor, prin optica 
novatoare, plină de dinamism, pe 
care și-a propus să o imprime în 
activitatea practică imediată — aceas
tă adunare a reprezentanților mun
citorimii bucurestene a oferit o 
ilustrare dintre cele mai vii a carac
terului revoluționar, profund demo
cratic. al măsurilor pe care condu
cerea partidului, secretarul său gene
ral le-au initiat cu privire la creș
terea rolului instituțiilor democra
tice — adunările generale si consi
liile oamenilor muncii — in viata 
economică și socială a tării. Modul 
responsabil si profund angaiant al 
acestei ample analize, efectuate în 
spiritul indicațiilor cuprinse in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Congresul consiliilor oa
menilor muncii, cunoașterea si stăpî- 
nirea problemelor organizării si con
ducerii concrete a activității econo
mice. izvorîte dintr-o experiență ce 
se poate dobîndi numai în ..focul 
viu" al muncii productive, prospeți
mea si ascuțimea observațiilor si 
opiniilor exprimate cu acest prilej, 
spre a pune cît mai bine în evi
dentă liniile de forță ale activității 
viitoare, confirmă astfel încă o dată 
adevărul — cu atîta pregnantă su
bliniat de secretarul general al par
tidului — potrivit căruia clasa mun
citoare stle să conducă și să gospo
dărească cu înaltă competentă în
treaga noastră economie socialistă.

Punctul de pornire a dezbaterilor 
desfășurate în cadrul adunării l-a 
constituit, desigur, bilanțul celor 1 
luni ale anului. încheiat cu o produc
ție globală industrială suplimentară 
de peste 1,9 miliarde lei. depășirea 
planului la productia-marfă cu 1,1 mi
liarde lei — concretizată în reali
zarea peste prevederi a 1 023 tone 
țevi din otel. 12 500 kW motoare 
electrice. 1 660 tone utilaje tehnolo
gice. produse ale industriei electro
nice și electrotehnice în valoare de 
153 milioane lei. 720 mii mp țesături 
si a altor produse necesare econo
miei naționale — concomitent cu 
depășirea planului productivității 
muncii cu 2,7 la sută, a sarcinilor 
de export cu 10,4 la sută si economi
sirea a 6 950 tone metal, 61500 tone 
combustibil conventional si 56 900 
MWh energie electrică. Aceste suc
cese. realizate în pofida pagubelor 
mari provocate de cutremurul de la 
4 martie, reflectă în mod elocvent 
activitatea rodnică desfășurată de 
consiliile oamenilor muncii pentru 
valorificarea mai bună a potențialu
lui productiv al unităților economice, 
preocuparea lor susținută pentru ex
tinderea si generalizarea unui evan
tai larg de initiative muncitorești.

Dar. dincolo de cifrele si datele 
unei asemenea retrospective, proble
ma principală care s-a dovedit că îi 
interesează în mod deosebit pe'cei 
care au participat la adunare a fost 
aceea de a vedea dacă rezultatele ob
ținute se situează sau nu cu adevărat 
la nivelul posibilităților de care dis
pun fiecare întreprindere în parte sl 
economia Capitalei in ansamblul său. 
Și. pentru că in adunare se aflau oa
meni pe care-i găsim prezenti tot 
timpul în avanposturile bătăliei cu 
comoditatea, automultumirea si ru
tina. concluzia că pretutindeni era sl 
mai este încă suficient loc pentru 
mai mult si mai bine s-a impus, 
aproape de la sine, ca un adevăr ce 
nu mai are nevoie de nici o de
monstrație. Această concluzie merită 
subliniată cu atît mai mult cu cit. 
așa cum s-a desprins din întreaga 
dezbatere, pretutindeni, astăzi, dato

ria de a produce mai mult si mal 
bine, de a realiza si depăși sarcinile 
de plan, este privită ca o opțiune 
fermă a tuturor oamenilor muncii 
pentru ridicarea continuă a propriu
lui lor nivel de trai. în cadrul dezba
terii s-au rostit limpede opinii, s-au 
exprimat păreri si sugestii care au 
pus astfel puternic în lumină înțele
gerea organică a faptului că măsurile 
ce s-au luat si se vor lua în conti
nuare pentru creșterea nivelului nos
tru de trai trebuie să aibă o bază te
meinică în sporirea continuă a pro
ducției si a eficientei ei. in dezvol
tarea accelerată a intregii economii.

Din multitudinea problemelor afla
te în dezbatere s-au desprins, ca un 
fir roșu, cele referitoare la creșterea 
mai accentuată a productivității mun
cii, factor decisiv pentru înfăptuirea 
angajamentului asumat de oamenii 
muncii din Capitală de a realiza in 
actualul cincinal o producție supli
mentară de 25 miliarde lei. Pe bună 
dreptate, chiar în informarea pre
zentată. s-a criticat faptul că ritmul 
creșterii productivității muncii n-a 
tinut pasul cu gradul tot mai înalt 
de înzestrare tehnică a întreprinde
rilor, realizările din cele 7 luni fiind 
sub nivelul angajamentului de 3,3 la 

ÎN CENTRUL DEZBATERILOR:
• Realizarea exemplară a planului și angaja

mentelor din acest an, în condiții de eficiență 
economică superioară

• Problemele pregătirii temeinice a producției 
anului viitor

• înfăptuirea programului de creștere mai ac
celerată a nivelului de trai adoptat de partid

• Alegerea reprezentanților muncitorilor în 
Consiliul național al oamenilor muncii

sută, creșterea suplimentară pe în
tregul an la acest indicator. în mod 
critic și autocritic, numeroși vorbi
tori au arătat că rămînerile în urmă 
în această privință au fost generate 
de insuficienta preocupare a unor 
consilii ale oamenilor muncii pentru 
mecanizarea Și automatizarea unor 
operații mari consumatoare de ma
noperă, sporirea eficientei acțiunii 
de autoutilare, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei în muncă. Pe lin
gă toate acestea. în multe interven
ții s-a remarcat că importante re
zerve de creștere a productivității 
muncii, care pot Și trebuie să fie cît 
mai repede valorificate, există în do
meniul organizării producției și a 
muncii, folosirii mai bune a mași
nilor și utilajelor, a timpului de lucru.

O altă problemă care a făcut o- 
biectul unor dezbateri aprofundate 
în adunare este aceea a reducerii 
permanente a costurilor de producție 
și, in principal, a cheltuielilor ma
teriale, subliniindu-se cu deplin te
mei că în acest domeniu există încă 
un cîmp larg de acțiune în fiecare în
treprindere. că aici trebuie să-și gă
sească materializarea spiritul gospo
dăresc Și inițiativele muncitorești în 
utilizarea cu chibzuință a materiilor 
prime Și materialelor, în reintrodu
cerea în circuitul productiv a mate
riilor prime secundare. în redu
cerea consumurilor de energie elec
trică și combustibili. Participants la 
adunare au insistat asupra înfăptuirii 
sarcinilor în aceste domenii, rele- 
vînd că pe această cale se asigură re
surse pentru ridicarea nivelului de trai.

Puternica industrie a Capitalei, 
care în ultimii ani a cunoscut o ac
centuată orientare spre dezvoltarea 
unor sectoare productive din ramu
rile de vîrf. beneficiază în continua
re de importante fonduri de investi
ții. De aceea, un capitol distinct în 
cadrul dezbaterilor l-a constituit a- 
nalizarea modului în care se înfăp- 

, tuiesc sarcinile în acest domeniu.
S-a relevat că, deși pină la 1 august 
au fost puse în funcțiune 40 de ca
pacități de producție, din care 11 
înainte de termen, pe unele șantiere 
ritmul de lucru nu este satisfăcător. 
Este demn de subliniat că atît con
structorii, cît Și beneficiarii, anali- 
zînd propriile deficiențe, s-au anga
jat ca printr-un efort comun, prin- 
tr-o puternică mobilizare a tortelor, 

să recupereze integral pînă la sfîr- 
șitul anului restanțele, să asigure 
punerea în funcțiune la termen a 
tuturor capacităților prevăzute.

Se. cuvine să subliniem în mod 
deosebit că adunarea a jalonat 
un program clar si concret de 
acțiune pentru asigurarea înde
plinirii exemplare a sarcinilor 
substantial sporite ce revin unități
lor economice în anul viitor. In a- 
ceastă ordine de idei, vorbitorii 
au cerut ca. încă de ne acum, 
conducerile întreprinderilor. cen
tralelor si ministerelor să ia mă
suri ferme pentru ca, printr-un efort 
conjugat, să găsească rezolvări cores
punzătoare unor probleme de mare 
importantă, cum sînt aprovizionarea 
tehnico-materială, nominalizarea și 
contractarea integrală a producției, 
fundamentarea programului de inves
tiții.

Adunarea a desemnat pe reprezen
tanții direct) ai oamenilor muncii din 
Capitală in Consiliul national al 
oamenilor muncii: Gheorghe Buruc. 
lăcătuș la întreprinderea „23 August", 
Erou al Muncii Socialiste; Virginia 
Bolocan, tehnician la întreprinderea 
„7 Noiembrie"; Tomel Bădulescu, 
maistru la întreprinderea „Autobu

zul"; Petrache Bantaș, maistru la 
Trustul de lucrări hidrotehnice spe
ciale; Tudor Bălan, modeller la în
treprinderea „Semănătoarea"; Ștefan 
Biro. maistru la întreprinderea 
„Transcom"; Anica Ceas, muncitoare 
la întreprinderea de panificație „Ti
tan"; Marin Cîrstea, maistru la în
treprinderea de bere Rahova ; Ilie 
Ciucă, șef de echipă la Grupul 
de șantiere constructii-montaj nr. 2; 
Vasile Dumitrache, maistru la 
trustul „Energomontaj"; Jeana Du
mitrescu. maistru la întreprinderea 
de mecanică fină: Ion Drăgan, 
maistru la întreprinderea „Policolor"; 
Virgil Dutică, șef de coloană la în
treprinderea „Metroul" București; 
Elena Florea. muncitoare la Grupul 
de șantiere constructii-montaj nr. 7; 
Nicolae Florea. maistru la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivita ro
șie"; Gheorghe Gheorghiu, electri
cian la întreprinderea de utilaje dru
muri și poduri Otopeni: Darie Golo
gan, tehnician Ia Trustul de con
structii-montaj reparații pentru in
dustria chimică: Gheorghe Geantă, 
maistru la întreprinderea „Danubia
na"; Steliana Ghirnic, muncitoare la 
întreprinderea de construcții prefa
bricate din beton București: Elena 
Gropoșilă. muncitoare la întreprin
derea „CESAROM" ; Gabriela Ilie, 
ajutor de maistru la întreprinderea 
de confecții si tricotaje; Ion Isac, 
maistru la Trustul de construcții 
industriale și agrozootehnice ; Eli- 
sabeta Iliescu, muncitoare la întreprin
derea de medicamente; Constantin 
loja, maistru la întreprinderea „La- 
romet": Gheorghe Iordan, muncitor 
la întreprinderea de instalații mon
taj izolații: Gheorghe Luca, șef de bri
gadă la întreprinderea de construcții 
soeciale industriale și montaj ; Ni
colae Lazăr, frezor la întreprinderea 
de mașini grele ; Stelian Mureșanu, 
cazangiu, șef de echipă la întreprinde
rea do mașini grele: Floarea Mata- 
che, ajutor maistru la întreprinderea 
„Tricodava" ; Marcel Meltei, mecanic 
la Atelierele centrale I.T.B. ; Gheor
ghe Moraru, șef de echipă la Grupul 
de șantiere constructii-montaj nr. 5, 
Erou al Muncii Socialiste ; Ioana 
Nae. muncitoare Ia întreprinderea fi
latura românească de bumbac ; Mi- 
halache Niculescu, muncitor la în
treprinderea de mașini-unelte și a- 
gregate ; Maria Petre, șef de atelier 

la întreprinderea „Tînăra gardă" ; 
Gheorghe Pirvan, electrician la în
treprinderea „Automatica" ; Ana 
Pleșa, muncitoare la întreprinderea 
„Biofarm" ; Constantin Plaveti, șef 
de echipă la Trustul de construcții 
industriale ; Zoia Pîrvu, muncitoare 
la întreprinderea industria bumbacu
lui ; Didina Pogăciași. ajutor maistru 
la întreprinderea chimică română ; 
Ionel Radu can, șef de atelier la în
treprinderea „Electronica". Erou al 
Muncii Socialiste ; Constantin Ro- 
șioru, maistru principal la întreprin
derea „Electrocentrale" ; Nicolae 
Ruse, conducător auto la Autobaza 1 
Titan ; Chiriță Rusu, șef de echipă 
la Grupul de șantiere construcții- 
montaj nr. 4 ; Tănase Sandu, maistru 
la întreprinderea „Vulcan" ; Ion 
Soare, șef de echipă la trustul ,,E- 
nergoconstrucția" ; Dorina Spirea, 
muncitoare la întreprinderea de în
călțăminte „Dîmbovița" ; Stelian 
Șerbu, șef de echipă la Combinatul 
de industrializare a lemnului Pipera; 
Dumitru Ștefan, maistru la Centrala 
de construcții căi ferate ; Stan Ște
fan, laminator la întreprinderea „Re
publica" ; Eleonora Topirceanu, 
muncitoare la întreprinderea de cal
culatoare electronice; Gheorghe Tin- 
că, șef de brigadă la Grupul de șan
tiere constructii-montaj nr. 3 ; Ni
colae Țîrlea, instructor mecanic la 
Regionala căi ferate ; Radu Trăistaru, 
muncitor la Trustul de instalații 
montaj ; Petruța Vasilescu, munci
toare la întreprinderea de produse 
zaharoase ; Nicolae Verenca, șef de 
echipă la depoul „Nitu Vasile" al în
treprinderii de transporturi București.

Luînd cuvîntul. în încheierea adună
rii, tovarășul Ion Dincă. prim-secre- 
tar a) Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. a subliniat necesita
tea îmbunătățirii activității consilii
lor oamenilor muncii — expresie vie 
a democrației muncitorești — și a 
insistat, iprintre altele, asupra ne
cesității. ca. în centrul preocu
părilor pentru perfecționarea con
tinuă a întregii activități economi
ce din fiecare întreprindere, să se 
situeze îndeplinirea riguroasă a pre
vederilor de plan la producția fizică, 
onorarea la termen a tuturor contrac
telor. O asemenea cerință este cu atît 
mai imperioasă cu cît. în prezent, o 
serie de unităti. deși au îndeplinit si 
depășit chiar planul la producția glo
bală. totuși ele înregistrează rămîneri 
în urmă în realizarea unor sortimen
te prevăzute in plan. De aceea, consi
liile oamenilor muncii din unitățile 
respective trebuie să ia măsuri ferme 
pentru recuperarea tuturor restante
lor la aceste produse, astfel incit, pe 
lingă îndeplinirea exemplară a planu
lui. înfăptuirea angajamentului oame
nilor muncii din Capitală, de a rea
liza în acest an o producție suplimen
tară de 3,2 miliarde lei. să se regă
sească în produse cerute de econo
mia națională. In continuare, vorbito
rul. referindu-se la modul în care 
acționează in momentul de fată consi
liile oamenilor muncii pentru trans
punerea în viată a sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile adoptate de Con
gresul consiliilor oamenilor muncii, 
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a subliniat că aceste orga
nisme de conducere colectivă trebuie 
să manifeste o preocupare mereu 
sporită pentru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de viată ale celor 
ce muncesc. în acest context, s-a ară
tat că organizația de partid a Capi
talei. locuitorii orașului sînt puternic 
mobilizați pentru realizarea progra
mului de construcții de locuințe si o- 
biective social-culturale. în paralel cu 
terminarea grabnică a acțiunii de 
consolidare a imobilelor afectate de 
cutremur. în vederea redării funcțio
nalității. acestora. așa cum a indicat 
secretarul general al partidului.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participantii la adunare au a- 
doptat textul unei telegrame adresate 
C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. prin care 
își exprimă atașamentul deplin la 
întreaga politică internă si externă 
a partidului, hotărîrea lor neabătută 
de a-și spori contribuția, printr-o 
muncă tot mai rodnică, la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Dumitru TÎRCOB 
Dan CONSTANTIN

ROADE 

ALE GlNDIRII

TEHNICE ROMÂNEȘTI

Prezentăm în continuare alte creații tehnice ale in
dustriei noastre din actualul cincinal, denumit cinci
nalul afirmării puternice a revoluției tehnico-știinti- 
fice. Ca Și produsele prezentate anterior la rubrica 
noastră, acestea se situează la nivelul realizărilor 
valoroase pe plan mondial, avînd performanțe

tehnico-economice superioare. Ele demonstrează po
tențialul gindirii tehnico-științifice românești, fiind 
rodul colaborării specialiștilor din diferite unități de 
cercetare și inginerie tehnologică cu muncitorii, mai
ștrii, tehnicienii și inginerii din întreprinderi.

Tractorul agricol articulat de 180 cai putere

CONCEPȚIA. Proiectul a fost 
realizat de Institutul de cercetări si 
proiectări pentru automobile si 
tractoare din Brașov, în colaborare 
cu specialiștii de la Centrala in
dustrială de tractoare și mașini 
agricole si de la întreprinderea de 
tractoare si mașini agricole din 
Craiova.

ASIMILAREA. Noul tip de trac
tor — cel mai puternic realizat 
vreodată în România — a fost asi

Transformatorul bloc 
de 400 MVA

CONCEPȚIA. Proiectul transfor
matorului bloc de 400 MVA — 400/ 
24 kilovolti aparține unui co
lectiv de la Institutul de cerce
tări și proiectări „Electropu- 
tere" Craiova. De menționat că 
specialiștii întreprinderii „Electro- 
putere" au primit concomitent și 
oferta a patru firme din vest, cu 
o tradiție recunoscută în construc
ția de transformatoare. Proiectul 
românesc a avut prioritate, intru- 
cît a oferit soluții originale, cu 
consumuri de materiale si volum 
de pierderi mai reduse.

ASIMILAREA în fabricație s-a 
făcut la cunoscuta întreprindere cra- 
ioveană „Electroputere". pînă acum 
livrîndu-se un șir de asemenea 
transformatoare centralelor termo
electrice de la Rovinari si Turceni.

CARACTERISTICI ȘI EFECTE 
ECONOMICE. Transformatorul bloc 
de 400 MVA reprezintă cel mai 
mare produs electrotehnic româ
nesc. Cu un asemenea transforma
tor gigant — cîntăreste peste 350 
de tone — se poate transmite o 
energie echivalentă cu cea produsă 
simultan de hidrocentralele de la 
Bicaz si Argeș. Asemenea trans
formatoare bloc sint destinate ma
rilor obiective hidro si termoener- 
getice ale tării. Asimilarea lor si 
a altor tipuri de transformatoare în 
tară permite reducerea unor im
porturi costisitoare și, deci, econo
misirea unor importante fonduri 
valutare.
________________________________ 

milat în fabricația de serie la în
treprinderea de tractoare si mașini 
agricole din Craiova.

CARACTERISTICI ȘI EFECTE 
ECONOMICE. Tractorul agricol ar
ticulat de 180 cai putere are para
metrii tehnico-economici superiori 
tractoarelor similare, de aceeași pu
tere. fabricate pe plan mondial. 
Puterea de tracțiune realizată de 
acest tractor (7 600 kg/forță) face 
posibilă executarea unor lucrări 

agricole — arături — cu pluguri 
cu 7 pină la 10 brazde, la o viteză 
de 5.8 km. puțind executa 11,5 ha 
arături pe zi, De asemenea, poate 
folosi la discuit utilaje cu lățimea 
de 6,4 m. iar la însămințări — se
mănători .cu 48 de rinduri. Tracto
rul de 180 cai putere — ce poate 
fi folosit la întregul complex de 
lucrări agricole — asigură o pro
ductivitate a muncii de peste 3 ori 
mai mare fată de tractorul de 
65 CP.

APĂ PLANTELOR - DISTRIBUITĂ RATIONAL, FĂRĂ RISIPĂ !
Se impun supravegherea permanentă a instalațiilor, controlul sistematic al calității lucrărilor de irigații

Recoltarea florii-soarelui

Sistemele de irigații au un regim 
strict de exploatare. Ideea esențială 
este ca în 12—14 zile, cît este pe
rioada de revenire cu udări pe ace
leași suprafețe, deficitul de umidi
tate din sol să nu scadă sub valoa
rea unei norme de udare, care în 
medie este de 600—800 mc de apă 
la hectar. Pentru aceasta se cer să 
fie respectate cu strictețe unele re
guli cum sint : administrarea inte
grală a normelor de apă stabilite de 
specialiști, menținerea aripilor pe o 

Prin buna funcționare a sistemelor de irigații, la I.A.S. Niculițel — Tulcea se asigură administrarea uniformă a apei 
(fotografia din stingă). A sărit o garnitură și apa curge gîrlă — la ferma Lăstuni a C.A.P. Rîndunica (fotografia din 

dreapta)

poziție de udare timp , de 10 ore, 
mptarea aripilor de aspersiune de 
două ori pe zi și urmărirea perma
nentă a calității udărilor pentru ca 
apa să fie administrată uniform, pe 
fiecare metru pătrat de teren.

Din păcate, aceste reguli de ex
ploatare a sistemelor de irigații nu 
se respectă în toate unitățile agri
cole. „Noi asigurăm apă suficientă 
pe rețeaua de canale și presiunea 
cerută la fiecare hidrant — ne spu
nea tovarășul Anghcl Vasian. direc

torul întreprinderii de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
din județul Tulcea. Problema cea 
mai stringentă este acum ca apa sâ 
fie folosită cît mai uniform, pentru 
ca pe unele terenuri să nu se dea 
mai multă apă. iar pe altele să nu 
ajungă deloc". în acest domeniu 
insă există abateri de la regulamen
tul de exploatare. în unele unități 
agricole, cum sînt I.A.S. Baia, coo
perativele agricole Cataloi și Agi- 
ghiol și I.P.I.L.F. Tulcea, specialiștii 

de la I.E.L.I.F. Tulcea au gă
sit multe neregularități : presiune 
scăzută pe aripile de udare, multe 
aspersoare sărite, blocate sau înfun
date, conducte îmbinate neetanș, 
care conduc la o slabă calitate a 
udărilor și. în final, la risipă de apă. 
Din această cauză pe unele parcele 
plantele se dezvoltă viguros, iar pe 
altele — suferă din lipsa apei. Pen
tru asemenea neajunsuri conducerile 
și specialiștii din aceste unităti au 
fost sancționați. Numai că sanc
țiunile de orice fel nu pot compensa 
lipsa apei, datorită irigării neuni
forme.

Mare risipă de apă se face și la 
irigarea pe brazde. Și aceasta de
oarece în unele unități nu se res
pectă regulamentul de exploatare al 
sistemului de irigații. La I.A.S. M. 
Kogălniceanu, cooperativele agricole 
Beștepe, Agighiol, Nufărul, Valea 
Nucarilor, la seturile de conducte 
din cauciuc butii nu s-au montat 
regulatoarele de debit. Din această 
cauză, la care se adaugă și lipsa de 
supraveghere, în loc de 900—1 000 
mc de apă la hectar se administrea
ză norme duble. Bineînțeles, cea mai 
mare parte din această apă se pierde 
pe la capătul brazdelor, inundînd 
drumurile și băltind pe terenurile 
mai joase. Dimineața, la ieșirea din 
comuna M. Kogălniceanu, asfaltul 
șoselei spre Constanța părea ca și 
cum abia fusese stropit. Toată apa 
se scurgea de pe terenurile I.A.S. M. 
Kogălniceanu, unde în timpul nopții 

porumbul a fost Irigat prin brazde, 
fără ca cineva să supravegheze lu
crările.

La cooperativa agricolă Lăstuni, 
pe terenurile fermei Rîndunica, a 
sărit o garnitură de la un hidrant, 
în.trucit îmbinarea nu s-a făcut 
corect. Se mai întîmplă. și tocmai de 
aceea au fost constituite echipe de 
intervenție pentru înlăturarea opera
tivă a defecțiunilor. Numai că, tre- 
cînd pe acolo, brigadierul Vergii 
Lungu a găsit o soluție mai „origi
nală" : a îndesat un braț de lucerna 
peste fisură, după care, mulțumit de 
ispravă, și-a văzut de treabă. Rezul
tatul ? Apa se pierdea în contihuare. 
iar presiunea pe conductele îngropa
te. a scăzut, la aspersoare ajungînd 
apă mai putină.

Se desprinde necesitatea suprave
gherii permanente a instalațiilor de 
irigații, asigurării calității udărilor, 
pentru evitarea oricărei risipe de apă. 
Trebuie combătută energic părerea 
unor specialiști din agricultură, po
trivit căreia, o dată montate aripile 
de udare sau conductele de butii, a- 
cestea pot fi lăsate să funcționeze 
singure, fără supraveghere. Se im
pune deci ca. zi și noapte, specialiș
tii. motopompistii, udătorii să urmă
rească și să asigure irigarea culturi
lor în condiții de maximă calitate, 
astfel ca fiecare litru de apă pom
pat în sistem să ajungă la rădăcina 
plantelor.

Aurel PAPADIUC

(Urmare din pag. I)

fectionări de ordin constructiv, pre
cum și precizări referitoare la re
glarea Si folosirea judicioasă a com
binelor si echipamentelor în funcție 
de starea lanurilor, de condițiile lo
cale specifice. Important este ca toa
te acestea să fie cunoscute de către 
mecanicii si mecanizatorii din S.M.A. 
și I.A.S. pentru ca. pretutindeni, 
floarea-soarelui să poată fi recoltată 
la timp, să se înlăture cu desăvîrșire 
situațiile întîlnite anii trecuti cînd. 
din cauza nereglării corecte a com
binelor, ș-au înregistrat pierderi : se
mințe rămase în capitule, spargerea 
si degradarea calitativă a acestora.

Alegerea momentului optim pentru 
începerea recoltării este de fapt 
unul dintre primele elemente de care 
depinde înlăturarea pierderilor de se
mințe. în legătură cu aceasta dr. 
Cristian Hera. directorul științific al 
Institutului de cercetări pentru ce
reale si plante tehnice Fundulea. re
comandă să se efectueze recoltarea 
atunci cind semințele ajung la ma
turitate deplină, pentru a se evita 
atît scuturarea în cazul depășirii a- 
cestei faze, cît Si dificultățile în ceea 
ce privește conservarea celor cu un 
procent prea mare de umiditate. E- 
sential este ca specialiștii să contro
leze zilnic starea lanurilor, să decidă 
cind si unde să inceapă recoltatul, cu 
ce mijloace si in cit timp să se în
cheie lucrarea. întrucît floarea-soa
relui constituie una din culturile pre
mergătoare favorabile pentru grîu. se 
cere să se acorde prioritate recoltării 
si eliberării terenurilor cu această 
destinație.

Calitatea semințelor de floarea- 
soarelui depinde. în mare măsură, de 

organizarea recoltării si depozitării 
separate a fiecărui hibrid cultivat 
La cooperativa agricolă Gheorghe 
Doja. județul Ialomița, de pildă, pen
tru a asigura coacerea uniformă a 
capitalelor, echipe de cooperatori 
crestează tulpinele plantelor" mal 
verzi în partea superioară a acestora 
întrerupînd vegetația. Este o metodă 
simplă care, aplicată cu discernămint 
acolo unde este necesar si există su
ficiente brațe de muncă, asigură coa
cerea uniformă si păstrarea semințe
lor în bune condiții.

Condițiile specifice din această 
vară, caracterizate prin lipsă de pre
cipitații și arșiță prelungită, au grăbit 
coacerea florii-soarelui, ceea ce im
pune recoltarea mai de timpuriu în 
comparație cu anii precedenti. De 
aceea, se cere să fie grabnic încheiate 
pregătirile, iar acolo unde specialiștii 
constată că lanurile au ajuns la ma
turitate deplină, recoltatul să înceapă 
fără întîrziere. în timpul scurt cît a 
mai rămas pînă la declanșarea din 
plin a recoltatului trebuie făcută cu 
cea mai mare atentie instruirea me
canizatorilor privind regulile tehnice 
care se cer respectate, reglarea co
rectă a combinelor și echipamentelor 
și pregătite spatiile de depozitare a 
recoltei. Esențial este să se consti
tuie formații de lucru specializate 
în cadrul fiecărui consiliu inter- 
cooperatist, care să lucreze pe 
întreaga durată a zilei lumină, 
în două schimburi, pentru a fo
losi integral capacitatea de lucru a 
utilajelor. La fel de important este să 
se recolteze manual toate suprafețele 
de floarea-soarelui unde nu se pot 
folosi mijloacele mecanice, astfel in
cit să se evite pierderile, orice risipă.
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ÎN PREGĂTIREA NOULUI AN UNIVERSITAR

Mai multă preocupare, 
mai mult spirit de inițiativă!

RAID ÎN CENTRELE UNIVERSITARE CLUJ, IAȘI
CLUJ : „Noul an univer

sitar ne va găsi bine pre
gătiți" — afirmă tov. Du
mitru Cipleu, secretar ad
junct cu probleme organi
zatorice al comitetului de 
partid pe centrul universi
tar, care ne-a însoțit in 
raidul nostru. Și situația de 
pe teren pare să confirme 
această afirmație.

Incepînd cu acest an de 
învățămint, se încheie pri
ma etapă de deplasare a fa
cultății de mecanică pe 
platforma industrială a mu
nicipiului. După cum ne in
formează conf. dr. ing. A- 
lexandru Catarig, prorector 
al Institutului politehnic, 
la dispoziția studenților se 
vor afla 8 800 mp noi spa
tii de învățămint — amfi
teatre și săli de cursuri — 
o sală de sport și un cămin 
cu 960 locuri. La realizarea 
acestor obiective, perma
nent, alături de constructori 
au muncit in medie zilnic 
100 de studenți, contribuind 
astfel la accelerarea lucră
rilor și situarea lor în 
grafice. De asemenea, se 
încadrează in termen si ac
țiunea de dotare cu noi 
utilaje și aparate necesare 
procesului de învățămint, 
pentru procurarea cărora 
s-au cheltuit, pînă în pre
zent, 15,1 milioane lei. In ce 
privește căminele, au fost 
încheiate reparațiile interi
oare la 4 din cele 7 cămine 
ale institutului ; în cămări
le cantinei complexului stu
dențesc „Observator" au 
fost conservate mii de kilo
grame de legume, fructe 
etc.

La Universitatea „Babeș- 
Bolyai" se lucrează din 
plin la amenajarea a 7 noi 
amfiteatre pentru studenții 
facultăților de științe eco
nomice, biologie-geografie 
și matematică. Din cele 12 
cămine aflate în adminis
trație, 7 au și fost complet 
dotate cu mobilier și lenje
rie, s-a încheiat revizia in
stalațiilor de încălzire. Ac
tivitate intensă și pe șantie
rul cantinei din complexul 
studențesc „Hașdeu". care 
va fi gata la 10 septembrie; 
între timp gospodarii se o- 
cupă de umplerea cu provi
zii a magaziilor.

Și o noutate : la sfîrșitul 
lunii august va fi dat in 
folosință un nou cămin, în

exclusivitate pentru 150 fa
milii de studenți. (Nicolae 
Vcreș).

IAȘI : „Este prevăzut un 
mare volum de lucrări — 
avem nevoie de ajutor mai 
susținut din partea benefi
ciarilor" — declară con
structorul. Intr-adevăr, în 
afara spatiilor noi ce ur
mează a fi date în folosin
ță, șînt în curs numeroase 
lucrări pentru înlăturarea

lucru pentru lotul de fini
saje, clar menționează — pe 
bună dreptate — că are 
nevoie de ajutorul benefi
ciarilor — studenții, pentru 
a grăbi ritmul lucrărilor. 
Ajutor nu pe hîrtle, ci. e- 
fectiv, pe șantier. Preciza
rea nu este întîmplătoare. 
Initial. înainte de vacanță, 
se stabilise, la toate insti
tuțiile de învățămint supe
rior, ca studenții, prin ro
tație, să participe la lucră

Numeroase sînt, in aceste zile, problemele 
cu care sînt confruntați gospodarii instituții
lor de învâțămînt superior din centrele uni
versitare ale țării : amenajarea și darea în 
funcțiune a 11 900 m p spații noi de invâ- 
țâmînt, concomitent cu repararea celor ava
riate de seism, reverificarea și îmbogățirea 
zestrei didactice a laboratoarelor, cabinete
lor și atelierelor, construirea și dotarea unor 
cămine noi cu 8 500 de locuri, pregătirea și 
aprovizionarea cantinelor etc. Publicăm în 
grupajul de față relatări ale corespondenților 
noștri din Cluj, lași, și Galați, prezenți pe 
șantierele pregătirilor noului an universitar.

avariilor pricinuite con
strucțiilor universitare de 
seismul din 4 martie. Care 
este situația concretă, pe 
teren 1

La Institutul de medicină, 
constructorii au și terminat 
lucrările la noul amfitea
tru cu 300 locuri și la sala 
de curs cu 80 locuri. Echi
pe de constructori de la 
unități specializate lucrează 
bine și repede la repararea 
corpului A al Universității, 
a corpurilor B și F ale In
stitutului politehnic, la can
tina nr. 1 a Institutului de 
medicină etc.

în schimb, la noul cămin 
cu 1200 locuri al Institu
tului politehnic, cea mai 
importantă investiție din 
acest sector, nu sînt gata 
nici măcar lucrările de 
structură. Ing. Ion Mihăilă, 
șeful punctului de lucru al 
Trustului de construcții, 
promite că va da front de

rile de reparații șl curățe
nie, cel puțin la cămine și 
cantine. Se pare însă că 
„planificarea" s-a făcut 
doar pe hîrtie și a rămas 
în dosarele Asociațiilor stu
denților, pentru că în afară 
de cîțiva studenți de la 
facultățile de construcții și 
electrotehnică, alți studenți 
nu se întîlnesc pe șantiere
le universitare. Și nu se 
poate spune că n-ar fi la 
fiecare facultate suficientă 
treabă de făcut pentru a-i 
ajuta pe meseriașii califi
cați la reparații și curățe
nie — lucrări executate, 
pină acum, abia în propor
ție de 20—25 la sută. (Ma- 
nole Corcaci).

GALAȚI : „Se lucrează 
In ritm de... melc. Uine e 
de vină Vizitînd șantie
rul de la Facultatea de 
mecanică, am fi îndreptă
țiți să dăm vina pe con-

Șl GALAȚI
structor. Parterul și etajul 
I al aripii de nord erau 
deja pregătite pentru înce
perea efectivă a reparații
lor. Dai' în ziua respectivă, 
împreună cu maistrul Ion 
Pilaf, de la Șantierul I al 
Trustului de construcții, nu 
se aflau decît 4 muncitori 
calificați, plus 7 studenți 
temporar angajați, evident, 
necalificați. Nu este mai 
puțin adevărat că nici be
neficiarii. vreo 40 de stu
denți, aflați la lucru nu 
prea știau ce au de făcut. 
La cămine nu am întîlnit 
nici un student, deși lucră
rile de reparații curente și 
curățenie nu sînt făcute 
nici pe jumătate. Deci și 
beneficiarul are partea sa 
de vină.

Că se poate și altfel o 
demonstrează situația de 
pe șantierele pregătitoare 
ale Universității. Grupuri 
de studenți, circa 100 pe zi, 
alături de cadre didactice, 
ajută la operațiile de dega
jare pentru a crea front de 
lucru muncitorilor califi
cați. Secția construcții civi
le a Universității a execu
tat, cu forțe proprii, pro
iectul de rezistență pentru 
consolidarea clădirii Facul
tății de industrie alimenta
ră și tehnica pescuitului ; 
în plus, unii studenți ai 
Universității s-au încadrat 
ca muncitori sezonieri ne
calificați pe șantierele de 
construcții destinate învfiță- 
mîntului superior. (Dan 
Plăeșu).

★
Apropierea cu pași repezi 

a deschiderii noului an 
universitar face necesară o 
mobilizare mai amplă și cu 
mai mult spirit gospodăresc 
a tuturor forțelor oentru 
lichidarea răminerilor in 
urmă semnalate pe șantie
rele universitare. Sub în
drumarea și cu sprijinul 
permanent și operativ al 
organizațiilor de partid, ca
drele didactice și specialiș
tii din facultăți, studenții 
sînt chemați să dea o mină 
mai activă de ajutor con
structorilor, să gospodăreas
că cu mai mult simț de răs
pundere propriile lor facul
tăți și cămine, pentru a 
avea condiții cit mai bune 
de studiu, de activitate 
practică și de viață ■ din 
prima zi de cursuri.

Ansamblul vietnamez 
de cintece și dansuri 

„Dam San“ 
si-a încheiat turneul 

in tara noastră
Ansamblul de cintece si dan

suri ..Dam San" din Republica 
Socialistă Vietnam si-a încheiat 
vineri turneul în România, 
turneu întreprins în cadrul 
planului de colaborare culturală 
dintre cele două țări. Incepînd 
de la 5 august, artiștii vietna
mezi au fost oaspeții publicului 
din București. Tirgoviste. Rim- 
nicu Vilcea. Ploiești. Buzău si 
de pe litoral, prezentînd in total 
10 spectacole călduros aplaudate. 
Ansamblul, care de la crearea 
sa în 1956 a dezvoltat de-a lun
gul anilor bogatele tradiții mu
zicale și coregrafice ale po
porului vietnamez, s-a bucurat 
de o frumoasă primire din 
partea spectatorilor români. 
Aceștia au avut astfel prilejul 
să admire arta impregnată de 
spirit revoluționar, de un auten
tic suflu romantic, a cîntăreti- 
lor și dansatorilor vietnamezi. 
Stilul lor plin de originalitate.

(Agerpres)

A APĂRUT:

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 16/1977

In deschidere, la rubrica „23 Au
gust — glorioasă sărbătoare naționa
lă a poporului român, muncă rodni
că, avînt revoluționar", sînt publica
te articolele : „Spirit creator, revo
luționar în politica partidului de edi
ficare a noii orînduiri", „Creșterea 
nivelului de trai — obiectiv funda
mental al partidului", „Exigente ac
tuale ale pregătirii și utilizării for
ței de muncă". „Calitatea și eficien
ta in centrul activității de construc
ții", „Rolul clasei muncitoare în me
canismul decizional din tara noas
tră". Sumarul mai cuprinde artico
lele „Biruința de la Grivița". „Ome
nirea Și agroecosistemele", „Subdez
voltarea Și problema alimentară în 
lumea contemporană", „Istorie și 
prezent in dramaturgie". Revista 
conține, de asemenea, rubricile; „Din 
mișcarea comunistă și muncitoreas
că mondială", „Viața internațională", 
„Curente și idei", „Cărți și semni
ficații" și „Revista revistelor".

A apărut revista 
„FILATELIA" nr. 7/1977

Festivitatea absolvirii Academiei militare 
de către o nouă promoție

Vineri dimineața a avut loc festi
vitatea prilejuită de absolvirea Aca
demiei militare de către o nouă pro
moție de ofițeri de comandă si de 
stat major, de ingineri și subingineri 
militari, precum și de acordarea gra
dului de locotenent absolvenților 
subingineri și elevilor care au pro
movat în anul V al facultăților teh
nice și ai Facultății de medicină 
militară.

La solemnitate au luat parte gene
ral-colonel Ion Coman. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, prim adjunctul și 
adjuncți ai ministrului apărării na
ționale. comandanți de arme. șefi 
de direcții centrale, reprezentanți ai 
Ministerului de Interne, veterani ai 
războiului antifascist, generali si o- 
fițeri superiori.

Din partea conducerii de partid și 
de stat. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor 
noastre armate, ministrul apărării 
naționale a transmis absolvenților și 
celor înaintați în grad calde felicitări 
și urări de importante succese în 
întreaga activitate.

înti'-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, a fost adresată o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. în care se spune:

In acest moment solemn, gîndurile 
noastre se îndreaptă cu fierbinte 
dragoste spre dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu recunoștința noastră 
nemărginită pentru neslăbita preo
cupare pe care o manifestați față de 
întărirea continuă a capacității de 
apărare a patriei, față de moderni
zarea și perfecționarea scolii româ
nești. Inclusiv a învățămintului mi
litar superior.

Pășim într-o nouă etapă a carierei 
noastre ostășești în anul jubiliar al 
centenarului independentei de stat 
a României. în condițiile puternicu
lui avînt constructiv cu care poporul 
nostru intîmpină ziua de 23 August 
prin noi si importante realizări pe 
linia îndeplinirii hotăririlor Congre

sului al Xl-lea al partidului, a obiec
tivelor celui de-al doilea an al cin
cinalului revoluției tehnico-ștlinți- 
fice. în climatul amplei efervescențe 
creatoare stimulate de recentele 
măsuri adoptate de partid pentru 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii —■ 
măsuri in cadrul cărora se înscriu și 
cele referitoare la sporirea retribu
ției și soldelor personalului armatei 
și la pensiile militare de stat. Folo
sim acest prilej pentru a ne expri
ma, încă o dată, totala adeziune la 
politica partidului și statului nostru, 
precum și hotărlrea neclintită de a 
munci fără preget pentru înfăp
tuirea ei.

Urmînd neabătut exemplul lumi
nos pe care ni-1 oferiți îh slujirea 
cu abnegație și devotament a inte
reselor supreme ale națiunii, răspun- 
zînd grijii părintești pe care o pur
tat! fiilor țării aflați sub drapel, ne 
angajăm să probăm prin fante că 
sîntem demni moștenitori ai virtu
ților dovedite de înaintași, că nu ne 
vom precupeți niciodată forțele pen
tru a executa întocmai ordinele și 
indicațiile dumneavoastră, toate în
datoririle ce ne revin. Vă încredin
țăm. tovarășe comandant suprem, că 
ne vom consacra fără rezerve capa
citatea și energia instruirii temei
nice a trupelor pe baza concepției 
partidului privind apărarea patriei 
de către întregul popor, sporirii per
manente a forței combative a unită
ților și marilor unități, perfecționă
rii și utilizării cit mai raționale a 
tehnicii din înzestrare. întăririi con
tinue a ordinii și disciplinei. Vom 
milita permanent pentru educarea 
militarilor în spiritul devotamentu
lui nețărmurit față de patrie, popor 
și partid, al respectului față de legi, 
al normelor eticii și echității so
cialiste.

Ridicîndu-ne permanent nivelul 
propriei pregătiri militare, de specia
litate si politico-ideologice. vom dă
rui tot ce avem mai bun cauzei no
bile a străjuirii si înfloririi multi
laterale a patriei, apărării cuceri
rilor revoluționare ale poporului, li
bertății si independenței României 
socialiste.

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
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t V
PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Zilele muzicii românești
12.45 „Odiseea" ecranizare după Ho

mer. Episodul 2
13.45 Prestigiul muncii. Reporta]
14,00 Școala românească de matema

tică. Dimitrie Pompeiu, savant de 
renume european

14.25 Publicitate
14,30 Magazin sportiv. Jocurile mondi

ale universitare de vară — ediția 
1977

16,00 Bucureștiul necunoscut : Cișmi- 
giul

16.25 Club T : „Romantica noastră ti
nerețe"

17,15 Antologia filmului pentru copil și 
tineret : Cele mai bune momente 
cu Stan și Bran

13,25 Muzică ușoară interpretată de 
Viorela Filip, Doina Limbășanu, 
Richard Dandel

18.50 Săptămîna politică internă și in
ternațională

19,05 Eroi îndrăgiți de copii : „Cuore"
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 România sub semnul lui August 

biruitor. Un deceniu al creativită
ții și dinamismului

20.30 Teleenciclopedia
21,10 Film serial : Regan
21,55 întîlnire cu satira și umorul
22.30 Telejurnal
22,45 Seară de romanțe șl melodii li

rice cu Liliana Pagu, Valentin 
Teodorian, Georgeta Popa-Bălan, 
Lucia Țibuleac, Dumitru Rucă- 
rean u

I
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DIVERS
La datorie

Trecuse de miezul nopții. 
Cantonierul Ion Rochia iși fă
cea rondul intre stațiile CF.R. 
Răcari și Filiași (Dolj). Privea 
in noapte și asculta mersul sa
cadat al unui mărfar (11008) care 
trecea prin fața sa. Nimic ne 
obișnuit. Deodată, observă că 
osia unui vagon era roșie ca 
focul, Pericolul unui accident 
grav de cale ferată, incendierea 
încărcăturii trenului sau deraie
rea, păreau iminente. Cantonie
rul crede astăzi că a bătut toate 
recordurile la fugă. Doar 
citeva secunde i-au trebuit pen
tru avizarea impiegatului de 
mișcare de la stația cea mai 
apropiată. In fine, trenul a fost 
oprit, iar vagonul scos din gar
nitură. Odată cu recompensa 
bănească, ceferistul 1. P. a pri
mit și felicitările conducerii re
gionalei C.F.R. pentru fapta sa.

Muscata

Lucrătorilor de la Întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
din Reghin le plac florile. La 
toate ferestrele — ghivece cu 
flori. Văzino! un gol la o fereas
tră. unul dintre ei a răsădit o 
mușcată. Nu numai că a prins 
rădăcină foarte repede, dar muș
cata, îngrijită la fel ca toate ce
lelalte, crește vertiginos. Pină 
acum a depășit 3 metri, deși nu 
i s-a schimbat ghiveciul cu unul 
mai mare. Cum continuă să 
crească intr-o Zi. cit in șapte — 
ca fasolea din poveste — și se 
incovoaie stinjenită de plafonul 
încăperii, lucrătorii de la fabrica 
din Reghin 
legătură cu 
Ei dăruiesc 
schimb 
enigma.

Se
un

să

ar dori să intre în 
o grădină botanică, 
mușcata și vor in 

li se dezvăluie

caută
trans

conteiner
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„ZILELE MUZICII ROMANEȘTI**

Pe scenă: amatorii
Sala Casei de cul

tură din Mangalia s-a 
dovedit joi seara ne- 
Incăpătoare. Protago
niști ai spectacolului 
de varietăți din ca
drul „Zilelor muzicii 
românești" —amatorii. 
„Publicul cunoaște 
laureații „C 1 n t ă r i 1 
României — adaugă 
Gheorghe Voicu, in
structorul artistic al 
lăcașului. de cultură 
din Mangalia. I-a ur
mărit in. diferitele fc- 
tape de concurs, pe 
micul ecran, in. înre
gistrările radio. Cind 
am anunțat programul 
am fost întrebat de 
muilți iubitori ai ge
nului care dintre 
compozițiile lui Mo- 
culescu vor fi inter
pretate de către or
chestra de muzică u- 
șoară din Vilcea, dacă 
grupul „5+1“ va fi 
prezent, dacă echipa 
de la I.A.S, Ograda 
din Ialomița este com
pletă".

Intr-adevăr, orches
tra ansamblului de 
estradă a Casei de 
cultură din Vilcea, di
rijata de Chicu Victor, 
grupul vocal ..Brevis", 
sotiștii Gigi Luca, Ani- 
șoara Grigoruță, au 
depănat inspirate me
lodii scrise de Horia 
Moculescu. compozitor 
și interpret cu care 
colaborează de ani de 
zile. Nu au lipsit : 
acea „Melodie cu stri
gături" și „Abeceda
rul", „Chemarea ță
rii", „Nopțile la rînd". 
Apoi, Ion Dițoiu, lă
cătuș mecanic la Com
binatul chimic din Rm. 
Vilcea, și-a făcut „au

tocritica" povestind cu 
umor despre cei ce 
despică firul în mii de 
firicele, sub eticheta 
vigilenței, pierzind e- 
sențialul, devenind, 
fără să vrea, „eroi" de 
cuplet satiric. Am aflat 
și de „supărarea" vil- ' 
cânilor — microbiști ai 
fotbalului — si de „ela
nul" unor șantiere de 
reparații, care mai 
mult strică străzile o- 
rașulul.

Despre formația de 
estradă de la I.A.S. 
Ograda, Ialomița (pre
miul II in Festivalul 
„Cintarea României"), 
ne-a spus citeva cu
vinte o tinără interpre
tă, medicul veterinar 
Maria Babescu : „Știți 
de ce avem Succes ? 
Pentru că textele 
noastre (colaborăm cu 
Fred Firea, Marin 
Traian) vorbesc fără 
ocolișuri despre mun
ca noastră. Au în o- 
biectiv oamenii noștri, 
iar cine ne ascultă află 
preocupările noastre 
de fiecare zi. Dintre 
interpreți : Rotaru
Constantin, electrician, 
educatoarea Nenu Vio
rica, Mișu Popescu, 
agronom, economistul 
Badea Cristi".

Spectacolele de va
rietăți susținute in 
cadrul „Zilelor muzi
cii românești" de către 
artiști amatori lau- 
reați ai Festivalului 
„Cintarea României", 
la Teatrul de vară 
din Mamaia, la Casa 
de cultură din Man
galia, sînt primite cu 
mult interes de pu
blic. Amfiteatrele, să

lile de spectacole sînt 
arhipline. Sint remar
cați tineri soliști de 
muzică ușoară, sînt 
apreciate momentele 
satirice, multe sec
vențe din progra
mul formației de sa
tiră șl umor a Casei 
de cultură Medgidia 
(premiul III în „Cin
tarea României").

Nu a lipsit grupul 
„5+1“ de Ia școala 
populară de artă (pre
miul I), o formație 
vocală bine instruită, 
pregătită cu seriozita
te de Sergiu Cioiu și 
compozitorul Dan Ște- 
fănică, cu un program 
variat stilistic (piese
le poartă semnătura 
lui Mandy, Moculescu, 
Mircea Vintilă), abor- 
dînd interesanta for
mulă a acompania
mentului pe bandă 
preimprimată. In fi
nal : Dan Spătaru 
(premiul II), Doina 
Limbășanu (premiul 
III) in microrecitaluri 
compuse din refrene 
cunoscute, șlagăre ale 
muzicii ușoare. In
tr-un cuvînt, un spec
tacol de varietăți in 
care publicul a răs
plătit entuziasmul ar
tiștilor amatori și în a- 
celași timp pe muzi
cienii care i-au în
drumat, cane i-au 
pregătit ; deci răspla
ta unei fructuoase co
laborări, artiști profe
sioniști — artiști ama
tori.

Smaranda 
OTEANU

ROMÂNIA-FILM 
prezintă: 

„Cronica anilor de foc“ 
Producție a studiourilor algeriene. 
Scenariul și regia: Mohammed 
Lakhdar-Hamina. Cu: Jorgo Vo- 
yagis, Mohammed Lakhdar-Ha
mina, Larbi Zekkal, Leila Shenna. 
Film distins cu Marele Premiu — 

Cannes 1975
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Noi descoperiri la Buridava
Au fost reluate lucrările de săpă

turi arheologice la așezarea dacică 
Buridava. de la Ocnița, județul Vil
cea. Activitatea de aici se înscrie în 
olanul de măsuri privind sărbători
rea a 2 050 de ani de la constituirea, 
pe aceste meleaguri, a primului stat 
centralizat Și Independent de către 
regele Burebista — moment de cea 
mai mare importantă în istoria po
porului nostru. Săpăturile din acest 
an au adus dovezi privind existența 
pe aceste meleaguri a unor impor
tante ateliere meșteșugărești, au fost 
descoperite unelte agricole, scule 
pentru dogărit, lemnărit, seceri de

fier, cuțite caracteristice civilizației 
getodacice. Descoperirile au arătat 
că este vorba de un întreg complex 
de așezări civile și de cetăți din 
epoca dacică (sec. III î.e.n, pină la 
cucerirea romană sec. I. e.n.). In 
zonă, pe înălțimi, se află trei cetăți 
de pămînt, organizate pentru apăra
re, cu terase și palisade.

Aspectul civilizației dacice din ce
tățile și așezările civile recent des- 
conerite pun in lumină meșteșugu
rile, ocupația de creștere a vitelor 
și exploatarea sării, specific regiunii 
cercetate.

Cerințele actuale ale 
școlii n-au fost incă satis
făcute de lexicografi : un 
dicționar cu adevărat știin
țific al limbii române pen
tru elevi continuă să ră- 
mină un acut deziderat in 
cimpul culturii naționale. 
Opere lexicografice valo
roase precum Mic dicționar 
enciclopedic (1972), Mic 
dicționar al limbii române 
(1974), Dicționarul școlar 
(1976) nu pot îndeplini a- 
cest deziderat din cel pu
țin trei motive principale : 
sînt prea voluminoase pen
tru nevoile didactice stric
te, întrucît cuprind și vo
cabularul de circulație co
mună ; sînt totodată prea 
sărace, căci nu și-au pu
tut propune să înregis
treze întreaga bogăție 
terminologică — de-a drep
tul excepțională — cu care 
operează școala româneas
că actuală, spre a ține pa
sul cu progresele tehnico- 
științifice explozive ; in 
sfirșit, nivelul explicațiilor 
lor depășește adesea capa
citatea de înțelegere a ele
vilor (îndeosebi a celor din 
școala generală). Cit despre 
Dicționarul școlar pomenit, 
constatăm că el reprezintă 
doar un început in care 
inventarul de cuvinte apare 
grevat de anumite lipsuri.

Aceasta fiind situația de 
fapt, rămîne să ne între
băm : cind și cum trebuie 
conceput un dicționar al 
limbii române pentru elevi 
la nivelul exigențelor ac
tuale ? Acestei întrebări ne 
propunem să-i răspundem, 
pe scurt, în cele ce urmea
ză, supunînd aprecierii pu
blice citeva coordonate care 
ni se par esențiale.

După părerea noastră, un 
asemenea dicționar nu poa
te Ii realizat in afara efor
tului colectiv conjugat al

profesorilor de diverse spe
cialități și al lexicografilor 
de profesie. Prin integra
rea activității de cercetare 
cu învățămîntul s-a creat 
posibilitatea conlucrării e- 
fective între profesorii 'din 
școala medie și cercetătorii 
lexicografi. A devenit ast
fel. firească recenta iniția
tivă a Institutului de 
lingvistică din București de 
a constitui un colectiv de 
lucru mixt în vederea ela

locit: de la manualele șco
lare.

Din cele circa 70 de ma
nuale aparținînd școlii de 
cultură generală (inclusiv 
treptei liceale propriu- 
zise), membrii colectivului 
amintit au extras și au al
cătuit un inventar relativ 
ferm de peste 17 000 de 
termeni „dificili", cu un to
tal de aproape 35 000 de 
accepțiuni.

Dacă avem în vedere

Astfel, spre a oferi doar 
citeva exemple mai eloc
vente. observăm că manu
alele de biologie se doresc 
veritabile microtratate uni
versitare. in care doar par
tea expozitivă a fost redusă 
simțitor, nu și aceea termi
nologică; manualul de eco
logie (adresat elevilor de 
12—13 ani) operează în de
plină libertate cu termeni 
ca abiogen, acvaterariu, 
agam, aguti etc., neînregis

Ce se așteaptă de la dicționarele 
limbii române destinate elevilor?

borării unui dicționar re
prezentativ al limbii româ
ne pentru nevoile didacti
ce. Țelul de bază pe care 
și-l propune acest dicțio
nar este de a contribui în 
mod eficient și cuprinzător 
la corecta asimilare de că
tre elevi a cuvintelor, sen
surilor și expresiilor „difi
cile" cu care ei operează în 
procesul de acumulare in
tensivă a cunoștințelor și 
într-o perioadă hotărîtoare 
pentru formarea lor ca vor
bitori competenți ai limbii 
naționale.

Pentru întocmirea inven
tarului de cuvinte, sensuri 
și expresii ai unui aseme
nea dicționar special ni se 
parc absolut obligatoriu să 
pornim de la izvoarele fun
damentale cu care elevii 
(și profesorii lor) vin in 
contact continuu și nemij

circumstanța că. dintre 
cele peste 17 000 de cuvinte 
„dificile" exceptate din 
manuale, cam Î5 000 apar
țin izvoarelor didactice din 
clasele VI—XII, ajungem 
la o concluzie Îngrijorătoa
re: aceea că elevii sint o- 
bligați să asimileze anual, 
numai din manualele șco
lare. peste 2 000 de termeni 
ipotetic noi (cu circa 4 000 
de sensuri), ceea ce ni se 
pare evident exagerat, cu 
atit mai mult, cu cit se 
poate demonstra cu ușu
rință că explozia tehnico- 
științifică actuală nu este 
singura răspunzătoare de 
această stare de lucruri; 
suprasolicitarea lexicală a 
elevului o provoacă încă 
destule manuale școlare 
elaborate intr-un limbaj 
livresc, pretențios ori teh
nicist.

trate nici în cele mai com
plete dicționare românești, 
iar cele, de literatură româ
nă (clasele IX—XII) amin
tesc prea adesea de unele 
cronici literare teribiliste 
din periodice (astfel, un e- 
rou literar este abulic ori 
suferă de angoase, alții tră
iesc in autoiluzionare și 
atemporalitate, o acțiune 
literară se alertează ori se 
distinge prin avivare, adul- 
terarea și apocatastaza sint 
componente ale viziunii 
unor creatori).

Revederea și „tempera
rea" sub aspect terminolo
gic a manualelor școlare ni 
se par absolut necesare, tot 
astfel cum ni se pare ilu
zorie imaginea unui dic
ționar pentru elevi la un 
format de buzunar.

O problemă fundamen
tală pe care o ridică elabo

rarea dicționarului pentru 
elevi este aceea privitoare 
la definiție. Intr-o operă 
lexicografică, prin excelentă 
explicativă, definiția repre
zintă cheia de boltă care 
poate asigura însușirea co
recta și in proporții de ma
să a conținutului cuvinte
lor înregistrate. După opi
nia noastră, definițiile dic
ționarului pentru elevi tre
buie să îndeplinească nu 
numai condiția elementară 
do exemplaritate științifică, 
dar în egală măsură și con
diția de integrală accesibi
litate, impusă de cititorii 
lui specifici. O explicație 
corectă, dar formulată in 
termeni livrești, tehnicisti 
echivalează de regulă, in 
acest tip de dicționar, cu 
absența ei totală.

Pe linia accesibilizării, 
autorii au obligația de a 
ține seamă, în formularea 
definiției, de nivelul con
cret al elevului căruia ter
menul respectiv îi este des
tinat, ușor de stabilit pe 
baza manualului în care ei 
apare.

Dicționarul pentru elevi 
este un instrument activ de 
cultivare a limbii națio
nale. Ca instrument infor
mativ și formativ, el ofe
ră indicații normative sis
tematice privitoare la scrie
rea și la pronunțarea cu
vintelor, la accentuarea și 
la silabația lor, la formele 
gramaticale-tlp, la circula
ția lor în timp și în spațiu, 
la proprietatea lor, la va
loarea lor stilistică etc. Ni 
s-ar părea chiar potrivit ca 
dicționarul propriu-zis să 
fie precedat de o introduce
re cuprinzind regulile orto
grafice și ortoepice gene
rale în vigoare, reproduse 
din îndreptarul existent.

Mircea SECHE
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cinema
• Pledoarie pentru dragoste : 
VICTORIA — 9,15; 11,39; 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 lămîllor negre : 
PATRIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
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, GRA
DINA CAPITOL — 19,45, PALA

DOINA —

DOINA — 
20, MUNCA 
15,30; 17,30;

TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
• Povestea dragostei — 9; 11,15;
13.30, Mastodontul — 15,45; 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Desene animate :
9.30.
• Pasărea albastră : 
11,15; 13,30; 15,30; 18;
— 9,30; 11,30; 13,30;
19,45.
• Străina j LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20, SCALA
— 9.30; 12,30; 16; 19, MODERN — 
9; 12; 16; 19, la grădină — 19,45, 
GRĂDINA DINAMO — 20,15.
• Tănase Scatiu : POPULAR — 
15,30; 19.
• Omul liniștit : MELODIA — 9;

12,15; 15,45; 19,15, FEROVIAR — 
9; 12,30: 16; 19,30, GLORIA —
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Robin Hood junior : EXCEL
SIOR — 9; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
• Ultima noapte a singurătății : 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 
19,30.
• Comedie mută *77 : EFORIE —
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 
19,15, GRADINA MOȘILOR — 20.
• Timidul : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15.
• Balul de sîmbătă seara : LIRA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Căluțul cocoșat î FLAMURA 
— 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 tîrzie — 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 : COSMOS 
— 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 delincvenți 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.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30, (sala mică) : 
îmblînzirea scorpiei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Mujica în 
Bucureștiul de ieri și de azi44 — 
19,30.
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară 23 August) : Secretul lui 
Marco Polo — 20.

• Teatrul Mic (la rotonda scri
itorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare44 — 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
mînt — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Te- 
vie lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (grădină Boema) : „Cam- 
ping-Boema" — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
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Cu multe săptămîni în urmă, 
de la C.P.E. Arad a fost expe
diat, cu avizul nr. 221, transcon- 
teinerul nr. 453310. Era încărcat 
cu mobilă și avea destinația 
C.P.E. Suceava. Avind toată în
crederea in „cărăuș", expeditorul 
a trimis totodată actele privind 
facturarea și încasarea valorii 
mărfii expediate. Dar cei 
de 1a Suceava, pe bună dreptate, 
nu au plătit, pentru câ transcon- 
teinerul cu mobilă nu le-a sosit 
încă. Poate știu ceva despre el 
cei de la C.F.R., iar dacă 
să-l caute !

Odihnă 
activă

nu,

I.a unitatea de reparații încăl
țăminte nr. 2 din 
Tg. Mureș lucrează 
inginer electrician. 
Este Pal Venczel,
Institutul politehnic din Iași, oare 
s-a angajat aici pentru o perioa
dă din vacanța sa de vară. „Am 
fost intr-o frumoasă excursie 
prin Țara moților. împreună cu 
colegii — ne spunea el. Apoi am 
fost pe-acasă. Dar nu pot sta 
tot timpul degeaba. Munca mă 
reconfortează și nu vreau să uit 
meseria învățată încă din copilă
rie de la tatăl meu, care este 
cizmar în cooperația meșteșugă
rească".

municipiul 
un viitor... 
Temporar, 

student la

Lăcomia
,,sfîntului“

Roclica C. din București avea 
de rezolvat o problemă persona
lă. Care problemă este de com
petența autorităților. Dar. ca să 
fie sigură de reușită, a apelat și 
la... „sfinți". Nu direct, pentru 
că sfinții nu se arată oricui, ci 
prin intermediul soților Car
men și Haralambie A. (bd. 
Ana Ipătescu nr. 16), care pre
tindeau că sint in relații bune 
cu un „sfint" foarte influent și 
care ar avea chiar iarba fiarelor 
ascunsă sub unghia degetului mic 
de la mina stingă. Dar solici
tanta a fost prevenită : deranjul 
„sfîntului" se ridică la 27 500 lei. 
Credulă, Rodica C. a plătit suma 
și a așteptat 
era 
tul".
care Arnold S„ s-a dovedit a fi 
un simplu escroc avid de bani 
nemunciți. Acum, „credincioasa" 
Rodica și-a adus aminte de au
torități și cere ajutor pentru re
cuperarea sumei de care a fost 
păgubită.

. . minunea. Cum 
insă de așteptat, „sfin- 

în persoana unui oare-

Nechib- 
zuintă♦

D. T. din Șimleu Silvaniei s-a 
urcat pe o motocicletă cu ataș 
fără să aibă permis de condu
cere. Și, într-o clipă de necuge- 
tare, el și-a așezat soția și co
pilul în ataș. Ba, mai mult, și-a 
invitat și cumnatul, pe care l-a 
instalat pe șaua din spate. Ne- 
respectînd regulile de circulație, 
pe care de altfel nici nu le cu
noștea. s-a trezit cu motocicleta 
într-o autocisternă care circula 
reglementar. Cumnatul său a 
fost proiectat pe caldarîm și a 
murit pe loc, iar motociclistul se 
află în spital în stare foarte 
gravă.

Rubrlcd realizata de
Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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încheierea vizitei in Finlanda
a primului ministru al guvernului român

■

Vineri s-a încheiat vizita oficială în 
Finlanda a primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Manea Mănescu.

La aeroportul din Helsinki. împo
dobit cu drapelele de stat ale Româ
niei și Finlandei, primul ministru al 
guvernului român a fost salutat cu 
deosebită cordialitate de premierul 
finlandez, Kalevi Sorsa. de Paavo 
Vaeyrynen, ministrul afacerilor exter

COMUNICAT COMUN

al guvernului român a 
din partea președintelui 

Socialiste România, 
mesaj

alte persoane

La invitația primului ministru al- 
Republicii Finlanda, Kalevi Sorsa, 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a făcut o vizită oficială în 
Finlanda, în perioada 15—19 august 
1977.

Primul ministru al guvernului ro
mân a avut o convorbire cu pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen. Cu această ocazie, primul 
ministru 
transmis, 
Republicii 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
caldă prietenie, salutări cordiale și 
urări de sănătate și fericire perso
nală președintelui Republicii Finlan
da, precum și urări de progres și 
prosperitate poporului finlandez.

Președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, mulțumind pentru 
mesajul prietenesc primit, a rugat, la 
rândul său, pe primul ministru al gu
vernului român să transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, salutări, 
cordiale șl cele mal bune urări de 
succes, fericire personală, de progres 
și bunăstare poporului român.

Intre primul ministru al guvernu
lui român. Manea Mănescu, și primul 
ministru al Finlandei, Kalevi Sorsa, 
au avut loc convorbiri oficiale, în 
cursul cărora s-a procedat la o ana
liză amplă a raporturilor dintre cele 
două țări, îndeosebi în domeniul eco
nomic, precum și .a unor probleme 
internaționale actuale.

La convorbiri au participat : din 
partea română — Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat ia Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Constantin 
Vlad, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Finlanda, Alexan
dru Ignat, consilier al primului mi
nistru, Iuliu Dobroiu, director in 
Ministerul Afacerilor Externe, Dumi
tru Munteanu, director în Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internationale ; din par
tea finlandeză — Paavo Vaeyrynen, 
ministrul afacerilor externe. Matti 
Hăkkănen, ambasadorul Finlandei în 
Republica Socialistă România, Jaak- 
ko Iloniemi, secretar general adjunct 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
Paavo Ranitanen. director în Minis
terul Afacerilor Externe, Klaus Tor- 
nudd, director în Ministerul Afaceri
lor Externe, precum și 
oficiale.

Continuînd dialogul 
1974, la București, cei 
niștri au constatat cu satisfacție dez
voltarea relațiilor de colaborare rod
nică între cele două țări. în domeniile 
politic, economic, tehnico-știintific. 
cultural și turistic, în spiritul înțe
legerilor la nivel înalt prilejuite de 
vizita în România a președintelui 
Republicii Finlanda, Urho Kekko
nen, în 1969, de vizita de răspuns în 
Finlanda a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. în 1971, de întîlnirea 
care a avut loc între cei doi șefi de 
stat în august 1975, la Helsinki. El 
au exprimat hotărirea guvernelor lor 
de a depune în continuare eforturi 
pentru promovarea dezvoltării reci
proc avantajoase a schimburilor co
merciale și a cooperării economice, 
industriale și tehnico-științifice.

Părțile au constatat existenta unor 
largi posibilități de cooperare în di
verse domenii, inclusiv pe terțe 
piețe, îndeosebi în sectoarele con
strucției de mașini, industriei chi
mice, în domeniul minelor, petrolu
lui și geologiei, precum și în coope
rarea tehnico-științifică.

Ambele părți și-au exprimat satis
facția pentru lucrările ultimei se
siuni a Comisiei mixte de comerț și 
cooperare economică și au însărcinat 
pe reprezentanții români și finlan
dezi să desfășoare. în continuare, o 
activitate susținută pentru punerea 
în aplicare a măsurilor convenite în 
timpul vizitei.

Relevînd importanta Acordului pe 
termen lung de cooperare economică, 
industrială și tehnică pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale în dome
niul economic, semnat în 1976. cele 
două părți au convenit să încurajeze 
întreprinderile din țările lor să folo
sească din plin posibilitățile de coo
perare oferite de potențialul indus
trial al României și Finlandei.

Cu ocazia vizitei au fost semnate 
o convenție privind evitarea dublei 
impuneri pe venituri și avere, pre
cum și un acord sanitar-veterinar 
între cele două țări.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru colaborarea româno-finlande- 
ză in domeniile cultural, artistic, al 
învățămîntului. pe baza Acordului 
cultural semnat în 1974, și au conve- 

început în 
doi prim-mi-

(Urmare din pag. I)

nivelulul de trai este și mai strîns 
condiționată de rezultatele în produc
ție ale fiecărui om al muncii. „In fe
lul acesta — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — oamenii muncii 
vor avea posibilitatea în mai mare 
măsură să beneficieze de eforturile 
lor în producție". Creșterea cu prio
ritate a veniturilor directe ale oame
nilor muncii apare astfel ca un mij
loc de aplicare mai precisă, mai fi
delă a principiilor cointeresării ma
teriale în sporirea rapidă a produc
ției. în folosirea cu înalt simt gos
podăresc a resurselor societății.

Creșterea mai accentuată a venitu
rilor 
sară 
oare 
fata 
știut 
cincinalul revoluției științifico-tehni- 
ce, conferă un rol esențial factorilor 
calitativi ai creșterii economice. Pe 
acest temei, partidul a trasat drept 
coordonate esențiale de acțiune pen
tru toate colectivele de muncă din e- 
conomie sporirea mai rapidă a 
productivității muncii, moderniza
rea produselor, promovarea largă 
a tehnicii și tehnologiilor avan
sate, Îmbunătățirea calității, re

directe este cu atît mai nece- 
in condițiile exigentelor superi
oare se pun in etapa actuală in 
angajatilor din economie. Este 

că cincinalul actual, numit

ne. Kalevi Kivisto, ministrul culturii, 
de alte persoane oficiale finlandeze.

A fost de fată ambasadorul Finlan
dei la București. Matti Hăkkănen. De 
asemenea, au fost prezenti Constantin 
Vlad, ambasadorul României la Hel
sinki, membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi. primul ministru al 

guvernului s-a înapoiat în capitală, 
împreună cu persoanele care l-au 
însoțit.

două po-

probleme 
doi prim- 
satisfactie

nit să sprijine în continuare intensi
ficarea contactelor și a schimburilor 
de valori spirituale. în vederea mai 
bunei cunoașteri si a întăririi înțele
gerii reciproce dintre cele 
poare.

Examinînd principalele 
Internationale actuale, cei 
miniștri au constatat cu 
concordanta sau apropierea puncte
lor lor de vedere, precum si dorința 
comună de a participa activ la dez
baterea și soluționarea problemelor 
care confruntă viata internațională.

Partea finlandeză a apreciat poli
tica externă a României de dezvol
tare a raporturilor de prietenie cu 
toate statele, contribuția sa activă la 
întărirea păcii și securității interna
ționale.

Partea română a apreciat politica 
activă de neutralitate promovată de 
Finlanda, eforturile ei în folosul pă
cii și dezvoltării cooperării interna
ționale.

Relevînd schimbările pozitive pe
trecute in ultimii ani pe arena mon
dială în favoarea păcii și înțelegerii 
internaționale, cei doi prim-miniștri 
au exprimat convingerea că dezvol
tarea raporturilor normale între 
state, indiferent de sistemul lor so
cial-economic, implică așezarea la 
baza acestor relații a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale. egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, ne- 
recurgerii la forță sau la amenința
rea cu forța, avantajului reciproc. 
Cele două părți au exprimat hotă- 
rirea lor de a acționa și în viitor cu 
fermitate pentru întronarea în în
treaga viată internațională a acestor 
principii.

Ambele părți au subliniat că pro
cesul destinderii trebuie continuat și 
adîncit prin eforturile tuturor state
lor. indiferent de mărimea lor. astfel 
îneît acest proces să devină o carac
teristică durabilă a epocii contem
porane. Discutând problemele referi
toare la Conferința pentru securitate 
Si cooperare în Europa, cele două 
părți au subliniat rolul important al 
Actului final semnat la Helsinki în 
urmă cu peste doi ani pentru întă
rirea păcii si dezvoltarea colaborării 
pe baza deplinei egalități între statele 
participante la conferință. Cele două 
părți au subliniat necesitatea unor 
eforturi perseverente ale tuturor sta
telor participante, într-un spirit de 
largă conlucrare si înțelegere, pen
tru dezvoltarea procesului edificării 
securitătii Si dezvoltării cooperării in 
Europa.

Salutând încheierea cu succes a lu
crărilor reuniunii pregătitoare, părțile 
au subliniat că reuniunea reprezen
tanților țărilor participante la Confe
rința pentru securitate si cooperare 
în Europa, care va începe la 4 oc
tombrie a.c.. la Belgrad, este chema
tă să adopte hotăriri. pentru conti
nuarea si accelerarea traducerii 
neabătute în viată, de către toate 
statele participante, a principiilor și 
prevederilor Actului final, pentru 
realizarea de progrese pe linia 
dezangajării militare si dezarmării, 
pentru dezvoltarea neîngrădită a 
colaborării economico, industriale, 
tehnico-știintifice. culturale si în alte 
domenii, pentru continuarea. în for
me organizate, a cooperării multila
terale inițiate de Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa.

Cele două părți au apreciat 
eforturile depuse de România și Fin
landa în direcția dezvoltării unor ra
porturi de prietenie, cooperare și 
bună vecinătate în regiunile geogra
fice unde sînt situate, ceea ce con
stituie o contribuție la întărirea cli
matului de destindere, de încredere 
și securitate în Europa.

Părțile consideră necesară adop
tarea de măsuri concrete pentru dez
voltarea cooperării și schimburilor 
economice echitabile în Europa. în 
forme si modalități reciproc avan
tajoase. Ele și-au manifestat inte
resul pentru continuarea. într-un'spi
rit constructiv, a examinării aspec
telor referitoare la organizarea unor 
consfătuiri, cu participarea 
statelor europene, consacrate 
probleme.

Cele două părți consideră 
din problemele care interesează toate 
statele este lichidarea subdezvoltării 
si instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Ele au afirmat 
hotărirea lor de a acționa în vederea

tuturor 
acestor

că una

★
Vineri dimineața, tovarășul Manea 

Mănescu a primit pe Vilho Siivola, 
președintele Asociației de prietenie 
Finlanda — România, Kaarlo Koroma 
și Elli Kahila. vicepreședinți, și pe 
Seppo Siren, secretar executiv, al a- 
sociației. Cu acest prilej s-a relevat 
activitatea fructuoasă pe care o des- 

Creșterea cu prioritate a veniturilor directe
ducerea substanțială a cheltuieli
lor materiale de producție, valo
rificarea superioară a materiilor 
prime si materialelor. Evident, reali
zarea acestor sarcini presupune creș
terea gradului de responsabilitate în 
muncă, manifestarea plenară a ini
țiativei și spiritului creator din par
tea fiecărui om al muncii. In plus, 
procesul larg de dotare a economiei 
naționale cu mijloace tehnice com
plexe. moderne, avînd un înalt grad 
de automatizare, face ca pe mîna 
fiecărui om al muncii să se afle fon
duri fixe considerabile, adică o parte 
tot mai însemnată din avuția socie
tății. Se înțelege că în asemenea con
diții. însăși valoarea fiecărei ore de 
muncă are dimensiuni tot mal 
mari, de unde rezultă și o răspun
dere mult sporită a fiecărui munci
tor fată de modul în care sînt utili
zate fondurile fixe ale societății^ Toc
mai acestea fac necesare aplicarea 
mai exactă a principiului socialist al 
repartiției, legarea mai strînsă. a ve
niturilor de cantitatea și calitatea 
muncii depuse, de rezultatele con
crete în activitatea economico-so- 
cială.

Pe aeroportul Otopeni a fost salutat 
de tovarășii Paul Nicuiescu si Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministri. Florea 
Dumitrescu. Constantin Stătescu. Ni
colae Nicolaescu, miniștri, Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Unto Turunen. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Fin
landei la București, si membri ai am
basadei.

de 
po- 

in

reducerii decalajelor existente între 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare și pentru a înlesni aces
tora din urmă accesul la tehnologiile 
moderne, la cuceririle revoluției 
tehnico-știintifice contemporane, la 
progresul economic.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda îngrijorare fată de conti
nuarea cursei înarmărilor, care impli
că un pericol crescînd pentru pacea 
mondială și pentru viitorul omenirii, 
considerînd că se impune adoptarea 
de măsuri efective de dezarmare si. 
în primul rînd. de dezarmare nuclea
ră. sub un control internațional efi
cient. Ele și-au exprimat speranța 
că viitoarea sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. va con
stitui un pas important spre acest 
scop.

Ambele părți și-au exprimat 
profunda îngrijorare față de situația 
existentă în Orientul Mijlociu, pro- 
nunțîndu-se pentru solutionarea poli
tică rapidă a conflictului din această 
zonă. Ele consideră că este necesar 
să se acționeze cu perseverentă pen
tru a se ajunge la o reglementare 
pașnică a acestei situații, pentru re
luarea într-un timp cît mai apropiat 
a Conferinței de la Geneva, cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, precum si pentru 
participarea mai activă la solutio
narea conflictului a Organizației Na
țiunilor Unite.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
sprijinul pe care țările lor îl acordă 
luptei de eliberare națională a po
poarelor asuprite, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și neo- 
colonialismului, a politicii rasiste și 
de apartheid, a oricărei forme 
dominație străină asupra altor 
poare. Părțile s-au pronunțat 
sprijinul luptei poporului din Africa 
de Sud pentru libertate și democra
ție, pentru realizarea dreptului său 
sacru la o viață liberă și demnă. 
Ele și-au reafirmat sentimentele de 
solidaritate cu lupta popoarelor din 
Namibia și Zimbabwe pentru liber
tate și independență. Părțile își ma
nifestă întreaga solidaritate cu 
lupta popoarelor din Africa australă 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței patriei.

Manifestindu-și îngrijorarea față 
de existența unor stări conflictuale 
în lume, cele două părți și-au ■ ex
primat hotărirea de a-și aduce în
treaga contribuție Ia reglementarea 
diferendelor pe calea tratativelor,'la 
crearea climatului și condițiilor fa
vorabile' pentru prevenirea și rezol
varea politică a oricăror neînțelegeri 
dintre state.

Părțile au fost de părere că re
zolvarea problemelor complexe, eco
nomice și politice, cu care se con
fruntă azi omenirea reclamă cola
borarea tuturor statelor, pe .bază de 
deplină egalitate.

Cele două părți vor acționa pen
tru întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în vederea menținerii 
păcii și întăririi securității, pentru 
rezolvarea problemelor internaționale 
— realizarea unei noi ordini econo
mice, înfăptuirea dezarmării gene
rale, promovarea și stimularea coo
perării între toate statele, în cele 
mai diverse domenii, pe baza ega
lității in drepturi.

Primul ministru al guvernului ro
mân a vizitat orașele Helsinki, Espoo, 
Pori și Turku. El a vizitat întreprin
deri industriale care întrețin 
economice sau sînt în curs de 
bill acțiuni de cooperare cu 
prinderi românești, precum și 
tive social-culturale.

Primul ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu, și primul mi
nistru al Finlandei, Kalevi Sorsa, 
și-au exprimat satisfacția pentru re
zultatele vizitei, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și de 
respect reciproc, și au subliniat im
portanța continuării contactelor la 
toate nivelurile între cele două țări.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu. a invitat pe primul 
ministru al Republicii Finlanda, Ka
levi Sorsa, să efectueze, împreună cu 
soția, o vizită oficială în Republica 
Socialistă România.

Invitația a fost acceptată 
cere, data vizitei urmînd să 
bilită pe cale diplomatică.

relații 
a sta- 
î ntre- 
obiec-

cu plă- 
fie sta-

Helsinki, 18 august 1977

sa la
★

fășoară asociația, contribuția 
cunoașterea României în Finlanda, la 
strîngerea legăturilor de prietenie 
dintre poporul român și poporul fin
landez, care se dezvoltă în spiritul 
orientărilor date de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Urho Kekko
nen.

Creșterea cu prioritate a venituri
lor directe se justifică în actuala 
etapă de dezvoltare a economiei na
ționale și pe considerentul că înșiși 
oamenii muncii își cunosc cel mai 
bine nevoile, orientând ca atare veni
turile lor sporite tocmai spre acele 
direcții care răspund în cel mai înalt 
grad satisfacerii necesităților și pre
ferințelor proprii. Desigur, gusturile 
și cerințele oamenilor muncii s-au 
diversificat simțitor în ultimii ani, 
iar dezvoltarea accelerată a pro
ducției materiale a asigurat po
sibilități pentru satisfacerea lor la 
un nivel superior. Or. recompensarea 
din fondul social de consum acțio
nează uniform pentru toți cetățenii. 
Numai prin creșterea mai rapidă a 
veniturilor directe se creează posibi
litatea ca fiecare om al muncii să-și 
satisfacă într-o măsură din ce în ce 
mai mare trebuințele tot mai variate.

Concomitent cu creșterea ve
niturilor directe, sporesc apreciabil 
si cheltuielile social-culturale efec
tuate de la bugetul statului in folo
sul întregii societăți. Semnificativ în 
acest sens este faptul că, în vreme 
ce veniturile directe vor spori sim-

Președintele Consiliului de Miniștri
9 9

al R.P. Bulgaria va face o vizită prietenească AUREL MOGA
de lucru în Republica Socialistă România

La invitația tovarășului Manea 
Mănescu. prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu-

Primiri la Consiliul de Miniștri
Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Vineri după-amiază. tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, a primit pe Nikola 
Todoriev. ministrul energeticii al 
R. P. Bulgaria, aflat într-o vizită în 
tara noastră.

în cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării colaborării și 
cooperării economice și tehnico-sti- 
ințifice româno-bulgare în domeniul 
energetic. în spiritul indicațiilor si 
măsurilor stabilite cu ocazia întîlni- 
rilor și convorbirilor dintre condu
cătorii de partid și de stat ai celor 
două țări, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, au participat 
tovarășii Leonte Răutu. președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico-sti- 
ințifică. și Trandafir Cocârlă. minis
trul energiei electrice.

A fost de fată Petăr Danailov 

Vizita în țara noastră a președintelui 
Adunării Generale a O. N. U.

La invitația ministrului 
externe al Republicii

afacerilor 
Socialiste 

România, George Macovescu. în pe
rioada 24—27 august a.c., Hamilton 
S. Amerasinghe, președintele în exer
cițiu al celei de-a XXXI-a sesiuni a

Sosirea unei delegații
La invitația Marii Adunări Națio

nale. vineri după amiază a sosit în 
Capitală delegația parlamentară e- 
gipteană. condusă de dr. Sayed Aii 
El Sayed, vicepreședinte al Adunării 
Poporului din Republica Arabă Egipt.

Din delegație fac parte Abdel Mon- 
ssef Hozaien. Youssef Nassar, Stafan 
Basily, Nawal Amer și Hussein Mah
mud Abdel Moneâm. deputati în A- 
dunarea Poporului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost întâmpinați de Nico-

„Vom răspunde prin faptele noastre 
de muncă“

(Urmare din pag. I)

In lumina indicațiilor dumnea
voastră. mult iubite tovarășe secretar 
general — se spune în telegrama co
lectivului întreprinderii miniere Li- 
vezeni — am stabilit un amplu pro
gram de măsuri menit să intensifice 
execuția lucrărilor de deschidere și 
pregătire, care să asigure capacitatea 
de producție a minei în conformita- - 
te cu nivelurile prevăzute prin plan.

Noi. minerii din Livezeni. alături 
de toți minerii din Valea Jiului, vă 
aducem, pe această cale, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vii mulțumiri. sentimentele de 
adîncă recunoștință pentru grija pe 
care partidul si dumneavoastră per
sonal o purtati ridicării continue a 
bunăstării materiale si spirituale a 
minerilor. Vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. strîns uniți în jurul partidului, al 
conducerii sale înțelepte. minerii 
minei Livezeni vor face totul pentru 
punerea în valoare a rezervelor in
terne de creștere a producției si pro
ductivității muncii, contribuind ast
fel la dezvoltarea si înflorirea

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

RUGBh începe noul campionat
Azi, în Capitală, Olimpia Dinamo

Intr-o formulă nouă. îmbunătățită, 
noul campionat national de rugbi (a 
61-a ediție) începe la sfîrsitul acestei 
săptămîni. Cele 16 echipe divizionare 
A au fost împărțite în patru grupe, 
urmînd ca. la început, să se dispute 
meciuri directe (tur-retur). pină la 4 
octombrie.

Prima etapă programează astăzi în 
Capitală partida Olimpia — Dinamo 
(pe stadionul Olimpia, de la ora 
17,30) — ambele echipe făcînd parte

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
AUTOMOBILISM. — Astăzi si 

mîine se vor desfășura, la Oituz, în
trecerile celei de-a 3-a etape con
tând pentru campionatul national de 
automobilism viteză în coastă, 
startul probei vor fi prezenti 
noscuții piloți Stefan lancovici. 
gen Ionescu-Cristea, llie Olteanu. 
Petre Vezeanu și alții.

FOTBAL. — Peste 20 000 de spec
tatori au urmărit la Oslo meciul in- 

La 
cu- 
Eu-

titor pînă la sfîrșitul actualului cin
cinal — cu 38 la sută în ce privește 
retribuția nominală medie și cu 30 
la sută în ce privește veniturile ță
rănimii — fondurile social-culturale 
se vor majora cu circa 44,1 la sută, 
ajungînd astfel, pe ansamblul cinci
nalului, la considerabila sumă de 
316,6 miliarde lei. Tocmai pe această 
bază a fost posibilă sporirea pensii
lor în medie cu 22 la sută, majorarea 
cu 30 la sută a alocațiilor pentru 
copii, ridicarea cuantumului aju
toarelor pentru mamele cu mai mulți 
copii, cît și creșterea însemnată a 
cheltuielilor destinate învățămîntului, 
sănătății etc.

Se pune întrebarea: cum se armo
nizează recenta măsură de creștere 
a ponderii veniturilor 
ansamblul veniturilor 
populației cu obiectivul înscris în 
Programul partidului, potrivit căruia 
„cheltuielile sociale vor ocupa o pon
dere tot mai importantă în satisface
rea cerințelor generale ale popu
lației"? Intre această prevedere și 
măsurile recent adoptate nu există 
nici o contrazicere. Obiectivul pe care 
îl jalonează Programul partidului are 

directe în 
totale ale

blicii Populare Bulgaria, va efectua, 
în zilele următoare, o vizită priete
nească de lucru în Republica Socia
listă România.

Atomică. Cu această ocazie 
abordate probleme ale dez- 
cooperării dintre România și 
în domeniul folosirii ener-

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice

prim-ministru al guvernului, a pri
mit. vineri, pe J. Hardwick, vicepre
ședinte al Agenției Canadiene pentru 
Energia 
au fost 
voltării 
Canada 
giei atomice în scopuri pașnice. Dis
cuțiile au evidențiat dorința ambelor 
părți de a se acționa pentru realiza
rea acestei cooperări. în interesul si 
avantajul reciproc al celor două târî

La convorbiri au participat Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, și 
Constantin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior si cooperă
rii economice internaționale.

A fost prezent, de asemenea. J. P. 
Carrier. însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Canadei la București.

Generale a O.N.U., pre- 
Biroului de coordonare al

Adunării 
ședințe al
Mișcării țărilor nealiniate, președinte 
al Conferinței O.N.U. asupra drep
tului mării, va face o vizită în țara 
noastră.

parlamentare egiptene
lae Giosan. președintele Marii Adu
nări Naționale. Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N.. Ion Pop D. 
Popa, președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă, asigurări sociale și 
protecția mediului. Radu Enache. se
cretar al M.A.N., Petre Brâncuși și 
Constantin Herăscu, deputati.

Erau prezenti Yehya Toema. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al E- 
giptului în tara noastră, si membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Retrăind deosebita emoție a întâl
nirii cu dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general — se arată 
în telegrama întreprinderii miniere 
Dilja-Petroșani — păstrăm adine în 
suflet îndemnurile pe care ni le-ați 
adresat, indicațiile prețioase ce ni 
le-ați dat. Ne exprimăm profunda 
recunoștință, entuziasmul si mulțu
mirea noastră sufletească pentru re
centele măsuri luate din inițiativa 
dumneavoastră, privind îmbunătățirea 
condițiilor noastre de viată si de 
muncă, prin majorarea retribuției de 
care noi, minerii, beneficiem, încă din 
această lună, printre primele cate
gorii de oameni ai muncii.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
minerii de la întreprinderea Dîlja, 
răspunzînd prin fapte grijii părin
tești pe care ne-o purtați. vom face 
totul pentru sporirea necontenită a 
producției de cărbune, îndeplinin- 
du-ne exemplar sarcinile încredința
te și angajamentele asumate în în
trecerea socialistă.

din grupa C. Celălalt meci al grupei : 
Grivita roșie — Agronomia, mîine. 
pe terenul din Parcul Copilului, la 
ora 9.30. în tară vor avea loc. tot 
miine. partidele : T.C.I. Constanta — 
Steaua si C.S.M. Sibiu — Rapid (pen
tru grupa A) ; C.S.M. Suceava — Fa
rul și Rulmentul Bîrlad — Sportul 
studențesc (grupa B). Minerul Gura 
Humorului — Știinta Petroșani și 
Politehnica Iași — Universitatea Ti
mișoara (grupa D).

fotbal Norvegia — Fin- 
cadru.1 campionatului 
Scoi- final : 1—1 (1—0).
— Cu prilejul unui 

desfășurat la

temațional de 
landa, din 
Scandinaviei.

ATLETISM.
concurs de atletism __ ....
Koln. echipa de ștafetă a R.F. Ger
mania în proba de 4 x 1 500 m a 
stabilit un nou record mondial : 
14’38”8/100. Vechiul record (14'40”4/ 
100) aparținea echipei Noii Zeelande 
din anul 1973.

în vedere perspectiva apropierii de 
comunism, cind fiecare membru al 
societății va dovedi o conștiință su
perioară. muncind la nivelul capaci
tăților și posibilităților sale maxime, 
cînd va exista o deosebită abunden
tă de bunuri, cînd se va realiza acea 
societate în care „toate izvoarele a- 
vuției sociale vor țișni ca un to
rent". ceea ce va permite ca fiecare 
om să-si satisfacă toate trebuințele 
normale, fiind retribuit după nevoi.

Or. calea sigură spre o asemenea 
repartiție o constituie tocmai stimu
larea atitudinii înaintate față de 
muncă, a preocupărilor și eforturilor 
pentru ridicarea necontenită a califi
cării. creșterea productivității muncii, 
a eficientei întregii activități econo
mice, ceea ce se poate realiza prin 
retribuția individuală după cantita
tea și calitatea muncii, care tinde să 
se dezvolte pînă la — ceea ce clasicii 
numesc — „propria sa negare". Exis
tă, așadar, un întreg proces dialectic 
al evoluției spre retribuția comunis
tă. Creșterea rolului retribuției indi
viduale în etapa actuală este de na
tură să pregătească premisele obiec
tive pentru ca societatea noastră să 
poată trece. în perspectivă, la acel 
tip de repartiție de care vorbește 
Programul partidului — „repartiția 
după nevoi".

Academia Republicii Socialiste România, Ministerul Sănătății, Ministerul 
Educației și învățămîntului și Academia de științe medicale anunță cu pro
fundă durere încetarea din viață a academicianului Aurel Moga, personalitate 
de seamă a științei și învățămîntului

La 19 august a încetat din viată 
academicianul profesor Aurel Moga, 
președintele Academiei de stiinte 
medicale.

Născut la 1 noiembrie 1903 la 
Veștem. lîngă Sibiu, Aurel Moga a 
făcut studiile la Facultatea de me
dicină din Cluj, pe care a absolvit-o 
în 1926. Desfășoa
ră de timpuriu o 
bogată activitate 
didactică si știin
țifică la Cluj, 
unde, timp de pa
tru decenii. a 
fost, rînd pe rînd, 
asistent, sef de 
lucrări, conferen
țiar. profesor de 
clinică 
decan, 
anii 
rector, 
atenție 
formării 
movării a

medicală, 
iar între 
1950—1966 

Acqrdînd o 
deosebită 

si pro- 
nume- 

roase cadre me
dicale. a adus o 
contribuție majo
ră la afirmarea și 
dezvoltarea scolii 
medicale clujene, 
la prestigiul știin
ței românești.

Preocupat de va
riate probleme cli
nice din domeniul cardiologiei și me
dicinii interne. Aurel Moga a reali
zat studii de mare valoare, fiind au
torul unor lucrări cu largă circulație 
în lumea medicală din tară și din 
străinătate, printre care cele privind 
etiopatogenia si clinica afecțiunilor 
reumatismale ale aparatului cardio
vascular. hipertensiunea arterială și 
ateroscleroza. a unor tratate și ma
nuale care au contribuit la formarea 
a numeroase promoții de studenți 
medici.

Pentru meritele sale deosebite 
activitatea medicală, didactică 
științifică, Aurel Moga a fost ales 
anul 1955 membru al Academiei Re
publicii Socialiste România. în anul

si

în 
Și 
in

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 august. In țară : Vreme relativ 
caldă, mai ales în sud-estul țării. Ce
rul va fl variabil, cu înnorări mal ac
centuate în vestul șl nordul țării, pre
cum și în zonele de deal și de munte, 
unde vor cădea ploi locale, mal ales 
sub formă de averse însoțite de des-

Cronica
Vineri, la sediul Asociației de 

drept internațional și relații inter
naționale ,a avut loc o masă rotun
dă la care profesorul Bengt Broms 
de la Universitatea din Helsinki, 
președinte al Comitetului special 
pentru Carta O.N.U.. a făcut o expu
nere despre „Creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite".

★
La invitația Consiliului ziariștilor, 

o delegație a Uniunii ziariștilor din 
R.P.D. Coreeană, condusă de Ku II 
Săn, prim-vicepreședinte al Uniunii 
ziariștilor, director general adjunct 
al Agenției centrale telegrafice co
reene. membru al conducerii Asocia
ției de prietenie coreeano-română, 
întreprinde o vizită în țara noastră.

Oaspeții au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală, 
din județele Ialomița. Constanta. Dolj 
și Vîlcea. au avut convorbiri la re
dacția ziarului „Scînteia", la Ager- 
pres și Radioteleviziune. la redacțiile 
unor ziare locale și a Consiliului zia-

.UNIVERSIADA ’77“

Succese ale sportivilor români
Echipa feminină de gimnastică a României medalie de

argint, dar arbitrajele n-au trecut proba corectitudinii • llie 
Floroiu, medalie de bronz la 10 000 m • Dan Grecu, candidat 

autoritar la medalia de aur la „inele"

Specialiștii în gimnastică prezenti 
la Universiadă l-au considerat de la 
bun început pe campionul nostru Dan 
Grecu drept unul dintre cei mai pu
ternici concurenti ai turneului mas
culin și principalul pretendent la me
dalia de aur de la „inele". Dan Grecu 
nu și-a dezmințit valoarea, nici tăria 
de întrecere, realizînd. cu ocazia con
cursului nr. 1 (pe echipe), un exerci
țiu strălucit la „inele" și primind o 
notă mare cu care, practic, nu va mai 
putea pierde medalia de campion la 
concursul nr. 3 pe aparate. Se știe că 
nota din întrecerea pe echipe, respec
tiv 9,80. obținută 
de Grecu se va 
aduna cu aceea 
din concursul pe 
aparate (în acest 
caz la „inele") iar 
nota medie cea mai bună va arăta pe 
cîștigător. Or, în concursul nr. 1, con
tracandidata posibili ai campionului 
român nu au primit mai mult de 
9,60 : Markelov (U.R.S.S.) — 9,60. Ka- 
jiyama (Japonia) — 9,55, Tsai Huan 
(R. P. Chineză) — 9,55. Este remarca
bil și faptul că Nicolae Oprescu, cu 
9,60. adică a doua notă la „inele", și-a 
asigurat și el o bază solidă de plecare 
pentru concursul pe aparate.

Concursul pe echipe a prilejuit si 
o mare surpriză prin evoluția plină 
de tehnicitate și acrobație a membri
lor echipei R. P. Chineze, clasată pe 
locul al III-lea. după cele ale 
U.R.S.S. și Japoniei. Se remarcă, de 
asemenea, clasarea echipei Bulgariei 
pe locul al IV-lea, într-un turneu de 
o asemenea tărie, loc mai valoros de- 
cît cel de la campionatele euro
pene. După cum desigur cititorii 
noștri au aflat de ieri, echipa mas
culină a României a ocupat doar lo
cul VI, ca urmare 
mai slabe la „soi" 
aere".

Concursul feminin 
ceput ieri sub semnul unui arbitraj, 
părtinitor. După desfășurarea exerci- 

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

a unei evoluții 
si ..cal cu mî-

pe echipe a în-

superior medical din tara noastră.
1969 este ales membru al Academiei 
de științe medicale și președintele 
acestui for științific. Activitatea sa 
a dobîndit și o largă recunoaștere 
peste hotarele tării, fiind ales mem
bru a numeroase societăți științifice 
și academii din străinătate, membru 
al Comitetului consultativ pentru cer

cetarea științifică 
al Organizației 
Mondiale a Sănă
tății.

Aurel Moga a 
îndeplinit înalte 
responsabilități pe 
linie de stat și 
obștească. A fost 
ministrul sănătă
ții, președintele 
Academiei de ști
ințe medicale, de
putat în mai mul
te legislaturi ale 
Marii Adunări 
Naționale.
Membru al Parti

dului Comunist 
Român din anul 
1947, a fost ales, 
la Congresul al 
X-lea al partidu
lui. membrji_ su
pleant al 
P.C.R.

Savant 
însuflețit 
rința fierbinte de 

a aduce o contribuție cît mai bogată 
la apărarea sănătății poporului, la 
prosperitatea Și progresul lui. Aurel 
Moga a participat activ la opera de 
construire a socialismului în patria 
noastră.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost distins cu numeroase ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, cu înalte titluri științifice.

Prin încetarea din viață a acade
micianului Aurel Moga pierdem un 
eminent profesor și medic, un repu
tat om de știință, un cetățean patriot 
care .și-a închinat toate forțele in 
slujba idealurilor poporului, ale pro
gresului științei și învățămîntului 
medical românesc, pentru asigurarea 
și întărirea sănătății poporului.

C.C. al

patriot, 
de do-

cărcftri electrice. în celelalte regiuni, 
averse izolate, după-amiaza. Vînt slab, 
pînă la moderat (20—30 km/oră). In
tensificări locale de 40—50 km/oră se 
vor produce în zonele de munte. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
10 și 20 de grade, izolat mal coborîte 
în estul Transilvaniei, iar cele maxime 
între 20 și 28 de grade, local mai ri
dicate în sud. In București : Vreme 
relativ caldă. Cer schimbător, favorabil 
aversei de ploaie, după-amiaza. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

zilei
riștilor, precum și la o serie de mi
nistere economice.

Vineri după-amiază, membrii dele
gației au fost primiți de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă prietenească.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 19 AUGUST 1977

EXTRAGEREA I : 24 80 75 42 77
5 62 32 34.

EXTRAGEREA a
48 83 45 41 64.

FOND GENERAL
701 242 lei. din care

Il-a : 25 66 52 44

DE CÎSTIGURI: 
71 541 lei report.

țiilor la două aparate, in ultima grupă 
a fost necesară intervenția hotărîtă a 
conduceai! delegației noastre, făcută 
în spiritul echității sportive și a 
fair-playului, pentru ca întrecerea să 
intre pe un făgaș firesc. Vrem să 
credem că. asemenea situații — cu 
aprecieri eronate, în flagrantă con
tradicție cu evoluția sportivilor aflati 
in concurs, aprecieri ce dezavanta
jează pe concurenti si viciază rezul
tatele — nu se vor mai ivi. în in
teresul bunei desfășurări a întrece
rilor sportive.

Dar iată clasa
mentul final al 
probei: 1. U.R.S.S. 
— 114,20 puncte ; 
2. România — 
113,65 puncte ; 3. 

Bulgaria — 113 puncte ; 4. S.U.A. — 
109,80 puncte ; 5. Japonia — 107,80 
puncte ; 6. Ungaria — 107,35 puncte ; 
7. Cehoslovacia — 106,30 puncte.

Ieri a început si turneul de tenis. 
Pe unul din cele 10 terenuri din 
mijlocul pădurii unde se află așezat 
complexul „Akademik". tînărul Ma
rian Mîrza a cîștigat jocul cu engle
zul Ken Revie. cu 6—2 și 6—4. Capul 
de serie în care este înscris Marian 
se numește Larry 
cei mai talentati 
ricani.

Disputată pe 
„Vasil Levski", proba de 10 000 de metri 
a dat loc unei lupte interesante, înche
iată cu un finiș foarte strîns, primii 
trei clasați luptând aproape umăr la 
umăr pînă la linia de sosire. Pe locul 
întâi s-a clasat Leonid Moiseev 
(U.R.S.S.) — 29’12”, urmat de Franco 
Fava (Italia) — 29T2”7/10 și llie Flo
roiu — 29’13”4/10.

Atletul bulgar Velclo Stoev a clștl- 
gat medalia de aur la aruncarea 
greutății, cu rezultatul de 19,55 m.

Gottfrid. unul din 
tineri nord-ame-

pista stadionului

Valeriu MIRONESCU
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în legătură cu noile măsuri ale autorităților israeliene

în teritoriile arabe ocupate

Declarația Agenției române 
de presă „Agerpres"

. Agenția română de presă „Ager- 
pres“ este împuternicită să declare 
următoarele :

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu îngrijorare de măsura 
guvernului israelian privind crearea 
a trei noi așezări israeliene pe ma
lul vestic al Iordanului, în Cisiorda
nia. Această măsură se adaugă ho- 
tărîrilor anterioare ale Israelului 
privind aplicarea legislației israelie
ne în Cisiordania și Gaza, ca și a 
aceleia de a se acorda statut legal 
unor așezări israeliene implantate 
pe teritorii arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. Aceste acțiuni 
au provocat, de asemenea, dezapro
barea opiniei publice din țara noas
tră, ca și a opiniei publice mondiale.

Toate aceste hotărîri ale guvernu
lui israelian reprezintă acte cu se
rioase implicații, ridică noj obstacoie 
în calea unei rezolvări politice, paș
nice, a găsirii unei soluții juste și 
echitabile a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Totodată, astfel de acțiuni 
sint de natură să sporească elemen
tele de tensiune și neîncredere, agra- 
vind situația existentă, ceea ce a 
provocat și provoacă sentimente le
gitime de dezaprobare și îngrijorare 
în cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice din întreaga luftie

Consecventă poziției sale princi
piale de rezolvare pe cale politică 
a tuturor stărilor conflictuale, ac- 
ționînd statornic pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu, România s-a situat și 
se situează cu fermitate pe poziția 
că o asemenea reglementare poate 
fi obținută numai pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, a recunoașterii intere
selor șl aspirațiilor legitime ale po
porului palestinean, inclusiv a drep

„ACTE CONTRARE REGLEMENTARII JUSTE SI DURABILE 
A PROBLEMELOR ORIENTULUI MIJLOCIU"

Reacții ale opiniei publice mondiale
TEL AVIV 19 (Agerpres). — Gu

vernul israelian a hotăirît să înfiin
țeze trei noi așezări. în prezent 
avanposturi paramilitare, ne malul 
occidental al Iordanului — informea
ză agenția Associated Press.

★
După cum relatează agențiile de 

presă, știrea privind noua hotărâre a 
guvernului israelian este privită cu 
neliniște si dezaprobare, fiind apre
ciată ca ridicînd noi obstacole în ca
lea restabilirii păcii în această re
giune a lumii.

Astfel, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. și-a exprimat 
„profunda preocupare" fată de hotă
rârea guvernului de la Tel Aviv de 
a autoriza crearea a trei noi colonii 
cu populație israeliană pe teritoriul 
ocupat de pe malul vestic al Iorda
nului. Un purtător de cuvînt al Na
țiunilor Unite a menționat. în acest 
6ens. că secretarul general al O.N.U. 
consideră asemenea acte ale guver
nului israelian drept contrare efortu
rilor în curs menite să permită re
luarea procesului de negocieri pentru 
soluționarea situației din Orientul 
Apropiat.

Secretarul general al O.N.U. a 
reamintit, totodată, declarația făcută, 
în numele Consiliului de Securitate, 
în noiembrie 1976. de președintele 
acestui organism si care dezaprobă 
crearea de așezări ale populației 
israeliene în teritoriile ocupate, so- 
licitînd încetarea unor astfel de ac
țiuni.

Vicepremierul si ministrul de ex
terne al Republicii Arabe Egipt. 
Ismail Fahmi. a subliniat — dună 
cum informează ziarul „Al Ahram" 
— că noua hotărîre a guvernului 
israelian contribuie la escaladarea 
conflictului din regiune. De aseme- 
menea. Ismail Fahmi a arătat că ea 
afectează actualele încercări de in
staurare a unei păci juste în regiune. 

tului său de a-și crea un stat națio
nal. propriu, a asigurării indepen
denței și suveranității tuturor țări
lor din această regiune.

în acest spirit, poporul român 
consideră că actele anunțate recent 
de guvernul israelian, acte vizînd 
perpetuarea ocupației de teritorii 
străine, incompatibile cu dreptul in
ternațional, constituie o nouă sursă 
de alimentare a focarelor de încor
dare, aduc grave prejudicii interese
lor popoarelor din regiunea Orientu
lui Mijlociu, reprezintă un pericol la 
adresa securității și păcii pe plan 
internațional.

Imperativul păcii, al reluării neîn- 
tîrziate a negocierilor pentru regle
mentarea situației din Orientul Mij
lociu, inclusiv prin reluarea lucrări
lor Conferinței de la Geneva, recla
mă instaurarea unui climat de în
credere și colaborare, pornind de la 
adevărul de necontestat că securita
tea și propășirea fiecărui stat, a fie
cărui popor, dezvoltarea lor liberă, 
independentă nu se pot realiza fără a 
se respecta drepturile imprescripti
bile ale altor popoare, pe terenul 
menținerii unor stări conflictuale, ci 
numai pe terenul rațiunii, al căută
rii și găsirii unor soluții juste, echi
tabile, al construirii unor raporturi 
de bună vecinătate și încredere. Iată 
de ce se impune, mai mult decît ori- 
cînd, renunțarea la orice acțiuni de 
natură să complice, să agraveze con
flictul existent, intensificarea efor
turilor constructive din partea tutu
ror părților, a tuturor statelor lumii 
în vederea realizării unei reglemen
tări juste și durabile, care să răs
pundă intereselor vitale ale popoa
relor din Orientul Mijlociu, ale păcii 
și securității în lume.

în același timp, un purtător ofi
cial de cuvînt al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a declarat că 
O.E.P. „condamnă aceste acțiuni 
agresive ale guvernului israelian si 
lansează un apel către statele arabe, 
toate țările prietene si opinia publică 
internațională pentru a se opune 
acestor măsuri anexioniste".

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A.. Hodding 
Carter, a declarat că hotărîrea Israe
lului de a înființa trei noi așezări pe 
malul vestic al Iordanului este con
siderată de guvernul american drept 
„o acțiune unilaterală si ilegală, care 
constituie un obstacol în calea nego
cierilor constructive".

De asemenea, un purtător de 
cuvînt al Foreign Office-ului a 
arătat că guvernul britanic este „în
grijorat" de hotărîrea Israelului. El 
a reamintit declarația făcută în Ca
mera Comunelor, la 15 iunie, de mi
nistrul de externe. David Owen, 
prin care se exprima regretul gu
vernului britanic fată de orice ac
țiuni care ar putea să împiedice 
amorsarea procesului de negocieri 
pentru soluționarea politică a situa
ției din Orientul Apropiat.

Un comunicat oficial al Ministeru
lui de Externe francez menționează 
că. „într-un moment în care perspec
tivele de negocieri" pentru soluțio
narea politică a situației din Orien
tul Apropiat par să prindă contur, 
„asemenea decizii unilaterale pot nu
mai să introducă un element de com
plicații suplimentare și să compromi
tă șansele unei păci juste si durabile 
în regiune".

Reprezentantul Belgiei, țară care 
prezidează Consiliul Ministerial al 
C.E.E.. a exprimat îngrijorarea gu
vernelor .celor nouă" față de măsura 
autorităților israeliene de a înființa 
cele trei noi așezări pe malul vestic 
al Iordanului, informează agenția 
France Presse.

Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

în diferite țări ale lumii continuă 
să se desfășoare manifestări organi
zate în cinstea marii sărbători națio
nale a poporului român — 23 Au
gust — ziua insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste. 
La Ambasada României din Belgrad 
a fost organizată o conferință de 
presă, la care ambasadorul Virgil 
Cazacu a vorbit despre însemnăta
tea evenimentului, evocind. totodată, 
realizările obținute de poporul ro
mân. Cu același prilej, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de foto
grafii.

La întreprinderea de mașini textile 
din orașul Grossenheim din R. D. 
Germană a avut loc o adunare fes
tivă. Ambasadorul României. Con
stantin Niță. a vorbit despre semni
ficația actului istoric de la 23 Au
gust. Colectivul întreprinderii a pre
dat ambasadorului român o mașină 
pentru filatura din Mizil, realizată 
prin muncă patriotică de muncitorii 
și tehnicienii uzinei, ca expresie a 
solidarității cu eforturile poporului 
român pentru înlăturarea urmărilor 
cutremurului.

La Clubul internațional de presă 
și carte din Zamosci (R. P. Polonă) 
a avut loc o seară culturală româ
nească.

O manifestare culturală româ
nească a avut loc la Fabrica de ți
gări din Cienfuegos (Cuba), la care 
au luat cuvîntul ambasadorul Româ
niei, Nicolae Moraru, și Alfred Al

Convorbiri româno-sovietice
MOSCOVA . 19 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 19 august. 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al României, aflat la 
odihnă în Uniunea Sovietică, a avut 
o întîlnire cu A. A. Gromîko. mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
Au fost discutate, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, aspecte ale rela
țiilor bilaterale. Cei doi miniștri de 
externe au subliniat importanta 
deosebită a întâlnirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul L. I. Brejnev.

agențiile de presă transmit:
PrilîlirC. Edward Gierek, prim- 

secretar al C.C. al P.M.U.P.. a primit 
pe senatorul american George 
McGovern, care a efectuat o vizită 
în Polonia. Au fost abordate relațiile 
polono-americane. o atenție deosebită 
fiind acordată colaborării economice, 
relatează agenția P.A.P.

La Phenian a avut loc 0 reu- 
niune consultativă a cadrelor din do
meniul agriculturii, desfășurată sub 
conducerea secretarului general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președinte al R. P. D. Coreene, 
Kim Ir Sen. Reuniunea a făcut un 
bilanț preliminar al lucrărilor agri
cole din acest an. a discutat măsu
rile ce urmează să fie luate. pentru 
încheierea cu succes a lucrărilor agri
cole și pentru pregătirea recoltei 
anului viitor.

Anularea unor îngrădiri 
politice. Guvernul Ghanei a anu
lat decretul din 1969, în baza căruia 
membrii guvernului fostului pre
ședinte Kwame Nkrumah si condu
cătorii Partidului Popular al Con
venției au fost privați de drepturi 
politice. Președintele Ignatius Kutu 
Acheampong a semnat un decret în 
virtutea căruia asupra persoanelor 
amintite nu se mai răsfrîng îngrădi
rile referitoare la numirea lor in
posturi în aparatul de stat, alegerea 
în organele legislative ale tării si 

fonso, al doilea secretar al Comite
tului de partid al provinciei. A fost 
deschisă, totodată, o expoziție de fo
tografii documentare. La fabrica de 
mobilă din orașul Ciego de Avila 
s-a desfășurat o adunare festivă, la 
care au luat cuvîntul ambasadorul ro
mân și Carlos Bentranif, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al mu
nicipiului Moran.

în cadrul unei manifestări consa
crate României, Bibliotecii munici
pale din orașul portughez Tomar i-a 
fost oferită din partea Bibliotecii 
centrale de stat din București o co
lecție de cărți românești din dome
niile științei, tehnicii, literaturii și 
social-politic. în care un loc central 
îl ocupă lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și documentele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. Cu același 
prilej. în holul bibliotecii a fost des
chisă expoziția „Centenarul Indepen
denței de stat a României".

ta Ambasada României din Bru
xelles a avut loc o conferință de 
presă. în cursul căreia a luat cuvîn
tul Dimitrie Stănescu, însărcinat cu 
afaceri a.i. în capitala Belgiei, care 
a făcut o expunere cu privire la im
portanța actului istoric de la 23 Au
gust.

La Clubul Uniunii Sindicatelor oa
menilor muncii din petrol, chimie și 
industria minieră din capitala Ira
kului a fost organizată o manifes
tare culturală. A fost prezentat fil
mul „Cu mîinile curate".

secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., pentru dezvolta
rea continuă, pe o linie ascendentă, a 
colaborării multilaterale româno-so- 
vietice. au exprimat dorința comună 
de a contribui la traducerea în viață 
a înțelegerilor dintre cele două par
tide și țâri.

Totodată, cei doi miniștri de exter
ne au făcut un schimb de vederi pe 
unele probleme internaționale de in
teres reciproc.

La întîlnire a participat Gheorghe 
Badrus, ambasadorul României în U- 
niunea Sovietică.

participarea la activitatea organiza
țiilor obștești.

Greve interzise. Parlamen- 
tul australian a adoptat o lege prin 
care sînt interzise grevele salariati- 
lor din sectorul public. Documentul 
acordă guvernului împuternicirea de 
a concedia sau suspenda pe oricare 
din cei 210 000 salariati publici. în 
cazul participării la o acțiune gre
vistă. Noua lege, adoptată de depu
tății si senatorii coaliției guverna
mentale. care domină ambele camere 
ale parlamentului, este vehement 
criticată de Partidul Laburist si sin
dicatele australiene.

Convorbiri sovieto-ame- 
riCUne. Geneva a avut loc, vi
neri. o nouă întîlnire a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. participante' la 
convorbirile sovieto-americane cu 
privire la limitarea armamentelor 
strategice ofensive — transmite agen
ția T.A.S.S.

Inundații în India. pînă în 
prezent peste 250 de persoane și-au 
pierdut viata ca urmare a inunda
țiilor provocate de ploile musonice 
în statele din nordul, centrul si estul 
Indiei, a anunțat agenția indiană de 
presă Samachar. La Delhi peste 
200 000 persoane au fost evacuate din 
cauza revărsării fluviului Yamuna, 
ale cărui ape au atins cel mai înalt 
nivel din ultimul'secol.

Comunicat privind vizita 
președintelui R.S.F.I. in U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). _ — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul privind vizita în U.R.S.S. 
a președintelui Iosip Broz Tito și 
convorbirile purtate cu L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Părțile — transmite agenția T.A.S.S. 
— au făcut un schimb de păreri 
privind stadiul și perspectivele rela
țiilor bilaterale, s-au informat asu
pra direcțiilor principale ale dezvol
tării țărilor respective, ale activității 
P.C.U.S. și U.C.I. A fost exprimată 
dorința de a lărgi în continuare rela
țiile dintre cele două partide, țări și 
popoare pe baza respectării stricte a 
principiilor suveranității, indepen
denței, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, atitudinii 
pline de respect față de Interesele, 
experiența, practica, particularitățile 
naționale și internaționale ale fiecă
rei țări, respectării independenței si

Pentru lichidarea regimurilor coloniale 
și rasiste din Africa australă 

Dezbaterile din Comitetul O.N.U. pentru eliminarea 
discriminării rasiale

NEW YORK 19 (Agerpres). — La 
Națiunile Unite s-au încheiat dezba
terile Comitetului O.N.U. pentru eli
minarea discriminării rasiale. Parti- 
cipanții la actuala sesiune au exami
nat raportul comitetului despre ne
cesitatea traducerii în viață a preve
derilor Convenției internaționale pri
vind eliminarea tuturor formelor de. 
discriminare rasială, precum și apor
tul diferitelor state la înfăptuirea 
sarcinilor și scopurilor Deceniului de 
luptă împotriva rasismului si discri
minării rasiale (1973—1983).

în cadrul dezbaterilor a fost sub
liniat în mod deosebit faptul că li
chidarea tuturor rămășițelor sistemu
lui colonial, instaurarea principiilor 
egalității în drepturi a popoarelor, 
respectarea independentei, eliminarea 
tuturor focarelor colonialismului, ra
sismului și discriminării rasiale fi
gurează printre sarcinile principale

Interdicții de circulație.
Autoritățile din Sri Lanka au extins 
restricțiile de circulație timp de nouă 
ore în încă două provincii — Ku- 
runegala si Anuradhapura — din 
nord-vestul si respectiv centrul tării. 
Decizia fusese luată miercuri, ca ur
mare a unor incidente între grupuri 
de civili si forțele de ordine.

Ansamblul folcloric „Floricica 
de munte" din Piatra Neamț a 
susținut o serie de spectacole in 
mai multe localități din regiu
nea Burgenland, cu prilejul tra
diționalului Festival internațio
nal al cintecului si dansului din 
acest pitoresc land al Austriei.

Un comunicat oficial dat 
publicității la Kinshasa anunță că 
fostul șef de stat major al armatei 
terestre a Zairului, colonelul Mampa 
Salamayi. și fostul guvernator al pro
vinciei Shaba, Munguya Mbenge, au 
fost condamnați la moarte de un tri
bunal special, care i-a găsit vinovati 
de complot împotriva statului.

In capitala Ecuadorului 
urmează să se desfășoare. între 10 și 
13 septembrie, o reuniune a repre
zentanților din America Latină și 
Marea Caraibilor în cadrul Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.). Și-au anunțat 

libertății alegerii diferitelor căi de 
dezvoltare socialistă, colaborării in
ternaționaliste tovărășești liber- 
consimțită, a celor două partide și 
țări, în spiritul învățăturii și idealu
rilor mărețe ale lui Marx, Engels, 
Lenin.

Părțile au făcut un schimb de pă
reri în probleme internaționale ac
tuale și îndeosebi în probleme legate 
de securitatea europeană, subliniind 
că acordă o mare importanță reuni
unii de la Belgrad a reprezentanților 
țărilor participante la Conferința 
generail-europeană, fiind de acord că 
întreaga activitate a acestei reuniuni 
trebuie să aibă un caracter construc
tiv, să extindă posibilitățile pentru 
exprimarea-de noi inițiative în ve
derea întăririi securității și cooperă
rii, înțelegerii reciproce și încrederii 
între statele europene.

L. I. Brejnev a acceptat invitația 
de a face o vizită oficială de priete
nie în R. S. F. Iugoslavia.

care decurg din Carta O.N.U. Parti
cipanții s-au pronunțat cu hotărîre 
pentru lichidarea definitivă a regi
murilor coloniale și rasiste din A- 
frica australă, în sprijinul mișcării 
de eliberare națională a popoarelor 
africane, victime ale sistemului inu
man de apartheid și discriminare 
rasială din această parte a continen
tului african.

în cadrul dezbaterilor și în inter
vențiile din comitet vorbitorii au 
adresat opiniei publice internaționale 
chemarea de a intensifica acțiunile 
de izolare a regimurilor rasiste, de 
a cere respectarea riguroasă de către 
toate statele a rezoluțiilor Adunării 
Generale a O.N.U. si ale Consiliului 
de Securitate în problemele luptei 
Împotriva colonialismului, sistemului 
de apartheid si a discriminării 
rasiale.

participarea peste 70 de delegați, care 
vor dezbate aspecte privind identifi
carea unor noi posibilități de accele
rare a dezvoltării țărilor de lâ sud de 
Rio Grande.

Primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, a declarat că 
tara sa își reafirmă dorința de a 
găsi o soluție pașnică a problemelor 
litigioase cu Grecia. Premierul turc 
a menționat că guvernul de la An
kara încearcă să păstreze deschis 
drumul negocierilor în toate proble
mele litigioase cu Grecia, inclusiv în 
chestiunea cipriotă.

Situația economiei italie* 
jțg ar urma să se îmbunătățească de 
la începutul anului 1978. după o 
toamnă încă dificilă, prevede Confe
derația patronatului (Conf industria), 
care a publicat o anchetă anuală 
asupra conjuncturii economice. Pro
ducția. care nu a crescut decît cu 1.4 
la sută în 1977 fată de 9.9 la sută în 
1976. va progresa cu 4,1. la sută în 
1978. ceea ce ar urma să permită 
oprirea degradării folosirii forței de 
muncă.

Călătoria spărgătorului
atomic sovietic „Arcde gheață

tica". din portul Murmansk pînă la 
Polul Nord, a demonstrat posibilitatea 
de a ajunge pe mare pînă la Polul Nord 
în vederea deschiderii unui nou tra
seu maritim, a declarat cunoscutul 
explorator Evgheni Tolstikov. Spăr
gătorul urmează să se reîntoarcă în 
Portul Murmansk în cursul săptămî- 
nii viitoare, urmînd un alt traseu de
cît acela care l-a dus spre Pol.

CU PRILEJUL CONGRESULUI 
PARTIDULUI DE GUVERNA- 

MINT DIN GUYANA

Reprezentantul P.C.R. 
primit de premierul 

Forbes Burnham
GEORGETOWN 19 (Agerpres). — 

Forbes Bumham. prim-ministru al 
Republicii Cooperatiste Guyana, 
lider al Congresului Național al Po
porului. l-a primit pe Gheorghe Ne- 
cula. membru al Colegiului Central 
de Partid, sef de secție la C.C. al 
P.C.R.. care a reprezentat P.C.R. la 
lucrările Congresului partidului Con
gresul Național al Poporului.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceausescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialis
te România, au fost transmise un me
saj de prietenie, precum si cele mai 
bune urări de noi succese, prosperi
tate si progres pentru poporul guya- 
nez prieten, pe drumul edificării 
unei vieți noi.

Mulțumind. Forbes Burnham a ru
gat să i se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
sentimente de prietenie si prețuire, 
urări de sănătate si noi succese, iar 
poporului român cordiale felicitări 
pentru victoriile dobîndite în con
strucția socialismului.

ANGLIA

Succes electoral laburist
în cadrul alegerilor parțiale pen

tru desemnarea unui loc vacant în 
Parlament desfășurate în circum
scripția electorală Birmingham-Lady- 
wood, din centrul Angliei, majorita
tea sufragiilor le-a întrunit candida
tul laburist, ceea ce a dus la men
ținerea actualului raport de mandate 
între guvern și opoziție în Camera 
Comunelor.

în schimb. Partidul liberal, aliat 
guvernului prin așa-numitul pact 
.lib-lab", a înregistrat o gravă în
frângere ; dacă în 1974. el a cîștigat 
peste 3 000 voturi, joi n-a obtinut de
cît 700 în această circumscripție.

Campania electorală a fost mar
cată de serioase incidente provocate 
de elementele de extremă dreaptă, 
în cursul cărora peste 50 de persoa
ne au fost rănite.

îngrijorare In R. F. G.
In legătură cu activitatea 

grupărilor neonaziste
O scrisoare a președintelui 

P.S.D.
BONN 19 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Social Democrat din 
R.F. Germania, Willy Brandt, a 
adresat cancelarului Helmut Schmidt 
o scrisoare în care își exprimă în
grijorarea în legătură cu intensifi
carea activității grupurilor neonazis
te din R.F.G., propunînd guvernului 
vest-german să se ocupe de această 
problemă în modul pe care îl con
sideră cel mai adecvat — informează 
agenția D.P.A. „Conducerea P.S.D 
— arată Willy Brandt — a primit 
numeroase scrisori de protest împo
triva frecventelor reuniuni ale foști
lor «camarazi de arme» sau ale gru
părilor de extremă dreaptă, în cadrul 
cărora se prezintă simboluri naziste, 
se proclamă idei naziste și se lan
sează apeluri la lupta contra ordinii 
democratice". Relevînd că. deși „or
ganizatorii și participanții la acest 
gen de întâlniri reprezintă o minori
tate infimă în țară", Willy Brandt 
arată că acțiunile acestora provoacă 
neliniște în rândurile multor cetățeni 
vest-germani. „Prevederile legale des
tinate să protejeze statul trebuie a- 
plicate, indiferent de persoanele ce 
ar putea fi afectate de măsurile res
pective" — se arată în scrisoare.
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EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI 
gust' ECONOMICE INTERNAȚIONALE

România socialistă se afirmă ca un factor tot mai activ al luptei 
pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale — obiectiv pro
gramatic al politicii sale externe, amplu fundamentat în Programul 
P.C.R., în celelalte documente ale Congresului al XI-lea. în acest do
meniu, partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au meritul de a fi adus o contribuție substanțială, larg recunoscută 
pe plan internațional, atit la elaborarea conceptului noii ordini, cît și la 
cristalizarea cerințelor și direcțiilor de acțiune pentru traducerea în 
viață a acestui deziderat fundamental al lumii de azi.

însemnătatea deosebită pe care 
România o acordă instaurării unei 
noi ordini economice mondiale de
curge din înseși realitățile vieții 
internaționale, care pun în e- 
videntă existența marilor discre
pante în nivelul de dezvolta* 
re a diferitelor state. Ce poate 
fi mai edificator pentru actuala si
tuație economică din lume d«ît fap
tul că țările în curs de dezvoltare, 
in care trăiește 70 la sută din popu
lația globului, nu beneficiază decît 
de 30 la sută din venitul mondial, iar 
ponderea lor economică este de 35 
la sută în producția agricolă și de 
sub 7 la sută în cea industrială ? 
Drept urmare, venitul mediu anual 
pe locuitor este de 3 840 de dolari în 
țările dezvoltate si de numai 200 de 
dolari în statele în curs de dezvol
tare. ceea ce înseamnă un raport de 
19 la 1. Acestea sînt însă cifre me
dii : la polii celor două categorii de 
țări decalajul este de-a dreptul in
credibil — 100 la 1.

Aceste situații profund nedrepte, 
care ridică probleme grave în fata 
omenirii, sînt — așa cum a subliniat 
în repetate rînduri partidul nostru — 
o consecință a vechilor relații ine
chitabile, generate de politica impe
rialistă, colonialistă și neocolonialis- 
tă de dominație si asuprire a popoa
relor, de jefuire a resurselor lor na

ționale, de dezvoltare si îmbogățire 
a unor state pe seama altora. Per
petuarea acestor stări de lucruri a 
devenit un anacronism inadmisibil, 
care contravine intereselor întregii o- 
meniri. Subdezvoltarea. decalajele 
dintre state — care, departe de a se 
diminua, se adincesc continuu — au 
profunde implicații pe plan intern, 
in viața economică și social-politică 
a țărilor în curs de dezvoltare. în
gustând posibilitățile de valorificare 
a unei importante părți a resurselor 
materiale, subdezvoltarea a dus la 
o adevărată explozie a șomajului, 
care afectează 300 milioane de oa
meni, adică 34 la sută din populația 
aptă de muncă. Totodată, din cei 2,6 
miliarde de locuitori ai tarilor în 
curs de dezvoltare, circa 600 milioa
ne suferă de foame, iar peste 800 
milioane sînt analfabeti.

Consecințele subdezvoltării sînt însă 
adine resimțite nu numai de popu
lația țărilor rămase în urmă. Consti
tuind un factor de scindare a pieței 
mondiale, menținerea si accentuarea 
decalajelor afectează evoluția econo
mică generată, creează — asa cum o 
dovedesc actualele fenomene din 
Occident — grave dezechilibre, o si
tuație de profundă criză economică, 
ce cuprinde în măsură crescîndă ță
rile dezvoltate, generează animozi
tăți. . neîncredere si conflicte, cu 

riscuri imprevizibile pentru soarta 
păcii. Pe bună dreptate, partidul 
nostru apreciază că instaurarea unei 
noi ordini economice constituie o 
condiție esențială a asigurării stabili
tății economiei mondiale, un factor de 
prim ordin pentru eliminarea surselor 
de tensiune și neîncredere între state.

Iată de ce România militează cu 

„România se pronunță ferm și sprijină activ toate acțiunile pri
vind instaurarea unei noi ordini economice internaționale care să 
ducă la progresul mai rapid al țărilor subdezvoltate, la înfăptuirea 
unor relații noi, de egalitate, și care să permită făurirea unei eco
nomii bazate pe colaborare reciproc avantajoasă, pe stabilitate, să 
asigure bunăstarea tuturor națiunilor".

NICOLAE CEAUȘESCU

hotărâre și consecventă pentru în
locuirea vechilor relații de domi
nație si asuprire, de inechitate și 
nedreptate, cu relații noi. cu o nouă 
ordine economică — și implicit po
litică — menită să ducă la elimina
rea prăpastiei dintre țările bogate și 
cele sărace, la progresul tuturor na
țiunilor, intr-un climat de destindere, 
securitate și cooperare internațională.

Ca expresie a acestei preocupări, 
țara noastră a prezentat la O.N.U , 
așa cum se știe, documentul de larg 
răsunet „POZIȚIA ROMÂNIEI CU 
PRIVIRE LA INSTAURAREA UNEI 
NOI ORDINI ECONOMICE INTER
NAȚIONALE", a participat activ, îm
preună cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare din „Grupul celor 77", la 
elaborarea, în cadrul a diferite orga

nizații și reuniuni internaționale — 
inclusiv Conferința de la Manila și 
reuniunea UNCTAD-IV de la Nai
robi, din cursul anului trecut — la 
elaborarea unor documente de bază 
pentru definirea modalităților noii 
ordini.

în concepția partidului și statului 
nostru, noua ordine economică pre

supune nu o schimbare forma
lă a raporturilor Internationa
le. aplicarea unei alte etichete, 
oricît de atrăgătoare ar fi a- 
ceasta. ci o restructurare ra
dicală, revoluționară, a însuși conți
nutului acestor raporturi. în mod 
concret, aceasta înseamnă așezarea 
la temelia relațiilor dintre state a 
noilor principii, democratice, care au 
în vedere respectul independentei si 
suveranității naționale, deplina ega
litate în drepturi a tuturor statelor, 
neamestecul in treburile interne și 
avantajul reciproc, dreptul impre
scriptibil al fiecărui popor de a-și 
alege in mod liber orinduirea pe care 
o dorește, căile dezvoltării econo
mice si sociale. Pe plan economic, 
aceasta implică stricta respectare a 

drentului fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe avuțiile sale, de a decide in 
mod suveran asupra folosirii lor in 
conformitate cu cerințele propriei 
dezvoltări, cu interesele colaborării 
internaționale. Tara noastră aprecia
ză că ansamblul acestor principii 
reprezintă o adevărată cheie de boltă 
a noii ordini economice mondiale.

deoarece promovarea lor de către 
toti si fată de toți asigură posibili
tatea deplinei afirmări a fiecărei 
națiuni, dezvoltarea de sine stătă
toare ne calea progresului economi- 
co-sociail, înțelegerea și colaborarea 
între toate popoarele.

Referitor la căile si modalitățile de 
realizare a dezideratului noii ordini 
economice, România consideră drept 
imperios necesară lichidarea subdez
voltării. a decalajelor dintre state. în 
abordarea acestei probleme, tara 
noastră pune cu putere în evidentă 
adevărul fundamental că pentru li
chidarea stării de subdezvoltare, 
factorul decisiv, hotăritor il consti
tuie efortul propriu al popoarelor. 
Progresul fiecărei țări, realizarea 
unei egalizări treptate a nivelurilor 

economice nu pot fi concepute sub 
forma unor daruri sau ofrande din 
afară, fără o angajare plenară a în
tregului potential material si uman 
national. Concludentă în această pri- 
vintă_ este propria experiență a 
României socialiste — ea însăsi tară 
în curs de dezvoltare. După cum se 
știe. în răstimpul istoricește scurt 
care s-a scurs de la eliberare, po
porul român, înfăptuind politica 
partidului de industrializare socia
listă ca verigă hotărâtoare a crește
rii tuturor forțelor de producție, mo- 
bilizîndu-și intens forțele și capaci
tățile sale creatoare, dezvoltând co
laborarea cu toate țările care con
struiesc noua orânduire și participind 
tot mai activ la diviziunea interna
țională a muncii, a obtinut realizări 
remarcabile în lichidarea stării de 
subdezvoltare de la care a pornit în 
perioada postbelică. Numeroase pro
bleme au fost soluționate : altele, 
care decurg din faptul că ne găsim 
încă în stadiul de tară în curs de 
dezvoltare, rămîn să fie rezolvate de 
aici înainte. Dar tocmai realizările 
de pînă acum, justețea politicii de 
creștere accelerată a industriei pe 
baza alocării unei importante părți 
din venitul national pentru dezvol
tare au permis să se înscrie în Pro
gramul P.C.R., ca un obiectiv pri
mordial. egalizarea nivelului de dez
voltare a României cu cel al țărilor 
socialiste avansate din punct de ve
dere economic, apropierea de statele 
industriale ale lumii, proces ce ur
mează a fi realizat în linii generale 
pînă în anul 1990.

Avînd în vedere propria sa expe
riență, tara noastră preconizează, în 
cadrul eforturilor pentru edificarea 
noii ordini, elaborarea si aplicarea 
în practică de către statele în curs 
de dezvoltare a unor programe spe
ciale, care să prevadă măsuri si ac
țiuni eficiente de creștere puternică 
a forțelor de producție, de accelera
re a procesului industrializării, de 
modernizare a agriculturii, ca si a 
celorlalte sectoare de activitate. Pen
tru realizarea acestor obiective, 
România consideră că este necesar 
ca fiecare tară angajată pe calea eli

în ceea ce o privește, România socialistă — după cum proclamă 
solemn Programul P.C.R. — este hotărită să-și consacre și în viitor 
toate eforturile luptei pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, 
care să asigure înflorirea tuturor națiunilor, cu conștiința că răspunde 
astfel unui postulat vital al progresului umanității.

Gh. CERCELESCU

minării subdezvoltării să aloce, sis
tematic si pe o lungă perioadă de 
timp, o parte însemnată din venitul 
național pentru dezvoltare, îndeosebi 
pentru obiective economice.

în același timp, România conside
ră că efortul propriu al fiecărei țări 
trebuie să se bucure de un larg spri
jin internațional, să fie favorizat si 
stimulat de relații de cooperare, pe 
baze echitabile, reciproc avantajoase.

în acest cadru, un rol deosebit de 
Important îl au, după opinia tării 
noastre, promovarea formelor supe
rioare de cooperare economică și 
tehnico-știintifică de natură să con
tribuie la valorificarea eficientă a 
resurselor naturale, la dezvoltarea 
industriei prelucrătoare și a bazei 
alimentare în țările rămase în urmă; 
stabilirea unui raport just între pre
țul materiilor prime si cel al produ
selor industriale ; cristalizarea unui 
nou sistem monetar international, 
sănătos și echitabil. Eliminarea de
calajelor. a subdezvoltării impune 
totodată accesul larg, fără discrimi
nări sau bariere, al tuturor statelor 
la cuceririle stiintei si tehnicii mo
derne. în același context se înscrie 
si necesitatea ca toate statele în curs 
de dezvoltare, indiferent de orindui
rea lor socială, să beneficieze de 
sistemul generalizat de preferințe, 
menit să înlesnească pătrunderea 
produselor țărilor în curs de dezvol
tare pe piețele statelor dezvoltate.

Nu pot fi. desigur, ignorate difi
cultățile si obstacolele existente în 
calea edificării unei noi ordini eco
nomice mondiale. în spatele datelor 
ce reflectă adîncirea decalajelor se 
ascund importante interese, există 
cercuri imperialiste care ar dori să-si 
mențină vechile privilegii prin per
petuarea raporturilor de inechitate 
între state. De aceea, lichidarea sub
dezvoltării. a decalajelor economice 
este un obiectiv de luptă, cu un pro
nunțat caracter antiimperialist. De 
aici decurge îndatorirea ce revine 
tuturor forțelor progresiste, înaintate 
ale omenirii de a sprijini activ sl 
consecvent lupta popoarelor pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale.
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