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SE MAJOREAZĂ
ALOCAȚIILE DE STAT PENTRU COPII

• Toate categoriile de personal muncitor care realizează o retribuție 
tarifară de încadrare, majorată în prima etapă, de pînă la 4000 lei, 
beneficiază de alocație de stat pentru toți copiii în vîrstă de pînă la 16 ani.

• Suplimentar, de la bugetul statului - circa 3 miliarde lei anual.
• De la 1 august s-a introdus un nou sistem de sprijinire a mamelor cu 

mai mulți copii și a sporit cuantumul ajutoarelor acordate acestora.
Programul partidului, prefigurîrid 

chipul patriei in următoarele dece
nii, prin dezvoltarea tuturor sec
toarelor vieții economice și socia
le. situează in centrul intregii acti
vități a partidului și statului, ca scop 
final al tuturor eforturilor — omul, 
făurirea unor condiții de trai cit 
mai bune, pentru instruirea multila
terală — profesională, politică și 
culturală — a generațiilor tinere. 
Grija pentru formarea noilor gene- ' 
rații străbate ca un fir roșu intreg 
Programul partidului. Bunăstarea 
familiei, climatul sănătos — material 
și moral — necesar creșterii și edu
cării copiilor se regăsesc in fiecare 
capitol al Programului, ca o carac
teristică esențială a intregii politici 
a partidului. In capitolele privind ni
velul de trai al populației, cel refe
ritor la politica in domeniul demo
grafiei. al invătâmintului. paragrafe 
intregi sint consacrate multiplelor 
aspecte ale procesului complex de 
creștere și educare a copiilor și..ti- , 
nerctului. «... -

Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. „Întreaga 
politică promovată de partid si gu
vern pentru a asigura un trai mate
rial mai bun copiilor, tineretului, pen
tru a dezvolta si perfecționa posibili
tățile de instrucție publică, oglindește 
grija neslăbită, primordială a statu
lui nostru socialist pentru creșterea 
unor noi generații puternice, vi
guroase, sănătoase din punct de ve
dere fizic și spiritual. Aceasta este 
expresia inaltei răspunderi cu care 
partidul comunist acționează pentru a 
asigura însuși viitorul națiunii noas
tre socialiste, dezvoltarea ei ascen
dentă prin urmași in stare s-o ri
dice pe culmile luminoase ale comu
nismului".

Cu aceeași consecvență, ce carac
terizează*  întreaga politică a parti
dului nostru, se înfăptuiesc și pre
vederile programului referitoare la 
cei mai mici cetățeni ai tării. După 
o serie de majorări succesive ale a- 
locatiei de stat pentru copii și de 
Îmbunătățire a regimului de acorda
re a acesteia, prin măsurile adopta
te in 1969. 1971 și 1972. in ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din mai a.c. s-a hotărît O 
NOUA ȘI substanțiala majo
rare ATÎT A ALOCAȚIEI DE STAT

PENTRU COPII. PRECUM ȘI A 
AJUTOARELOR CE SE ACORDA 
MAMELOR CU MAI MULTI COPIL 
A ALTOR AJUTOARE. Pentru apli
carea acestor măsuri. STATUL VA 
ALOCA SUPLIMENTAR FONDURI 
CE SE RIDICA LA CIRCA 3 MI
LIARDE LEI ANUAL : circa 2,2 mi
liarde lei anual sint destinate acope
ririi majorării gu 30 la sută a aloca
ției de stat pentru copii, iar dife- 

' renta este afectată instituirii noului 
sistem de acordare a aiutoarelor 
mamelor cu mai multi copii.

Majorarea alocațiilor de stat pen
tru copii se va face, la fel ca și in 
cazul retribuțiilor, in două etape : la 

1 septembrie a.c. se va acorda 50 Ia sută 
din sporul stabilit, urmind ca in 
cursul anului 1979 să sc adauge res
tul. Spre exemplu, o familie cu 3 
copii, al cărui cap de familie reali
zează o retribuție majorată de 2 000 
lei (sau nemajorată — de pină la 
1 790 lei), primea pină acum o alo- 

■ catie de stat de 430 lei. De la 1 
septembrie a.c va primi 195 lei. lat
in cursul anului 1979 — 560 lei. Un 
angajat care are o retribuție majo
rată de 2 500 iei (sau nemajorată — 
de pină la 2195 lei) și 5 copii in 
întreținere. primea pină in prezent, 
drept alocație de stat, suma de 650 
lei. De la 1 septembrie alocația va 
crește la 745 lei. iar in cursul anului 
1979 la 840 lei. în plus, de la 1 au
gust, mama celor 5 copii — aflați in 
îngrijire, in virstă de pină la 18 ani 
— primește și un ajutor lunar de 200 
lei. Deci, pentru copii venitul lunar 
suplimentar al familiei va fi de la 
1 septembrie a.c. de 295 lei. iar in 
cursul anului 1979 de 390 lei.

Demne de reținut sint si ÎMBU
NĂTĂȚIRILE ADUSE SISTEMULUI 
DE ACORDARE A ALOCAȚIILOR. 
Astfel. ÎNCEPlND DE LA 1 SEP
TEMBRIE A.C.. CONFORM NOILOR 
PREVEDERI. VOR PRIMI ALOCA
ȚIE TOATE CATEGORIILE DE 
PERSONAL ; ALOCAȚIILE I)E 
STAT SE VOR ACORDA PENTRU 
TOTI COPIII ÎN VÎRSTĂ DE PÎNA 
LA 16 ANI. AFLAȚI ÎN ÎNTREȚI
NEREA FAMILIEI, CU RESPEC
TAREA PLAFOANELOR DE 
VENITURI PREVĂZUTE DE LEGE. 
Pînă la această dată, cu excep
ția muncitorilor si maiștrilor, ce
lelalte categorii de angtfjati care

(Continuare in pag. a Iî-a)

CREȘTEREA MEDIE A ALOCAȚIEI 
DE STAT PENTRU COPII

— în procente —
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Pentru prima oară în 
viața mea am văzut 
Clujul in toamna a- 
nului 1944. Eram soldat in

tr-un regiment de infan
terie din Orăștie și luasem 
parte la luptele pentru eli
berarea orașului Turda. La 
Cluj insă unitatea mea 
avea să intre cu un eșalon 
secund, la o zi sau două 
după ce trupele hitleriste 
fuseseră definitiv izgonite 
din oraș. Mărșăluiam pe 
șoseaua dinspre Turda. La
nuri cu porumb necules, 
livezi și vii cu poamele și 
ciorchinii așteptindu-și za
darnic culegătorii rămi- 
neau in urmă-ne. de-o par
te și de alta a șoselei. în 
multe locuri, tancuri, ca
mioane. chesoane și căruțe 
zdrobite mai fumegau incă, 
arătind că înaintarea tru
pelor române și sovietice 
se lovise de o rezistență 
indirjită și disperată. Umăr 
lingâ umăr cu mine era un 
soldat blond și mereu zîm- 
bitor. Silviu Bogdan.

Fusese, mai era încă, 
student la Bello Arts. Din 
grădina cu flori a unei 
case rupsese citeva garoafe 
roșii, impodobindu-și gura 
armei cu o Tloare învăpă
iată ca o flacac^. îmi dă
duse și mie o gsțgafă, s-o 
pun ca și el in buză-armei. 
Iar el. cu ochii întețind 
flămind zarea drumulttrkle- 
clama din versurile luiJwi»- 
hai Beniuc. Parcă-1 gud^tjT’. 
azi : ,

Mi-oi aduna’n desagi 
amarul, 

Toiag din gardul vechi .
mi-oi fringe 

lăsa 
hotarul — 

nu plinge.

Si-n urmă voi

.Garoafă roșie.

elegiile cuEra una din 
care Beniuc se despărțise 
de Cluj in vara dramatică

spre a ne’ pune tinuta la 
punct, dar în acel răstimp 
seara s-a lăsat de-abinelea 
și marele oraș care ne fas
cinase. pină atunci ca un 
vitraliu dispăru într-o 
masă adîncă de întuneric. 
Frontul era încă aproape și 
cerințele camuflajului in
terziceau chiar și cea mai 
mică lumină. Așa am in

CLUJ I f

Forța metaforei
RIAL IT A TIA

Sărut cu buze arse hitina 
Din care lu sorbita-i sinț/e. 
In pribegie plec

de-acuma — 
Garoafă roșie, nu plinge.

a anului 1940. Un soldat- 
pictor și un soldat-poet 
mărșăluiau in toamna anu
lui 1944 intr-o coloană mi
litară spre Clujul eliberat. 
Și deodată, in amurgul zi
lei. coloana a ajuns în acel 
punct al Feleacului de 
unde Clujul ne apărea in 
toată splendoarea lui de 
oraș străvechi și întins ca 
un covor pe malurile So- 

V. meșului. Ultimele raze ale 
• 'soarelui luminau acoperi

șurile caselor. dîndu-le 
niște culori de vitraliu și 
smalț. Am făcut o „haltă 
de ajustare", cum se spune 
in terminologia militară,

trat pentru prima oară in 
Cluj, coborînd de pe dealul 
Feleacului in străzile lui 
cotropite de intuneric, așa 
am traversat orașul, 
dreptindu-ne spre 
năștur. De-atunci încoace 
am revenit de multe ori la 
Cluj. Soldatul-pictor din 
octombrie 1944 a ajuns 
scenograf la Opera Română 
din Cluj și de cite ori ne 
revedem, amintirea garoa
fei roșii

in- 
Mă-

și a versurilor 
murmurate în cadența 
marșului spre Clujul eli
berat a devenit un bun co
mun. o imagine pe care 
vremea a învăluit-o într-o

aură nostalgică și roman
tică.

Clujul suferise multe 
și grele distrugeri in 
toamna aceea de răz
boi. Ruine încă fumeginde 

se vedeau pretutindeni, la 
Turda și Cîmpia Turzii. la 
Someșem și Dej, la Uioara 
și Apahida. la Huedin și 
Iara. dar încă în arful 1950 
industria județului depă
șea cu 85 la sută producția 
anului 1938. Spre a vedea 
cit de rapid a fost ritmul 
de creștere al industriei 
județului Cluj, ritm in con
tinuare deosebit de ridicat, 
e destul să arătăm că 
în anul 1975 acestei in
dustrii i-au fost necesare 
111 zile ea să realizeze în
treaga producție a anului 
1965, 21 de zile pentru pro
ducția anului 1950 și doar 
13 zile pentru o producție 
echivalentă cu cea realizată 
in întregul an 1938.

Din întregul tablou al 
muncii avintate se relie
fează eforturile oamenilor 
muncii din industria jude
țului consacrate acțiunii 
colective, conștiente. de 
înalte . virtuți politice, etice 
și profesionale, menită să 
ducă la creșterea eficien
ței economice, la micșora
rea cheltuielilor de produc
ție. Astfel, față de peri
oada corespunzătoare ;• 
anului trecut, productivita
tea muncii a înregistrat pe 
primele șapte luni ale 
acestui an o creștere de

Petru VINTILA
(Continuare în pag. a Il-a)

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

ACCELERAREA MONTAJULUI
UTILAJELOR TEHNOLOGICE

este acum esențială pentru 
respectarea termenelor de dare în funcțiune

înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de su
plimentare a producției industriale 
in. acest an și pe întregul cincinal 
depinde, în bună măsură, de reali
zarea exemplară a programului de 
investiții, de respectarea riguroasă și 
chiar devansarea termenelor de pu
nere in. funcțiune a tuturor noilor 
obiective productive prevăzute. „Tre
buie să ținem seama de faptul că 
realizarea eu numai o lună mai de
vreme a obiectivelor, prevăzute in 
cincinal asigură, in perioada 1978— 
1980, o producție industrială supli
mentară de cel puțin 15 miliarde lei", 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in expunerea prezentată la Congresul 
consiliilor oamenilor muncii, acce.i- 
tuind necesitatea depunerii jjnor 
eforturi intense pentru scurtarea du
ratelor de puneri' in funcțiune a noi
lor obiective de investiții.

înscriindu-se in eforturile generale 
pentru îndeplinirea prevederilor de 
plan, muncind cu energie și tot mai 
bine organizat, colectivele trusturilor 
și Întreprinderilor de construcții, in
stalații și montaj de utilaj tehnologic 
apartinind Ministerului Construcțiilor 
Industriale au dai în funcțiune, in 
opt luni din acest an. aproximativ 
270 capacități de producție indus
triale și avvbzooUihnice. Din acestea. 
25 de obiective au intrat in circuitul 
productiv înainte de. termenele pre
văzute, acestea fiind reduse cu. mul
te luni 'de zile.

Din analiza activității desfășurate 
in această perioadă se desprinde că 
rezultatele puteau fi mai bune dacă 
pe toate șantierele potențialul exis
tent — forțele umane și mijloacele 
tehnice — ar fi fost folosite la capa
citatea lor reală. Pe uncie șantiere, 
rezultatele obținute nu sint cores
punzătoare posibilităților, s-au acu
mulat rămineri in urmă serioase, da
torate slabei organizări a activită
ții constructorilor și ritmului scăzut 
de muncă, carențelor in colaborarea 
acestora cu montorii și beneficiarii, 
ca și întirzierii cu care au fost și 
continuă să fie livrate o serie de uti
laje tehnologice de bază. Cum se 
știe, la o serie de obiective noi ter
menele de punere in funcțiune nu 
au fost respectate, deși factorii in 
cauză, in special beneficiarii și titu
larii de investiții, s-au angajat să ia 
toate măsurile în scopul realizării lor 
cit mai rapide.

în lumina sarcinilor mobilizatoare 
ce revin constructorilor și montori- 
lor. celorlalți factori din domeniu) 
investițiilor, in luna septembrie și in 
perioada următoare, obiectivul pri
mordial care trebuie urmărit cu 
insistentă la fiecare investiție in 
parte constă în accelerarea ritmului

de execuție a lucrărilor, asigurindu-se 
— pe această bază — recuperarea 
neîntârziată și integrală a restanțelor, 
punerea rapidă in funcțiune a tuturor 
obiectivelor planificate. Firește, din 
această perspectivă, cea mai com
plexă și. totodată, cea mai stringentă 
problemă o ridică crearea condițiilor 
pentru urgentarea montajului mași
nilor și utilajelor tehnologice — 
care dau efectiv producție. Primul 
argument ni-1 oferă, in acest sens, 
programul de puneri in funcțiune 
stabilit și pentru realizarea căruia 
montajul rapid al utilajelor este a- 
cum decisiv. Astfel, numai Trustului 
de montaj pentru utilaj chimic din 
București — cea mai puternică uni
tate de acest gen din tară — îi re
vine sarcina să monteze mii de tone 
de utilaje care condiționează finali
zarea a 111 noi obiective și capa
cități importante. majoritatea din 
industria chimică. Acestora li se vor 
adăuga, bineînțeles, alte zeci de capa
cități din industria constructoare de 
mașini, metalurgică, economia fo
restieră. industria materialelor de 
construcții ș.a. — investiții la care. în 
primul rînd. trebuie să fie montat, 
în cel mai scurt timp, un volum la 
fel de mare de echipamente tehnolo
gice. Iată deci că pe un mare nu
măr do șantiere, septembrie este o 
lună de intensă solicitare care re
clamă un efort susținut. Rodnicia 
întregii activități a constructorilor și 
montorilor. beneficiarilor și titulari
lor de investiții, furnizorilor de uti
laje și de materiale de construcții 
este strîns legată de rezolvarea cu 
înalt spirit de răspundere a proble
melor cu care sint acum confruntați, 
de aplicarea imediată a măsurilor 
potrivite pentru atingerea unui ritm 
maxim de lucru.

Despre ce este vorba ? în primul 
rînd. se impune o organizare cit 
mai judicioasă a lucrărilor, reali
zarea inlocmai a stadiilor fizice pre
văzute. in scopul asigurării iptegrale 
si rapide a fronturilor de montaj. 
Bunăoară, la noile capacități din ca
drul Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Slobozia se găsesc in

stoc utilaje in valoare de mai multe 
milioane lei — unele dintre ele li
vrate încă din anul trecut — deoare
ce se înregistrează întârzieri destul 
de mari in execuția lucrărilor dc con
strucții prqpriu-zise.. Activitatea 
Trustului de construcții industriale 
din București — executantul lucrării 
— a fost grevată de lipsuri serioase 
privind modul de folosire a fondului 
de timp productiv, a utilajelor de 
construcții, a forței de muncă la ni
velul de productivitate stabilit. A- 
ceastă stare de lucruri nu este singu
lară. Ea poate fi intilnită și pe uncie 
șantiere ale trusturilor de construc
ții industriale din Bacău și municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la con
strucția unor noi capacități din ca
drul întreprinderii de utilaj tehno
logic Buzău. Combinatului metalurgic 
Tulcea. unde fronturile de montaj 
pregătite de constructori sint insufi
ciente, nu permit moatorttor șă ac
ționeze corespunzător graficelor de 
lucru stabilite. Se resimt. în toate a- 
ceste cazuri, efectele negative ale 
gradului scăzut de utilizare a efecti
velor de lucrători, mai ales sub as
pectul prezentei la prognam la „ca
petele" de săptămină. al numărului, 
ridicat de absente nemotiVate sau al, 
intirzierilor“clc"'îa lutru. Tot așa. nu 
pot trece * neobservate nici numeroa
sele orc dc stagnare la unele utilaje 
de construcție — macarale, buldoze
re,1 excavatoare — fie din cauza in
disciplinei unor angajați. fie 
din cauza unor deficiențe dc ordin 
tehnic, legate direct de întreținerea 
si repararea lor la timp și in bune 
condiții.

Lichidarea grabnică și integrală a 
neajunsurilor de acest gen. recupe
rarea fără întârziere a restanțelor și, 
bineînțeles, crearea fronturilor solici
tate de montori impun. înainte de 
toate. întărirea ordinii și disciplinei 
in muncă pe șantiere, sporirea răs
punderii individuale si colective in 
rindul lucrătorilor de pe șantiere față 
dc folosirea cu randament deplin a 
timpului de lucru și a utilajelor de

(Continuare in pag. a IÎI-a)

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Brașov a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct, astăzi, în jurul orei 16, 
adunarea populară din municipiul Brașov.

Stringerea recoltei de toamnă
o acțiune de mare amploare, care cere bună organizare, participarea 
la muncă, din zori și pină seara, a tuturor lucrătorilor din agricultură, 

a tuturor locuitorilor de la sate
PRIORITĂȚI 1N ACESTE ZILE:

• Recoltarea sfeclei de zahăr, florii- 
soarelui, legumelor și furajelor de toate 
categoriile.

• Toate utilajele de recoltare și mijloacele 
de transport să fie folosite intensiv, la întreaga 
capacitate.

• Maximă atenție depozitării imediate și 
corespunzătoare a recoltei, spre a se evita 
orice risipă. Utilaje de mare productivitate pentru recoltarea mecanizată a sfeclei de 

zahăr, la C.A.P. lazu, județul Ialomița

Odată cu sosirea lunii septembrie, 
in agricultură se declanșează din 
plin campania de stringere a recoltei 
de toamnă. De cea mai mare impor
tantă este acum ca rodul muncii de 
un an de zile al lucrătorilor ogoare
lor să ajungă cit mai grabnic in ham
bare. Ia bâzele de recepție, pentru ca 
nimic să nu se piardă, să nu se risi
pească. Această acțiune de mare în
semnătate economică solicită in cel 
mai inalt grad spiritul de organizare, 
inițiativă si responsabilitate al tutu
ror oamenilor muncii din agricultură.

un efort stăruitor din partea tuturor 
locuitorilor de la sate. Pornind de la 
faptul câ acum începe un .sezon de 
muncă foarte aglomerat, deoarece 
trebuie strinse. transportate si depo
zitate produsele de pe milioane de 
hectare — porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, fasole, soia, legu
me. cartofi, fructe, struguri, furaje 
si multe altele — datoria primordia
lă a organelor județene de partid și 
agricole, a organizațiilor de partid de 
la sate, comandamentelor comunale 
și consiliilor populare este de a ac

ționa cu fermitate pentru mobilizarea 
generala a tuturor mijloacelor meca
nice și forțelor umane de la sate la 
activitatea pentru stringerea Si pu
nerea la adăpost a recoltei.

Stringerea la timp și fără pierderi 
a întregii recolte, prin volumul mare 
de muncă pe care-1 necesită, con
stituie acțiunea prioritară din aces
te zile. Se poate spune că aceasta 
este o acțiune patriotică de cea mai 
mare însemnătate, o cauză a între
gului ponor, deoarece recolta întru
chipează munca de un an de zile a

celor ce lucrează în agricultură, dar 
și efortul mare făcut de stat pentru 
dezvoltarea continuă a bazei tehni- 
co-materiale a acestei ramuri impor
tante a economiei naționale, lată de 
ce. acum, cea dinții îndatorire eco
nomică. socială și morală a tuturor 
locuitorilor de la sate, bărbați 
și femei, tineri și virstnici. este 
de a participa pină la unul la 
stringerea și depozitarea in bone con
diții a întregii recolte. în acest spirit.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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In spiritul programului partidului de creștere mai accentuată 
A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI IN ACEST CINCINAL

ÎN VATRA SIDERURGICĂ A GALATIULUI
9

Otel mai mult si mai bun pentru uzinele tării
- sporuri substanțiale in bugetul 

fiecărei familii
IATĂ RELAȚIA FIREASCĂ ÎNTRE MUNCA OMULUI Șl BUNĂSTAREA LUI

Așa cum am anuntaț în ziarul nos
tru de ieri. începînd de azi. 1 sep- 
tembrie. un nou detașament al clasei 
muncitoare — lucrătorii din industria 
metalurgiei feroase și cocsochimice, 
cei care produc metalul tării — be
neficiază de majorarea retribuțiilor. 
Noile și importantele majorări ale 
retribuțiilor prevăzute pentru acest 
cincinal — în conformitate cu pre
vederile programului adoptat de 
partid pentru sporirea mai accentua
tă a nivelului de trai al poporului — 
reflectă incă o dată grija permanen
tă a partidului și statului pentru 
creșterea continuă a bunăstării oa
menilor muncii, pentru asigurarea 
unui trai tot mai prosper fiecărei 
familii.

Cum se vor reflecta noile majorări 
în bugetele de familie ale siderur- 
giștilor gălăteni ? Cu ce ginduri in- 
tîmpină oamenii celei mai mari ce
tăți a metalului, noua măsură a 
partidului de sporire a retribuției 
lor ?

Mai intii o cifră globală :

PRIN CREȘTEREA RETRI
BUȚIILOR ÎN PRIMA ETA
PĂ — DE LA 1 SEPTEM
BRIE — VENITURILE Sl- 
DERURGIȘTILOR GĂLÂ- 
TENI VOR SPORI CU CIR 
CA 100 MILIOANE LEI PE 
AN.

Cifra ca atare nu spune totul. Acest 
plus de bunăstare se compune din 
mii si mii de bucurii Și satisfacții 
personale. Dar cei mai in măsură să 
vorbească despre aceste bucurii și 
despre hotărirea de a face in conti
nuare totul pentru creșterea prospe
rității poporului sint siderurgiștii 
înșiși.

Stăm de vorbă, la furnalul nr. 1. 
cu Costică Stoica, l'urnalist șef. E 
un meseriaș cu experiență, are 21 
de ani de muncă, și a venit la Galați 
in urmă cu opt ani.

— Noi. siderurgiștii. ne-am bucu
rat intotdeauna de grija deosebită a 
partidului si statului pentru contri
buția adusă la dezvoltarea economiei. 
Angajații ramurii noastre au bene
ficiat din 1965 și pină acum de mai 
multe majorări, ceea ce a făcut ca 
retribuția medie să crească in aceas
tă perioadă de peste 2 ori.

RETRIBUȚIA MEA LUNARĂ 
SPOREȘTE DE LA 1 SEP
TEMBRIE A.C. CU PES
TE 450 LEI. ÎN ETAPA 
A ll-A DE MAJORARE SE 
VA ADĂUGA, DESIGUR,

O NOUĂ CREȘTERE. SO
ȚIEI MELE, ILEANA, l-A 
SPORIT ÎNCĂ DIN IULIE 
RETRIBUȚIA — EA LU- 
CRÎND ÎN INDUSTRIA A- 
LIMENTARĂ. ÎN CAZUL El 
CREȘTEREA ESTE DE A- 
PROĂPE 300 LEI PE LUNĂ. 
ÎN TOTAL DECI UN PLUS 
DE 750 LEI LUNAR ÎN BU
GETUL FAMILIEI.

— Ce v-ati gindit să faceți cu noile 
venituri suplimentare ?

— Nu m-am gindit. anume la a-

Așa gîndesc aici, la Galati, nu nu
mai fumaliștii. ci toti siderurgiștii.

— Sporul veniturilor înregistrate 
în familia mea — a tinut să ne spu
nă Octav Butnaru, cocsar — ne a- 
junge numai bine pentru plătirea 
ratelor la mobilă.

Cîteva calcule, și afirmația inter
locutorului nostru este demonstrată 
negru pe alb: ..Pe lingă majorarea 
retribuției, veniturile mele sporesc 
și datorită faptului că de acum în
colo acordul global va reprezenta 
forma preponderentă de retribuire. 
Ca atare, după calculele mele,

DE LA 1 SEPTEMBRIE VOI 
ÎNCASA ÎN PLUS 418 LEI

Dialoguri cu siderurgiști gălățeni despre 
Decretul privind majorarea retribuției anga- 
jaților din industria metalurgiei feroase și 
cocsochimice, ale cărui prevederi intră în 

vigoare începînd de astăzi

ceasta. Am casă nouă, frumoasă. în
zestrată cu tot ce tine de confortul 
modern. Noile majorări ale venitu
rilor vor permite familiei mele — 
asemenea tuturor familiilor de side- 
rurgiști — să ducem o viată mai 
îmbelșugată, să ne hrănim mai bine, 
să ne îmbrăcăm mai bine, să ne ri
dicăm pregătirea profesională și de 
cultură generală.

Maiștrii furnaliști Toader Costiue 
și Cornel Boca ne spun că asemenea 
calcule își face fiecare angajat de 
aici. Pentru că fiecare are proiecte 
pentru creșterea bunăstării familiei, 
fiecare se simte dator să răspundă 
prin noi fapte de muncă măsurilor 
adoptate^ de partid. Iar aceste fapte 
inseamnă. de pildă, ridicarea anga
jamentului anual initial al uzinei de 
la 36 000 tone fontă la peste 63 000 
tone peste plan. Ca dovadă a pre
țuirii de care se bucură din partea 
societății noastre socialiste, persona
lul din industria metalurgiei feroase 
și cocsochimice beneficiază în actua
lul cincinal de unul din cele mai 
mari procente de creștere a retri
buției — respectiv 33 la sută.

— Creșterea retribuției — subli
niază maistrul Cornel Boca — ne 
bucură pe toti. dar ea ne obligă. în 
același timp, să muncim mai bine, 
să creștem productivitatea muncii, 
să realizăm economii de materiale, 
pentru că numai astfel vom contri
bui. prin propriile noastre eforturi, 
la înfăptuirea programului de ridica
re mai accentuată a nivelului de trai 
al poporului.

LUNAR. SOȚIA MEA VA 
PRIMI Șl EA ÎN PLUS CIR 
CA 250 LEI PE LUNĂ, ÎN- 
TRUCÎT LUCREAZĂ CA LA- 
BORANTĂ ÎN CADRUL 
UZINEI COCSOCHIMICE. 
DECI, AVEM DE LA 1 SEP
TEMBRIE UN VENIT SUPLI
MENTAR DE PESTE 650 
LEI PE LUNĂ. O RATĂ LA 
MOBILĂ, CUM VĂ SPU
NEAM...".

Ca toti tovarășii săi de muncă. Oc
tav Butnaru se arăta deosebit de 
mulțumit de masurile adoptate pen
tru creșterea retribuției. Iar răspunsul 
muncitorilor de la cocserie este și 
el prompt. Angajamentul anual initial 
luat de ei era de 50 000 tone cocs 
metalurgic peste plan. în februarie 
l-au majorat la 150 000 tone. Acum, 
odată cu adoptarea noilor măsuri de 
creștere a bunăstării, si-au supli
mentat din nou angajamentul la 
peste 160 000 tone ! Ca întotdeauna, 
cuvîntul muncitoresc este însotit de 
fapte: pînă în prezent, au si fost 
realizate peste plan 116 000 tone cocs.

...Uzina oțelării-refractare. Ne atrage 
atenția un panou privind noile ciș- 
tiguri ale otelarilor. Reținem un 
exemplu:

UN OTELAR. CATEGORIA 
611, DE LA 1 SEPTEMBRIE

A.C. VA PRIMI O RETRI
BUȚIE TARIFARĂ LUNARĂ 
MAJORATĂ CU 433 LEI. 
LA ACEASTĂ SUMĂ SE A- 
DAUGĂ SPORURILE PRO
VENITE DIN ACORDUL 
GLOBAL, CARE VOR SPO
RI CÎSTIGUL SUPLIMEN
TAR LÂ PESTE 550 LEI.

După cum afirma oțelarul Mihai 
Timpău. și colectivul de aici este ho- 
tărit să răspundă prin fapte de mun
că noilor dovezi ale grijii fată de 
om. De 23 August, la marea sărbă
toare a eliberării, otelarii din acest 
sector au raportat realizarea peste 
plan a 19 000 tone otel. Dar au ra
portat și suplimentarea angajamen
tului anual la 47 000 tone. ..Nu mai e 
nevoie să spun — adăugă oțelarul 
cit ne mobilizează aceste măsuri ca 
să depunem în continuare eforturi si 
mai mari pentru creșterea producției. 
Programul adoptat de partid pentru 
creșterea mai accentuată a nivelului 
de trai ne-a demonstrat tuturor că 
bunăstarea noastră depinde de mun
ca noastră".

Muncitorul Gheorghe Buruiană de 
la Uzina de piese de schimb și re
parații siderurgice completează ta
bloul bucuriei și satisfacției pe care 
l-a produs în această mare cetate a 
metalului programul de creștere a 
retribuțiilor: „Cind m-am încadrat 
în combinat aveam 860 lei pe lună. 
Pină acum primeam în jur de 
1 900 lei. iar de la 1 septem
brie voi realiză un venit lu
nar net de circa 2 300 lei. Ca să fiu 
sincer, nu mai credeam că in urma ca
tastrofalului cutremur de la 4 martie 
vom mai putea beneficia, incă de 
anul acesta, de o nouă majorare, și 
intr-un procent atît de mare. De 
aceea tin să exprim hotărirea mea și 
a tovarășilor mei de muncă de a 
răspunde acestor măsuri prin noi 
succese in producție". La rîndul său, 
Virgil Stoinoiu, maistru principal, 
ne-a spus: „Familiei mele îi revine 
acum in plus un venit lunar de 800 
lei. împreună cu tovarășii mei de 
muncă sîntem hotăriți să răspundem 
acestor măsuri printr-o muncă mai 
stăruitoare. în care preocuparea 
pentru cantitate și calitate să se îm
pletească strips".

Sint ginduri si fapte de muncă prin 
care, muncitorii celui mai mare si 
mai puternic centru siderurgic al tă
rii isi exprimă recunoștința fată de 
partid, fată de secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru griia pe care o poartă socie
tatea noastră destoinicului detașa
ment al siderurgistilor.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

Majorarea alocațiilor
(Urmare din pag. I)

de stat pentru copii
realizau venituri nete între 2196—
2 600 lei primeau alocații doar înce- 
pind cu al doilea copil, iar cei cu 
venituri nete cuprinse intre 2 601—
3 400 lei — de la al treilea copil. 
Potrivit noului sistem și aceste ca
tegorii de personal vor primi alo
cație pentru toti copiii, începînd cu 
primul. în felul acesta VA CREȘTE 
NUMĂRUL familiilor cu copii 
CARE SE VOR BUCURA DE ACEST 
SPRIJIN BĂNESC DIN PARTEA 
STATULUI. în ce privește spo
rul ce se va acorda incepind cu a- 
ceastă lună si care constituie doar o 
jumătate din majorarea prevăzută 
pentru actualul cincinal, el va situa 
alocațiile pentru un copil între 
125—275 lei. in mediul urban, și 
70—220 lei, in mediul rural, in func
ție de veniturile lunare, fată de pe
rioada anterioară, cind cuantumul a-

locatiilor varia intre 60—240 lei.’ in 
funcție de veniturile părinților și 
mediul de locuit — urban sau rural, 
în cadrul creșterii medii de 30 la 
sută, se acordă prioritate majorării 
alocației familiilor cu venituri mai 
mici.

Aceste sume suplimentare ce vor 
intra in bugetul familiilor vor con
tribui. desigur, la îmbunătățirea con
dițiilor de creștere și educare a co
piilor. Ele se adaugă celor care, po
trivit decretului publicat în 16 iu- * 
lie, se acordă, sub formă de aju
toare, încă din luna august, mamelor 
cu mai multi copii, soțiilor de mili
tari in termen. Potrivit noului sis
tem. BENEFICIAZĂ DE AJUTOARE 
MAMELE CARE ÎNGRIJESC 5 SAU 
MAI MULTI COPII IN VtRSTA DE 
PlNA LA 18 ANI ; anterior pri
meau ajutor doar mamele care 
aveau de la 8 copii in sus. 
Aceste ajutoare au fost mărite cu 150

lei, în cazul mamelor cu 8 sau 9 co
pii, și> cu 200 lei, pentru mamele care 
au 10 sau mai multi copii în îngri
jire. Aceste ajutoare lunare se a- 
cordă mamelor pe tot timpul vieții. 
Au crescut, de asemenea, ajutoarele 
acordate soțiilor militarilor în ter
men, care au copii sub 8 ani sau 
sint gravide incepind cu luna a cin- 
cea. care nu sint încadrate in mun
că și nu au alte posibilități mate
riale de existentă, de la 150 lei la 
350 lei în mediul urban și de Ia 100 
lei la 200 lei in mediul rural.

Se cuvine, de asemenea, subliniat 
efortul considerabil pe care-I face 
statul, din bugetul său. pentru în
zestrarea rețelei de crese si grădi
nițe cu noi edificii. în acest cinci
nal se vor construi creșe cu 87 000 
de locuri și grădinițe cu 156 600 de 
locuri, ceea ce înseamnă că încă 
240 000 de copii se vor bucura de în
grijire și educație în aceste institu

ții de mare ajutor păntru familiile, 
tot mai numeroase, in care părinții 
sint încadrați in muncă.

Toate aceste măsuri se înscriu în 
contextul înfăptuirii prevederilor 
Congresului al XI-lea al partidului 
privind ridicarea standardului de 
viată al populației, al înfăptuirii 
programului, adoptat de conducerea 
superioară de partid și de stat, in 
vederea creșterii mai accentuate a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Paralel cu mărirea retribuțiilor, de 
care largi categorii de oameni ai 
muncii au și beneficiat, de sporirea 
cheltuielilor destinate finanțării ac
țiunilor social-culturale (cu 44,1 la 
sută mai mari, fată de cincinalul 
precedent), actuala majorare a alo
cațiilor de stat pentru copii și a a- 
iutoarelor acordate mamelor cu mai 
multi copii contribuie nemijlocit la 
bunăstarea fiecărei familii.

(Urmare din pag. I)

Cabana „Cascada" din Făgăraș

Analiză temei
nică, măsuri 

concrete
în cele două coope

rative agricole de pe 
raza comunei Mirză- 
nești, județul Teleor
man, rezultatele nu 
sint pe măsura posi
bilităților existente. 
Activitatea nu este 
bine organizată, nu se 
desfășoară o muncă 
politică susținută, u- 
nele cadre de condu
cere nu-si fac con
știincios datoria — ni 
se sesizează printr-o 
scrisoare adresată re
dacției.

în vederea verifi
cării și rezolvării a- 
cestei scrisori, • Comi
tetul județean Teleor
man al P.C.R. a alcă
tuit un colectiv de ac
tiviști care a analizat 
la fața locului toate 
problemele semnalate. 
S-au constatat, ’astfel, 
lipsa de preocupare 
din partea biroului 
comitetului comunal 
de partid in îndruma
rea muncii organiza
țiilor de partid, de 
masă și obștești ; to
lerarea lipsurilor în 
activitatea unor cadre 
cu munci de răspun
dere. care nu au fost 
puse in discuția orga
nizațiilor de partid 
spre a se lua măsurile 
ce șe impuneau : de
ficiențe in desfășura
rea învățămintului de 
partid și agrozooteh
nic. A reieșit, de ase
menea, că președinte
le C.A.P: Mîrzănești, 
Gheorghe Anghel. deși 
mai fusese sancționat. 
Pe linie de partid, a 
continuat să comită a- 
buzuri. să ia măsuri 
de unul singur. El n-a 
manifestat receptivi
tate față de solicitări
le și propunerile mem
brilor cooperatori, nu 
s-a preocupat de spri
jinirea. in egală mă
sură, a tuturor sectoa
relor din unitate.

în răspuns se preci
zează că in scopul în
lăturării lipsurilor 
constatate și al îmbu
nătățirii muncii, con
cluziile colectivului ce 
a efectuat verificarea 
au fost prezentate ple
narei lărgite a comi
tetului comunal de 
partid, cu care prilej a 
fost adoptat un pro
gram de dezvoltare e- 
conomică a comunei, 
stabilindu-se măsuri 
concrete pentru fieca
re sector de activita
te. Plenara a hotărit, 
de asemenea, sanctio
narea președintelui
C.A.P. Mîrzănești, 
Gheorghe Anghel. cu 
vot de blam cu aver
tisment. propunind și 
eliberarea sa din func
ție ; sancționarea cu 
vot de blam a lui 
Gheorghe Dragomir, 
șeful fermei zootehni
ce a C.A.P. Mirză- 
nești. a inginerului Ion 
Anghel, precum și a 
Constantei Dragomir,

contabil-sef. care ur
mează să fie scoasă si 
din funcție ; sancțio
narea cu mustrare a 
lui Marin Dobre, se
cretar al comitetului 
de partid din C.A.P. 
Mîrzănești, și a vi
cepreședintei consiliu
lui popular comunal, 
Gherghina Bălărie.

Secretariatul comi
tetului județean de 
partid, se menționează 
în răspuns, a aprobat 
concluziile colectivu
lui de control și a 
sancționat cu vot de 
blam pe Ion Dinu, se
cretar al comitetului 
comunal de partid, ho- 
tărînd, totodată, scoa
terea din funcție la 
sfirșitul anului agricol 
a lui Gh. Anghel, pre
ședintele C.A.P.

Măsurile adoptate 
au fost prezentate in 
adunări de partid eu 
toți comuniștii din 
cele două cooperative 
agricole, in consiliul 
profesoral la nivelul 
comunei, cu lucrătorii 
consiliului popular co
munal și ai coopera
tivei de consum, pre
cum și cu activul co
mitetului U.T.C. pe 
comună.

în consens 
cu cerințele 
cetățenilor 

k
Răspunzfrid unei 

scrisori adresate re
dacției de Gheorghe 
Meica. mecanic de lo
comotivă la Exploata
rea minieră Ostra. ju
dețul Suceava, condu
cerea întreprinderii de 
transporturi auto Su
ceava ne-a adus la cu
noștință măsurile în
treprinse pentru mai 
buna organizare a 
transportului muncito
rilor la și de la locul 
de muncă pe unele 
trasee. Astfel, in baza 
studiului efectuat de 
Comitetul orășenesc al 
P.C.R. Gura Humoru
lui. împreună cu orga
nele de specialitate 
din cadrul I.T.A. și cu 
participarea delegați- 
lor unităților indus
triale din oraș, s-a 
trecut la reorganizarea 
transportului de per
soane pe traseele pre
orășenești. S-a proce
dat la separarea tra
ficului din interiorul 
orașului de ce] din a- 
fara acestuia, la des
ființarea posturilor de 
taxatori și trecerea 
gestiunii in sarcina 
conducătorilor auto, 
modificarea unor ora
re impuse de progra
mul marilor unități e- 
conomice. stabilirea 
unei legături directe 
între zona industrială 
„23 August" și cartie
rul Voronef etc. Mă
surile stabilite au ca
racter experimental, 
pină la 1 septembrie 
a.c„ cind, pe baza su
gestiilor publicului că
lător vor fi definitiva
te orarele optime pe 
aceste trasee.

Mai mult 
constatativ

Printr-o scrisoare 
primită la redacție din 
comuna Prundeni. ju
dețul Vilcea, eram se
sizați că mari supra
fețe de teren agricol 
ale cooperativei agri
cole de producție stau 
nelucrate, iar condu
cerea unității nu se 
preocupă de buna or
ganizare a muncii, de 
sporirea averii ob
ștești. Se semnala, de 
asemenea, că la se
diul C.A.P. și la sec
torul zootehnic cîteva 
mașini sint lăsate in 
ploaie să ruginească.

Uniunea județeană 
a cooperativelor agri
cole de producție Vil
cea a trimis, recent, 
redacției un răspuns 
mai mult constatativ. 
în cuprinsul acestuia 
se menționează că vita 
de vie din punctul 
Drăghicești, la care se 
referea sesizarea, era 
în declin, fapt ce a 
impus defrișarea sa și 
replantarea terenului, 
în cadrul fermei nr. 3. 
ca și la ferma nr. 2, 
au fost găsite supra
fețe de vie nelucrate 
de către unii membri 
cooperatori, imputîn- 
du-se acestora sumele 
corespunzătoare. S-a 
retras, totodată, drep
tul la lot in folosință 
unor cooperatori care 
au refuzat să lucreze 
viile. în răspuns se a- 
rată. de asemenea, că 
toate suprafețele de 
teren din punctul „ape 
verzi" sint nelucrate.

în ce privește nefo- 
losirea mașinilor, răs
punsul precizează că 
s-au găsit în parc trei 
autocamioane cu nor
mele de casare înde
plinite, dar. datorită 
neglijenței conducerii 
C.A.P.. nu s-au întoc
mit formele corespun
zătoare în acest sens. 
S-au luat măsuri de 
completare a dosarelor, 
urmind ca prima adu
nare generală să apro
be casarea acestor mij
loace de transport. 
Pentru aceste lipsuri, 
președintele și conta- 
bilul-sef vor fi aspru 
criticați in cadrul a- 
dunării generale.

întrucît în sesizare 
era vorba de o proble
mă deosebit de impor
tantă pentru economia 
națională, aceea a fo
losirii fiecărei palme 
de pămint, a efectuă
rii lucrărilor agricole 
la timp și in mod co
respunzător, era de 
așteptat să se facă o 
analiză obiectivă a 
cauzelor care au dus 
la aceste stări de lu
cruri. să se stabileas
că măsuri operative, 
in spiritul Legii pri
vind organizarea și 
disciplina muncii in 
agricultură, de natură 
să prevină asemenea 
fenomene. O revenire 
in acest sens se im
pune de urgentă.

Gh. PÎRVAN
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în subteran
și la... 
înălțime!

$

„Dacă acum mă vedeți că 
umblu din nou pe picioarele 
mele, ca oamenii, păi să știți că 
doctorul nostru face minuni, nu 
alta". Sint cuvinte de stimă și 
prețuire rostite de un miner din 
Valea Jiului la adresa doctoru
lui Mihai Bănacu. de la secția 
ortopedie si traumatologie a Spi
talului din Petroșani. Si mai 
aveam să aflăm că de foarte 
multe ori ..doctorul nostru" — 
cum ii spun minerii — a tămă
duit cu multă pricepere si dă
ruire tot ceea ce o clipă de ne
glijență sau neprevăzutul au fă
cut să afecteze sănătatea unuia 
sau altuia. Si incă ceva : medi
cul Mihai Bănacu a obținut 
titlul de doctor in medicină. 
Teza lui de doctorat „Organi
zarea și modernizarea primului 
ajutor medical in subteran" 
dovedit la înălțime !

s-a

»>

cu noroc"
Si a fost!»

Fiul lui Ion 
na Măneciu, 
profesor intr-un 
a prezentat într-o bună zi pă
rinților pe aleasa inimii sale, cu 
care voia să se însoare. Cum 
părinții băiatului n-au avut ni
mic împotriva norei, a fost fixa
tă data nuntii. Și la nunta lor a 
venit, după datină, tot satul să 
se veselească. în toiul petrecerii, 
tatăl mirelui, socru-mare. a scos 
din buzunar un libret C.E.C. de 
5 000 iei, cu ciștiguri in autotu
risme : „Uite, măi copii, acesta 
e darul meu de nuntă — Ie-a zis 
el. Să fie cu noroc !“

Și a fost. Pentru că respectivul 
libret a ieșit ciștigător, mirii că
lătorind 
mașina

Terzea, din comu- 
județul Prahova, 

sat învecinat.

in luna de miere cu 
personală.

Ba că-i albă, 
ba că-i 
neagră...

Puși să păzească avuția obștii, 
paznicii Nicolae Sopon si Nico
lae Cordoș din comuna Gilău, 
județul Cluj, s-au gindit că nu 
le-ar strica să se aleagă și ei 
cu ceva peste ceea ce li se cu
venea. „Ce. nu sintem noi. cum 
se zice, stăpinii nopții ?“.. Păzin- 
du-se unul pe altul, cei doi tizi 
Nicolae, „stăpinii nopții", 
furișat in magaziile 
agricole de unde au 
saci cu griu. i-au 
căruță și au pornit 
casele lor. Deodată, la răspințte 
s-a deslușit o umbră care i-a 
intrebat de unde vin si încotro 
se duc, ce au in căruță și... Și 
imediat cei doi paznici au în
ceput s-o scalde : ba că-i albă, 
ba că-i neagră, ba c-o fi și c-o 
păți, dar „umbra" (un lucrător 
de miliție) s-a tinut scai de ei, 
pină a aflat adevărul gol-goluț. 
iar sacii cu griu au fost goliți la 
locul de unde au fost răpiți. 
Acum, „stăpinii nopții" așteaptă 
să dea ochii cu obștea satului, 
la lumina zilei.

s-au
cooperativei 
înșfăcat trei 
dosit intr-o 
liniștiți spre

Un ajutor 
pentru 
Cosmin
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9,4 la sută. Pe seama pro
ductivității muncii s-au ob
ținut 86,5 la sută din spo
rul de producție globală.

Dar, să pătrundem și mai 
în amănunt in interiorul 
acestui fenomen de o pro
fundă semnificație umană 
și socială. Iată, de pildă, 
în cursul anului trecut, la 
„Industria sirmei" s-a re
alizat o producție supli
mentară de 75 milioane lei. 
S-ar fi părut că acest suc
ces reprezenta nivelul ma
xim la care întreprinderea 
din Cimpia Turzii putea să 
aspire și să ajungă. Dar 
chiar și acel record a fost 
considerat inferior poten
țialului uman și tehnic al 
întreprinderii. Observațiile, 
sugestiile și propunerile 
muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor avansate in 
cadrul consiliului oamenilor 
muncii, studierea lor cu 
grijă și seriozitate, spiritul 
de emulație statornicit in
tre echipe, secții Și ateliere, 
conștiința că fiecare mun
citor reprezintă un factor 
hotăritor în creșterea pro
ductivității prin vocația și 
priceperea sa profesională, 
iar și prin adeziunea și 
solidaritatea sa la sporirea 
prestigiului fabricii printr-o 
producție de inaltă calitate, 
au dus la realizarea în 
acest semestru a unei pro
ducții globale suplimentare 
de 82,8 milioane lei. Valo
rificarea metalului a ajuns

la un coeficient de 93 la 
sută. în ultimul timp s-au 
aplicat aici 65 de măsuri 
tehnico-organizatorice pen
tru perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație și au 
fost asimilate 7 noi mărci 
de oteluri speciale.

D intr-o lungă și pres
tigioasă serie de e- 
xemple care . poartă 

un nume și o bio
grafie. ca să zic asa. perso
nală. vreau să relev umil 
singur, și anume acela al 
maistrului Mihai Blaga de 
la atelierul de poleit filie
re. El lucrează la „Industria 
sirmei" din anul 1953. A- 
ceasta. afirmă chiar el în
suși. constituie principala 
condiție a muncitorului do 
tip nou : statornicia in ia
cul de muncă, legarea prin 
toate fibrele sale de desti
nul uzinei in care a invătat 
meserie, cunoașterea pro
fundă a perspectivelor ei de 
dezvoltare, identificarea per
sonalității sale cu ceea ce 
reprezintă personalitatea 
specifică, inimitabilă si ori
ginală a uzinei. Mihai Bla
ga este autorul unui număr 
impresionant de inovații. 
Iată așadar cum un mun
citor ca Mihai Blaga. intrînd 
zi de zi. de aproape un sfert 
de veac, pe poarta uzinei 
din Cimpia Turzii. încearcă 
sentimentul cuceritor că u- 
nlversul tehnic al uzinei 
este rectificat si îmbogățit, 
intre altele, și de fervoarea 
gindirii sale creatoare, de

ideile sale tehnice, de pri
ceperea si pasiunea sa pro
fesională.

N-aș vrea să mă despart 
de acest subiect fără să mai

său. în anul 1937. în mina 
de la Petrila. La 14 ani era 
zilier in abatai. Apoi a de
venit vagonetar, pe urmă a- 
jutor de miner. După 23 Au-

dus lucrările de deschidere 
a noii mine, aci imi aduc 
aminte să-l fi cunoscut și eu 
cind am scris cartea de re
portaje „Orașe fără arhive".

pe textele anunțurilor si 
prospectelor publicate in 
ziarele locale și citesc reve
latoarele liste de profesii in 
care se caută muncitori sau

cluj: Forța metaforei - realitatea

înfățișez cititorilor măcar un 
singur exemplu. E vorba de 
viata, da. de viata ingine
rului Ion Mureșan. șeful In
spectoratului geologic mi
nier al județului Cluj. E fiu 
de miner. El însuși a intrat 
in viată ca miner lingă tatăl

gust 1944 a urmat cursurile 
școlii de subingineri din 
Petroșani, apoi Institutul de 
mine din același oraș. Ani 
în șir a lucrat ca inginer de 
subteran în minele de la 
Petrila, Vulcan si Uricani. 
în acest din urmă loc a con-

Sint multe locuri și noi în- 
treprtnderi miniere ne harta 
județului de care este legată 
în mod nemijlocit și viata 
acestui om. Acum, cînd cu 
sentimentul datoriei împli
nite acest inginer iese la 
pensie, eu îmi arunc ochii

în care sint chemați să în
vețe noile generații de ado
lescenți : otelari si forjori, 
compresoriști și buldoze- 
riști. operatori la fabricarea 
celulozei, hirtiei si fibrelor 
artificiale, fierari-betoniști 
și cimentiști, dragiiniști si

excavatoriști. sculeri-matri- 
teri și tîmplari. mineri și 
macaragii. îmi place să cred 
că între miile de adolescenți 
care in această toamnă intră 
în școlile profesionale, in li
ceele și facultățile din ju
dețul Cluj se vor găsi nu
meroși entuziaști si vrednici 
urmași ai celor aere, ca și 
Ion Mureșan. voi" considera 
peste ani că și-au împlinit 
visul în viată, că si-au rea
lizat plenar personalitatea 
umană.

Vă rog să vă reamintiți 
ce spuneam cu privire 
la prima imagine ce 
mi-a lăsat-o în ochi și in 

suflet Clujul in octombrie 
1944. Vedeam atunci un o- 
ras pustiit de ororile răz
boiului. un mare oraș în 
care nu palpita nici o lu
mină. Coboram atunci. în- 
tr-o unitate în marș, stră
vechiul deal al Feleacului. 
Acum, după mai bine de 
trei decenii, abia acum, am 
descoperit în Cluj un loc 
încărcat de-o surprinzătoare 
metaforă. Să mă explic. Pe 
dealul Cetătuii, în mijlocul 
orașului, pe malul Someșu
lui. s-a construit de curind 
un ultramodern complex ho
telier : „Belvedere". M-am 
urcat, intr-o seară pină la 
terasele sale de piatră si am 
rămas de-a dreptul fascinat. 
Cluj-Napoca îmi apărea pe 
neașteptate ca un imens 
diamant seînteietor prin mii 
de lumini. Erau acolo 
luminile noilor cartiere de 
blocuri Mănăștur. N. Grigo-

rescu si Gheorghieni, erau 
acolo luminile fabricilor si 
uzinelor clujene, vedeam cu 
ochii sufletului minunatul 
tablou la. strălucirea si vi
goarea căruia își dau mina 
înfrățiți în idealul socialist, 
români, maghiari și ger
mani. cetățeni egali in 
drepturi și îndatoriri. îna
ripați de cuvintul partidu
lui in opera comună de e- 
dificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate. 
„Belvedere" înseamnă pri
vire frumoasă, perspectivă 
de o mare și epatantă fru
musețe. Iată un loc. la Clui- 
Napoca, unde această per
spectivă inseamnă in gra
dul cel mai înalt fuziunea 
clară și vie dintre metaforă 
și realitate. Dar și in acest 
caz. sint nevoit să spun, in 
ciuda respectului ce-1 am ca 
scriitor și poet fată de orice 
metaforă, că realitatea o 
întrece în forță, fiindcă rea
litatea se află si aici, ca 
pretutindeni ne întinsul pa
triei. intr-o impetuoasă miș
care de creștere. E destul 
să spun că în anul 1980 vo
lumul producției industriale 
a județului Cluj va fi cu 
peste 40 la sută mai mare 
decît volumul realizat in 
1975.

în 1980 aș vrea să revin 
în acest pasionant loc de 
observație care se cheamă 
„Belvedere". Doresc sâ pri
vesc si atunci. într-o seară 
de august, diamantul mirific 
care strălucește atît de fru
mos și de fascinant pe ma
lurile de vis ale Someșului.

I

Șeful miliției orașului Cugir, 
căpitanul Stan Văduva, ne tri
mite o adresă prin care-i roagă 
pe cititorii rubricii să dea o 
mină de ajutor la găsirea nu
mitului Costel-Ștefan-Gheorghe 
Teicu. Cine este acest Costel- 
Ștelan-Gheorghe ? Este un tată 
de familie numai cu numele. De 
doi ani de zile, judecătoria din 
Alba Iulia a stabilit ca acesta să 
plătească pensie de întreținere 
pentru fiul său, Cosmin, dar tot 
de doi ani de 
fără adresă.

„Iată de ce 
care știu unde 
Cosmin să dea 
orașului Cugir 
organ de miliție".

zile a dispărut

ii rugăm pe cei 
se află tatăl lui 
de veste miliției 
sau oricărui alt

| Fînul 
de curîndI
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cosit
buni ! Foc !
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— Săriți, oameni
Arde 1...

Cu mic. cu mare, 
comuna Lopătari, 
zău, au sărit să 
Cu toată intervenția lor promp
tă. trei căpițe de fin. abia cosit, 
s-au făcut scrum.

Dar focul n-a izbucnit din se
nin. El a fost provocat de un 
anume Onorius Teotoc. venit in 
vizită in comuna natală Lopă
tari.

— De ce ai dat foc bunătății 
de fin, Teotoc ? — a foșt
intrebat.

— Așa am vrut eu.
— Cum așa 1
-- Finul fusese cosit pe un te

ren la care am și eu dreptul ca 
moștenire de la bunicu... De ce 
nu m-a întrebat nimeni cînd l-a 
cosit ?

— Pentru că mu știe nimeni pe 
unde hoinărești, că nici măcar 
n-ai vreo ocupație...

Acum se „ocupă" oamenii sa
tului de fapta lui.

oamenii din 
județul Bu- 

stingă focul.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
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Disciplina economică impune realizarea ritmică si integrală a pianului la

PRODUCȚIA FIZICĂ
9

km început investigația noastră la 
reprinderea de mașini-unclte din 
cău pornind de la rezultatele pe 
'uni in indeplinirea planului la 

.ei indicatori: producția globală, 
producția marfă și producția fizică. 
Și aceasta pentru că, în vreme ce 
m-evederile la primii doi indicatori 
au fost depășite, la producția fizică 
nu s-au fabricat 6 mașini orizontale 
de alezat și frezat, 3 mașini longitu
dinale cu portal, precum și o cantita
te însemnată de accesorii speciale, 
’abilita pentru această perioadă.

Este deci evident că. deși s-a mun
cit mult* * (dovadă — volumul impor
tant de muncă înglobată atit în pro- 

I dusele finalizate, cit și in stocul 
mare de piese și mașini aflate in di
ferite stadii de prelucrare sau mon- 

I taj), totuși eforturile depuse nu 
s-au materializat integral in ceea ce 
contează înainte de orice, adică in 
fabricarea tuturor sortimentelor pla
nificate. a tuturor mașinilor-unelte 
prevăzute a intra, in perioada la 
care ne referim. în circuitul econo
miei naționale.

dispozitive executate neglijent in 
sculărie.

• La mecanică grea, două mașini 
de performanță, borwerkuri cu co
mandă numerică, sint montate de 
mai mult timp, dar nu au incă m 
dotare anumite scule. Se lucrează cil 
improvizații, fără randamentul nece
sar. Un centru de prelucrare adus 
din import stă defect de la 15 iulie, 
deși întreprinderea a specializat oa
menii pentru depanare chiar la fir
ma furnizoare a mașinii. In secția 
de mecanică ușoară, in locul unei 
freze verticale am găsit doar posta
mentul acesteia. întrucît durata re
parației'Capitale era prelungită .cu 
peste două săptămini. Mai adău
găm. așa cum ni s-a argumentat 
cu date și fapte, că unele reparații, 
nu sinț de bună calitate, iar anumite 
mașini se defectează prea des. Și e- 
xemplele ar putea continua. în con
dițiile lipsei unor SDV-uri, a imo
bilizării unor mașini, eforturile sec
țiilor de prelucrări de a realiza pie
sele necesare montajului sint mult 
îngreunate. în șapte luni s-au pier
dut. din cauza reparațiilor neprevă
zute, aproape 39 000 orc de muncă.

• Șeful secțiej mecanică grea se 
arată nemulțumit de faptul că nu 
este sprijinit de organele de control 
tehnic de calitate pe parcursul pre
lucrării pieselor. într-adevăr. ce fo
los că piesele in final sint controlate 
minuțios, separindu-se cu exigență

Să descifrăm. împreună cu cadre 
de conducere, muncitori și specialiști 

^din intreprinderea băcăuană, cauzele 
unei atari situații, reținind soluțiile 
sugerate pentru înlăturarea neajun
surilor existente in domeniul pro
ducției fizice.

Secția montaj. Hala este pur și 
simplu înțesată cu mașini-unclte- in 
anumite faze de montaj. La unele 
lucrează echipe de montori. Altele 
insă par a fi ..părăsite". De fapt, 
efectivul de muncitori ai secției nici 
nu ar ajunge pentru a monta in a- 
celași timp toate mașinile din hală. 
Din punct de vedere tehnologic este 
normală o asemenea concentrare de 
mașini-unclte neterminate ?

— Nicidecum — ne răspunde mais
trul Mihai Farcaș. La multe mașini- 
unclte nu poate fi terminat monta
jul din cauza lipsei unor piese com- 

& ponente. Bunăoară, acum lipsesc 17 
; axe principale pentru AFD 100 — 

furnizorul restanțier fiind întreprin
derea de mașini-unelte și agregate 
din București. Dacă le aveam, mon
tajul lotului de mașini AFD 100 era 
cu cel puțin zece zile mai avansat.

Un răspuns asemănător primim de 
la lăcătușul Ioan Moisa, care ne 
spune că dacă ar avea o cuplă de 

I siguramâ (nelivrată de același fur
nizor) ar putea termina montajul 
unui AFD 324 in cel mult trei zile. 

, Dar o serie de piese, cea mai 
mare parte de altfel, nu sint a

sigurate la vreme chiar de sectoa
rele de prelucrări ale întreprinderii. 
Astfel, lăcătușul Ion Ciuraru ne spu
ne că așteaptă două sănii longitudi
nale și una transversală pentru a 
putea lucra, dac că aceste piese nu 
vor fi livrate de secția mecanică 
grea decît peste citeva zile.

Din discuția cu ing. Constantin 
Butnaru, adjunctul șefului secției 
montaj, rezultă că. din cauza neasi- 
gurării ritmice a pieselor componen
te. graficele de montaj sint date 
peste cap, prelungindu-se in me
die cu circa 15 zile ciclul de 
fabricație al unei mașini-unelte. 
In aceste condiții se lucrează adesea 

Ancheta noastră la întreprinderea de mașini-unelte din Bacău pune în 
evidență răspunderea care revine in acest sens atit colectivului unității, 

cit și uzinelor colaboratoare

nerațional. Și cînd ne gindim că pe 
o pancartă afișată la loc vizibil scrie 
„Scurtarea termenelor de montaj cu

O instalație modernă, adusă din 
import, de mai bine de o lună .stă, 

nu produce nimic 

o zi asigură o producție suplimen
tară de 8 mașini AF 85“. Care sint 
atunci pierderile de potențial pro
ductiv din cauza prelungirii ciclului 
de montaj ? De ce nu sosesc piesele 
la vreme pentru faza de montaj ? 

în secția mecanică grea se acuză 
îndeosebi calitatea necorespunzătoa
re a unor piese turnate livrate, în 
principal, de întreprinderea mecani
că din Roman, intreprinderea .,23 
August" din București și Turnătoria 
de piese din fontă pentru mașini- 
unelte din Alba Iulia. La cealaltă 
secție de prelucrări, de mecanică u- 
șoară, ne sint prezentate liste cu di
ferite piese de tot felul (bucșe, flan- 

șe. piese din bronz ș.a.) nelivrate la 
vreme sau în condiții calitative co
respunzătoare de ..Semănătoarea" 
din București. întreprinderea meca
nică din Suceava, I.U.P.S.-Botoșani. 
Practic, după ore și ore de prelu
crări, in structura unor piese apar 
defecte de turnare, care fie că trans
formă piesa in rebut, fie că necesită 
muncă și consum de materiale in 
plus pentru remediere. Exigența de
osebită pentru calitatea produselor, 
respectiv a mașinilor-unelte. face ca
la montaj să nu fie admisă nici o 
piesă cu defecte, fie ele cit de mici, 
în fiecare lună, remedierile Ia piese 
însumează 7 000—8 000 ore de muncă. 
Mai mult, după cum ne relata ing. 
Constantin Șelaru. șeful secției me
canică grea, pentru a fi sigur că ob
ține o piesă bună. în anumite situa
ții lansează pentru prelucrare două 
sau chiar trei piese deodată. In a- 
ceste condiții, execuția pieselor nu 
se mai poate corela in sensul redu
cerii ciclului de fabricație, cresc 
stocurile de piese neterminate, pie
sele nu ajung în timpul optim la 
montaj.

Desigur, neajunsurile în cooperarea 
cu furnizorii își pun amprenta asu
pra întregului flux de fabricație, 
producînd reale perturbații in pro
ducție. Dar chiar și in aceste con
diții, după cum apreciau unii in
terlocutori. rezultatele puteau fi mai 
bune dacă n-ar persista o serie de 

neajunsuri interne, cum sint : defi
ciențe în organizarea producției și a 
muncii, calificarea necorespunzătoare 
a unor meseriași, desfășurarea defec
tuoasă a unor activități specifice in 
unele sectoare, ca dc pildă la sculă- 
rie, in domeniul reparațiilor, al a- 
provizionării tehnico-materiale. Re
dăm succint citeva secvențe surprin
se in timpul investigațiilor :

• în secția mecanică ușoară il în- 
tilnim pe jng. Eugen Chircu, adjunc
tul șefului secției; examinind un dis
pozitiv de găurit plăci fabricat gata 
„defect" de sculăria întreprinderii. 
Ne relatează că zilnic magazinerul 
sau muncitorii ii prezintă tot felul de 

cele bune de cele rebutate sau care 
trebuie remediate, dacă abaterile și 
defectele nu s-ău constatat la timp, 
fără a se consuma inutil materiale și 
manoperă ? Aveam să ne convingem 
direct, de adevărul celor spuse de 
șeful secției : in vreme ce muncitorii 
de la mașini lucrau, controlorii de 
calitate pe fluxul de fabricație din 
secție in loc să-și facă datoria stă
teau la o șuetă intr-un birou.

în legătură cu aspectele semnalate 
în cursul documentării noastre. cu 
problemele de ansamblu ale produc
ției. am discutat si cu inginerul-sef 
al întreprinderii, Corneliu Țarălungă. 
care ne-a vorbit despre desele inter
venții făcute de conducerea unității 
la centrala de resort și la furnizori 
pentru scăderea la maximum a pon
derii pieselor cu defecte ascunse de 
turnare, despre preocupările specia
liștilor din intreprindere în vederea 
remedierii pieselor cu deficiente, 
despre eforturile de ridicare a cali
ficării lucrătorilor. între soluțiile de 
viitor preconizate se numără și aceea 
care privește asigurarea unui decalaj 
tehnologic mai bun intre sectoarele 
de prelucrări și montaj. Cert este 
insă că aceste acțiuni nu au avut 
pină acum finalitatea dorită, așa 
cum arată limpede datele privind 
realizarea sarcinilor de plan la pro
ducția fizică.

Ce concluzii se desprind '!
1. Se impune intervenția neîntîr- 

ziată a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini pentru punerea 
la punct a relațiilor dc cooperare. 
Nu este vorba de a se stabili noi sar
cini și planuri de măsuri, de a se 
revedea programele de cooperare, ci 
de a fi rezolvate eficient, din punct 
de vedere tehnic și organizatoric, 
problemele producției de piese pen
tru mașinile-uneltc care se realizea
ză la Bacău.

2. în condițiile în care neajunsu
rile in cooperare produc reale difi
cultăți in producție, colectivul între
prinderii băcăuane este cel de care 
depinde in mare măsură atenuarea 
efectelor negative. Ca atare, preocu
parea stăruitoare pentru mai buna or
ganizare trebuie să devină cuvîntul 
de ordine în toate sectoarele. Colec
tivul trebuie să înțeleagă că numai 
acționînd unit, punind cu toții umă
rul — de la*  lăcătuși la strun
gari, mecanici, sculeri, pină la con
trolorii de calitate — vor putea fi fa
bricate toăte produsele prevăzute in 
planul fizic și chiar, peste plan, o

Conducerea întreprinderii de mașini-unelte din Bacău nu a creat condițiile 
necesare funcționării judicioase a mașinii, iar Radu Moisă — strungar — 

e nevoit să recurgă la improvizații

Pe adresa întreprinderii mecanice din Roman, care a livrat întreprinderii de 
mașini-unelte din Bacău o masă rotativă (în imagine) cu defecte de turnare

serie de mașini-unelte necesare eco
nomiei naționale.

3. Cum s-a văzut, pentru realizarea 
sarcinilor de plan în întreprinderea 
băcăuană s-au consumat suplimentar 
metal și manoperă, s-au format 
stocuri mai mari de producție neter
minată. pe scurt, s-au făcut în plus 
o serie de eforturi materiale, umane 
și financiare. Indiscutabil, planul fizic 
trebuie îndeplinit, dar in condițiile 
unei gospodăriri raționale a resurse
lor. ale limitării la strictul necesar 
a oricăror cheltuieli.

Aceste trei mari probleme au fost 
îndeaproape dezbătute in recenta a- 
dunarc a oamenilor muncii, cu ^prile
jul căreia s-a conturat un piQțram 
de acțiunș. care, in bună parțe. răs
punde dezideratelor formulate mai 
sus. De acum înainte insă ești’ ne
cesar să se treacă cu hotăr.ÎMr 
transpunerea lui in practică, asigurin^ 
du-se cu prioritate recuperarea nein-, 
tirziată și integrală a restanțelor la/ 
producția fizică. iz

Corneliu CARLAN

L fiETIUNE J^JWARE AMPLOARE, CARE CERE 
«ZABEAHNÎffllUi DE LA SATE Strîngerea recoltei de toamnă
tUrmare din pag. I)

organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare trebuie să acțio
neze cu fermitate . pentru a asigura 
Participarea la muncile agricole din 
această perioadă a tuturor cetățenilor 
de la sate, inclusiv a cadrelor de con
ducere și a personalului administra
tiv din comune și unitățile agricole, 
a tuturor angaiatilor din comună, 
precum și a elevilor din liceele agri
cole. a studenților din institutele a- 
gronomice si alte institute de invătă- 
mint superior, in cadrul brigăzilor si 
echipelor. asigurindu-se peste tot or
dine și disciplină in executarea tutu
ror lucrărilor agricole.

în oțdinea priorităților, o atenție 
deosebită trebuie să se acorde in 
aceste zile recoltării sfeclei de zahăr, 
florii-soarelui. legumelor si furaje
lor " toate categoriile. în ce pri- 

■la de zahăr, problema esen- 
n unitățile agricole să res- 

gurozitate graficele de 
.o transport, astfel ca 
ahăr să primească ritmic 

icesare pentru prelucrare, 
lari ocupate cu floarea- 
nează a fi insămințate cu 

toamnă si. tocmai de

aceea, producția trebuie strînsă cu 
prioritate de De aceste terenuri, ur- 
mărindu-se, totodată, ca prin reglarea 
corespunzătoare a mașinilor de re
coltat si stringerea capitolelor care 
rămin in urma combinelor să se în
lăture orice risipă. Tot acum se re
coltează legumele si este necesar ca. 
in totalitate, acestea să fie strinse 
pentru a fi livrate atit pentru apro
vizionarea Dietei cu legume proas
pete. cit si pentru a fi prelucrate la 
fabricile de conserve. Stringerea pro
duselor de bază nu trebuie să ducă 
nicăieri la slăbirea preocupărilor 
pentru recoltarea si depozitarea unor 
cantități cît mai mari de furaje. Pe 
lingă culturile furajere prooriu-zise. 
trebuie să se ia măsuri energice și 
pentru stringerea si însilbzarea tu
turor resurselor de furaie. cum sinit 
coletele de sfeclă de zahăr, capitu- 
lele de floarea-soarelui. vrejii de le
guminoase. cocenii de porumb, pre
cum si toate paiele care mai sint pe 
cimp. Asigurarea unor cantități spo
rite de furaie este de cea mai mare 
importantă pentru dezvoltarea zoo
tehniei. pentru creșterea producției 
de carne, lapte si alte produse ani
maliere.

Pentru ca recoltarea să decurgă in

Porumbul din grupele semitimpurii cules de pe ogoarele C.A.P. „Scinteia", 
județul Ialomița, este incărcat imediat în autocamioane

cele mai bune condiții, in mod deose
bit se cere ca. pe lingă ampla mobili
zare a tuturor forțelor, pretutindeni 
să se asigure o temeinică organizare 
a întregii activități, la fel cum se des
fășoară munca in industrie. Aceasta 
impune ca in toate unitățile agricole 
să se stabilească programe concrete 
de muncă pe fiecare cultură, orare de 
lucru pe baza deciziilor consiliilor 
populare, precum și sarcini zilnice o- 
bligatorii pentru toate formațiunile 
de muncă din unitățile agricole, pen
tru toți locuitorii de la sate. Coman
damentele comunale au datoria să ur
mărească in permanentă modul in 
care sint folosite mijloacele mecanice 
și forța de muncă, in care se res
pectă sarcinile stabilite și să ia mă
suri operative, de la caz la caz, pen
tru îndeplinirea lor integrală, zi de 
zi. în acest scop, pentru buna desfă
șurare a întregii activități deosebit de 
important este ca. în toată această 
perioadă, organizațiile de partid, ca
drele organelor de stat si agricole re
partizate pe consilii intercooperatiste. 
conducerile si specialiștii unităților 
agricole să-și desfășoare nemijlocit 
activitatea pe cimp. în livezi și vii, 
in mijlocul oamenilor, să muncească 
efectiv alături de lucrătorii ogoarelor, 
de locuitorii satelor si. prin exem
plul personal, să mobilizeze energiile 
tuturor pentru folosirea din plin a 
fiecărei ore. a fiecărei zile, de cind 
răsare soarele și pină se lasă întu
nericul.

Pe lingă temeinica organizare a 
muncii, realizarea sarcinilor zilnice 
și a volumului mare de lucrări din 
campania de toamnă presupune ca o 
cerință obiectivă ca toate utilajele 
de recoltare si mijloacele de trans
port să fie folosite intensiv. Ia în
treaga capacitate. Pentru campania 
agricolă din toamna acestui an s-a 
asigurat un parc sporit de tractoare, 
combine și mijloace de transport. Ce
rința de bază pentru folosirea de
plină a acestor mijloace tehnice este 
evitarea pe cît mai mult posibil a 
staționărilor, care înseamnă pierdere 
de timp, pierdere de recoltă. Iată de 
ce, la fiecare loc de muncă, direct în 
cimp. trebuie să se asigure ateliere 
mobile pentru remedierea operativă 
a defecțiunilor care apar la mașini, 
alimentarea permanentă cu carbu
ranți. astfel ca să se evite irosirea 
timpului. In aceeași ordine de idei,

behtfiu utilizarea cît mai eficientă a 
parcului de mijloace de transport, se 
impune ca în fiecare unitate agricol 
să se organizeze echipe permanen 
de încărcare și descărcare, atit in 
ciitip. cit și Ia locurile de depozitare 
a produselor. Este esențial pentru 
transportul in cel mai scurt timp a 
întregii producții, astfel ca nimic să 
nu rămină pe cimp peste noapte, ca 
toate mijloacele de transport să facă 
zilnic cel puțin trei curse. în acest 
scop trebuie stabilite itinerarele cele 
mai scurte spre locurile de depozi
tare. iar timpul de incărcare-descăr- 
care să se reducă la minimum.

De cea mai mare însemnătate pen
tru evitarea oricăror pierderi din re
colta acestui an este depozitarea in 
cele mai bune condiții a tuturor 
produselor de toamnă. Desigur, orga
nele de partid, conducerile unităților 
producătoare si â celor de valorifi
care trebuie să acorde o atenție de
osebită in primul rind preluării in 
cel mai scurt timp a produselor agri
cole ușor perisabile, cum sint legu
mele. sfecla de zahăr, cartofii, fruc
tele. strugurii și \altele. Important 
este ca transporturi și preluarea pro
duselor să fie astfel Organizate pen
tru ca nimic din ceea ce se recol
tează intr-o zi să nu rămină peste 
noapte in cimp. Organizațiile de 
partid de la sate și conduce
rile unităților agricole au obli
gația să asigure livrarea cu priori
tate la bazele de recepție a produ
selor contractate, pentru formarea 
fondului centralizat al statului de 
produse agricole, intrucit de aceas
ta depinde buna aprovizionare cu 
produse agroalimentare a populației 
și cu materii prime a industriei pre
lucrătoare.

Strîngerea în cele mai bune con
diții a roadelor toamnei constituie o- 
biectivul central al acestor zile, pen
tru oamenii muncii din agricultură, 
pentru toti locuitorii satelor. Mobi
lized toate forțele la buna desfă
șurare a lucrărilor, organele și or
ganizațiile de partid sint chemate să 
militeze cu hotărîre pentru întro
narea unui climat de ordine desă- 
vîrșită. de disciplină riguroasă, să 
sădească în conștiința tuturor înal
ta răspundere ce le revine pentru ca 
întreaga recoltă să fie strînsă. trans
portată și pusă la adăpost în cel mai 
scurt timp și fără pierderi.

(Urmare din pag. I)

execuție, îmbunătățirea conlucrării 
dintre constructori și montori. înde
plinirea acestor cerințe presupune a- 
plicarea cu operativitate și hotărire 
a unui program complex de măsuri 
tehnico-organizatorice și politico- 
educative, adaptate la situația con
cretă de pe fiecare șantier. Organi
zațiile dc partid de pe șantiere, fie
care comunist au datoria să acțio- 
leze energic — atit in plan organizat
oric, cit și politic — pentru soluțio- 
tarea problemelor ce se ivesc, pen-

• mobilizarea și unirea eforturilor 
>r constructorilor și mentorilor 
■derea îndeplinirii exemplare a 
'derilor itț. plan, stimulind in- 

:rea in muncă intre diferite for
th, promovind larg inițiativele și 

.periențele înaintate.

tori,, constituite în unitățile benefici
are, muncesc alături de montori la 
finalizarea grabnică a lucrărilor.

A doua condiție importantă pentru 
recuperarea restanțelor actuale si fi
nalizarea Ia timp a noilor investiții 
o constituie lichidarea râminerii în

fi intensificat decît cu aportul ne
mijlocit al furnizorilor restanțieri. 
Cuvîntul de ordine pentru toți acești 
furnizori — cum sint intreprinderi- 
le de utilaj chimic din Făgăraș. 
Borzești și Ploiești, întreprinderile de 
pompe, de ventilatoare, „Grivița ro-

Accelerarea montajului 
utilajelor tehnologice

Cit privește pe beneficiari, este 
necesar ca. in cel mai scurt timp, să 
își asume răspunderea pentru execu-
tarea cu forte proprii a unui impor
tant volum de
Este cunoscută
unor asemenea inițiative pe șantie
rele noilor capacități de la întreprin
derile bucureștene „23 August", de 
nasturi și mase plastice. Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc Jila
va. întreprinderea de porțelan din 
Alba Iulia ș.a., unde echipe de lucră

rnontaj tehnologic, 
marea eficiență a

urmă în livrarea utilajelor tehnologi
ce, stabilirea unei strinse corelații 
intre ritmul de primire a echipa
mentelor tehnologice pe șantiere și 
graficele de lucrări. Subliniem aceas
tă cerință intrucit ritmul de montaj 
pe șantierele noilor capacități de la 
Combinatul petrochimic Brazi. Com
binatul de ciment de la Tașca-Bicaz, 
instalația DMT Pitești. Rafinăria Te- 
leaien. Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Bacău. Combinatul de 
utilaj greu din Iași. Combinatul 
petrochimic Timișoara ș.a. nu poale

Sie", de mașini grele din București, 
întreprinderile de utilaj chimic și 
foriâ din Rimnicu Vilcea — este in
troducerea unei ordini desăvirșite in 
livrări. Facem această precizare 
deoarece se întîlnesc situații in care 
unul și același furnizor — întreprin
derea „Independența" Sibiu, de pildă 
— reușește performanta să livreze 
utilaje necesare unor obiective de 
investiții programate în anii urmă
tori. dar nu îsi onorează încă obli
gațiile din acest an. Din acest motiv, 
lucrări importante de la Combinatul

petrochimic Teleajen sau Combinatul 
de utilaj greu din Iași nu se reali
zează in ritmul prevăzut de grafice, 
Intrucit și in alte unități furnizoare 
se observă o tendință asemănătoare, 
este necesar ca forurile de resort ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini să intervină energic și 
imediat in vederea stabilirii unei 
conlucrări strinse cu constructorii și 
montorii. restabilirii pretutindeni a 
ordinii firești de livrare a mașinilor 
și agregatelor.

Pe toate șantierele, situația exactă 
a lucrărilor si totodată dificultățile 
existente sint binecunoscute din ana
lizele efectuate anterior. Acum, strin
gent necesară este aplicarea stărui
toare a tuturor măsurilor preconiza
te. Acționind in toate cazurile cu ma
ximă operativitate, aplicind cu fer
mitate măsurile stabilite și luind al
tele noi pe parcurs, conducerile 
unităților de construcții și montaj, 
ale celor beneficiare și furnizoare de 
utilaje au obligația de mare răspun
dere de a crea toate condițiile ca 
sarcinile în domeniul investițiilor să 
fie realizate integral, pentru ca eco
nomia națională să beneficieze la ter
men. și chiar mai devreme, de pro
ducția noilor obiective și capacități 
industriale.

tulcea Producția culeasă într-o zi, în aceeași
Recoltarea culturilor de 

toamnă constituie și pentru 
lucrătorii ogoarelor tulcene 
principalul obiectiv in a- 
Ceastă perioadă. La ordinea 
zilei se află recoltarea sfe
clei de zahăr și a florii- 
soarelui.

La sfecla de zahăr, co
mandamentul județean a 
stabilit grafice de recoltare 
și transport, în funcție de 
starea de vegetație a plan
telor și se urmărește zilnic 
respectarea acestora. La 
cooperativele agricole din 
Agighiol. Enisala, Jurilov- 
ca și altele, sfecla de zahăr 
recoltată este transportată 
in aceeași zi la centrele de 
preluare. Cu toate acestea,

pe ansamblul județului, rit
mul este nesatisfăcător, 
pină ieri fiind recoltate nu
mai 322 ha. Este o situație 
nejustificată, dacă avem în 
vedere forțele umane si 
tehnice de care dispun coo
perativele agricole Beștepe, 
Valea Nucarilor. Frecăței, 
Ostrov, Peceneaga și Dăeni, 
care abia au început recol
tatul. în alte cooperative 
agricole — Mahmudia și 
Ceamurlia de Jos — sfecla 
de zahăr recoltată nu este 
transportată în totalitate în 
aceeași zi la centrele de 
preluare.

începind de ieri. 31 au
gust, în unele unități agri
cole din raza consiliilor in

tercooperatiste Cerna și 
Babadag a început recolta
rea florii-soarelui. lucrare 
care în următoarele zile' se.

. va generaliza.
„în spiritul măsurilor 

stabilite de comandamentul 
județean — a precizat ing. 
George Munteanu, directo
rul S.M.A. Tulcea — spe
cialiștii și mecanizatorii 
noștri au reglat cu atenție 
echipamentele de recoltare 
pentru preintimpinarea 
pierderilor. De asemenea, 
sîntem pregătiți să efec
tuăm descărcarea buncăre- 
lor din mers în mijloacele 
de transport, pentru ca, 
peste noapte, producția să 
nu rămină pe cimp".

zi transportată
La acestea am putea a- 

dăuga faptul că, in toate 
unitățile agricole, s-au luat 
măsuri pentru constituirea 
unor echipe de cooperatori, 
care să adune capitulele de 
floarea-soarelui ce mai ră
min in urma combirielor și 
a se evita astfel orice pier
dere de recoltă. Măsurile 
tehnice și organizatorice 
întreprinse de conducerile 
unităților agricole și stațiu
nile pdntru mecanizarea a- 
griculturii sint o garanție 
că recoltarea și depozita
rea întregii producții de 
floarea-soarelui se va în
cheia în 8—9 zile bune de 
lucru, așa cum a stabilit 
comandamentul județean. 
(E. Mihăilescu).

vaslui Unii dan zor, alții mai așteaplă
în unitățile cooperatiste 

din județul Vaslui, cultura 
sfeclei de zahăr ocupă in 
acest an 4 000 ha. Din timp 
s-au întocmit grafice de re
coltare pentru fiecare coo
perativă agricolă, iar co
mandamentele comunale ur
măresc zilnic cum se res
pectă. Tovarășul Ion Cio- 
banu. secretarul comitetu
lui comunal de partid 
Ivești, ne-a prezentat mulle 
aspecte de muncă din bri
gada intii. condusă de Ion 
Drăghici. fruntașă Ia recol
tatul sfeclei de zahăr. „Zil
nic avem in cimp. numai 
la această cultură, peste 200

de membri cooperatori. Ne 
încadrăm în prevederile 
graficului, atit cu strinsul. 
cit si cu transportul re
coltei. asigurat de 7 auto
camioane si 3 remorci".

De altfel, datorită măsu
rilor luate de comanda
mentul județean, si în alte 
cooperative agricole organi
zațiile de partid si consilii
le de conducere au mobili
zat forte sporite la recol
tat. în acest fel. coopera
torii din Rinceni. Berezeni, 
Dănesti. Lunca Banului. 
Vetrișoaia. Costești. Mi- 
clesti s.a. au strins recolta 
de sfeclă de zahăr de pe

circa 300 ha. Din păcate, 
nu peste tot s-a înțeles ne
cesitatea mobilizării tutu
ror cooperatorilor si a celor
lalți locuitori de la sate 
pentru urgentarea recoltă
rii sfeclei de zahăr. Din a- 
ceastă cauză, cooperativele 
agricole Zăpodeni. Băcani. 
Codăesti. Dumesti. Deleni. 
Lipovăt. Minjesti. Popeni, 
Pogănesti. Rosiest! au strins 
cantităti mult mai mici 
decît cele stabilite in gra
ficele de recoltare. Pe lingă 
slaba participare a coope
ratorilor la lucrările de re
coltat si decoletat sfecla de

zahăr, intîrzierea lucrărilor 
este determinată, in uneie 
cazuri, si de lipsa mijloace
lor de transport.

Aceste situații dovedesc 
că organele județene de 
partid si agricole trebuie 
să ia in continuare măsuri 
energice, astfclv ca in fie
care cooperativă agricolă să 
fie mobilizate toate forțele 
pentru ca recoltarea și 
transportul sfeclei de zahăr 
la intreprinderea de pre
lucrare din Roman să se 
desfășoare in conformitate 
cu graficele stabilite. (Cră
ciun Lăluci).

După grafice, dar de ce zace sfecla pe cimp ?
Este cunoscut, recoltarea 

sfeclei de zahăr nu se face 
la voia intimplării. In a- 
ceastă perioadă. unitățile 
agricole recoltează zilnic 
cantități strict corelate cu 
capacitatea de prelucrare a 
fabricilor dc zahăr. Prin a- 
ceasta sc evită atit depre
cierea calitativă a rădăci
nilor de sfeclă, cit și redu
cerea conținutului de za
hăr. Acesta este și scopul 
graficelor zilnice de recol
tare întocmite de unitățile 
agricole de comun acord cu 
fabricile dc zahăr. O dată 
pus la punct, acest meca
nism ar trebui să funcțio
neze perfect. Numai că...

...Străbătînd terenurile 
unor cooperative agricole 
din județul Ialomița, cum 
sint cele din Scinteia și 
Iazu. am găsit grămezi u- 
riașe formate din sute de 
tone de sfeclă de zahăr. Fi
resc ar fi ca tot ce se re
coltează să se transporte in 
aceeași zi Ia fabrica de za
hăr. Ce se întimplă a- 
tunci ? De ce sute de tone 
de sfeclă de zahăr zac pe 
cimp. supuse deshidratării 
și deprecierii ? Au depășit 
cumva unitățile respective 
graficele de recoltare '!

— Nicidecum ! Avem 
grafic întocmit cu fabrica 
de zahăr din Țăndărej — 
ne răspunde Nicolae Pău- 
nescu. inginerul-șef al coo
perativei agricole Iazu. 
Numai că, la citeva zile

La C.A.P. „Scinteia", județul Ialomița, in cimp zac zeci de tone de sfeclă de zahăr, 
care ar trebui să fie prelucrată la fabrica din Țăndărei

Fotografi: : A. Papadiue

după începerea campaniei 
de recoltare, fabrica a re
fuzat să mai primească sfe
cla de zahăr, obligindu-ne 
să ducem sfecla — peste 
1 000 de tone — la gara Fe
tești. cale de peste 80 km, 
pentru a fi expediată în 
alte județe. Necazul este 
că. din această cauză, mij
loacele de transport pe care 
le avem — două camioane 
și nouă tractoare cu cite

două remorc; — nu pot e- 
fectua decît o cursă pe zi 
in Ioc de trei, cit am stabi
lit. Nici recoltatul nu-1 pu
tem opri. Și atunci, rămine 
sfecla pe cimp...

Iată un caz care pune in 
discuție seriozitatea cu 
care s-a făcut pregătirea 
campaniei de prelucrare a 
sfeclei de zahăr la fabrica 
din Țăndărei. care acum 
provoacă neajunsuri unită

ților agricole. Cine va su
porta pagubele produse 
prin deprecierea sfeclei de 
zahăr, datorită ținerii aces
teia mai multe zile in cimp. 
ca și pagubele provocate de 
folosirea nerațională a mij
loacelor de transport ? Sint 
întrebări de la care aștep
tăm un răspuns prompt din 
partea conducerii Fabricii 
de zahăr din Țăndărei. 
(Aurel Papadiue).
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Caracteristica principală a lunii 
recent încheiate a constituit-o însu
flețirea revoluționară si entuziasmul 
cu care întregul popor a cinstit cea 
de a 33-a aniversare a glorioasei in
surecții din august 1944. Importantele 
succese obținute de colectivele de oa
meni ai muncii in întrecerea socialis
tă. care a cunoscut o puternică efer
vescentă in intimpinarea marii săr
bători, au îmbogățit și mai mult bi
lanțul făcut, la începutul lunii, in 
ȘEDINȚA COMITETULUI POLI
TIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R.. bilanț care consemna în
deplinirea planului producției glo
bale industriale pe primele 7 luni ale 
anului in proporție de 102.6 la sută, 
obținerea unei producții cu 11.2 la 
sută mai mare fată de aceeași peri
oadă a anului trecut, realizări înseni
nate în creșterea productivității mun
cii. ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției. reducerea cheltuielilor ma
teriale. sporirea eficientei economice. 
Realizărilor din industrie li s-au adă
ugat intensificarea pe care a cunos
cut-o in luna august activitatea pe o 
serie de șantiere de investiții, rezul
tatele bune obținute în agricultură si 
în celelalte ramuri ale economiei na
ționale. în întreaga viată socială.

Tocmai sub semnul mindriei și sa
tisfacției îndreptățite pentru succe
sele dobindite în construcția socialis
tă s-au desfășurat manifestările con
sacrate sărbătoririi zilei eliberării pa
triei de sub dominația fascistă, ma
rile demonstrații de masă care au a- 
vut loc cu acest prilei in Capitală si 
în județele tării. Toate aceste mani
festări au dat o nouă si viguroasă ex
presie dragostei si încrederii nemăr
ginite a tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, față de Partidul Comunist 
Român, fată de secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. de
plinei lor adeziuni la politica internă 
șl externă a partidului, hotărîrii nez
druncinate a întregii națiuni de a în
făptui fără preget Programul parti
dului. sarcinile trasate de Congresul 
ai XI-lea.

Aceleași manifestări ale coeziunii 
celor mai largi mase ale poporului in 
jurul partidului au fost prilejuite de 
VIZITELE DE LUCRU EFECTUATE 
ÎN CURSUL LUNII AUGUST DE 
SECRETARUL GENERAL AL PAR
TIDULUI în Valea Jiului, în județele 
Gorj, Mehedinți, la Tîrgul de bunuri 
de consum și pe șantierele de recon
strucție din Capitală. Cuvîntările ros
tite cu acest prilei de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. importantele indi
cații referitoare la activitatea econo
mică *“■ începind de la aspectele pri
vind organizarea superioară a pro
ducției. folosirea intensivă a utilajelor 
și agregatelor, reducerea cheltuielilor 
materiale și financiare, extinderea 
mecanizării si automatizării. îmbună
tățirea calității produselor si creșterea 
calificării profesionale oină la reali
zarea integrală a planului de investi
ții — obiective relevate si în ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. — privesc nemijlocit toate 
colectivele de muncă, cele mai di
verse sectoare ale economiei națio
nale. Odată mai mult s-a subliniat, 
cu aceste prilejuri, că dezvoltarea, 
continuă, accelerată a economiei na
ționale, creșterea in ritm rapid a ve
nitului național constituie temelia 
trainică a bunăstării poporului, singu
ra cale pentru a asigura transpune
rea în viată a telului suprem al po
liticii partidului — înflorire» tării, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor celor 
ce muncesc, sporirea gradului general 
de civilizație.

industrială suplimentară de 100—120 
miliarde lei. Și cu acest prilei s-au 
vădit exigenta. înaltul spirit de res
ponsabilitate revoluționară cu care 
colectivele de oameni ai munci iși 
examinează propria activitate, urmă
rind deopotrivă continua ei îmbună
tățire calitativă, pregătirea temeinică 
a producției anului viitor, crearea tu
turor condițiilor pentru aplicarea 
măsurilor adoptate de partid privind 
ridicarea mai accelerată a nivelului 
de trai în actualul cincinal. Elocven
tă manifestare a rolului conducător al 
clasei muncitoare, aceste adunări au 
accentuat necesitatea exercitării in 
cele mai bune condiții a atribuțiilor 
ce revin organelor de conducere co
lectivă ca formă largă democratică 
de participare directă a oamenilor 
muncii la desfășurarea întregii activi
tăți de producție, la buna gospodări
re a avutului obștesc, dezvoltarea 
proprietății socialiste si continua îm
bunătățire a condițiilor de muncă și 
de trai ale celor ce muncesc.

de mașini și prelucrării 
lelor — primesc retribuții 
rate. Acestora le urmează
1. septembrie lucrătorii din 
tria metalurgiei feroase și 
chimică, si în continuare «...____
conform Programului — alte și alte 
categorii, astfel incit in 1980 
ția medie netă lunară va fi 
lei. față de 1 595 lei în anul 
asemenea. începind de la 1 
brie se trece la majorarea în prima 
etapă a alocației de stat pentru copii, 
care pînă la sfîrsitul cincinalului ur
mează să fie cu 30 la sută mai mare, 
în viata a sute si sute de mii de fa
milii se reflectă astfel, de pe acum, 
nemijlocit, roadele Programului 
partidului de creștere mai accentuată 
a nivelului de trai al populației.

Cu viu interes au fost primite de 
opinia publică explicațiile date pu
blicității în cursul acestei luni pri-

Concluzii practice neîntîrziate se 
cer desprinse pretutindeni din indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceausescu 
privind dezvoltarea democrației mun
citorești. spre a se asigura participa
rea directă a muncitorilor la tot ceea 
ce se întreprinde atît in activitatea 
de producție, cit și in viata socială 
și politică. Perfecționîndu-si stilul si 
metodele de muncă, organele de 
partid și de stat, activiștii trebuie, să 

acționeze în strînsă legătură cu oa
menii muncii, să-i consulte perma
nent și să tină seama de preocupă
rile și propunerile lor. tocmai in a- 
cest Iei putindu-se asigura rezolva
rea rapidă si eficientă a oricăror pro
bleme.

Intre evenimentele importante ce 
au avut loc in cursul lunii august se 
inscriu ADUNĂRILE GENERAL,E 
ALE OAMENILOR MUNCII, care 
au continuat in întreprinderi, precum 
și ADUNĂRILE» JUDEȚENE ALE 
REPREZENTANȚILOR MUNCITO
RILOR, care au desemnat reprezen
tanți în Consiliul național al oameni
lor muncii, desfășurarea lor punind 
în evidență consecvența cu care se 
acționează pentru înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului consiliilor oamenilor 
muncii. Astfel. în centrul dezbaterilor 
s-a situat, analizarea. în spiritul ori
entărilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congres, a aspectelor 
principale de care depinde înfăptui
rea obiectivului stabilit de a se rea
liza. în actualul cincinal, o producție 

CRONICA LUNII AUGUST

Preocuparea primordială pe care 
partidul o manifestă față de APLI
CAREA PROGRAMULUI DE CREȘ
TERE MAI ACCENTUATA A NI
VELULUI DE TRAI AL POPU
LAȚIEI ÎN ACTUALUL CINCINAL 
și-a găsit o expresie concludentă în 
faptul că de la 1 august noi categorii 
de oameni ai muncii — minerii și 
lucrătorii din industria construcțiilor 

meta- 
majo- 

i de la 
l indus- 
i cocso- 
esalonat.

retribu- 
de 2 201 
1975. De 
septem-

vind prevederile Legii pensiilor și 
ale Decretului de majorare a pensi
ilor. în cadrul muncii politico-educa
tive a organizațiilor de partid si sin
dicale va trebui ca și în viitor, folo- 
sindu-se precizările aduse, argumente 
convingătoare si date concrete, să fie 
lămurite pe larg avantajele noii re
glementări. Fie că e vorba de garan
tarea dreptului la pensie al tuturor 
cetățenilor in raport cu cantitatea, 
calitatea și importanta socială a mun
cii depuse ; stabilirea unui raport ra
țional între veniturile provenite din 
retribuții și cele provenite din pensii : 
stimularea prioritară a participării 
tuturor membrilor societății la mun
că. in primul rind la producția ma
terială : neplafonarea pensiei care 
poate crește progresiv, fără limite 
fixe, rigide : solicitudinea privind 
crearea posibilităților' de reîncadrare 
în activități sociale utile a celor care, 
datorită unor accidente sau boli, au 
temporar o capacitate de muncă re
dusă ; evitarea necorelărilor între 
pensiile obținute de cetățeni după ve

chiul sistem și cei ce vor beneficia de 
noul sistem de pensionare : creșterea 
rolului pensiei suplimentare — toate 
prevederile reflectă deopotrivă uma
nismul și spiritul de echitate caracte
ristice societății noastre. Faptele, via
ta însăși relevă că partidul nu cu- 
rioaște țel mat înalt decit ridicarea 
gradului de bunăstare și civilizație a 
poporului.

Perseverenta cu care partidul și 
statul nostru acționează în direcția 
formării omului nou. a perfecționării 
activității educative, si-a aflat o sem
nificativă întruchipare în cursul lunii 
august in aprobarea de către Comi
tetul Politic Executiv a regulamen
tului de organizare și desfășurare a 
competiției sportive naționale „Da- 
ciada“, organizată din inițiativa se
cretarului general al partidului. Con
cepută intr-un sistem unitar pentru 
toate domeniile activității sportive si 
urmind să se desfășoare în două edi
ții — de vară si de iarnă — această 
amplă manifestare este menită să a- 
sigure dezvoltarea intensă a educa
ției fizice și sportului de itiasă, atra
gerea întregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii de la ora
șe și sate la practicarea sistematică a 
exercitiilor fizice, sportului și turis
mului, aducind astfel o contribuție 
însemnată la formarea lor ca oameni 
armonios dezvoltați, atît sub raportul 
conștiinței, cit și al condiției fizice.

Prilejuind o viguroasă manifestare 
a vitalității orinduirii noastre socia
liste. a unirii strinse a întregului po
por in jurul partidului, sărbătorirea 
istoricului act de la 23 August a 
adus totodată, pe plan internațional, 
noi și edificatoare expresii ale înal
tului prestigiu și autorității de care 
se bucură astăzi, pe toate meridia
nele, țara noastră, președintele ei. 
Mesajele de salut, sosite pe adresa 
conducerii partidului și statului, din 
partea înalților reprezentanți ai țări
lor socialiste, țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, altor state ale 
lumii, ca și din partea a numeroase 
partide și organizații democratice și 
progresiste, mișcări de eliberare, pre
zența la demonstrația din Piața 
aviatorilor a numeroși oaspeți de 
peste hotare, multiplele manifestări 

organizate în străinătate în cinstea 
sărbătorii naționale a poporului ro
mân — toate acestea au reflectat 
pregnant AMPLOAREA LEGĂTU
RILOR INTERNAȚIONALE ALE 
TARII NOASTRE, SENTIMENTELE 
DE STIMA ȘI PREȚUIRE FAȚĂ DE 
ROMANIA SOCIALISTA.

Aceste sentimente iși au Izvorul, 
deopotrivă, in realizările de seamă 
ale poporului nostru în construirea 
vieții noi, ca și în politica externă 
dinamică și constructivă a României, 
politică de largă deschidere, de par
ticipare activă la soluționarea pro
blemelor acute ale contemporaneită
ții. Și luna care s-a scurs a adus, 
din acest punct de vedere, noi măr
turii ale consecvenței cu care sînt. 
traduse în fapt orientările funda
mentale pe planul vieții internațio
nale stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului. întreaga desfășurare a 
evenimentelor punind permanent în 
evidență justețea și rodnicia acestor 
orientări. Preocuparea pentru AM
PLIFICAREA ȘI ADINCIREA NEÎN-

TRERUPTA a LEGATURILOR DE 
SOLIDARITATE ȘI COLABORARE 
PRIETENEASCA CU TOATE ȚĂRI
LE SOCIALISTE și-a găsit, și de 
data aceasta, multiple ilustrări. 
Agenda politică a lunii a consemnat 
în acest sens, ca un eveniment de 
seamă, întilnirea prietenească din 
Criineea dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Brcj- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., care s-a 
înscris ca o nouă contribuție, deosebit 
de importantă, la dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, statele Și popoarele 
noastre, in interesul reciproc, al cau
zei generale a socialismului, păcii și 
progresului. Comitetul Politic Execu
tiv ăl C.C. al P.C.R. a dat o înaltă a- 
breciere activității desfășurate și cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimind satisfacția 
pentru rezultatele întîlnirii și stabi
lind, totodată, măsurile corespunză
toare pentru înfăptuirea în practică 
a celor convenite.

în același cadru, al dezvoltării re
lațiilor strinse cu țările alături de 
care construim noua orinduire, opi
nia noastră publică a luat act CU sa
tisfacție de știrea privind apropiata 
vizită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, eveniment care va înscrie, 
fără îndoială, o nouă filă de adîncă 
semnificație în cronica tradiționalei 
prietenii româno-bulgare.

Bogata activitate internațională a 
partidului și statului nostru și-a 
aflat, de asemenea, semnificative ex
presii in întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, cu 
care prilej s-a manifestat hotărirea 
comună de a acționa pentru întărirea 
continuă a relațiilor de solidaritate 
între cele două partide, pentru dez
voltarea colaborării și prieteniei din
tre toate partidele comuniste și mun

citorești, pentru făurirea unei unități 
de tip nou a mișcării comuniste. Pre
zența în țara noastră in acest inter
val de timp a altor reprezentanți de 
frunte ai unor partide comuniste — 
din Italia, Marea Britanie și alte țări 
— ai unor partide socialiste, a unei 
delegații parlamentare egiptene, a 
diferite personalități guvernamentale 
din țările care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare stau măr
turie consecvenței cu care partidul 
și statul nostru acționează pentru 
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CU 
PARTIDELE COMUNISTE ȘI MUN
CITOREȘTI, CU NOILE STATE ȘI 
PARTIDELE LOR DE GUVERNA- 
MlNT. CU TOATE FORȚELE ÎNA
INTATE ALE CONTEMPORANEI
TĂȚII.

în fine, tabloul activității deosebit 
de intense a României socialiste, 
chiar și intr-o lună, care de obicei 
este apreciată a se caracteriza prin- 
tr-o reducere simțitoare a pulsului 
vieții politice, este întregit, sub im
pulsul stilului de lucru caracteristic 

imprimat de secretarul general al 
partidului, prin intilnirile și contactele 
prilejuite de vizitele unor personali
tăți și delegații cu caracterul cel mai 
diferit, de la președintele in exerci
țiu al Adunării Generale a O.N.U. si 
pînă la delegația Camerei reprezen
tanților din Congresul S.U.A., ca si 
de vizitele realizate peste hotare de 
reprezentanții țării noastre. între 
care evidențiem in primul rind vizita 
in Finlanda a primului ministru al 
guvernului român — toate punind în 
evidență o altă trăsătură fundamen
tală a politicii noastre externe. PRO
MOVAREA LARGA A DIALOGU
LUI CU TOATE STATELE LUMII, 
potrivit cerințelor democratizării vie
ții internaționale, extinderii circuitu
lui de valori. în spiritul coexistentei 
pașnice.

Un eveniment important circum
scris perioadei ultimei luni l-a con
stituit încheierea cu rezultate pozi
tive a întîlnirii pregătitoare de la 
Belgrad a reuniunii general-euro- 
pene, îndreptățind aprecierea că s-au 
creat premise favorabile pentru în
trunirea din toamnă a acestei reuni
uni. în spiritul atașamentului său 
ferm față de cauza făuririi unei secu
rități reale și trainice în Europa, 
România a adus, și de această dată, 
ca și în decursul tuturor fazelor Con
ferinței general-europene, o contri
buție activă, constructivă, la buna 
desfășurare a lucrărilor întîlnirii. ast
fel incit reuniunea din toamnă să be
neficieze de condiții cit mai propice, 
în concepția României, reafirmată cu 
claritate la Belgrad, abordarea pro
blemelor securității trebuie orientată 
în mod dinamic spre viitor, accentul 
trebuie pus pe măsurile privind tre
cerea la înfăptuirea prevederilor Ac
tului final — considerate ca un tot 
unitar —■ în vederea impulsionării 
cooperării in domeniile economic, 
tehnioo-științific, cultural-umanltar 
și. cu deosebire, realizării de pași 
cOhcreți pe calea dezangajării mili
tare și dezarmării, fără de care nu 
se poate vorbi de o adevărată destin
dere și securitate. Țara noastră iși 
exprimă convingerea că. dacă se va 
acționa în această direcție, este po
sibil să se ajungă la progrese efec

tive, spre făurirea unei Europe a 
securității și colaborării, spre binele 
tuturor națiunilor continentului, al 
păcii in lume.

Atenția opiniei publice internațio
nale a fost, de asemenea. îndreptată 
spre o altă problemă de stringentă 
actualitate, cea a dezarmării, pusă in 
evidență de lucrările Conferinței in
ternaționale de la Hiroșima impotri- 
va bombelor atomice și cu hidrogen, 
ca și de încheierea lucrărilor unei 
noi sesiuni a Comitetului de la Ge
neva. Concluziile fundamentale care 
s-au desprins din dezbaterile care au 
avut loc converg în direcția impera
tivului absolut de a se intensifica 
eforturile și acțiunile concrete pen
tru realizarea unor măsuri ferme de 
dezarmare, acordîndu-se prioritate 
dezarmării nucleare. De altfel, în
treaga evoluție a dezbaterilor care se 
desfășoară de mai bine de două de
cenii pe plan internațional în aceas
tă problemă scoate în evidență nece
sitatea depășirii imobilismului in 
care se află negocierile in domeniul 

dezarmării, intensificarea eforturilor 
tuturor statelor și popoarelor pentru 
reducerea și, în ultimă instanță, li
chidarea armelor nucleare — inclusiv 
a bombei cu neutroni, a altor dispo
zitive tot mai perfecționate de uci
dere în masă — precum și a arma
mentului convențional, un cadru 
propice in acest sens putîndu-1 oferi 
sesiunea specială din 1978 a Adunării 
Generale a O.N.U.. ca urmare a ini
țiativei unui grup de state, între care 
și România socialistă.

Un șir de evoluții noi au interve
nit, în ultima lună, in ee privește 
situația din Orientul Mijlociu. Agen
da diplomatică a consemnat o vie 
activitate în sprijinul unei reglemen
tări negociate, care să ducă la. resta
bilirea păcii in această zonă nevral
gică a globului. Cu atît mai regreta
bile au apărut, în aceste condiții, 
măsurile Israelului privind crearea 
de noi așezări israeliene in teritoriile 
arabe ocupate, ca și extinderea apli
cării legislației proprii în aceste te
ritorii, măsuri care au fost întîmpi- 
nate . cu sentimente de dezaprobare 
în țîndUirile opiniei publice din țara 
noastră. ca și ale opiniei publice 
mohkțiale. Faptele atestă că acțiunile 
îndreptate spre perpetuarea ocupației 
teritoriilor străine nu pot decit să 
alimenteze acest factor de încordare, 
reprejțentînd un permanent pericol 
la adresa păcii. în concepția Româ
niei reafirmată cu claritate și cu 
prilejul vizitei pe care primul minis
tru al Israelului a efectuat-o în țara 
noastră, instaurarea unei păci drep
te și durabile in Orientul Mijlociu 
impune retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, recunoașterea in
tereselor și aspirațiilor legitime ale 
poporului arab palestinean, inclusiv 
a dreptului său de a-și crea un stat 
național propriu, asigurarea indepen
denței și suveranității tuturor țărilor 
din regiune : in acest cadru, ne pro
nunțăm pentru reluarea Conferinței 
de la Geneva, cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru eliberarea Palesti
nei, pentru sporirea rolului O.N.U. in 
soluționarea prin mijloace politice a 

conflictului. Este convingerea fermă ' 
a țării noastre că numai pe o ase
menea cale politică pacea poate fi 
restabilită, astfel ca Orientul Mijlo
ciu să devină o zonă a liniștii. Încre
derii și bunei vecinătăți, ale cărui 
popoare să-șt consacre exclusiv efor
turile muncii pașnice, constructive.

Ultima parte â’ lunii a concentrat 
din nou cu putere atenția opiniei pu
blice asupra situației din Africa a* 1 
trală, ca urmare a Conferinței m 
diale de luptă împotriva aparthen 
lui. desfășurată la Lagos. Perpetua 
odioaselor legiuiri ale discrimina 
rasiale in Republica Sud-Af 
cană, continuarea represiunilor br< 
tale împotriva populației africane la 
Soweto și pe întreg cuprinsul țării, 
acțiunile febrile de înarmare, în pri
mul rind proiectele de o extremă 
gravitate ale autorităților de la Pre
toria privind realizarea unei arme a- 
tomice proprii, ocuparea ilegală a 
Namibiei, manevrele de ultimă oră 
ale regimului lui Ian Smith pente 
a bloca transferarea puterii în m: 
nile populației majoritare — toau. 
acestea constituie factori de tensiune 
permanentă in Africa australă, cre- 
ind serioase primejdii la adresa păcii 
in zonă și in lume. Reafirmind cu 
vigoare poziția țării noastre de con
damnare fermă a politicii de apar
theid. a oricăror forme de dominație 
și asuprire străină. Mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu adresat parti- 
cipanților la conferință a dat incă 
o dată expresie pregnantă solidari
tății militante a României socialiste 
cu mișcările de eliberare din Africa 
australă, sprijinului multilateral pen
tru afirmarea dreptului imprescripti
bil al popoarelor asuprite la dezvol
tare liberă, de sine stătătoare. Satis
facția cu care a fost primit acest 
mesaj, însușit de conferință ca docu
ment de lucru, constituie încă o re
cunoaștere a prețuirii de care se 
bucură în Africa, ca și pretutindeni 
in lume, politica țării noastre în 
sprijinul cauzei drepte a popoarelor 
din Africa australă, al idealurilor de 
libertate, neatirnare, progres ale tu
turor popoarelor planetei.

Pe planul vieții partidelor comu
niste și muncitorești, care exercită un 
rol tot mai hotărîtor asupra întregii 
evoluții mondiale, au avut loc un șir 
de evenimente notabile, din care se 
remarcă, prin importanța lor. lucră
rile Congresului al XI-lea al P. C. 
Chinez, moment de seamă, așa cum 
se arată in raportul prezentat, pe ca
lea dezvoltării revoluției și construc
ției socialiste. Noul Comitet Central a 
ales ca președinte al C.C. al P. C. 
Chinez pe tovarășul Hua Kuo-fen.

Multiplele contacte la nivel înalt 
pe diferite meridiane ale lumii, care 
pun in evidență desfășurarea tot mal 
largă a dialogului internațional, a- 
cordul de principiu cu privire la noul 
tratat asupra canalului Panama, me
nit să pună capăt enclavei coloniale 
existente pe teritoriul panamez de 
peste șapte decenii, un șir de evolu
ții din țări în curs de dezvoltare cum 
ar fi Guyana, Benin. Mozambic pe 
linia reafirmării opțiunilor pentru 
calea socialistă de dezvoltare, în fine, 
valul de devalorizări din țările scan
dinave, care subliniază persistenta 
fenomenelor de criză în lumea occi
dentului — întregesc tabloul eveni
mentelor lunii.

Sint evenimente care atestă, o da*  • 
în plus, mutațiile profunde interv» ' 
nite în viața internațională, prepon
derența indiscutabilă a forțelor care 1 
se pronunță în favoarea cauzei păcii 
și progresului, a instituirii unei noi 
ordini politice și economice mondiale, 
în rindul acestor forțe, România se 
afirmă ca un detașament ferm și 
combativ, aducindu-și constant con
tribuția la împlinirea idealurilor de 
colaborare, pace și progres ale în
tregii omeniri.

Tudor OLA.RU 
Romulus CAPLESCU

tv
PROGRAMUL 1

In jurul orei 18. Transmisiune 
directă : Adunarea populară din 
municipiul Brașov, cu prilejul vi
zitei .de lucru a tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România

17,30 Cîntece și jocuri populare. în in
terpretarea orchestrei „Rapsodia 
română"

18,00 Reportaj pe glob : Libia
18.25 Consultații medicale
18,50 România pitorească
19,20 1 001 de seri

19,30 Telejurnal
20.10 Ora tineretului
21,00 Seară de teatru : „Chirița în pro

vincie" de Vasile Alecsandri
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20.10 Concertul simfonic al orchestrei 

Radioteleviz.iunii. In program : 
Johannes Brahms — uvertura ,,A- 
cademica", dirijor Carol Litvin ;

Wilhelm Berger — Concertul pen
tru violoncel și orchestră, dirijor 
Carol Litvin, solist Marcel Spinel ; 
Fr. Schubert — Simfonia a V-a, 
dirijor Livlu lonescu.

21.25 Un fapt Văzut de apr'
21,45 Bucureștiul necunosc
32,10 Din cîntecele și <

poarelor
22,30 închiderea programulu

/W PREGĂTIREA NOULUI AN DE INVĂȚĂMINT

CONSFĂTUIRILE ANUALE DE LUCRU 
ALE CADRELOR DIDACTICE

— amplu for de dezbatere a înaltelor responsabilități 
politice și sociale ale școlii

în zilele de 9 și 10 septembrie vor 
avea loc pe centre (municipii, orașe, 
grupe de comune) sau la nivelul ju
dețelor consfătuirile cadrelor didac
tice din invățămintul preșcolar, gim
nazial, liceal, profesional și tehnic. 
Intrate in tradiția școlii noastre, a- 
ceste consfătuiri, care preced, in fie
care toamnă, deschiderea anului de 
invățămint. au menirea de a jalona, 
intr-un spirit de inaltă exigentă si 
principialitate, pe baza analizei res
ponsabile a rezultatelor obținute in 
anul școlar precedent, activitatea in- 
structiv-educativă a întregului corp 
profesoral pentru noua etapă de mun
că. în această toamnă, ele se vor des
fășura sub auspicii din cele mai sti
mulative. în lumina înaltelor cerințe 
puse in fata școlii de toate gradele 
de Congresul al XI-lea. de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind educarea 
revoluționară, patriotică a elevilor, 
integrarea organică a invătămintului 
cu producția, cu munca utilă întregii 
societăți.

Dezbaterile se vor organiza in șe
dințe plenare și pe secții. Astfel, in 
prima zi. in fata tuturor particloan- 
ților va fi prezentat referatul, urmat 
dg discuții, cu tema „Principalele 
concluzii desprinse din activitatea 
școlilor în anul 1976—1977. direcțiile 
perfecționării invătămintului si sar
cinile care revin personalului didactic 
din Programul de măsuri adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1976 și din documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie 1977“. în conti
nuare. activitatea se va desfășura pe 
secții. Profesorii de științe sociale vor 
analiza, in principal, problemele îm
bunătățirii conținutului predării știin

țelor sociale, realizării unei mai strin
se legături a invătămintului cu viata, 
creșterii contribuției cadrelor didac
tice la educarea politico-revolutionară 
a elevilor. Contlnuind discuțiile pe 
secții și discipline de invățămint. 
profesorii care predau celelalte disci
pline de invățămint, precum si maiș- 
trii-instructori vor reliefa modalitățile 
concrete de sporire a caracterului 
practic-aplicntlv al fiecărei disci
pline de invățămint. creșterea contri
buției acestora la educarea patriotică, 
revoluționară a elevilor.

La secțiile pentru invătători se va 
dezbate referatul „Rezultatele obținu
te in înfăptuirea măsurilor adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1975 cu pri
vire la creșterea nivelului de pregă
tire al elevilor si lichidarea repeten- 
tiei la ciclul primar si sarcinile care 
îevin cadrelor didactice". De mențio
nat că. in această direcție. Ministe
rul Educației si Invătămintului. cu 
sprijinul unui Colectiv de specialiști, 
a elaborat un studiu documentat. în 
care s-a stabilit un ansamblu de mă
suri in vederea creșterii nivelului de 
pregătire al întregii generații de elevi, 
a promovării ciclului primar de către 
toți elevii, fără să fie diminuată exi
genta necesară in aprecierea lor. Tot
odată Direcția invătămintului preșco
lar. primar și gimnazial din minister, 
impreună cu Institutul central de per
fecționare a personalului didactic si 
cu Institutul de cercetări pedagogice 
și psihologice au pregătit o seamă de 
materiale și îndrumări care au fost 
difuzate in scoli (de exemplu : în
drumări pentru predarea limbii ro
mâne în ciclul primar și gimnazial, 
organizarea lucrărilor practice la cla
sele I-IV. predarea matematicii în

cele trei cicluri de invățămint, activi
tatea diferențiată cu elevii, defini
rea temelor pentru acasă și verifi
carea pregătirii elevilor prin lucrări 
de control etc.). In sfirșit, la secțiile 
pentru educatoare, participantele la 
consfătuiri vor discuta despre con
tribuția activității instructiv-educa- 
tive din grădinițe la pregătirea co
piilor pentru școală.

Cea de-a doua zi a consfătuirilor 
este consacrată. îndeosebi, dezbaterii 
pe secții — discipline de specialitate 
a planurilor si programelor de invă- 
tămint. manualelor școlare, a moda
lităților de planificare a materiei etc., 
în vederea cunoașterii temeinice a a- 
cestora si aplicării lor corecte în prac
tica școlară. După cum am fost in
formați la direcția de resort din Mi
nisterul Educației si Invătămintului. 
pentru noul an de invățămint au fost 
editate 22 de broșuri, cuprinzind 136 
programe școlare noi sau revizuite. 
Au fost revizuite — în spiritul idei
lor directoare ale documentelor Pro
gramului partidului și Congresului ei 
XI-lea — programele de limbă română, 
istorie, limbi străine, fizică, pregătire 
tehnico-productivă a elevilor din me
diul urban s.a. Cea mai mare parte 
a programelor școlare au fost îmbu
nătățite în sensul actualizării lor prin 
încorporarea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, al tratării sin
tetice. interdiscinlinare a unor teme 
și capitole, al accentuării caracteru
lui practic-aplicativ al acestora, ridi
carea valorii educative a conținutului 
reprezentînd o premisă eficientă pen
tru sporirea efectului educativ ăl tu
turor lecțiilor in noul an de învătă- 
mint.

Florica D1NULESCU

Avem sub priviri imagi
nea fotografică a uneia din 
secvențele multidimensio
nalului film al manifesta
ției de la 23 August a oa
menilor muncii din Capi
tală... Un grup de tineri, bă
ieți și fete, in frumosul 
port al țăranilor noștri. îna
intează. braț la braț, prin 
fața tribunei oficiale in 
ritm săltăreț de dans. Ati
tudinea lor degajă opti
mism, demnitate, eleganță, 
frumusețe omenească, poe
zie. Merg cintind, cintecul 
propriu fiindu-le melodia 
pe care-și potrivesc pasul, 
și este, poate, o melodic ol
tenească. ori de pe valea 
Mureșului, său din Bihor, 
ori din Moldova. Pentru oi. 
grupul de băieți și fete pur- 
tind frumoasele veșminte 
de sărbătoare ale omului de 
la țară, identificarea melo
diei care dă pasului ritm 
și vioiciune nu are nici o 
însemnătate, din orice par
te a țării va fi fost aceas
ta. ea fiind a tării întregi, 
creație a poporului nostru, 
a țăranului, iar acești tineri 
întruchipează, prin port, 
prin cintec. prin joc. prin 
siiflet țăranui român.

în frunte, o fată. în ie și 
fotă, duce o pancartă cu 
înscrisul :

..Cintarea României — 
imn adus patriei"

Reflectînd acum, la trei 
luni de la incheierea primei 
ediții, asuora Festivalului 
national al educației și cul
turii socialiste, avind sub 
priviri amnla listă a dis
tincțiilor acordate, iar in 
memorie imagini de la 
grandiosul spectacol final 
cu oarticiDarea celor mai 
buni dintre cei aiUnsi in 
confruntarea ultimă. încer
căm o denartajare. dacă se 
poate spune astfel, a con
tribuțiilor aduse de cele 
două mari categorii de in
stituții — așezăminte cultu
rale si sindicate — la reu
șita acestei amnle competiții 
nurtînd sublima denumire 
de Cintarea României. îm- 
nărtirea este doar ne jumă
tate dreaptă. intrucif în 
festival au intrat. Pe lingă 
artiștii amatori de la sate 
si din întreprinderi. elevii, 
studenții, si-au adus con
tribuția militarii si inte

lectualii. Dar recurgem la 
această secționare in două 
pentru că. totuși, institu
țiile din sistemul așeză
mintelor culturale si sindi
catele rărnin. in cele din 
urmă, factorii sub a căror 
patronare s-au pregătit si 
intrat in competiție cei mai 
multi din cele două mili
oane de participant! de la 
orașe si de la sate.

Ne vom onri ta ceea ce. 
prin titlul acestor însemnări, 
am putea defini, ca renre- 
zentind participarea țără
nimii.

Nu se mai cere de

tivalul ..Cîhtarea Româ
niei". ele nu s-au relevat 
niciodată pînă acum. Prin 
mijlocirea festivalului, sa
tul contemporan, satul nos
tru în continuă înnoire 
materială si spirituală si-a 
deschis larg lada zestrei 
sale de talente si. cu ge
nerozitatea specifică po
norului nostru, le-a etalat 
in cintece. în tocuri. în 
obiecte artizanale, in inter
pretări scenice de valoare, 
în muzică corală si orches
trală. in transpuneri de 
obiceiuri venind din adin*  
cui trăirii ființei noastre ca

Teleorman, cel al soliștilor 
de dans, al teatrului folclo
ric. al obiceiurilor păstrate 
din Vechime, al rapsozilor 
populari, domeniu de afir
mare unde toate cele 
douăsprezece premii acor
date de iurii au fost atri
buite artistilor-tărani.

Aceia, membri ai juriilor 
sau public spectator, care 
au urmărit in sălile de 
concurs aparițiile forma
țiilor căminelor culturale 
au fost puternic impresio
nați atit de prospețimea, 
cit și de marea diversitate 
si originalitatea programe

CREAȚIA FOLCLORICĂ 

la vîrsta tinereții
monstrat faptul că uni
versul rural a reprezentat 
dintotdeauna un inepuizabil 
rezervor de creație artisti
că. Marele anonim — lu
mea satului, a născut doi
na. a făurit Miorița, a ima
ginat si compus minunata 
noastră muzică populară si 
dansul ajuns la stilizări 
supreme, a născocit fluierul 
si a construit naiul, a pus 
în război lina toarsă si 
vopsită în alese combinații 
de culori si a scos covorul 
oltenesc ; din lut și zmalț a 
realizat nestemate care du
rează de veacuri si vor 
dura peste veacuri. Toate 
acestea, ca si multe alte 
aspecte relevînd virtuțile, 
spiritul creator, fantezia si 
dragostea de viată, opti
mismul. iubirea de frumos 
— trăsături specifice ță
ranului român — erau fante 
cunoscute. De ele s-au ocu
pat încă de mult și pe larg 
etnografii, sociologii, cu
legătorii de folclor, au con
stituit capitole de observa
ție si studiu pentru istorici 
si literati, au venit să le 
cerceteze specialiști din 
alte țări. Dar într-o atît de 
amplă desfășurare cum a 
fost cea prilejuită de fes

nație. în balade. în poezie, 
in pictură si sculptură.

Aruncind o simplă pri
vire asupra listei distinc
țiilor acordate la încheierea 
fazei finale a festivalului, 
constati cu ușurință că 
aproape nu există capitol 
de oremiati in care să nu 
figureze ne primul loc o 
formație țărănească. un 
grup țărănesc vocal, de tea
tru. cîntăreti la instrumen
te traditionale. rapsozi, an
sambluri de dansuri si so
list! de dansuri populare, 
pictori si poeți țărani etc. 
Aceeași constatare se im
pune si Ia celelalte catego
rii de oremiati. Nu am fă
cut o statistică : credem 
insă că numărul premiali
lor intrati în competiție 
sub egida căminelor cultu
rale reprezintă oe puțin ju
mătate din totalitatea celor 
distinși. Si este important 
de observat că multe din 
capitolele de întrecere sint 
dominate în exclusivitate 
de artiștii amatori de la 
sate, asa fiind cazul dansu
rilor populare bărbătești, 
unde s-au impus, am zice 
cu strălucire, reprezentan
ții călușarilor din Olt si

lor. într-o vastă desfășurare, 
satul a adus oe scenele 
festivalului tot ceea ce a 
creat mai valoros si a 
șlefuit de-a lungul timpu
rilor ca bunuri spirituale, 
aoartinindu-i in exclusivi
tate. ponorul nostru. A 
fost uimitor să se con
state. prin mijlocirea Fes
tivalului ..Cintarea Româ
niei". că folclorul nostru 
trăiește incă vîrsta tine
reții.

De fapt, unul din realele, 
din incontestabilele merite 
ale ..Cintării României" re
zidă. credem. tocmai în 
faptul de a fi evidențiat, la 
scara întregii tăfi. marile 
virtuti si durabilitatea 
culturii noastre populare, 
de a fi scos la lumină co
mori ce nu erau cunoscute 
decit în zonele unde au 
apărut, nu se știe cînd. si 
s-au conservat proaspete 
oină astăzi. După cum tot 
un mare merit este de a fi 
oferit valorilor culturale 
populare cadrul împlinirii 
si afirmării tor la cea mai 
înaltă treaptă. Iar dacă, 
prin intermediul ansamblu
rilor folclorice existente în 
mai toate zonele tării, s-a

putut ști nu cite cevi 
destul de mult in lega 
cu ceea ce avem ca <• 
popular si ca melodie, 
puțin au fost cunoscute . 
sfere ale creației boouli 
relevate în cadrul festiv, 
lului. cum sint obiceiurile 

. si a fost o reală surpriză 
întilnirea cu rapsozii, cu 
păstrătorii cîntecelor de 
haiducie, ai baladelor, ai 
cintecului de revoltă, dar si 
de dor. ai doinelor.

Si incă un fapt observat 
și subliniat ca remarcabil 
în prezenta țăranilor ar
tiști : incorporarea in pro
gramele lor. deci ale cămi
nelor culturale, a elemen
telor noi de cultură popu
lară apărute in procesul 
evoluției mișcării artistice 
a amatorilor. Au fost vă- 
zuti artiștii satelor dind 
viată unor admirabile in
terpretări in genuri ca bri
gada artistică, teatrul-do- 
cument de inspirație Isto
rică. în teatrul nescris, si 
chiar in teatrul de păpuși. 
Elemente de noutate au 
fost vizibile în repertoriile 
multora din formațiile co
rale. în bucățile alcătuind 
programele unor grupuri 
restrinse de interoreti. Toa
te acestea fac dovada fan- 
tului că cultura populară — 
si aspecte de același ordin 
au fost prezente si in crea
ția artistică materială — nu 
este un dat rămînind în ti
pare fixe, ci constituie un 
proces evolutiv, o perma
nentă mișcare către supe
rior. atît arin autoperfec- 
tionări. cit si Prin împru
muturi.

Privită prin ceea ce a 
oferit — ca bogăție, ca di
versitate. ca nivel calitativ 
— la prima ediție a Festi
valului ..Cintarea Româ
niei". mișcarea artei de a- 
matori de la sate s-a dove
dit a fi o componentă de 
primă măsură a cultu- i
rii noastre socialiste. Este 
neindoielnic faptul că edi
țiile- următoare ale festiva
lului vor pune în lumină 
noi si noi virtuti ale cul
turii născute, conservate și 
neîncetat îmbogățite în lu
mea satului.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

OLA.RU
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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FEMEILOR

In. Capitală a avut loc, miercuri, 
plenara Consiliului National al Fe
meilor, care a analizat - contribuția 
mișcării de femei din țara noastră la 
înfăptuirea marilor ‘ obiective ale 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice, creșterea ^participării lor in 
activitatea creatoare din întreprinderi 
și instituții, în procesul de calificare, 
perfecționare și specializare in pro
ducția de hanuri materiale, precum 
și măsurile ce se impun pentru im- 
bunătățireâ continuă a activității de 
viitor. A fost analizată, de aseme
nea, activitatea internațională a Con
siliului Național al Femeilor pe anul 
trecut și pe primul semestru din a- 
cest an.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășa Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor.

•In încheierea lucrărilor, intr-o at
mosferă însuflețită, participantele la 
plenară au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune. :

în numele milioanelor de femei 
din patria noastră, ne exprimări, și 
cu acest prilej, recunoștința profun
dă față de preocuparea permanentă 
a conducerii partidului, a dumnea
voastră personal, pentru creșterea 
rolului femeii in viata economică, 
politică și socială a țării, în conduce
rea societății și ne angajăm să con- 
sacrăm toate forțele înfăptuirii hotă- 
rilor Congresului al XI-lea al parti
dului, a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Acționind sub conducerea nemijlo
cită a partidului, în spiritul înaltelor 
exigente pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le puneți in fața între

gului popor, Consiliul Național, co
mitetele și comisiile femeilor vor 
contribui la valorificarea deplină a 
energiilor și capacităților creatoare 
ale femeilor din uzine și de pe ogoa
re, din toate domeniile de activitate.

Țărancele cooperatoare, toate fe
meii© de la sate nu vor precupeți 
nici un efort pentru a contribui la 
folosirea mai intensă a sistemelor 
de irigații, la stringerea la timp și 
fără pierderi a recoltei, pentru rea
lizarea producțiilor planificate și, pe 
această bază, la creșterea continuă a 
bunăstării întregii țărănimi, a gradu
lui de civilizație al satului românesc.

Expresie a țelului fundamental al 
politicii partidului, programul de 
măsuri privind creșterea retribuției 
și a altor venituri, a nivelului de 
trai al întregului popor in cursul ac
tualului cincinal, îmbunătățirea sis
temului de pensionare și majorarea 
pensiilor, creșterea alocațiilor de stat 
pentru copii și a ajutoarelor pentru 
mamele cu mulți copii constituie 
pentru femeile din patria noastră un 
nou îndemn mobilizator de a se 
afla in primele rînduri ale luptei 
pentru creșterea eficienței economice, 
pentru sporirea avuției naționale, te
melia sigură a bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor oamenilor 
muncii.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune in în
cheierea telegramei, că femeile 
din patria noastră — muncitoare, 
țărance cooperatoare, intelectuale — 
fără deosebire de naționalitate, vor 
munci cu entuziasm și abnegație, 
împreună cu întregul popor, pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru Înălțarea 
Republicii Socialiste România pe noi 
culmi ale bunăstării, progresului și 
civilizației comuniste. (Agerpres).

Excelenței Sale Domnului MANEA ' MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să vă adresez dumneavoastră și guvernului român mulțumirile 
mele sincere pentru amabilul mesaj de felicitare și bunele urări transmise 
cu ocazia alegerii mele în funcția de prim-ministru al Republicii Sri Lanka.

Relațiile de prietenie dintre Sri Lanka și România se întemeiază pe 
încrederea comună in cauza păcii in lume, diminuarea încordării internațio
nale și făurirea unei noi ordini economice internaționale bazate pe principiile 
echității și dreptății. Nu mă indoiesc că aceste relații vor continua să se 
întărească în viitor, în interesul reciproc.

J. R. JAYEWARDENE
Prim-ministru al Republicii Sri Lanka

Stabilirea de relații diplomatice la nivel de ambasadă 
între România si Barbados

9

Guvernul Republicii Socialiste 
România Și Guvernul Barbadosului. 
în dorința de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele lor, au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă. începind cu data de 1 
septembrie 1977.

Cele două guverne iși exprimă 
convingerea că stabilirea relațiilor 
diplomatice va contribui la intensi
ficarea legăturilor dintre România și 
Barbados, pe multiple planuri. in 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Intîlnire la Consiliul Central 
al U. G. S. R.

Miercuri dimineață a avut loc o 
întilnire intre o delegație condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.. 
și delegația Federației Sindicatelor 
Libere Germane — F.D.G.B., condu
să de tovarășul Harry Tisch. pre
ședintele Consiliului Central al 
F.D.G.B., care, la invitația Consiliu
lui Central al U.G.S.R., face o vizi
tă în țara noastră.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a avut loc un 
schimb de informații și păreri asu
pra preocupărilor actuale ale celor

două centrale sindicale pe plan in
tern și internațional, precum și in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare intre Uni
unea Generală a Sindicatelor din 
România și Federația Sindicatelor 
Libere Germane.

Au participat tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., alți membri 
ai conducerii U.G.S.R.

A fost prezent, de asemenea, 
Siegfried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

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

„D A C I A D A"
— o competiție pentru toți

GALAȚI: Campionatul de lupte 
pentru sportivii din mediul sătesc
în comuna Pechea din județul 

Galați s-a încheiat finala campio
natului național de lupte areco- 
romane. rezervat sportivilor din me
diul sătesc, competiție de masă pe 
agenda intrecerilor „Daciadei".

Clasamentul acestui campionat, la 
cafe au participat peste o sută de 
luptători din 28 de iudete ale tării, 
este următorul : locul 1 — județul 
Galați, locul 2 — județul Bacău, 
locul 3 — județul Olt.

CRAIOVA: „Cupa Olteniei"
Pe terenul școlii sportive din Cra

iova s-a desfășurat prima ediție a 
competiției de handbal feminin 
„Cupa Olteniei", organizată in cadrul 
..Daciadei" de către asociația sportivă 
a întreprinderii județene de industrie 
locală Dolj. Trofeul a fost ciștigat 
de formația clubului „Constructorul" 
din Baia Mare. Pe locurile urmă
toare s-au situat echipele întreprin
derii de! industrie locală Doli și clu
bul „Confecția" din Călărași.

BUZĂU : „Cupa textilistelor"
Intrarea în circuitul economic al 

județului Buzău a citorva unităti din 
ramura industriei ușoare, care antre
nează un mare număr de femei în

munca productivă a atras atentia fo
rurilor sportive de resort spre orga
nizarea de competiții specific femi
nine. Printre acestea, de un deosebit 
succes se bucură „Cupa textilistelor" 
la handbal. întrecere organizată de 
consiliul .județean al sindicatelor. Du
minica trecută și-au disputat intî- 
ietatea pe județ echipele calificate 
din etapele anterioare. Cele mai bun© 
s-au dovedit handbalistele de țș 
„Textila" Buzău. „Confecția" Rm, 
Sărat și „Filatura de lină" Buzău. 
(Mihai Bâzu).

VASLUI: Cei mai buni sportivi lli 
de la sate

Tinerii de la sate și-au desemna) 
campionii care vor reprezenta Vaslu1- 
iul la etapa interjudețeană : echipa 
asociației sportive C.A.P. Pogănești, 
comuna Stănilești (oină) ; „Podgoria" 
Oltenești (fotbal). „Recolta" Zorleni 
(handbal). „Spicul" Fălciu (tenis de 
cimp). in timp ce la atletism s-au 
remarcat sportivi din comunele 
Vulturești. Vutcani. Ivănești. Ivești 
ș.a. întreceri sportive au avut loc si 
continuă să fie organizate in cadrul 
festivalurilor cultural-artistice si 
sportive din satele vasluiene. Aseme
nea competiții sub semnul ..Dacia
dei" au fost mult apreciate in comu
nele Codăești. Vulturești. Ivănești. 
Banca (Crăciun Lăluci).

FOTBAL : Selecționata divizionară a României — 
Panathinaikos Atena : 3-2 (1-0)

Aseară s-a disputat la Atena în- 
tilnirea amicală de fotbal dintre se
lecționata divizionară a României și 
cunoscuta formație ateniană Pana
thinaikos. Cele două formații au o- 
ferit unui numeros public un joc

antrenant, cu multe faze de poartă, 
încheiat cu scorul de 3—2 (1—0) in 
favoarea fotbaliștilor români. Au 
marcat pentru echipa română Iordă- 
nescu. Dudu Georgescu și Dumitru, 
în timp ce golurile gazdelor au fost 
realizate de Aslanidis și Alvarez.

Hocheiștii de la Steaua —
Sezonul de hochei pe gheață se 

deschide vineri. 2 septembrie, cu me
ciul internațional pentru „Cupa cam
pionilor europeni" dintre Steaua

start în „Cupa campionilor"
București și formația elvețiană H.C. 
Berna, programat pe patinoarul arti
ficial „23 August" din Capitală, cu 
începere de la ora 19.

cinema
• Să nu crezi că nu mai exist :
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Corsarul negru (ambele serii) :
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15. FAVORIT — 9; 11,45; 14,30; 
17.15: 20, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 
14; 17; 20, GRADINA CAPITOL — 
19,30, GRADINA DINAMO —
19.15.
• Cronica anilor de foc ; VOLGA
— 9; 12; 16; 19.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14.30: 17,15; 
20, la grădină — 19,15, MODERN — 
9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, la grădină
— 19,15. VICTORIA — 9,15; 11,45; 
15,15: 17,45; 20,15.
• Cantata pentru Chile : MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Gloria nu cîntă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Și a venit ziua lămîilor negre ;
FEROVIAR — 8.45: 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20.30. GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30.
• Benji — 9; 11; 13: 15,45, Șapte 
zile r- 18; 20 : COSMOS.
• Străina (ambele serii) : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19.30, TO
MIS — 9: 12: 16: 19. la grădină — 
19,45. AURORA — 9; 12; 16; 19, la 
grădină — 19,30.
• Micul vrăjitor și marele cinci ;

TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 
19,30.
• Omul liniștit (ambele serii) : 
GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19, EFORIE
— 8,45: 11,30; 14,15; 17; 19,45,
• Cartea junglei — 9,30; 11,1%; 13; 
14.45; 16,30. Doamna cu cățelul —- 
18,15: 20 : DpINA.
• Rocky : ARTA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
BUCEGI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20. 
la grădină — 19,30.
• Robin Hood junior : GRĂDINA 
PARC-HOTEL — 20.
• Dragoste, mare e puterea ta :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : MUNCA — 9.30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17.30: 19.45.
• Potopul (seriile III—IV) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.
• Ah, Jonathan, Jonathan : CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• B.D. la munte și Ia mare : 
PACEA — 16: 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : LIRA
— 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 20,15.
• Premiera : PROGRESUL — 16; 
18: 20.
• Pledoarie pentru dragoste : 
POPULAR — 16; 18: 20.
• Pușca veche : BUZEȘTI — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 19.45
• Pasărea albastră — 15,30, în
toarcere tîrzie — 18; 20,15 : DRU
MUL SĂRII.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9: 11; 13. Salvele Aurorei 
—13.30; 18: 20 : FLOREASCA.
• Nemuritorii : VIITORUL — 
15.30: 17.45; 20.

Reprezentanții sportului nostru 
în întreceri internaționale

Un nou succes al gimnasticii feminine românești
TOKYO 31 (Agerpres). — Gimnas

ta româncă Cristina Itu a obținut 
un succes remarcabil la concursul 
internațional feminin de la Tokyo, 
clasîndu-se ne primul loc la indivi
dual compus (numai exerciții libere) 
cu 38,55 puncte, fiind notată cu 9.70 
la birnâ. 9.60 la sol, 9.65 la paralele 
Si 9,60 la sărituri. Pe locul al doilea 
s-a clasat Stephanie Williams 
(S.U.A.) 38,35 puncte, urmată la rin-

dul său de Galina Ionas (U.R.S.S.) 
38.25 puncte. Svetlana Agapova 
(U.R.S.S.) 38,15 puncte, Svetlana Ze- 
likova (Cehoslovacia) 37,55 puncte, 
Eva Mareșkova (Cehoslovacia) și E- 
rika Csanyi (Ungaria) ambele cu 
37,45 puncte. La acest important con
curs au participat tinere gimnaste 
din opt țări: România, U.R.S.S.. Ca
nada. Cehoslovacia, Ungaria. S.U.A., 
R.F. Germania si Japonia.

LA BUCUREȘTI: încep azi campionatele 

continentale de tir
La poligonul Tunari din Capitală ■ 

încep astăzi întrecerile campionate- • 
lor europene de tir. competiție cape, 
șe află la cea de-a XlV-a ediție și 
va reuni sportivi din 26 de țări. 
Printre participants se numără nu- . 
meroși campioni olimpici, mondiali 
și continentali, trăgători de înaltă 
clasă, campioni și recordmani ai ță
rilor participante. Timp de patru zile, 
concurentii îsi vor disputa intiietatea

la șase probe: armă liberă calibru 
redus -r-. poziția culcat, armă liberă — 
trei poziții, pistol liber, pistol viteză, 
pistol calibru mare si mistreț aler
gător.

.Echipa României va participa in 
formație completă la toate probele 
din program. De asemenea, cu forma
ții complete sint inșerise echipele 
Angliei. Cehoslovaciei. Franței. R.F. 
Germania și U.R.S.S.

Flotila de caiac și canoe la asaltul titlurilor mondiale
Renumita noastră flotilă de caiac 

și canoe, in frunte cu Vasile Dîba, 
campion olimpic la Montreal. începe 
azi în Bulgaria. Pe pistele de pe lacul 
Pancearevo. asaltul la titlurile si me
daliile campionatelor mondiale. Ca- 
noistii si caiacistii români, sub în
drumarea tehnică a antrenorilor Ni

colae Navasart si Radu Huțan. vor 
concura la Pancearevo alături de 
formații reprezentative din alte 28 
de țări. Le dorim rezultate inalte, 
pe măsura prestigiului de care se 
bucură în rindurile amatorilor de 
caiac-canoe din întreaga lume.

Raliu automobilistic internațional
Miercuri au sosit pe teritoriul ță

rii noastre particioanții la raliul au
tomobilistic international Sofia — 
București — Budapesta — Lvov —

* • Lumea animalelor — 9,30: 11,30;
13,30, Acești vecini „minunați" — 
16; 18; 20 : FLACARA.
• Urmărire la Amsterdam : GRĂ
DINA LIRA — 20,15.
• Cidul (ambele serii) : GRĂ
DINA FESTIVAL — 19,30.
• Timidul î GRADINA FLACARA 
— 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : GRADINA MOȘILOR — 
19,45.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA TITAN — 20.
• Șapte păcate : GRĂDINA
UNIREA — 19,30.

Kiev — Leningrad. Astăzi diminea
ță. participant^ la raliu, organizat in 
intimoinarea celei de-a 60-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, vor pleca pe ruta Pi
tești — Rm. Vîlcea — Sibiu. La ra
liu iau parte echipaje din Bulga
ria. România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

(Agerpres)

teatre
• Filarmonica ..George Enescu“
(rotonda Ateneului) : Spectacol
de sunet și lumină „Muzica în 
Bucureștiul de ieri și de azi“ —
19.30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare4* — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) ; Imn pentru oame
nii acestui pămînt — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical .,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Camping 
Boema — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.

A

In cîteva rînduri
• Astăzi, in sala sporturilor din Con

stanta. încep întrecerile unei noi edi
ții a competiției internaționale mas
culine de volei pentru „Trofeul To
mis". In primul meci, de la ora 16.00. 
echipa României va întîlni selecțio
nata Cubei. în continuare se vor des
fășura partidele România II — q se
lecționată a U.R.S.S. și Polonia — 
R. D. Germană.

• La Sibiu au continuat miercuri 
campionatele balcanice de călărie. 
Cele două probe înscrise in progra
mul zilei au fost dominate de spor
tivii români. în proba de obstacole 
victoria a revenit lui Dumitru Velea. 
urmat de Oscar Recer și Constantin 
Vlad. La juniori a terminat învingă
tor Petre Fleischer. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat L. Matran și M. 
Neagu. Astăzi au loc probele de 
dresaj.

• Miercuri la Galați, intr-un meci 
international de fotbal, echipa locală 
F. C. M. Galati a învins cu 3—0 (1—0) 
pe Sporting Damasc (Siria), prin 
punctele marcate de Cramer. Florea 
și Oblemenco.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 8-a aniver

sări a Zilei naționale a Jamâhiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat o 
manifestare culturală.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa și ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Yahla Zakaria 
Al-Mukadami. ambasadorul Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste, și membri ai ambasadei.

*
Miercuri a sosit in Capitală sir Ro

nald Mc Intosh. directorul general al 
Oficiului național de dezvoltare eco
nomică a Marii Britanii, care face o 
vizită in. țara noastră. împreună cu 
soția, la invitația Consiliului Natio
nal ai Frontului Unității Socialiste.

Încheierea lucrărilor 
celui de-al ll-lea Congres 

international al umanismului
Miercuri s-au încheiat la Brașov 

lucrările celui de-al II-Iea Congres 
internațional al umanismului. Aceas
tă prestigioasă manifestare, organi
zată sub egida Academiei interna
ționale de propagandă culturală, cu 
sediul la Roma, și a Universității din 
București, a avut ca temă „Condițiile 
progresului in timpurile noastre" și 
a reunit timp de patru zile circa 300 
de specialiști in domenii cultural- 
științifice din numeroase țări ale Eu
ropei. în cadrul lucrărilor au fost 
evidențiate actualitatea deosebită a 
problemelor umanismului și progre
sului în epoca noastră, contribuția 
însemnată pe care oamenii de știință 
și cultură sînt chemați să o aducă la 
promovarea idealurilor umanitare ale 
păcii și înțelegerii între toate po
poarele lumii. în ședința de închi
dere a luat cuvîntul Francesco Gli- 
gora. președintele Academiei inter
naționale de propagandă culturală, 
care, în numele tuturor participanti- 
lor. a mulțumit oficialităților române 
pentru condițiile excelente oferite 
desfășurării congresului, exprimin- 
du-și convingerea că scopurile nobile 
ale acestuia au fost realizate pe de
plin. Au mai luat, de asemenea, cu
vîntul prof. dr. Alexandru Bălăci, 
prof, dr. Nicolae I. Barbu și Liviu 
Andrei, precum și prof. dr. Momcilo 
Sa viei (Iugoslavia).

Seara, participanții au vizionat un 
frumos „Spectaculum romanum" în 
limba latină.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 31 august 1977

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt

 al 
ob

lig
aț

iu
ni

i

V
al

oa
re

a 
cî

ști
gu

lu
i

1 46872 76 50 000
1 15913 105 50 000
1 28197 120 40 000
1 08703 81 40 000
1 73876 114 40 000
1 48016 118 30 000
1 24021 63 30 000
1 15773 100 30 000
1 06083 60 30 000
1 27934 114 25 000
1 76327 46 . 25 000
1 71144 105 25 000
1 88976 48 25 000
1 65875 88 25 000
1 04503 82 20 000
1 15557 34 20 000
1 82069 20 20 000
1 61654 106 20 000
1 05750 121 20 000
1 30932 09 20 000
1 51059 118 15 000
1 34626- 89 15 000
1 32835 69 15 000
1 52102 124 15 000
1 10850

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiunii

17 15 000

1Q0 267 71 5 000
100 591 84 3 000
100 799 36 1 000
100 519 119 1 000
100 500 38 1 000
100 497 116 1 000
100 381 68 1 000
100 114 106 1 ooo

1 000 66 76 800
1 000 14 117 800
1 000 95 49 800
1 000 40 50 800
1 000 67 09 800
1 000 84 13 800
1 000 52 111 800
1 ooc 41 94 800
1 000 26 99 800

9 825 TOTAL : 9 260 000

Ciștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 de lei. în valoarea cîștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor ieșite cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele curente 
cuprinse între 81—125, la confruntarea 
cu lista oficială, primul zero de la serie 
nu se ia în considerare.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 31 AUGUST 1977

Extragerea I : 19 10 35 38 15 
Extragerea a Il-a : 37 35 1 29 14
Extragerea a IlI-a : 26 6 22 2 3

FOND DE CÎȘTIGURI : 527 243 lei, 
plus 333 562 lei, report la categoria A.

ZIUA NAȚIONALĂ A IAMAHIRIEI ARABE 

LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Excelenței Sale
Domnului colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
și al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

TRIPOLI
Cu ocazia aniversării Zilei revoluției, am plăcerea să vă adresez. în 

numele poporului român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, cele mai calde felicitări, împreună cu urări de fericire, 
sănătate personală și succes in importanta dumneavoastră activitate, de 
pace și prosperitate pentru poporul libian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații stabilite între Republica 
Socialistă România și Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, pe baza 
acordurilor și înțelegerilor convenite cu prilejul intilnirii noastre de la 
Tripoli, vor cunoaște in viitor o amplificare și o diversificare continuă în 
spiritul avantajului reciproc, in interesul și spre bunăstarea popoarelor 
român și libian, al cauzei păcii și colaborării internaționale. ■

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ABDEE ATI OBEIDI

Președintele Comitetului Socialist General
al Poporului Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

TRIPOLI
Cu prilejul aniversării Zilei revoluției, în numele Guvernului Republicii 

Socialiste România și al meu personal, primiți. Excelență, sincere felicitări, 
urări de sănătate, fericire și succes in activitate.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reînnoi convingerea că relațiile reciproc 
avantajoase dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, 
în spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite între conducătorii țărilor 
noastre, președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Țară cu vaste re
surse petroliere, al că
ror volum este eva
luat la aproximativ 4 
miliarde de tone. Libia 
desfășoară o activitate 
susținută pentru valo
rificarea in folosul 
propriu a principalei 
sale bogății naționale. 
De curind. la Zawia. 
localitate situată la 40 
km vest de Tripoli, 
s-a încheiat cu succes 
ultima etapă a lucră
rilor de construcție a 
celui mai mare com
plex de prelucrare a 
țițeiului din țară. 
La capătul ei, obiec
tivul se prezintă ca un 
ansamblu de construc
ții impunătoare, care 
cuprinde două rafină
rii, instalații pentru 
desulfurizarea țițeiu
lui. stații complexe de 
lichefiere a gazelor, i- 
mense rezervoare pen
tru depozitarea petro
lului brut și a produ
selor destinate expor
tului. Capacitatea de 
rafinare a crescut de 
la 60 000 la 120 000 de 
barili zilnic. în ime
diata apropiere a com
plexului au fost ame
najate cheiuri pentru 
ancorarea unor petro
liere de mare tonaj.

Realizare de seamă 
a poporului libian, 
complexul Zawia con
stituie, totodată, o ex
presie elocventă a

profundelor transfor
mări economico-socia- 
le petrecute după re
voluția din 1 septem
brie 1969. care a răs
turnat monarhia și a 
pus capăt dominației 
monopolurilor străine. 
Este un exemplu grăi
tor al orientării spre fo
losirea in interesul 
propășirii poporului 
libian a importantelor 
fonduri provenite din 
exploatarea petrolului 
și a altor bogății na
turale care au fost 
naționalizate. Numai 
în 1976, prim-ul an al 
noului plan de dezvol
tare 1976-1980, au fost 
puse in funcțiune pri
mul combinat meta
lurgic din țară, trei 
fabrici de ciment, ci- 
teva întreprinderi de 
Îngrășăminte chimice 
și alte obiective in
dustriale. Eforturi sus
ținute se depun, de 
asemenea, in direcția 
dezvoltării agriculturii, 
invățămin.tului, asis
tenței medicale.

Poporul român, care 
nutrește sentimente de 
caldă prietenie față de 
poporul libian, urmă
rește cu profundă sim
patie rezultatele obți
nute de acesta pe li
nia lichidării urmări
lor dominației colo
niale și a făuririi u- 
nei vieți prospere. în
tre Republica Socialis

tă România și Jama
hiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă 
s-au statornicit relații 
de strinsă colaborare 
ce se dezvoltă ■ an de 
an in avantajul am
belor țări și popoare. 
La realizarea acestui 
curs o contribuție de 
cea mai mare însem
nătate au adus-o a- 
cordurile și înțelege
rile realizate cu pri
lejul intilnirii dintre 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Moammer 
El-Geddafi din februa
rie 1974, care au deși- 
chis ample perspective 
conlucrării pe plan 
politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural. 
Astfel, specialiștii ro
mâni participă la rea
lizarea a mii de apar
tamente și sute de săli 
de școală la Tripoli, la 
construirea unui port 
pescăresc in capitală 
și a unei șosele intre 
localitățile Tarhuna și 
Ben Walid. Ei acordă, 
de asemenea, asistență 
tehnică în domeniile 
petrochimiei, minelor, 
sanitar, cultural, do
vedind, prin rezultate
le obținute, rodnicia 
conlucrării româno-li- 
biene. corespunzător 
intereselor ambelor 
popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii in lume.

Nicolae N. LUPU

Septembrie — luna excursiilor
întreprinderea de turism, hoteluri 

și restaurante București oferă nu
meroase posibilități pentru petre
cerea concediului.

Excursii cu autocarul pe diferite 
trasee ce străbat toate zonele turis
tice ale țării. în total se organi
zează zece asemenea excursii, du
rata lor fiind de 3 pînă la 8 zile, 
iar prețurile, diferențiate în funcție 
de confort și numărul zilelor de 
excursie, variază intre 442 lei și 
1 326 lei.

Excursie combinată în Delta Du
nării. Plecările au loc din 5 in 5 
zile, la datele de 1, 5, 9,13, 17, 21, 25 
și 29 septembrie din Piața Unirii- 
hală la ora 6,30. Costul excursiei 
626 lei.

Trasee montane : Ceahlău (8 zile 
— 475 lei), Retezat (9 zile — 550 
lei), Făgăraș (10 zile — 650 lei). Se 
asigură transport C.F.R., cină și 
mic dejun.

Pe litoral, în luna septembrie, a- 
vantajele sint numeroase : tarifele

biletelor substanțial reduse, evita
rea aglomerației, posibilitatea ale
gerii stațiunii și confortului dorit, 
sejurul poate fi stabilit la un nu
măr de zile mai mare sau mai mic 
decit clasica serie de 12 zile. De 
aici se organizează numeroase 
excursii in Delta Dunării. în nordul 
Dobrogei, la Murfatlar. Adamclisi, 
Histria, precum și in R. P. Bul
garia.

Stațiunile de odihnă și tratament 
din întreaga țară oferă posibilitatea 
recreării și a refacerii sănătății în 
condiții avantajoase. în luna sep
tembrie se pun în vinzare și bilete 
pentru trimestrul IV al anului.

Procurarea 
programelor, relații 
la filialele 
din bd. 1848 
Bălcescu __ ___ ....
nr. 140, Calea Dorobanți nr. 1—7 .și 
bd. Republicii nr. 4 și 68. Pro
gram de lucru — între orele 8 și 
20, duminica 8—13.

nr.

biletelor, consultarea 
suplimentare 

turism 
4. bd.

de 
nr.

35.

I.T.H.R.
Nicolae

Calea Griviței

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

și 4 septembrie. în țară : Vreme caldă, 
mai ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil. Averse izolate 
de ploaie se vor semnala în vestul și 
sudul țării. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat (20—30 km/oră). Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 20 
și 30 de grade, mai ridicate la începu
tul intervalului. Pe alocuri, ceață slabă 
dimineața. în București : Vreme caldă, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată în a doua parte a in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperatura ușor variabilă.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna au
gust 1977 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) O.D.X. ; 2) O. L. Y. ; 3) 
O.Z.P.s 4) P.H.A.; 5) T.A.M.; 
6) O.E.T.; 7) X.E.D.; 8) T.L.J.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor A.D.A.S. pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

• AUTOSTRĂZI DIN 
STICLĂ. Multe autostrăzi din 
Moscova au o culoare mai des
chisă decit cea obișnuită. A- 
ceasta se datorește dorsilului — 
un material din cristale de sti
clă introdus sub formă de gra
nule in asfalt, în loc de pietriș. 
Dorsilul este ieftin, dar aceasta 
nu este singura lui calitate. El 
reflectă puternic lumina, astfel 
că. in timpul nopții, șoferii pot 
observa mai lesne un obstacol 
neprevăzut. Totodată, circulația 
pe „autostrăzile de sticlă" . este 
mai sigură : granulele de dorsil 
fac asfaltul mai aderent, reduc 
distanța de frînare, ușurează ru
larea pe timp de ploaie. în plus, 
asfaltul cu cristale de sticlă se 
încălzește mult mai greu decit 
asfaltul negru și deci nu se to
pește la temperaturi ridicate.

• SPORTUL Șl DEZ
VOLTAREA FIZICĂ AR
MONIOASĂ. Un test menit 
să stabilească influența culturii 
fizice și sportului asupra orga
nismului uman se desfășoară de 
mai multă vreme în Cehoslova
cia. în prima etapă a fost con
semnat randamentul fizic la 
probele de atletism, jocuri și 
recreare prin turism, concluziile 
desprinse slujind drept bază 
pentru viitoarele acțiuni sporti
ve de masă. în etapa a doua, la 
care au luat parte peste 30 000 
tineri, au fost testați sportivi 
înscriși in cluburi profilate pe 
fotbal, hochei pe gheață, tenis, 
volei, gimnastică modernă și 
sportivă, handbal, canotaj, schi, 
tenis de masă, ciclism. Etapa 
finală se desfășoară anul aces
ta, în colaborare cu școlile, sin
dicatele și alte organizații. De 

data aceasta vor fi testați cei 
ce nu practică nici un sport. 
Rezultatele obținute vor permi
te întocmirea unor studii com
parate privind randamentul fi
zic la persoanele care fac și nu 
fac exerciții fizice, pe baza că
rora se vor trage concluzii in 
legătură cu volumul optim de 
efort fizic indicat pentru o dez
voltare armonioasă a corpului.

• A ZECEA PLANE
TĂ? Matematicianul mexican 
Jacinto Amor de la Pena a 
anunțat că a descoperit, după 
mai mulți ani de calcule, cea 
de-a zecea planetă a sistemului 
solar, pe care a denumit-o 
„Jano". După spusele sale, pla
neta n-a putut fi zărită pînă 
acum de nici un observator de
oarece se află la o distanță de 
aproape 9 miliarde de km da 
Soare. Ea execută o rotație com-

DE'
pletă în 450 de ani. Matemati
cianul mexican a reamintit că 
Neptun și Pluton au fost des
coperite. tot prin calcule mate
matice. inainte de a fi observate 
de astronomi.

• AUTOMOBILUL IN 
1985. Un grup de experți 
auto din Marea Britanie a făcut 
cunoscut intr-un recent raport 
considerațiile sale legate de evo
luția consumului de carburanți 
la mașini. Se estimează astfel 
că, pe baza unor îmbunătățiri 
aduse motoarelor, tipurile de 
automobile din 1985 vor consu
ma cu 15 la sută mai puțin 
carburant decit cele din 1976 O 
altă previziune avansată este că. 

în următorii 15 ani, e îndoielni
că afirmarea unor alternative 
eficiente la motoarele clasice cu 
combustie internă.

• „SIMFONIE"... DE 
IARNĂ. Compozitorul italian 
Giorgio Piccini va supune ver
dictului spectatorilor ultima sa 
simfonie intitulată „Frigul". In
dicațiile de regie ale compozito
rului sînt însă destinate mai 
degrabă să alunge decit să-i 
atragă pe iubitorii de muzică. 
Simfonia se va executa numai 
iarna, în săli neîncălzite, iar 
clănțănitul dinților va fi imitat 
de 10 maxilare artificiale, la 
care se va adăuga firește și cel 
al eventualilor spectatori.

• AEROPORT GI
GANT. Aflat în curs de con
strucție, aeroportul Hartsfield — 
Atlanta din Statele Unite va fi 
unul dintre cele mai mari din. 
lume. Viitoarea poartă aeriană, 
care va fi inaugurată La începu
tul anilor ’80, va putea primi 
peste 55 milioane de pasageri 
anual și va fi servită în per
manență de 35 000 de salariați. 
Actualul aeroport din Atlanta 
este al doilea ca mărime în 
S.U.A. după cel de la Chicago. 
El a fost folosit anul trecut de 
peste 25 milioane de pasageri.

• VIATA GRETEI 
GARBO PE ECRAN. 
Cunoscutul regizor american 
Billy Wilder turnează în pre
zent cel de-al 26-lea film al său. 
„Fedora", a cărui eroină iși are 

sursa de inspirație în viața ma
rii actrițe de cinematograf Greta 
Garbo, care, după cum se știe, 
s-a retras din activitate în pli
nă glorie. Rolul Grotei Garbo va 
fi interpretat de actrița franceză 
Marth© Keller. Wilder este cit 
se poate de îndreptățit să toarne 
un asenaenea film. întrucît este 
autorul scenariului peliculei 
„Ninotchka". penultima produc
ție in care a apărut Greta Gar
bo și care s-a bucurat, la vre
mea respectivă (1939), de un 
mare succes.

• „MAREA PORTO
CALIE". O specie de plancton, 
care se dezvoltă cu o viteză 
neobișnuită, a provocat. în apele 
nipone, moartea a peste două 
milioane de pești. Potrivit ex- 
perților. acest plancton, care 
dă mării o culoare portocalie, 
se ridică la suprafață, lipsindu-i 

pe pești de oxigenul necesar. 
Originile sale, precum și cauzele 
care determină dezvoltarea sa 
atît de rapidă sint încă necu
noscute. Este posibil — apre
ciază oamenii de știință — ca 
așa-numita „maree portocalie" 
să fie legată de existența unor 
deșeuri industriale deversat© în 
mare.

• CIRCUITE INTE
GRATE CU... METRU. 
O firmă vest-germană a creat 
un tip nou de circuite integrate, 
care se prezintă sub forma unei 
benzi de rășină poliamidică, de 
dimensiunile unui film de 8 mm. 
Aceste benzi se înfășoară pe 
bobine, aidoma unui film. Pe o 
bandă cu lungimea de un metru 
sint cuprinse o mie de circuite 
integrate Ele pot fi decupate in 
funcție de necesități și montate 
pe aparate electronice.
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Satisfacție și interes deosebit consacrate

pentru apropiata vizita a tovarășului
• •

Nicolae Ceausescu în R< P. Bulgaria
în ambianta însuflețitoare din a- 

ceste zile premergătoare marii săr- ' 
bători naționale de la 9 septembrie 
a poporului bulgar, capitala tării ve
cine. Sofia, se pregătește, totodată, 
să găzduiască un important eveni
ment politic: vizita oficială de prie
tenie pe care o va întreprinde tova
rășul Nicolae Ceaușescu. sepretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. la invitația tova
rășului Todor Jivkov. prim-secretar 
al Comitetului Central a! Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat 
lare Bulgaria.

Știrea despre 
româno-bulgară 
înalt, publicată 
toate publicațiile centrale, reluată in 
emisiunile posturilor de radio și te
leviziune sofiote, a fost primită cu 
satisfacție de oamenii muncii bulgari, 
ca o nouă și pregnantă expresie a 
cursului cohtinuu ascendent al rela
țiilor de prietenie și colaborare din- 

ztre țările noastre — puternic stimu
late de convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care au devenit o rodnică si siste
matică practică.

„Așteptăm cu deosebit interes a- 
ceastă nouă întilnire intre cei doi 
conducători de partid si de stat, pe 
care o apreciem ca un eveniment de 
mare importantă in relațiile dintre 
Bulgaria și România" — ne-a împăr
tășit. în acest sens, gîndurile sale 
tovarășul Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală de co
laborare economică și tehnico-științi- 
fică, după ședința de lucru pe care a 
avut-o comisia zilele trecute la Ruse. 
„Este un lucru știut că fiecare din in- 
tilnirile tovarășilor Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu și-a pus puter
nic amprenta asupra evoluției rela
țiilor bulgaro-române. a generat noi 
idei, noi inițiative. Avem de aceea 
convingerea — sublinia el — că apro
piata întilnire va marca, aseme
nea celor precedente, un pas im
portant in dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre tarile 
noastre".

în pregătirea acestui mare eveni
ment. la Ruse au fost examinate, în 
cadrul comisiei mixte. rezultatele 
obținute pină in prezent în dezvol
tarea colaborării multilaterale ro- 
mâno-bulgare. analiză ce a prilejuit 
constatarea îmbucurătoare că hotă- 
ririle adoptate la nivelul cel mai înalt 
se îndeplinesc cu succes. Pe această 
bază, au fost trecute în revistă posi
bilitățile de extindere și diversifi
care a conlucrării dintre țările noas
tre în opera de construcție socialistă, 
în spiritul documentelor comune 
semnate în ultimul an și care au con
turat un vast program de activitate, 
așa cum o evidențiază simpla enu
merare a unora din cele mai impor-

al Republicii Poou-

apropiata întilnire 
la nivelul cel mai 
în prima pagină de

tante obiective prevăzute. între care 
pe prim plan se impun, prin impor
tanța lor deosebită, construirea în 
comun a Complexului hidrotehnic 
Turnu Măgurele—Nikopol și a între
prinderii de mașini grele de la 
Giurgiu—Ruse. în același timp, 
dezvoltarea în ritm accelerat a eco
nomiilor țărilor noastre sporește me
reu posibilitățile de amplificare a 
schimburilor comerciale, al căror vo
lum va crește în actualul cincinal de 
peste două ori față de perioada 
1971—1975. ponderea mașinilor și uti
lajelor în ansamblul livrărilor reci
proce urmînd să reprezinte circa 60 
la sută. Cu ocazia ultimei întruniri 
a Comisiei mixte guvernamentale 
s-au conturat condiții optime pentru 
extinderea cooperării în domenii de 
virf ale industriei.- cum ar fi 
electronica, electrotehnica, chimia,

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA SOFIA

metalurgia. „în temeiul acestei reali
tăți — sublinia în convorbirea amin
tită vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria — putem 
aprecia că există premise favorabile 
pentru ca apropiata vizită a tovară
șului Nicolae Ceausescu să fie cit 
mai fertilă, să dea un nou impuls 
dezvoltării raporturilor de colaborare 
bulaaro-române“.

Despre semnificația majoră a nou
lui dialog la nivelul cel mai înalt ro- 
mâno-bulgar. despre sentimentele cu 
care întîmpină poporul bulgar acest 
eveniment ne-a vorbit și tovarășa 
Ganka Zlatinova. membru al C.C. al 
P.C.B., secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Sofia: „Comuniștii, 
toti oamenii muncii din Sofia aș
teaptă cu bucurie vizita tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pe care-l cunosc 
foarte bine si fată de care nutresc 
sentimente de deosebită stimă, con- 
siderîndu-l un mare prieten al Bul
gariei. Ne bucură faptul că între 
partidele, popoarele si țările noastre 
se întăresc continuu relațiile de prie
tenie și colaborare. In acest spirit 
Si între organizația de partid a ora
șului Sofia și organizația P.C.R. a 
orașului București se dezvoltă o bună 
colaborare in folos reciproc. Sîntem 
convinși că apropiatele convorbiri 
dintre tovarășii Todor Jivkov si 
Nicolae Ceausescu se vor solda • cu 
importante rezultate, că ele vor com- 
tribul la adincirea prieteniei bulga- 
ro-romăne si. totodată, la întărirea 
sistemului socialist, a unității țărilor 
socialiste".

La rîndul său. tovarășul Ștefan 
Ninov, vicepreședinte al Consiliului 
popular al orașului Sofia, ne-a de
clarat: „Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost în Bulgaria de multe ori. intil- 
nirile cu tovarășul Todor Jivkov pe 
pământul bulgar sau românesc fiind 
o practică tradițională care si-a do-

vedit din plin rodnicia. $i aceasta 
pentru că cei doi conducători de par
tid și de stat au găsit întotdeauna o 
limbă comună, au demonstrat prin
cipialitate comunistă, voință de ac
țiune comună, spre binele ambelor 
popoare, al socialismului. De data 
aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu ne vor 
fi oaspeți de seamă in preajma marii 
noastre sărbători naționale. Avem 
deplina convingere că această vizită 
se va transforma ea însăși într-o săr
bătoare a prieteniei bulgaro-române".

în . continuare.' interlocutorul a ci
tat numeroase exemple de bună co
operare între unități economice și 
institute de cercetări și proiectări din 
capitala bulgară și din București: 
•„Asemenea schimburi exprimă spiri
tul unei colaborări comuniste. Este 
vorba de o colaborare’ și întrajuto
rare tovărășească, așa cum trebuie 
să fie între buni vecini si prieteni".

Chiar pe teritoriul orașului Sofia 
și în imediata sa apropiere există 
importante unități economice, cum ar 
fi combinatul metalurgic Kremi- 
kovtî, uzina de electrocare .,6 Sep
tembrie". uzina de construcții de 
mașini-unelte, fabrica de vagoane, 
care întrețin strînse legături de co
laborare cu întreprinderi similare 
din tara noastră. In timpul unei 
convorbiri pe care am avut-o la se
diul uzinei de electrocare „6 Septem
brie". secretarul comitetului de partid. 
Liubomir Keracev. prezentînd pre
ocupările puternicului colectiv de 
aici pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al XI-lea al 
P.C.B. și referindu-se. totodată, la 
buna colaborare pe care uzina o are 
cu România, ne-a împărtășit bucu
ria oamenilor muncii din această 
uzină de a putea saluta în curind la 
Sofia pe tovarășul Nicolae Ceausescu. 
„întâlnirile dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au fost 
întâmpinate întotdeauna cu căldură 
de oamenii muncii bulgari. Roadele 
acestor întîlniri și-au găsit întruchi
pare în deschiderea de șantiere pen
tru întreprinderi comune, in contu
rarea unor îndrăznețe proiecte de ex
tindere a cooperării in producție și 
cercetare. Sîntem de aceea con
vinși că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile cu tovarășul 
Todor Jivkov vor consolida si mai 
mult legăturile noastre frățești, cola
borarea noastră în construcția socia
lismului".

Am desprins doar cîteva dintre 
gîndurile și sentimentele împăr
tășite în aceste zile deopotrivă de 
factori politici de răspundere, ca și de 
oamfeni ai muncii din Bulgaria in 
preaima noii întîlniri româno-bulgare 
la nivelul cel mai înalt, toate avind 
ca notă comună afirmarea încrederii 
că aceasta va fi încununată de deplin 
succes, corespunzător năzuințelor și 
voinței ambelor popoare vecine și 
prietene.

Continuă seria manifestărilor orga
nizate în diferite țări ale lumii in 
cinstea celor două mari evenimente 
sărbătorite de poporul român în a- 
cest an — centenarul Independentei 
de stat a României si a 33-a aniver
sare a zilei de 23 August.

La casa de cultură a Fabricii de 
rulmenți nr. I din Moscova a fost 
inaugurată o expoziție de grafică 
românească contemporană, cunrinzind 
lucrări inspirate din războiul de in
dependență. din lupta comuniștilor 
pentru făurirea unei vieți noi. din 
memorabilele înfăptuiri ale poporu
lui nostru în anii socialismului. Au 
fost prezenti membri ai conducerii 
centrale a Asociației de, prietenie so- 
vieto-română. un numeros public.

La Praga a avut loc vernisajul ex
poziției de tapiserie contemporană 
românească. Au luat parte funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai Mi
nisterului Culturii din R.S. Cehă și 
ai altor instituții centrale, conducă
tori ai Uniunii artiștilor plastici din 
R.S. Cehă, șefi de misiuni diploma
tice. precum și un numeros public.

în suita de manifestări, organizate 
la Ciudad de Mexico in cinstea zi
lei de 23 August, la sediul centralei 
sindicale Congresul muncii din Me
xic a avut loc o gală de filme româ
nești. Au fost prezentate. între alte
le, filmele „Gigantul de la gurile 
Dunării" și „Minăstirile din nordul 
Moldovei", precum și un film docu
mentar privind viața și activitatea 
tineretului din patria noastră.

PEKIN 31 (Agerpres). — Hua 
Kuo-fen. președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, și Iosip 
Broz Tito. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. au avut 
miercuri dimineața, la Pekin, trans
mite agenția China Nouă. Ei au pro- 
cedtft la un schimb de vederi amplu 
asupra problemelor de interes comun.

desfășurat într-o 
prietenească, 
participat Den 

vicepre-

președin-

convorbiri.

Convorbirile s-au 
atmosferă cordială.

La convorbiri au 
Siao-pin și Li Sien-nien,
ședinți ai C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premieri ai Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, alte persoane oficiale 
chineze. Stane Dolanț, secretar al
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., alte persoane oficiale 
iugoslave.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Delegația O.E.P. și-a încheiat vizita în U.R.S.S. • Apropiat 
turneu al vicepremierului egiptean Ismail Fahmi • Israelul va 
permite unei delegații a UNESCO să viziteze teritoriile arabe 

ocupate

Dumitru ȚINU

ÎN ȚĂRILE ÎN CURS

DE DEZVOLTARE

copiilor nu pot frecventa 
nici o scoală 

y

directoruluiDeclarația 
general al UNESCO

Ia deschiderea Conferinței 
internaționale asupra 

educației
GENEVA 31 (Agerpres). — Peste o 

treime din numărul total al copiilor 
din țările in curs de dezvoltare nu 
pot frecventa nici o scoală, a decla
rat directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință si Cultură (UNESCO). Ama
dou Mahtar M’Bow. In cuvintarea 
rostită la deschiderea Conferinței in
ternaționale asupra educației, orga
nizată de UNESCO la Geneva, di
rectorul general al UNESCO s-a pro
nunțat in favoarea restructurării sis
temelor naționale de educație. nu 
numai pentru a asigura accesul la 
instrucție al tuturor copiilor, ci si 
pentru a garanta egalitatea de sanse 
pentru toți.

La actuala conferință, ale cărei 
lucrări vor dura o săptămină. par
ticipă reprezentanți ain 90 de țări. 
Problemele privind relația dintre e- 
ducație si dezvoltarea economico-so- 
cială vor constitui una din principa
lele teme ale dezbaterilor. In prima 
zi a lucrărilor, ministrul indian al 
educației. Pratap Chandra Chuder, 
a fost ales președinte al conferinței.

Comunicat comun
cehoslovaco-iranian

PRAGA 31 (Agerpres). — Procesul 
destinderii internaționale.
buie să devină ireversibil, este deo
sebit de important pentru toate sta
tele lumii, indiferent de situarea lor 
geografică, mărimea sau orinduirea 
lor socială, se spune in comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
convorbirilor dintre Gustav Husak. 
președintele R.S. Cehoslovace, și șa- 
hinșahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, care a efectuat 
o vizită oficială în Cehoslovacia. Cei 
doi șefi de stat au relevat impor
tanta respectării în relațiile dintre 
state a principiilor suveranității și 
independenței, renunțării la forță 
sau la amenințarea cu forța, ne- 
imixtiunii in treburile interne, ex
tinderii cooperării pe multiple pla
nuri oe baza egalității Și avantaju
lui reciproc. Comunicatul evidenția
ză importanta respectării prevederi
lor Actului final de ia Helsinki și a 
extinderii aplicării lor asupra altor 
regiuni ale lumii, precum si nece
sitatea completării destinderii poli
tice prin destinderea militară. Părți
le s-au pronunțat împotriva fabrică
rii și producerii de noi tipuri de 
arme de distrugere in masă și pen
tru înfăptuirea de pași concret! pe 
calea dezarmării.

care tre-

MOSCOVA. — Comunicatul de 
presă dat publicității la Moscova la 
încheierea convorbirilor dintre An
drei Gromîko. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., și de
legația Organizației pentru Elibe- , 
rarea Palestinei, condusă de Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al O.E.P.. evidențiază nece
sitatea instaurării unei păci drepte si 
durabile in Orientul Mijlociu. Evo
luția evenimentelor din Orientul Mii- . 
lociu — se spune în comunicatul 
transmis de agenția T.A.S.S. — de
monstrează că „reglementarea com
plexă a tuturor problemelor din 
zonă pbate.fi realizată numai în ca
drul Conferinței de pace de la Ge
neva. cu participarea nemijlocită a 
tuturor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei". Cele două părți și-au reafir
mat hotărîrea de a depune și în 
viitor eforturi pentru reluarea cit 
mai curind a lucrărilor Conferinței 
de pace de la Geneva.

S.U.A.. începînd cu 17 septembrie, 
unde va fi primit de președintele 
Jimmy Carter și va avea convorbiri 
cu secretarul de stat. Cyrus Vance, 
asupra problemelor ce privesc situa
ția din Orientul Mijlociu și modali
tățile de convocare a Conferinței de 
la Geneva pentru pace în zonă, pre
cizează agenția M.E.N. înainte de a 
sosi la Washington. Ismail Fahmi va 
întreprinde scurte vizite oficiale în 
Belgia și Olanda.

TEL AVIV. Israelul va permite 
unei delegații a UNESCO să viziteze 
teritoriile arabe aflate sub ocupație 
israeliană după' războiul din 1967, 
pentru a investiga modul de respec
tare a libertăților culturale — a 
anuntat miercuri Ministerul israelian 
al Afacerilor Externe. Partea israe
liană a precizat că va cere UNESCO 

i ca din delegația care 
în aceste teritorii să 
prezentanți ai țărilor 
relații diplomatice cu
perti internaționali. In ultimii ani, 
guvernul israelian- a refuzat accesul 
delegațiilor UNESCO în teritoriile 
arabe aflate sub ocupație israeliană.

SPYROS KYPRIANOU ALES 
PREȘEDINTE AL CIPRULUI

NICOSIA 31 (Agerpres). — Spyros 
Kyprianou. Care a deținut, cu titlu 
interimar, funcția supremă in Cipru, 
după decesul, la 3 august, al arhi
episcopului Makarios, a fost ales 
miercuri președinte al tării pină la 
expirarea mandatului. în februarie 
1978.

După cum s-a mai anunțat, princi
palele patru partide politice greco- 
cipriote au convenit să nu opună 
contracandidat pentru funcția pre
zidențială. Intrucit termenul pentru 
înscrierea de noi candidaturi a expi
rat miercuri la ora 12 și 30 minute, 
ora locală, după un interval de șase 
ore. rezervat înaintării unor even
tuale obiecții. Spyros Kyprianou a 
fost proclamat președinte al Ciprului. 
Viitorul scrutin prezidențial va fi or
ganizat Ia încheierea mandatului 
pentru care fusese ales președintele 
Makarios. în februarie anul viitor.

Președintele Spyros Kyprianou ur
mează să depună iurămintul in fata 
Camerei Reprezentanților sîmbătă 
dimineața.

★
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite s-a întrunit 
miercuri intr-o ședință extraordinară 
pentru a examina problema cipriotă. 
Reuniunea consiliului a fost convo
cată la cererea Guvernului Republi
cii Cipru, care a atras atentia asupra 
deteriorării situației din insulă și 
asupra necesității reglementării paș
nice și echitabile a problemei ci
priote.

CAIRO. Ismail Fahmi, vicepremier 
și ministru de externe al Egiptului, 
va întreprinde o vizită oficială în

se va deplasa 
facă Parte re- 
care întrețin 
Israelul și ex-

AFRICA AUSTRALĂ
• înfîlnire consacrată examinării rolului
• Turneul negociatorilor occidentali •

. Rhodesia
NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 

general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
s-a întîlnit cu principalii săi cola
boratori pentru a defini forma con
cretă pe care va trebui, să o îmbrace 
activitatea O.N.U. in Namibia. în 
vederea proclamării independentei 
acestui teritoriu, anul viitor.

După cum se știe. Națiunile Unite 
au hotărit printr-o serie de rezoluții 
ca Republica Sud-Africană să pără
sească teritoriul pe care-l ocupă în 
mod ilegal si să fie instituit un gu
vern al majorității africane, care să 
preia puterea in urma unor alegeri 
generale organizate sub 
O.N.U.

Un purtător de cuvînt al 
declarat

controlul

că la reuniunea de
O.N.U. a 
la sediul

O.N.U. în Namibia 
Farsă electorală în

Unite s-a discutat, totoda- ' 
probleme.

Națiunilor 
tă. un cerc mai larg de 
printre care desemnarea unui repre
zentant special al O.N.U. pentru Na
mibia. și retragerea trupelor 
fricane din acest teritoriu.

Eforturile Secretariatului 
al O.N.U. pe această linie se 
de sprijinul S.W.A.P.O.. organizație 
recunoscută de O.N.U. ca reprezen
tant autentic al poporului namibian. 
și de al celor cinci state de pe „linia 
frontului" (Angola. Botswana, Mo- 
zambic. Tanzania si Zambia).

sud-a-

general 
bucură

Conferința pentru 

combaterea deșerturilor
NAIROBI 31 (Agerpres). — In ca

drul Conferinței pentru combaterea 
deșerturilor. ce se desfășoară la 
Nairobi, sub egida O.N.U., a luat cu- 
vintul Nouredine D.joudi. secretar 
general adjunct al Organizației Uni
tății Africane, care și-a exprimat 
regretul că documentele prezentate 
la acest forum nu iau în considera
ție una dintre principalele preocu
pări ale Africii : problemele politice 
și sociale — rezultate ale colonizării. 
Numeroși africani, a subliniat el in 
context, au fost împinși către tere
nurile nefertile.

In ședința plenară au luat cuvîntul 
si alți reprezentanți ai unor organi
zații internaționale, precum si ai di
feritelor țări participante, expunînd 
punctele de vedere ale acestora fată 
de problemele combaterii deserturi
lor si metodele de acțiune necesare.

In cuvîntul său. reprezentantul 
Ș.U.A.. James Joseph, a declarat că 
în Congresul american se studiază în 
prezent o lege privind ajutorul pen
tru un program internațional consa
crat căutării unor surse de energie 
pentru zonele aride.

Dr. Flache, director adjunct al 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
a pus accentul în cuvîntul său 
pe maladiile provocate de avan
sarea terenurilor aride și a cerut ca 
această problemă să fie luată în con
siderare in textele conținind deci
ziile conferinței.

NAIROBI. — în cadrul 
pe care il intreprind în sudul 
nentului african, ministrul de 
ne britanic. David Owen, si 
zentantul S.U.A. la Națiunile 
Andrew Young, au avut miercuri, la 
Nairobi, convorbiri cu vicepreședin
tele Kenyei. Daniel Arap Moi, și cu 
ministrul de externe. Munyua Wai- 
yaki. Așa cum s-a anuntat. scopul 
turneului lor este acela de a pre
zenta prevederile planului anglo- 
american de soluționare*  a crizei din 
Rhodesia si. totodată, de a sonda 
punctul de vedere al pârtilor inte
resate fată de modalitățile de solu
ționare propuse. Cei doi diplomat! 
au avut, de asemenea, o întrevedere 
cu secretarul general pi Organizației 
Unității Africane. 
Mboumoua. Etapa 
Salisbury.

turneului 
conti- 
exter- 
repre- 
Unite,

în zonă

negociatorilor oc-
în cazul în care 
vor transpune 
de suspendare 
au luat parte

William Eteki 
următoare va fi

MAREA BRITANIE

agențiile de presă transmit:

„Există posibilități de soluționare a problemelor

apărute intre Etiopia și Somalia"
Invitația adresată 
celor două state să

de președintele Madagascarului șeiilor 
negocieze un acord în vederea instituirii 

păcii
ANTANANARIVO 31

— Președintele Republicii 
tice , Madagascar. Didier Ratsiraka. a 
adresat, la 
ai Etiopiei 
a negocia, 
în vederea
In mesajul 
doi șefi de 
ka și-a exprimat „deplina convingere

(Agerpres). 
Democra

30 august, șefilor de stat 
și Somaliei invitația de 

în Madagascar, un acord 
instituirii păcii în zonă, 
pe care l-a adresat celor 
stat, președintele Ratsira-

Vizita în U.R.S.S
a președintelui 

Somaliei
MOSCOVA 31 (Agerpres). — Dună 

cum anunță agenția T.A.S.S.. Moha
med Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, a efec
tuat între 29 și 31 august o vizită în 
U.R.S.S. El a avut convorbiri cu A- 
leksei Kosîghin. membru al Biroului 
Political C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. și 
alte oficialități sovietice. în cursul că
rora s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra unor probleme de in
teres reciproc, anunță agenția T.A.S.S.

că în prezent există posibilități reale 
de soluționare a problemelor apă
rute între cele două țări africane", 
pentru a pune capăt conflictului cc 
durează de cinci săptămîni.

Invitația a fost adresată șefului 
statului etiopian. Mengistu Haile Ma
riam. și președintelui Somaliei. Mo
hamed Siad Barre, după revenirea 
la Antananarivo a unei misiuni de 
mediere a Madagascarului, care a în
treprins vizite la Addis Abeba și 
Mogadiscio. Membrii delegației i-au 
prezentat președintelui Ratsiralfti un 
raport în legătură cu misiunea între
prinsă. Misiunea de mediere a fost 
condusă de Michel Andrianarahin- 
jaka. peședintele Adunării' Popu
lare Naționale, din delegație făcînd 
parte si ministrul afacerilor externe, 
Christian Remi Richard.

tn aiunul sosirii 
cidentali. la 31 august în Rhodesia 
au avut loc așa-numite „alegeri ge
nerale anticipate", organizate de re
gimul rasist a lui Ian Smith, însuși, 
felul in care au fost organizate do
vedește modul in care guvernul mi
norității albe înțelege recunoașterea 
unuia dintre drepturile fundamentale. 
Astfel, din cei aproape 6 200 000 lo
cuitori ai Rhodesiei. din care 5 800 000 
africani. 270 000 albi si 70 000 metiși 
sau asiatici, ne ..listele electorale" 
ale „Colegiului european" figurează 
aproximativ 90 000 de persoane. în 
majoritate zdrobitoare albi, si citeva 
mii de cetățeni de origine asiatică. 
„Colegiul african", care va desemna 
doar opt deputați, cuprinde numai 
7 000 de africani, desemnați în exclu
sivitate de șefii de' triburi.

Traficul aerian perturbat 
de un conflict de muncă
LONDRA. Sindicatul asistenților 

controlorilor de trafic aerian din Ma
rea Britanie a hotărit miercuri orga
nizarea altei greve 
autoritățile aviatice 
viată amenințările 
unor .lucrători care 
recenta acțiune revendicativă ce

în 
a 

la 
. a 

paralizat în mare măsură zboruri! 
interne și internaționale de ne aero
porturile din țară. Ken Thomas, oon- 
ducătorul sindicatului, a declarat că. 
„in cazul în care autoritatea aviației 
civile va proceda la suspendarea unor 
lucrători. Marea Britanie va avea de 
făcut fată în viitor unor perturbări 
importante in sistemul comunicațiilor 
aeriene". Ken Thomas a adăugat că 
sindicatul său este dispus să rezolve 
acest conflict de muncă prin nego
cieri. in cadrul cărora să se tină sea
ma de revendicările asistenților con
trolorilor de trafic.

Milioanele „profetului"

Dificultăți economico-sociale 
în țările capitaliste

R.F.G. : Creșterea 
șomajului 

în rînduriie 
tineretului

în decursul unui an. 
șomajul in rindurile 
tineretului a crescut 
in R.F. Germania cu 
11 Ia sută, a anunțat 
Karl Schwab, membru 
al Conducerii Confe
derației Sindicatelor 
din R.F.G. Multi' ex- 
perti in materie esti
mează că cifrele ofi
ciale cu privire la șo
majul juvenil sint cu 
mult depășite de rea
litate si că in R.F.G. 
ar exista chiar 300 000 
de tineri care nu au 
de' lucru.

CANADA: 
Scăderea 

produsului 
national

Produsul national 
total al Canadei a scă
zut cu 0.6 la sută sub 
raportul producției 
reale in ai doilea tri

mestru al anului 1977 
si. potrivit estimărilor 
oficiale, această a,treia 
diminuare trimestria
lă consecutivă repre
zintă un indiciu al u- 
nei perioade de rece
siune.

FINLANDA : 
Devalorizarea 

mărcii
Marca finlandeză va 

fi devalorizată cu 3.5 
la sută începînd de la 
1 septembrie — s-a a- 
nuntat oficial miercuri 
la Helsinki. Măsura 
are la bază preocupa
rea guvernului Finlan
dei de a realinia 
cursul mărcii la cursu
rile monedelor celor
lalte țări nordice, du
pă devalorizarea co
roanei suedeze.

NOUA ZEELAND A: 
Accelerarea 

inilației
In Noua Zeelandă 

continuă să se accele

reze inflația. Astfel, 
în primul trimestru al 
anului in curs crește
rea preturilor a fost de 
13.7 la sută în raport 
cu perioada corespun
zătoare a anului pre
cedent. Au fost majo
rate în special pretu
rile la produse de 
primă necesitate — 
alimente, obiecte de 
uz casnic. îmbrăcă
minte, încălțăminte.

In țările 
Pieței comune 

continuă 
dificultățile 
industriei 

metalurgice
Continuă criza in

dustriei metalurgice in 
țările membre ale Pie
ței Comune. Potrivit 
unor date oficiale pu
blicate de Comisia co
munităților europene, 
producția de otel a 
scăzut — în cursul 
primelor luni ale anu
lui — cu 751 000 tone.'

Delegația de activiști de 
partid din armată,condusă de 
general-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului politic 
superior al armatei, care face o vizită 
în R.P.D. Coreeană pentru 
de experiență in domenjul

schimb 
muncii 

politice de partid în armată, a fost 
primită de O Jin U. membru al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul forțelor armate populare co
reene. Au fost prezenti general de 
armată Să Ciol. șeful Direcției ge
nerale politice a armatei, general-lo
cotenent Pak Zung Guk. adjunct al 
ministrului forțelor armate popu
lare coreene, precum si ambasadorul 
României la Phenian. Dumitru Popa. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire cordială, prietenească.

Satelitul de telecomuni
cații „Molnia-1" 3 fost Ian- 
sat în Uniunea Sovietică. El este 
destinat să asigure o bună funcțio
nare a- legăturilor telefonice si tele
grafice. precum și transmiterea pro
gramelor televiziunii centrale prin 
rețeaua „Orbita" în localități sovie
tice din Extremul Orient. Asia și 
nordul U.R.S.S. Aparatura științifi
că instalată funcționează normal.

Alegeri pentru Parlamen
tul vest-european fără bri
tanici ? ÎhIc-0 declarație a lui 
Henri Simonet. ministrul belgian al 
afacerilor externe și președinte al 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune, acesta și-a exprimat opinia

că ar fi mai bine să se organizeze 
alegeri pentru Parlamentul vest-cu- 
ropean fără britanici, decit să se in- 
tirzie data scrutinului. în cazul in 
care Marea Britanie nu este în mă
sură să-și desemneze pînă în primă
vara anului 1978 reprezentanții in a- 
cest organism al C.E.E.

susținerii revendicărilor privind în
cheierea unor noi contracte colective 
de muncă, participă peste 5 000 de 
muncitori.

Greva controlorilor de 
zbor din Franța, dec!an?ată 
săptămină trecută, continuă, sindica
tele pe ramură mentionind că acțiu
nea revendicativă va dura pînă la 
5 septembrie. Personalul, care re
vendică ameliorarea situației în ce 
privește securitatea zborurilor aeri
ene. sprijină, de asemenea, cererile 
a circa 2 000 de funcționari din sec
torul aviației civile în ce privește 
îmbunătățirea condițiilor 
satisfacerea unor drepturi

Vilii OCVV 
priveștâ 

de trai și 
sindicale.

Alegeri în Nigeria. Alegă- 
torii nigerieni s-au prezentat, 
miercuri, la urne pentru desemna
rea celor 203 deputați în Adunarea 
Constituantă, a anuntat postul de ra
dio Lagos — citat de agenția Reuter. 
Adunarea Constituantă — precizează 
sursa menționată — va avea misiu
nea de a pregăti și adopta noua 
Constituție a tării, care se află, de 11 
ani. sub conducerea militarilor. Șe
ful statului, general-locotenent 
segun Obasanjo, a anuntat că 
terea politică va fi transferată 
Iilor oină in octombrie 1979.

Olu- 
pu- 

civi-

Turneul șefului guver
nului spaniol. Ad01f0 SuareiF 
șeful guvernului spaniol, a sosit la 
Paris, unde efectuează o vizită ofici
ală în cadrul turneului ce il între
prinde prin mai multe țări vest-eu- 
ropene. Șuarez a fost primit de pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing și 
va avea, de asemenea, convorbiri cu 
primul ministru francez. Raymond 
Barre, privitoare la problemele le
gate de aderarea Spaniei la C.E.E.

Ciocniri între poliție și 
greviști au avu*; loc la raf>naria 
de petrol de la BarrancaLermeja. din 
sud-estul Columbiei, unde peste 40 
de muncitori au fost areștati. La a- 
ceastă acțiune, declanșată în vederea

Anularea restricțiilor de 
circulație din Sri Lanka. 
Postul de radio Colombo, citat de 
agenția Reuter, a anuntat la 31 au
gust că guvernul a anulat o serie de 
restricții de circulație introduse în 
ultimele 11 zile în urma incidente
lor violente cu caracter rasial. Sursa 
menționată a precizat că măsura a- 
mintită a fost adoptată deoarece si
tuația în întreaga tară a revenit. în 
prezent, la normal.

Epidemie de rujeolă în
Argentina. Peste 70 de persoane, 
în majoritate copii, și-au pierdut 
viata ca urmare a epidemiei de ru
jeolă semnalată în Argentina. Auto
ritățile sanitare au ordonat intensifi
carea campaniei de vaccinare pe în
treg teritoriul argentinean.

In Paris. Frankfurt 
sau Londra, ca și. în 
alte orașe din Europa 
occidentală pot fi 
văzuti tineri cu înfă
țișarea sărăcăcioasă a- 
bordînd trecătorii și 
cerșind cu insistentă 
„o danie pentru opere 
de binefacere". Depar
te de a avea o aseme
nea destinație, sumele 
astfel adunate de 
membrii sectei „Copiii 
domnului" 
ferate in conturi 
numere 
la băncile 
„Ideile și 
«Copiilor 
sint mai degrabă 
diavolului" — arăta re
vista vest-germană 
„Stern". „In spatele 
lor se ascunde o orga
nizație multinațională, 
care prin exploatarea 
naivității si dezorien
tării specifice vîrstei 
cistigă milioane".

„Cartierul general" 
al' sectei, păzit cu 
strășnicie, se află in 
Certaldo. Ungă Flo
rența. unde au acces 
numai citiva membri 
ai organizației. „Cen
trala administrativă" 
este plasată la Paris 
si este dotată cu un 
computer care prelu
crează datele referi
toare la componenta 
„coloniilor" create în 
diferite orașe occiden
tale. la cheltuielile și

sînt trans- 
cu 

misterioase 
elvețiene, 

activitatea 
domnului» 

ale

veniturile realizate de 
acestea. Pentru recru
tarea adepților sint 
folosite mijloace rafi
nate. promiiindu-li- 
se... găsirea fericirii. 
Lipsa de perspectivă 
in activitatea profe
sională, șomajul, 
busolarea morală sint 
tot atâtea cauze 
determină pe unii ti
neri să se lase prinși în 
plasa organizației. Noii 
recrutați trebuie să 
părăsească imediat 
școala sau locul de ■ 
muncă, să rupă orice 
legătură cu părinții și 
prietenii. Internați in 
„colonii", ei sint su
puși unui intens pro
ces de „spălare a cre
ierului". trebuie să 
renunțe la propria i- 
dentitate. primesc alte 
nume și. treptat, sint 
transformați in unelte 
docile in stare să facă 
orice li se cere.

In afară de cerșit, o 
altă sursă de venituri 
a organizației o con
stituie prostituția. 
După ce au absolvit 
„treapta" cerșetoriei, 
fetele sint „școlariza
te" intr-un centru a- 
nume. la Poggiosecco 
(Italia), și trimise să 
lucreze în cluburile, 
nocturne ..Poor bog", 
administrate de șectă 
intr-țin sir de 
vest-europene^

Șeful organizației,

de

ceive

orașe

„profetul Moses. Da
vid". pe numele său 
adevărat David Berg, 
are un cazier bogat. 
El s-a făcut cunoscut 
in S.U.A.. in 1908. ca 
predicator si autor de 
maculatură pornogra
fică; pus sub urmă
rire de procuratura 
din New York, și-a 
făcut apariția în Eu
ropa occidentală, reu
șind pină acum să 
scape cu abilitate de 
agenții Interpolului. 
Ultima dată. „profe
tul" a fost văzut 
Insulele Comore. 
Teneriffe. Cînd a 
înștiințat, să se 
zinte la poliția orașu
lui si-a luat tălpășița, . 
împreună cu întregul 
său anturaj, părăsind 
cele 14 vile de lux în
chiriate. Dar 
de rînd -ai 
minzi și 
îmbrăcat’, 
să se țină 
trecători, cerșind cîte- 
va. pence, centime sau 
cîțiva pfentngi. care, 
adunați ban cu ban, 
devin milioane în sei
furile „profetului" 
activitatea nestînjeni- 
tă a acestuia ilustrind. 
o dată în plus, profun
dele tare morale ale 
m-lt lăudatei „socie
tăți de consum".

ta 
la 

fost 
pre-

membri 
sectei, flă- 
sărăcăcios 

continuă 
scai după

C. VARVARA
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