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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Adunării orașului Belgrad

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, in stațiunea Neptun, oe 
Jivorad Kovacevici, președintele A- 
dunării orașului Belgrad, care face 
o vizită în țara noastră in fruntea 
unei delegații a Adunării.

La primire a participat tovarășul 
GHeorghe Pană, primarul general al 
Capitalei.

A fost de față Djordje Popovici, 
prim-consilier al Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Exprimînd întreaga gratitudine

pentru primirea acordată, pentru po
sibilitatea oferită de a cunoaște as
pecte din realitățile României socia
liste. oaspetele a transmis tovarășului 
Nieolae Ceaușescu — purtător al înal
tului titlu de cetățean de onoare al 
capitalei iugoslave — un cald salut si 
cele mai bune urări din partea locui
torilor Belgradului. Totodată, oaspe
tele a arătat că în timpul vizitei în 
țara noastră membrii delegației au 
fost profund impresionați de marile 
realizări dobîndite de locuitorii 
Bucureștiului, în general de poporul 
român, în dezvoltarea economică și 
socială a patriei.

Mulțumind, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
cetățenilor Belgradului salutul său 
cordial și urări de noi succese.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, subli- 
niindu-se contribuția orașelor Bel
grad și București la continua dez
voltare a colaborării româno-iugosla- 
ve pe multiple planuri, la mai buna 
cunoaștere și întărire a relațiilor de 
prietenie dintre poporul român și po
poarele iugoslave, precum și dorința 
de a intensifica aceste relații.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

i

AU ÎNCEPUT ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
ÎN MARELE FORUM

AL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI 
-dezbateri aprofundate, exigență, 

receptivitate față de critici și propuneri!
Din această săptămină încep să se 

desfășoare în întreaga țară adunările 
generale ale oamenilor muncii din 
întreprinderile industriale, de con
strucții, transporturi, din alte unități 
economice. Acum, după încheierea 
primei jumătăți a anului, în atmos
fera de exigență și responsabilitate 
ce trebuie să caracterizeze dezbate
rile din acest înalt forum al autocon- 
ducerii muncitorești, sint analizate 
rezultatele obținute in primul semes
tru, sint definitivate in același timp, 
pe baza propunerilor și sugestiilor fă
cute de oamenii muncii, măsurile co
respunzătoare in vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de plan — can
titative și, calitative — și a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă pe anul 1979, an hotăritor in 
înfăptuirea actualului cincinal.

Adunările generale au loc în con
dițiile cu totul deosebite în care po
porul nostru se pregătește să intîm- 
pine a 35-a aniversare a Eliberării 
patriei de sub dominația fascistă și 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. în acest climat de 
efervescență creatoare, de puternică 
emulație, adunările generale ale oa
menilor muncii beneficiază de orien
tările cuprinzătoare, de largă per
spectivă. cuprinse in documentele 
recent date publicității. Au avut loc. 
după cum se știe, plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
momente marcate de importantele 
cuvintări ale secretarului general al 
partidului, 'tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. A apărut proiectul de Di
rective ale Congresului al XII-lea, 
supus în prezent dezbaterii publice.

PUTEM AFIRMA CU MÎNDRIE:

La noi nu omul caută de lucru,
ci munca îl cheamă pe om

UN DREPT FUNDAMENTAL, GARANTAT Șl ÎNFĂPTUIT

prin continua dezvoltare economico-socială a țării, prin întregul nostru sistem legislativ
Valorificarea potențialului de forță 

de muncă al poporului nostru repre
zintă principalul mijloc de sporire 
a avuției naționale și, pe această 
cale, de asigurare a unui grad mai 
ridicat de bunăstare și civilizație 
pentru toți oamenii muncii.. Posibi
litățile de utilizare și valorificare a 
resurselor de muncă existente sint 
determinate de structurile economice 
și sociale specifice orinduirii socia
liste, de cadrul creat prin instaura
rea relațiilor de producție socialiste.

Dreptul la muncă este garantat in 
societatea noastră ca un drept funda
mental al tuturor cetățenilor nu nu
mai prin Constituție, dar și asigurat 
efectiv prin dezvoltarea multilaterală 
a economiei naționale, care an de an 
creează noi locuri de muncă, prin 
pregătirea organizată, planificată a 
forței de muncă pentru diferite do
menii de activitate, in concordanță 
cu nevoile actuale și de perspectivă 
ale economiei, științei și culturii. El 

Aceste documente de o deosebită va
loare teoretică și practică înfățișează 
marile succese obținute de poporul 
nostru în anii actualului cincinal în 
toate sferele activității economico- 
sociale, trasează cu luciditate, cu 
clarviziune științifică coordonatele 
viitoare ale dezvoltării României mo
derne. Sint orientări și direcții de 
acțiune in lumina cărora adunările 
generale ale oamenilor muncii sint 
chemate să analizeze, in raport cu 
sarcinile concrete din fiecare unita
te. cum s-au înfăptuit pînă acum pre
vederile planului pe acest an, să de
cidă asupra a ceea ce trebuie făcut 
în continuare, în lumina exigențelor 
majore ce prezidează întreaga noas
tră activitate economică.

Trecerea la o nouă calitate — 
obiectiv de importanță cardinală 
pentru mersul înainte al societății 
românești — trebuie să constituie 
laitmotivul dominant al dezbaterilor 
ce au loc in întreprinderi, pe șantie
re, in institutele de cercetare și pro
iectare. în centralele industriale. 
Este necesar să înțelegem temeinic 
adevărul că această cerință a dialec
ticii, cum o numea secretarul general 
al partidului, nu este o chestiune de 
perspectivă, o acțiune la care înce
pem să medităm abia de acum în
colo. Bătălia consacrată transformă
rii acumulărilor cantitative într-o ca
litate nouă, superioară, presupune o 
aspră bătălie cu timpul, eforturi 
considerabile pentru a face din 
această deviză o „sarcină la zi" a 
fiecărui colectiv muncitoresc, a fie
cărui muncitor, inginer și tehnician.

Există, fără îndoială, numeroase 
domenii ale activității economice in 
care s-a acumulat o valoroasă expe
riență. Multe colective au obținut 

este garantat și asigurat de drept șl 
de fapt și prin repartizarea tuturor 
absolvenților din diferite forme și 
niveluri de calificare la locuri de 
muncă corespunzătoare pregătirii 
lor.

întregul nostru sistem economic, 
politic și juridic — și in primul rind 
legea fundamentală a țării, Consti
tuția — creează posibilitatea reală și 
egală pentru toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru a-și 
exercita dreptul la muncă. „Fiecărui 
cetățean — se arată in Constituție — 
i se asigură posibilitatea de a des
fășura, potrivit pregătirii sale, o 
activitate in domeniul economic, ad
ministrativ, social sau cultural, re
munerată după cantitatea și calita
tea ei". La rindul lor, Codul Muncii, 
Legea privind încadrarea și pro
movarea in muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat, Legea 
retribuirii după cantitatea șl calita
tea muncii, Legea privind recrutarea 

rezultate remarcabile in strădaniile 
lor de a realiza producții de înaltă 
tehnicitate și calitate, cu cheltuieli mai 
reduse, cu eficiență tot mai ridicată. 
Această experiență se cere bine cu
noscută și generalizată cu repeziciu
ne, pentru ca de foloasele sale să 
poată beneficia în cit mai mare- mă
sură colective numeroase, econo
mia națională în ansamblul ei. Dar 
concomitent cu evidențierea expe
rienței pozitive, preocuparea domi
nantă a adunărilor generale trebuie 
șâ o constituie fără îndoială analiza 
concretă, în adîncime, în spirit critic 
și autocritic a stărilor de lucruri 
existente, așezarea sub reflector a 
minusurilor și lipsurilor ce se mai 
fac simțite, cristalizarea, pe această 
bază, a concluziilor capabile să ofere 
soluții viabile, să determine stabilirea 
unor măsuri de mare eficiență pentru 
ridicarea calitativă a activității eco
nomice.

De o atenție specială Vor trebui să 
se bucure in perioada pregătirii și 
desfășurării adunărilor generale pro
blemele privind perfecționarea con
tinuă a activității și creșterea ro
lului acestui înalt forum al auto- 
conducerii muncitorești. Nu este 
un secret pentru nimeni că unele 
lipsuri care influențează eficien
ța dezbaterilor adunărilor gene
rale își au originea tocmai in 
manifestările de formalism ce se 
mai ivesc, în superficialitatea cu care 
se dezbat anumite probleme, în ju
decarea grăbită a realității. Din 
această cauză se ajunge uneori în si
tuația că oamenii muncii nu cunosc 
suficient de temeinic problemele 
aflate în dezbatere, nu le pot stăpini
(Continuare în pag. a III -a)

și repartizarea forței de muncă, Le
gea pentru protecția muncii și alte 
legi vin să completeze cadrul juri
dic in care se realizează raporturile 
de muncă in Societatea noastră.

Garantarea materială, efectivă, a

Prof. univ. dr.
Aneta SPORNIC

adjunct al ministrului muncii

dreptului la muncă este însoțită, 
corelativ, de obligația tuturor per
soanelor apte de muncă de a desfă
șura o activitate utilă societății, din 
care să-și asigure mijloacele nece
sare întreținerii. La noi traiul para
zitar, exploatarea muncii altora sint 
interzise de lege, ele fiind în opo
ziție totală cu relațiile de producție 
socialiste, cu principiile fundamen

Ancheta „Scînteii" 
în 10 mari unități 

industriale
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HUNEDOARA

17000 tone metal 
peste prevederi

Siderurgiștii din marea cetate 
de foc a Hunedoarei se află din 
nou in primul plan al întrece
rii. Asigurînd funcționarea la 
parametri ridicați a agregatelor 
și instalațiilor, in perioada care 
a trecut de la începutul anului 
și pină acum oțelarii au furni
zat suplimentar beneficiarilor 
peste 17 000 tone de metal, 
ponderea avînd-o oțelul aliat și 
înalt aliat. La rîndul lor, lami- 
noriștii au pus la dispoziția in
dustriei constructoare de mașini 
și unităților din alte ramuri, 
peste sarcinile de plan, 50 000 
tone laminate finite, cantitate 
peste angajamentul asumat pe 
anul 1979. Creșterea producției 
fizice de laminate, care se da- 
torește îndeosebi perfecționării 
tehnologiilor de lucru și folosirii 
cu randament sporit a agregate
lor și instalațiilor de încălzire și 
prelucrare a lingourilor, blumu
rilor și țaglelor de oțel, s-a re
alizat în contextul unor preocu
pări susținute pentru prelu
crarea și valorificarea superioa
ră a metalului și a produselor 
secundare.

tale ale orinduirii noastre de repar
tiție după cantitatea și calitatea 
muncii prestate, de etică și echi
tate socialistă.

în anii construcției socialiste, 
odată cu crearea și dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui, au fost asigurate și condițiile 
pentru creșterea gradului de ocu
pare a populației apte de muncă, 
precum și pentru valorifica
rea superioară . a resurselor de 
muncă de care dispune socie
tatea. Astfel, in perioada 1950— 
1978, numărul locurilor de muncă a 
crescut cu 4 875 100, ajungîndu-se în 
prezent la un total al personalului 
muncitor de 7 milioane persoane. în 
acest fel, populația ocupată reprezin
tă astăzi 82 la sută din totalul resur
selor de muncă potențiale, România 
numărindu-se printre țările cu gra
dul cel mai înalt de ocupare a popu
lației. în continuare, așa cum prevede 
proiectul de Directive ale Congresu

IN CHECÎH UE TENIE AIESE DIN MINED SUM-PUHIICA
A IMAMI NUME CEAUSESCU, UN NOU MM

„Soluționarea problemei 
naționale in România''

în atmosfera de puternică însu
flețire patriotică cu care, de la un 
capăt la altul al țării, toți fiii ei, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, întîmpină, strins 
uniți în jurul Partidului Comunist 
Român, gloriosul jubileu — a 35-a 
aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația 
fascistă și Congresul al 
XII-lea al P.C.R. — dobîn- 
dește o profundă semni
ficație apariția volumului 
de texte alese „NICOLAE 
CEAUȘESCU — SOLUȚIO
NAREA PROBLEMEI NA
ȚIONALE ÎN ROMANIA".

într-adevăr, în constela
ția marilor cuceriri dobin- 
dite de poporul nostru în 
anii socialismului, la loc de 
frunte se ’ situează rezolva
rea revoluționară a proble
mei naționale și făurirea, 
pe această bază, a unității 
și prieteniei frățești a tu
turor oamenilor muncii, 
aceasta reprezentînd o stră
lucită victorie a partidului. 
Așa cum accentua tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, „Româ
nia se numără printre pu
ținele țări care au rezolvat 
într-un mod democratic, 
umanist problema națio
nală și tocmai aceasta ex
plică de ce întregul popor, 
inclusiv naționalitățile con
locuitoare, sprijină în în
tregime politica internă și 
externă a țării".

Textele incluse în volum 
reliefează pregnant rolul 
determinant al tovarășului 
Nieolae Ceaușescu atit in 
sintetizarea experienței do- 
bindite de partidul nostru in 
cursul deceniilor de luptă 
pentru eliberarea socială și 
națională, cit și in funda
mentarea teoretică și trans
punerea în viață a politicii 
naționale a Partidului Co
munist Român, caracteri
zată prin înaltă principia
litate revoluționară, de
mocratism consecvent și 
fermitate neabătută în promovarea 
principiilor umanismului socialist. 
Dezvoltind în spirit creator și îm
bogățind cu noi teze teoretice te
zaurul de idei al socialismului știin
țific, secretarul general al partidului 
are un aport original de mare preț în 
definirea orientărilor fundamentale, 
premiselor social-istorice și modali
tăților practice de abordare a pro
blemei naționale în etapele succesi
ve de evoluție ale societății româ
nești.

Profunzimea analizei acestei pro
blematici de mare complexitate, pre
cizarea concluziilor ce se desprind 
din modul cum au fost do'bîndite în-

les muncitorii din primul 
schimb. Ieri la întreprin
derea „Automatica" din 

Capitală
Foto : E. Dichiseanii

lui al XII-lea al partidului, pentru 
acoperirea necesarului de personal al 
economiei naționale, in perioada 
1981—1985 se va asigura formarea 
profesională a unui număr de 
1 750 000 muncitori calificați și 300 00) 
tehnicieni, maiștri, ingineri și alte 
cadre de specialitate.

Modificări esențiale, calitative, s-au 
produs în anii construcției socialiste 
în însăși structura forței de muncă 
ocupate, modificări determinate de 
schimbarea structurii economiei na
ționale. Ca urmare a procesului in
tens de industrializare socialistă a ță
rii, s-a produs o schimbare radicală 
în raportul dintre populația ocupată 
in industrie, față de cea ocupată în 
agricultură. Dacă in 1950 populația 
care lucra în agricultură reprezenta 
74.1 la sută din totalul populației 
ocupate în economia națională, in 
1978 ponderea acesteia a scăzut la
(Continuare in pag. a Il-a) 

făptuirile cu care pe drept cuvînt 
ne mîndrim,- bogăția ideilor de im
portanță programatică, clarviziunea 
și spiritul de largă perspectivă' 
in jalonarea principalelor direcții de 
acțiune pentru continua intărire a 
prieteniei și unității frățești dintre
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Soluționarea 
problemei 
naționale 
in România
WtTURA POtrnCÂ

poporul român și naționalitățile con
locuitoare conferă volumului o deo
sebită valoare principială și practică, 
întregul său conținut constituindu-se 
intr-un îndreptar sigur pentru orga
nizațiile de partid, pentru toate or
ganismele social-politice cărora le 
revin răspunderi și atribuții în acest 
domeniu.

Volumul reliefează consecventa cu 
care partidul nostru pornește în po
litica sa națională de la realitățile 
istorico-sociale specifice României 
ca stat național unitar, de la fap
tul că în cursul secolelor s-au sta
tornicit pe aceste meleaguri, ală
turi de români, populații de alte na

Pe marginea proiectului de Directive

Certitudinea- 
sentimentul 

care încălzește inima 
și înaripează gîndul

într-o lume măcina
tă de conflicte sociale 
și politice, minată de 
o prelungită criză e- 
conomică, înspăimin- 
tată de spectrul po
luării, într-o lume 
aflată in situația, pa
radoxală. a ucenicului 
vrăjitor care a declan
șat forțe ce-i scapă 
controlului, devenind 
amenințătoare, nevoia 
de certitudine a omu
lui, vie in orice 
împrejurări, devine o 
dimensiune sufleteas
că esențială, mai mult, 
o condiție sine qua 
non a însăși supravie
țuirii omului. Urmă
rim istoria curentă nu 
din simpla dorință de 
informare, nici din în
clinații cancaniere ori 
din capriciul orgoliu
lui partizan, ci din ne
voia vitală de certitu
dini, spunea, intr-un 
interviu, Andre Mal- 
raux, o conștiință atit 
de vie a frămîntatului 
nostru veac. într-un 
context de ...„criză, 
plinset mondial", cum 
ar fi zis Bacovia, măr
turisim sentimentul 
tonic ce ne-a cuprins 
la lectura proiectu
lui de Directive ale 
Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist 
Român cu privire la 
dezvoltarea economi- 
co-socială a României 
în cincinalul 1981— 

1985 și orientările de 
perspectivă pînă in 
1990. Acest document 
fundamental al epocii 
pe care o parcurgem, 
întemeiat științific, 
pe baza capacității 
materiale și umane de 
care dispunem, schi
țează un tablou im
presionant al Româ
niei de mîine, menită 
să strălucească intre

însemnări de
Pompiliu MARCEA

națiunile civilizate ale 
omenirii contempora
ne. N-am fost nici
odată o fire defetistă 
sau pesimistă, dar nici 
nu m-am îmbătat cu 
apă rece și n-am ținut 
trenă credulității nai
ve. Pe cit am putut 
am îndepărtat de la 
mine ispita convinge
rilor nesupravegheate 
rațional, căci, cum se 
știe, somnul rațiunii 
naște monștrii. Dar 
atunci cînd vedem, 
sub ochii noștri, inâl- 
țindu-se edificii gran
dioase ale civilizației, 
cînd ne-am obișnuit 
să zidim ceea ce pro
iectăm. atunci demo
nul neîncrederii, care 
dă ocol atitor sceptici, 
n-are loc să se cuibă
rească pentru că este

ționalități — maghiari, germani, sirbi, 
evrei etc.

Pe baza unei ample treceri în re
vistă a principalelor momente din 
istoria patriei, volumul ilustrează a- 
devărul de necontestat că de-a lun
gul veacurilor — în pofida politicii de 

învrăjbire națională și a 
oțițării manifestărilor șovi
ne de către clasele exploa
tatoare — între oamenii 
muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități s-au dezvoltat relații 
de strînsă frăție si colabo
rare, destinele lor s-'au îm
pletit indisolubil, ceea ce a 
avut drept rezultat pe plan 
economic dezvoltarea forțe
lor de producție, progresul 
general al teritoriului locuit 
în comun, iar pe plan po
litic — unirea forțelor pro
gresiste în lupta împotriva 
asupririi, pentru dreptate 
socială.

înfrățiți în muncă si 
idealuri, fiii acestui pă- 
mint, indiferent de limba 
ce o vorbeau, au acționat 
umăr lingă umăr în marile 
răscoale țărănești, în eroi
cele lupte revoluționare ale 
proletariatului din perioada 
interbelică, în rezistența 
patriotică antifascistă, în 
înfăptuirea glorioasei insu
recții din august 1944, în 
lupta pentru cucerirea pu
terii politice și economice, 
precum și în opera de edi
ficare a noii orînduiri so
ciale.

Folosind exemple suges
tive din realitățile întîlnita 
cu prilejul vizitelor de lu
cru efectuate în diferite ju
dețe ale tării, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu reliefea
ză concluzia însufletitoare 
că în tot ce s-a înfăptuit în 
tara noastră dealungul ani
lor de construcție socialistă, 
în întreaga dezvoltare eco
nomică și socială a patriei, 
este încorporată munca tu
turor cetățenilor tării, fără 

deosebire de naționalitate, care fău
resc pe pămîntul României viitorul 
lor comunist.

Pornind de la principiile generale 
ale socialismului științific aplicate 
creator în funcție de particularitățile 
specifice societății românești, volu
mul definește coordonatele funda
mentale ale soluționării revoluționare 
a problemei naționale in România, ale 
asigurării deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor țării, indiferent 
de naționalitate. Astfel se relevă că

Tudor OLARU
(Continuare în pag. a IV-a)

respins de evidența 
realității robuste, im
punătoare. Un străin 
care revenea în Româ
nia după zece ani, 
prin urmare după spa
țiul a două cincinale, 
mi-a mărturisit, zilele 
trecute, surpriza și ad
mirația de a fi rein- 
tilnit o țară schimba
tă radical, din teme
lii. o adevărată cita
delă industrial-agrară, 
în care totul se con
struiește pentru om, 
într-un climat de în
credere și solidaritate 
națională, de hotărîre 
fermă în ridicarea 
permanentă a nivelu
lui economic și spiri
tual al patriei. Poate 
noi înșine, martori 
zilnici ai înfăptuirilor 
zilnice, nu înregistrăm 
pe retină ritmul 
schimbărilor, așa cum 
părinții, de pildă, nu 
observă cum cresc, 
sub ochii lor, copiii 
lor. pe care-i cred 
toată viața mititei și 
fragili.

Dar fiecare dintre 
noi, revăzînd, la inter
vale mai largi, locuri 
vechi, să spunem satul 
natal, pentru cei ce 
sîntem fii ai satelor, 
nu se poate să nu fim 
surprinși, uneori uluiți, 
de noua realitate a
(Continuare 
în pag. a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Schimbări profunde în structura 

populației ocupate

Majorarea retribuției personalului

muncitor

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Analiza temeinică,

măsuri corespunzătoare

de bază și a consiliului oamenilor 
muncii toate aspectele constatate 
și măsurile adoptate. De asemenea, 
a fost chemat în fata secretariatu
lui comitetului municipal de 
partid tov. Mihai Avram, directorul

I.C.S.A.P. Suceava, cerindu-i-se să 
exercite un control mai exigent asu
pra activității desfășurate in uni
tatea de care răspunde, să4 acționeze 
mai energic pentru prevenirea și ' 
sancționarea abaterilor.

Răspunzind unei scrisori adresate 
conducerii partidului nostru de că
tre Viorel Iuga, din Hunedoara, 
referitoare la repararea locomoti
velor diesel hidraulice din dotarea 
Combinatului siderurgic Hunedoa
ra, Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor precizează ur
mătoarele : în vederea rjdicării ca
lității reparațiilor, Centrala mecani
că de material rulant a repartizat 
întreprinderilor din subordine repa
rarea anumitor tipuri de locomoti
ve : întreprinderea mecanică de 
material rulant Brașov repară loco
motive diesel hidraulice de puteri 
începînd de la 180 CP pînă la 
450 CP, cea din Cluj-Napoca de la 
450 la 1 250 CP, iar cea din Craiova 
— locomotive electrice și diesel 
electrice. Locomotivele din dotarea 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
la care se referă autorul scrisorii, 
fiind de puteri de 700—1 250 CP, pot 
fi reparate numai la întreprinderea 
din Cluj-Napoca.

în răspuns se arată că numărul 
reparațiilor efectuate la locomotive 
în termen de garanție pe primul 
trimestru al anului 1979 a scăzut la 
4 față de 13, cite s-au înregistrat în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Considerăm că rezultatele 
trebuie îmbunătățite pînă la elimi

narea completă a cauzelor care 
conduc la defecțiuni in termenele 
de garanție, datorate reparațiilor 
calitativ necorespunzătoare. Tot
odată, se arată că întreprinderea 
mecanică de material rulant Cluj- 
Napoca a intimpinat și întîmpină 
și in prezent greutăți in ce privește 
aprovizionarea cu piese de schimb 
pentru motoare, in special cele 
care se livrează de către întreprin
derile care aparțin de M.I.C.M. : 
semicuzineți, segmenți, pulveriza- 
toare pentru injectoare, elemenți, 
pompe de injecție, pistoane, chiu- 
lase, supape și altele.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
calității reparațiilor, s-au luat o 
serie de măsuri : dezvoltarea în
treprinderii mecanice de mate
rial rulant Cluj-Napoca în ve
derea creșterii numărului de re
parații de locomotive.; asimila
rea fabricării pieselor de schimb 
deficitare care se obțin în prezent 
de la M.I.C.M. ; urmărirea atentă a 
comportării motoarelor reparate pe 
standuri de probă, remedierea tutu
ror deficientelor care apar la proba 
motorului pe stand ; îmbunătățirea 
aprovizionării cu materiale și piese 
care să conducă la reparații ritmice 
și de calitate.

Decizia ilegală a fost anulată
Un grup de oameni ai muncii de 

la întreprinderea de produse elec
tronice și electrotehnice „Electro- 
Argeș" au trimis C.C. al P.C.R. o 
scrisoare in care sesizau că încă 
din primele zile ale acestui an con
ducerea Întreprinderii a elaborat a- 
numite decizii contrare legilor noas
tre. Este vorba de condiționarea 
admiterii la examenul de promo
vare în categoriile 4, 5, 6, de rezol
varea unei probleme din planul 
tehnic al întreprinderii sau reali
zarea unor invenții, inovații sau ra
ționalizări. Desigur,' este îndreptă
țită cerința de a avea o foarte bună 
pregătire profesională, se arată în 
sesizare, dar de aici și pină la a fi 
obligat să devii inventator este o 
cale ceva mai lungă, ce nu stă la 
îndemîna oricui. De fapt, această 
hotărîre, la care ne-am referit — 
pentru că decizia a fost dată de 
C.O.M. — este urmarea unei alte 
„inovații" a conducerii întreprin
derii noastre, pusă in practică din 
primăvara lui 1977. De atunci s-a 
Introdus un test pentru cei ce se 
prezentau la examenul de promo
vare a unei trepte cu niște proble
me mai mult de perspicacitate decît 
de meserie, pe care, dacă nu le re

zolvai, nu puteai să te prezinți Ia 
examenul de promovare a unei 
trepte. Așa se face că mai bine de 
jumătate din candidați au căzut la 
test, nu la examenul profesional, 
în încheierea scrisorii, semnatarii 
solicitau analizarea situației și lua
rea unor măsuri conforme cu lega
litatea socialistă.

în răspunsul Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R. se subliniază 
că sesizarea este întemeiată. în dis
cuțiile purtate cu tov. Țița Victo
ria, secretara comitetului de partid 
și președinta C.O.M., Rouă Gheor- 
ghe, președintele comitetului sindi
catului, Nicolae Vaideescu, di
rectorul întreprinderii, s-a de
monstrat că măsura luată nu a fost 
legală. în mod greșit, serviciul or
ganizarea producției și a muncii a 
elaborat o astfel de circulară care 
a fost semnată de conducerea uni
tății, fără însă a fi studiată te
meinic.

în urma măsurilor luate, direc
torul’ unității a anulat circulara și 
testele, urmînd ca toți muncitorii 
care au depus cereri de promo
vare în categorii superioare să sus
țină examenul fără alte condițio
nări decit cele prevăzute de lege.

circa

1950 1978 1985

Graficul înfățișează creșterea ponderii populației 
care lucrează în industrie și în celelalte ramuri 
neagricole în totalul populației ocupate in econo

mia națională

• De circa 3,5 ori a crescut numărul locu
rilor de muncă în perioada 1950—1978.
• în prezent, 82 la sută din totalul popu

lației apte de muncă lucrează în activități 
productive, România situîndu-se printre țările 
cu cel mai ridicat grad de folosire a forței 
de muncă.
• De aproape 3 ori a sporit din 1950 pînă

Graficul reprezintă creșterea — in lei — a retri
buției medii nominale nete în perioada 1950—1978 
și — in procente — a retribuției medii reale pre

văzute pentru perioada 1981—1985

în 1978 ponderea celor ce lucrează în indus
trie, din totalul populației ocupate. în aceeași 
perioadă, a scăzut de peste 2 ori ponderea 
celor ocupați în agricultură.
• Astăzi, 83,7 la sută din totalul muncito

rilor sînt muncitori calificați. Cea mai dinami
că creștere o înregistrează numărul muncito
rilor cu înaltă calificare.

Atitudine fermă împotriva

abaterilor
Pentru apărarea avutului obștesc

într-o scrisoare adresată secreta
rului general al partidului nostru 
se arăta că in activitatea complexu
lui de laboratoare ale întreprinderii 
comerțului de stat alimentație pu
blică Suceava se manifestă serioase 
neajunsuri privind organizarea și 
desfășurarea muncii, respectarea re
țetelor de fabricație a produselor, 
apărarea integrității avutului ob- 

' ștesc, etica lucrătorilor, disciplina 
lor.

Comitetul județean Suceava al 
P.C.R. informează că sesizarea a 
fost verificată de un colectiv 
de activiști ai consiliilor de con
trol muncitoresc județean și muni
cipal. împreună cu cadre de răs
pundere de la inspecția comercială 
județeană, corpul unic de control 
financiar intern și de la miliție. 
S-a constatat că afirmațiile din 
sesizare corespund realității. Șe
ful complexului de laboratoa
re. Dumitru Botez, nu s-a ocu
pat de organizarea și desfășu
rarea în bune condiții a activi
tății secțiilor, nu a urmărit îndea
proape și nu a verificat modul în 
care se respectă rețetele de fabri
cație, nu a manifestat suficientă 
exigentă pentru introducerea și 
menținerea ordinii și disciplinei in 
rîndul lucrătorilor, tolerind o serie

Invitație la băile 
termale 

Boghiș-Sălaj
Stațiunea balneară Boghiș din 

județul Sălaj este din ce in ce 
mai căutată in acest sezon esti
val de tot mai mulți turiști ro
mâni și străini pentru calitățile 
excepționale ale apei sale ter
male.

Stațiunea asigură un confort 
sporit și tratament balnear' în tot 
timpul anului.

In fotografia alăturată : Căsu
țele de vacanță din stațiune.

IAȘI : Se extinde 
și se modernizează 
rețeaua comercială 
în județul Iași, rețeaua co

merțului socialist se află in con
tinuă dezvoltare. In municipiul 
Iași, în orașele Pașcani, Hîrlău, 
Tirgu Frumos, precum și in nu
meroase comune, au fost date in 
folosință noi magazine in ca
drul unor complexe comerciale 
și in spatiile de la parterul noi
lor blocuri de locuințe. Numărul 
unităților de desfacere de stat 
și cooperatiste a trecute in pre
zent de 2 300. Printre cele mai 
reprezentative unități comercia
le ieșene se află impunătorul 
magazin „Moldova" și hala cen
trală agroalimentară din Iași, 
care pun la dispoziția cetățeni
lor cele mai bogate și variate 
sortimente de mărfuri alimen
tare și nealimentare. Utile prin 
amplasare și bine aprovizionate 
sînt și unitățile din complexul 
hotelier .,Traian", supercomple- 
xele „Copou" și „Stejar", maga
zinele cu autoservire „Unic" din 
Piața Unirii, cele de la Podu 
Roșu și de pe străzile Cuza 
Vodă, Ștefan cel Mare. Costache 
Negri și altele din Iași, precum 
și alimentara cu autoservire 
„Crinul" din Pașcani, magazine
le alimentare și de îmbrăcămin
te și încălțăminte din Tirgu 
Frumos, popasurile turistice 
„Poieni", „Trei iazuri", „Codrii 
Pașcanilor" și altele. Acestora Ii 
s-a adăugat recent un nou 
complex al cooperației de con
sum la Valea Lupului de lingă 
Iași. Alte unități noi s-au des
chis in cartierele Alexan
dru cel Bun și Dacia. (Manole 
Corcaci). 

de abateri ale acestora. De aseme
nea, nu a luat măsuri ferme îm
potriva celor care au săvirșit aba
teri sau pentru prevenirea lor și 
nu a informat în toate cazurile 
conducerea întreprinderii, manifes- 
tind o atitudine de împăciuitorism, 
în referatul de cercetare se preci
zează că tolerarea abaterilor se da
torează și faptului că D. Botez „be
neficiază în permanență de mici 
atenții din partea angajaților".

în referat se arată că de mai 
multă vreme Mihai Buțincu, in
spector de personal și învățămînt al
I.C.S.A.P.  Suceava, obișnuiește să 
ceară și chiar să ia unele produse 
de la bucătăria unor unități de ali
mentație publică din municipiu, cu 
sau fără voia personalului. Aseme
nea apucături sînt incompatibile cu 
calitatea sa de secretar al organiza
ției de partid din întreprindere și 
de inspector de personal și învăță- 
mînt. în încheierea notei de 
cercetare se subliniază că au 
fost înlocuiți din funcție D. Botez, 
șeful complexului de laboratoare, 
și inspectorul Mihai Buțincu ; de 
asemenea, au mai fost sancționați 
o seamă de lucrători ai întreprin
derii care s-au făcut vinovați de 
diferite abateri. Au fost discutate 
în adunarea generală a organizației

■ ■■■■■■■■■
Cooperația meșteșugărească și coo

perația de consum din Vrancea se 
numără printre unitățile prestatoare 
fruntașe pe tară. Dovadă sînt nume
roasele titluri și diplome pe care a* 
cestea le-au obținut în ultimii ani 
în intrecerea socialistă. Și totuși, lo
cuitorii Vrancei, în special cei de la 
sate, au încă suficiente motive să 
nu fie mulțumiți de organizarea ser
viciilor. Iată, mai întîi. cite va date 
generale despre situația din satele 
vrîncene :

• deși anual se vtnd în satele 
vrîncene mii de aparate electrice (te
levizoare. aparate de radio, frigidere, 
aspiratoare, mașini de spălat ș.a.l. in 
nici o comună nu este asigurată în
treținerea lor în perioada de garan
ție ;
• deși, în medie, fiecărei comune 

îi revin cite 10 unități prestatoare de 
servicii, in aproape două treimi din 
cele 59 de comune ale județului nu 
sint asigurate incă cele trei unități 
de bază : croitorie — frizerie — ciz
mărie ; din această cauză, ori de cite 
ori trebuie să se tundă sau să-și re
pare pantofii, majoritatea sătenilor 
trebuie să meargă la oraș.

Dar să vedem, dincolo de aceste 
date generale, situația concretă a 
serviciilor publice din citeva comune.

...Comuna Măicănești. Comună 
mare, frumoasă, cu peste 8 000 locui
tori. Aici funcționează 20 unități de 
servire de cele mai diferite profiluri.

— Totuși, un lucru continuă să fie 
incă nerezolvat la noi — ne spu
nea Costache Dobra, primarul co
munei. în fiecare an, peste 500 
dintre sătenii comunei iși cumpără 
diverse bunuri de folosință îndelun
gată. dar cind acestea se defectează 
trebuie luate in brațe și duse la oraș. 
Deși avem in comună atelier spe

La stația de utilaj transport Iași 
nu domnesc spiritul gospodăresc, 
ordinea și grija pentru păstrarea, 
întreținerea și folosirea corespun
zătoare a parcului de mașini și 
utilaje — se arăta intr-o scrisoare 
primită la C.C. al P.C.R. Mașinile 
stau în parc, părăsite, tamponate, 
fără uși, fără geamuri, fără roți, 
descompletate. în scrisoare se 
arăta că un număr de 30 de 
DAC-uri, Roman Diesel de 6,5 tone 
și 8 autobetoniere, care nu au efec
tuat nici jumătate din norma de 
lucru, stau și nu aduc venit de nici 
un leu pe zi. Este destul să intri 
în garaj ca să-ți dai seama că 
proasta gospodărire, lipsa de’ grijă 
față de bunurile obștești domnesc 
aici ca la ele acasă. Peste tot vezi 
cauciucuri aruncate la întîmplare, 
lemne, cabluri, obloane îndoite, bu
căți de fier și altele. Pe cei din 
conducerea unității nu-i doare ini
ma de ceea ce se întîmplă. Directo
rul, Iuliu Ilea. și inginerul-șef, Pe
tru Iliescu, sînt ca și absenți — cu 
toate că remunerația o primesc 
întreagă, lună de lună. Cind ajun
gem la ei cu vreo problemă, nici 
nu stau de vorbă cu noi, nu ne 
ajută cu un cuvint bun.

Răspunsul Comitetului județean 
Iași al P.C.R. este întocmit de 
Trustul de construcții Iași. Se 
arată din capul locului că de
ficiențele sesizate șînt în to
talitate reale, fapt constatat și de 

cializat pentru televizoare și aparate 
de radio (al cooperației de consum), 
acesta nu are dreptul să facă repara
țiile în perioada de garanție. Și 
astfel, pentru înlocuirea unei banale 
siguranțe sau a unei rezistente, omul 
trebuie să bată drumul cale de 50 de 
kilometri, pînă la Focșani, la .singu
rul atelier (al cooperației meșteșu

GARANȚII... NEGARANTATE
Supunem atenției conducerii CENTROCOOP 
concluziile unei anchete privind repararea 
obiectelor de folosință îndelungată în satele 

județului Vrancea

gărești — n.n.) autorizat pentru re
parații în perioada de garanție.

...Comuna Slobozia Ciorăști. Una 
din cele 8 comune vrincene in care 
nu este asigurat incă nici unul din 
cele trei servicii de bază : croitorie 
— frizerie — reparații încălțăminte.

— Noi am vrut să organizăm in 
comună asemenea servicii — ne 
spune Cornelia Costin. președinta 
cooperativei de consum locale, dar 
nu am avut utilajele necesare cu 
care să dotăm unitățile de profil. 
Pentru croitorie, de exemplu, am gă
sit un meseriaș localnic, dar ne-a 
trebuit și o mașină de cusut. Or. 
cooperativa noastră, deși a avut si 
are și acum bani pentru procurarea 
mașinii (fie de la magazinul din co
mună, fie de la fabrica producătoa- 

comisia de control a Consiliului 
central de control muncitoresc al 
activității economice și -sociale, la 
începutul acestui an. Pentru nere
gulile constatate, ing. Iuliu Ilea a 
fost destituit din funcția de direc
tor al S.U.T., iar ing. Petru Ilies
cu a fost sancționat. Totodată, s-a 
organizat prelucrarea sesizării in
tr-o ședință a consiliului oame
nilor muncii al unității, stabilin- 
du-se măsuri de remediere a celor 
constatate. . Sesizarea a constituit 
subiect de analiză și în consiliul 
oamenilor muncii al trustului.

Desigur, atit s-a putut face de 
către Trustul de construcții Iași. 
Dar scrisoarea a fost trimisă spre 
soluționare comitetului județean 
de partid, care avea posibilitatea 
unei investigații mai largi și a 
luării unor măsuri mai ample în 
ce privește activitatea organizației 
de partid, a comuniștilor din în
treprindere. Ca să nu mai vorbim 
de calitatea controlului de partid 
ce s-a exercitat, dacă intr-adevăr 
s-a efectuat, de responsabilitatea 
activiștilor care au îndrumat mun
ca in unitate, de concluziile de or
din general ce se puteau trage. 
Iată de ce, odată cu vizarea refe
ratului întocmit dă trust, s-ar fi 
cuvenit și completarea lui cu ase
menea probleme, rămase, deocam
dată, doar niște semne de în
trebare.

Neculai ROȘCA

re), nu am putut s-o cumpărăm. Fo
rul nostru tutelar — Uniunea jude
țeană a cooperației de consum — 
ne-a comunicat că avem dreptul să 
cumpărăm doar mașini uzate, care 
nu mai sint de folos în producția de 
serie.

în satele vrîncene s-au înfiin
țat în ultimii trei ani 87 unități de

croitorie, frizerie și cizmărie. To
tuși. rețeaua județeană cu asemenea 
ateliere, care ar trebui să funcțio
neze practic în toate comunele — 
conform programului de extindere a 
serviciilor publice aprobat de condu
cerea superioară de partid — nu a 
crescut în realitate decit cu... 13 uni
tăți, centru că intre timp alte 74 
s-au desființat.

— înlăturarea anomaliilor sesizate 
— ne-a declarat în finalul anchetei 
noastre loan Ioanovici. președintele 
Uniunii județene a cooperației de 
consum — depinde atit de noi. cit si 
de sprijinul forului tutelar — 
CENTROCOOP. Astfel. în legătură 
cu repararea aparatelor electrice, 
în general a bunurilor de folosință 
îndelungată, noi sintem gata oricînd

Proiectul de Directive ale Congresului al Xll-lea al partidului 

prevede:
• Din populația ocupată în economia na

țională, de aproape 11,5 milioane locuitori, 
circa 78 la sută va lucra în 1985 în sectoarele 
neagricole și aproximativ 22 la sută în agri
cultură. în cadrul sectorului neagricol, indus
tria, construcțiile și transporturile vor repre
zenta aproape 74 la sută, învățămîntul, cul
tura, știința și sănătatea — peste 10 la sută,

iar serviciile și alte activități — circa 16 la 
sută.
• Se estimează că în anul 1990 România 

va avea o populație de circa 25 milioane de 
locuitori. Populația ocupată în activitatea e- 
conomico-socială va fi de 11,8—12,0 milioa
ne, din care : 52 la sută în industrie și con
strucții, 15 la sută în agricultură și 33 la sută 
în celelalte sectoare.

Munca
(Urmare din pag. I)
33,5 la sută, crescînd în mod cores
punzător ponderea populației ocu
pate în industrie și în celelalte ra
muri neagricole. Potrivit prevede
rilor proiectului de Directive ale 
Congresului al Xll-lea al partidului, 
pină în 1985, populația ocupată în 
sectoarele neagricole urmează să 
crească la circa 78 la sută, și 
numai aproximativ 22 la sută 
din populația ocupată în economia 
națională va lucra în agricultură. în 
1990, acest procent va fi de numai 
15 la sută.

Semnificativă pentru direcțiile noi, 
moderne, ale dezvoltării industriei 
noastre, este structurarea pe meserii 
a forței de muncă și repartizarea ei 
pe ramuri ale industriei. Se poate 
observa creșterea ponderii lucrătorilor 
ocupați în ramurile prelucrătoare ale 
industriei, ramuri care cer o califi
care superioară și care asigură o uti
lizare superioară a timpului de mun
că. Aceste modificări în structura 
forței de muncă au avut efecte po
zitive asupra întregii economii na
ționale, asupra eficienței utilizării 
resurselor de muncă disponibile, a 
veniturilor bănești ale populației. In 
general, față de agricultură, indus
tria asigură o productivitate a mun
cii de 2 ori mai mare, prin utiliza
rea mai intensă a timpului, prin ca
lificarea superioară pe care o im
pune.

Modificările calitative în structura 

B O ■ ■ B ■
să preluăm la sate întreținerea lor 
în perioada de garanție. întărind 
forța de muncă, am putea organiza 
17 unități intercomunale capabile să 
asigure repararea aparatelor direct 
la domiciliul clientilor din comuna 
de reședință și din alte 2—3 comune 
apropiate. In privința dotării cu mi
nimum de utilaje a celor trei cate
gorii de unități de bază de la 
sate : croitorife — frizerie — cizmă
rie, am depus in fiecare an la 
CENTROCOOP necesarul de mașini 
și materiale, dar nu a fost ono
rat decit parțial. De mai bine de 
trei ani. de exemplu, nu ni s-a re
partizat pentru cele 59 de comune 
ale județului nici o mașină de cusut, 
am primit doar trei aparate de tuns 
și extrem de puține calapoade. în ce 
privește asigurarea eficienței econo
mice a serviciilor de primă necesita
te. aceasta depinde în exclusivitate 
de noi. Pornind de la analiza efec
tuată de secretariatul comitetului ju
dețean de partid, lucrăm în prezent 
la un studiu cu două etape de apli
care. una în semestrul II al acestui 
an și a doua în semestrul I din anul 
următor, prin care să asigurăm in 
toate comunele funcționarea servi
ciilor pe baze eficiente.

Mihai IONESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

P. S. Prezentîn d conducerii 
CENTROCOOP constatările noastre 
din județul Vrancea — constatări 
care au un caracter mai general, ele 
regăsindu-se și în alte județe din 
tară — am fost asigurați că vor fi 
analizate, urmînd a ni se comunica 
măsurile stabilite.

ii cheamă pe om
forței de muncă sînt atestate și de 
schimbarea raportului între muncito
rii calificați și necalificați, precum 
și de ponderea cadrelor cu pregătire 
medie și superioară în totalul resur
selor de muncă. Astfel, ponderea 
muncitorilor calificați a ajuns în 
1978 la 83,7 la sută. Cadrele cu stu
dii medii reprezentau 17,7 la sută in 
1978, față de 10.4 la sută in 1958, 
iar cele cu studii superioare 8,6 la 
sută, față de 5,4 la sută. Extinderea 
mecanizării și automatizării, intro
ducerea unor tehnologii noi au ce
rut și cer muncitori cu nivel de ca
lificare mai ridicat, capabili să 
mînuiască tehnica nouă. Numai în
tr-o perioadă'de 10 ani (1968—1978), 
numărul muncitorilor cu o înaltă ca
lificare, respectiv cu categoriile 5 și 
6 de încadrare, a crescut astfel: in 
chimie de 3,7 ori, in industria con
strucțiilor de mașini de 3 ori, în si
derurgie de 2,3 ori.

Forța de muncă necesară este 
pregătită prin cursuri de calificare, 
școli profesionale, licee, facultăți, 
corespunzător cu nevoile cantitati
ve și calitative ale dezvoltării, în per
spectivă, a economiei naționale. Pro
bleme deosebite se pun însă in ce 
privește utilizarea rațională a aces-' 
tor cadre, in primul rînd în dome
niul pentru care s-au pregătit, deci 
în raport cu nevoile pentru care 
societatea a făcut investiții, su- 
portind toate cheltuielile legate de 
această calificare. De asemenea, se 
impune valorificarea superioară a 
cunoștințelor lor în scopul nemijlo
cit al creșterii producției de bunuri 
materiale și spirituale. Utilizarea 
unui număr însemnat de cadre în 
activități neproductive sau indirect 
productive reprezintă o risipă de 
muncă socială, o frină în calea dez
voltării mai rapide a economiei na
ționale. Tot astfel, utilizarea unui 
număr încă apreciabil de muncitori 
necalificați este o mare risipă, mai 
ales în perioada actuală, cind in mai 
multe ramuri se înregistrează un de
ficit de forță de muncă.

Calea principală de obținere a 
sporului producției necesare satisfa
cerii nevoilor societății noastre este, 
in etapa actuală, creșterea producti
vității muncii. Or, forța de muncă 
este cu atit mai productivă, cu cît 
are o calificare mai înaltă și valo
rifică superior cunoștințele profe
sionale dobindite. în strînsă le
gătură cu această necesitate

Măsuri pentru valorificarea borcanelor goale 
de la populație

De la Centrala pentru valori
ficarea ambalajelor sintem in
formați că în urma recentului 
Decret care a majorat pre
țul de achiziție de Ia popu
lație a borcanelor goale, in 
medie, cu 80 la sută, activitatea 
de preluare a respectivelor am
balaje a cunoscut o simțitoare 
extindere. Astfel, în afara 
centrelor de achiziții I.C.V.A., 
primesc borcane — la schimb 
sau contra cost — toate ma
gazinele alimentare, I.L.F. și 

obiectivă, în tara noastră s-a 
organizat un sistem de perfecțio
nare continuă a pregătirii profesio
nale la toate nivelurile, menit să asi
gure improspătarea cunoștințelor in 
raport cu tot ce apare nou in dome
niul respectiv. în vederea utilizării 
tuturor pîrghiilor care să stimuleze 
interesul pentru o calificare supe
rioară au fost aduse îmbunătățiri și 
în sistemul de retribuire. Acestea se 
referă la o creștere a diferențelor de 
retribuție între categorii și între 
treptele aceleiași categorii, la intro
ducerea unei categorii în plus pentru 
toate rețelele tarifare care se aplică 
la diverse meserii, creșterea substan
țială a retribuției muncitorilor spe
cialiști. introducerea unei gradații în 
plus la toate funcțiile de specialitate 
și alte măsuri care se vor aplica 
odată cu majorarea retribuțiilor in 
etaoa a Il-a ce va începe la 1 au
gust a.c.

Organizarea și urmărirea atentă a 
desfășurării întregului sistem de re
ciclare a cadrelor, potrivit prevede
rilor Legii nr. 2/1971, constituie o ne> 
cesitate stringentă în etapa actuală, 
care condiționează in mare .măsură 
îndeplinirea obiectivelor pe care tre
buie să le înfăptuim in acest cinci
nal și în cel viitor. în perioada 1971— 
1975 s-a realizat cuprinderea in 
cursurile de perfecționare a circa 10 
milioane cadre, iar în cincinalul ac
tual sînt prevăzute aproape 9 milioa
ne. în continuare. în perioada 1981— 
1985, se va asigura reciclarea tuturor 
categoriilor de cadre din economie, 
știință, cultură, din întreaga viată 
socială, la toate nivelurile. Se impu
ne ca desfășurarea acestor cursuri de 
perfecționare să fie controlată mai 
atent, asigurîndu-li-se un conținut 
corespunzător exigențelor moderni
zării economiei și deci o eficiență 
mai ridicată.

Folosirea cit mai deplină și calita
tiv superioară a potențialului de for
ță de muncă de care dispune econo
mia națională este in același timp 
hotăritoare pentru utilizarea eficien
tă a bazei tehnico-materiale create in 
anii construcției socialiste, pentru 
care s-a alodat un mare volum de 
investiții. Efortul întregii noastre na
țiuni in năzuința ei spre o dezvol
tare economică mai accentuată, mai 
modernă și mai eficientă, repre
zintă garanția asigurării independen
tei și suveranității statului nostru, a 
progresului și prosperității întregului 
popor.

Gostat care desfac mărfuri 
ambalate in borcane, precum 
și magazinele cooperației de 
consum. Pentru borcanele co
lectate prin organizațiile de 
pionieri și U.T.C. din școli, 
precum și prin organizațiile de 
femei din municipii și orașe, 
preluarea borcanelor se face prin 
grija și cu mijloacele de trans
port ale întreprinderilor județe
ne I.C.V.A. și a municipiului 
București. (I. Mihai).
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Trebuie să se treacă cu hotărîre la organizarea procesului de producție 
astfel incit să permită trecerea la lucrul la mai multe mașini a unui număr 
tot mai mare de oameni ai muncii. în fiecare unitate să se ia măsuri 
hotărîte pentru ca procesul de trecere la lucrul la mai multe mașini 
să se realizeze într-o perioadă scurtă în toate unitățile, în întreaga țară!

NICOLAE CEAUȘESCU

ACEEAȘI ÎNTREPRINDERE, ACELEAȘI CONDIȚII TEHNICE,

DOUĂ IMAGINI, DOUĂ ATITUDINI DIFERITE: Omul și mașina...

...și un om ia două mașini

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București s-a întocmit un amplu program de măsuri 
pentru extinderea lucrului la mai multe mașini. Dar deocamdată mai pot fi întîlnite astfel de Imagini...

In această acțiune de mare importanță și actualitate 
pentru creșterea productivității muncii s-au obținut rezultate bune 
in multe întreprinderi, dur ritmul și proporțiile in care se extinde 
nu corespund cerințelor și posibilităților întreprinderilor noastre

S-a subliniat in repetate rinduri în docu
mentele de partid, în cuvîntârile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu faptul câ, drept urmare 
a investițiilor făcute, economia noastră na
țională dispune azi de o uriașă avere mate
rializată in mașini, utilaje și instalații, mare 
parte din ele puse în funcțiune în Ultimii 
ani, deci de înaltă tehnicitate. Așa cum 
e-a remarcat de atitea ori și cum se mențio
nează în proiectul de Directive ale Congre
sului al Xll-lea al P.C.R., trecerea la o nouă

calitate în industrie, la o activitate tot mai 
eficientă impune, între altele, folosirea de
plină a tuturor fondurilor fixe din economie. 
Iar una din acțiunile de mare actualitate 
pentru creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, 0 gradului de folosire a capa
cităților de producție este extinderea lucru
lui la mai multe mașini. Pe lingă efectele 
mari economice, această metodă de lucru 
vine și în sprijinul valorificării superioare a 
resurselor umane, a experienței muncitorilor

de înaltă calificare, lată de ce trecerea mai 
fermă, pe scară largă, in toate întreprinde
rile, la lucrul la mai multe mașini este, in 
prezent, una din problemele economice cele 
mai importante. în multe unități s-a acționat 
cu perseverență în această direcție, dar 
există încă in unele întreprinderi și mani
festări de inerție, lipsă de decizie în rezol
varea problemelor de care depinde extinde
rea largă și rapidă a acestei metode de 
lucru.

Ținind seama de necesitatea creș
terii tot mai accentuate a producti
vității muncii, redacția ziarului nos
tru a făcut o anchelă-sondaj in 
10 mari întreprinderi constructoare 
de mașini. Iată două din ÎNTRE
BĂRILE ADRESATE DE REDAC
ȚIE, la Care ne propunem să aflăm 
răspunsul :

UNITATEA
Număr de 

mașini
Mașini poli

deservite
Muncitori 

care lucrează 
la mai multe 

mașini
TOTAL % TOTAL %

1. întreprinderea de rulmenți 
Birlad 2 053 780 38.0 950 20

2. „Unirea" Cluj-Napoca 724 109 15.0 109 7.5
3. „înfrățirea‘‘*Oradea 799 116 14.5 122 7.3
4. „Uhio“-Satu Mare 585 88 15,0 97 6.1
5. întreprinderea de mașini- 

unelte și agregate București 624 77 12.3 69 4.7
6. Intreprindereâ mecanică Ti

mișoara 936 93 10,0 95 4.5
7. întreprinderea de utilaj pe

trolier Tîrgoviște 700 51 7.3 64 4.3
8. întreprinderea mecanică Ro

man 334 30 11.1 16 2.0
9. întreprinderea de mașini- 

unelte Bacău 381 40 10.5 17 1.6
10. întreprinderea de osii și bo

ghiuri Bals 544 6 1.0 9* 0.6

Desigur, trebuie precizat de la 
bun Început că profilul celor 10 
unități investigate este diferit. To
tuși, pentru a apropia termenii de 
comparație, atit numărul de mașini 
luat in calcul, cit și cel al muncitori

1. Care este numărul mașinilor- 
uneltc din întreprindere 1

2. Cite mașini sint polideservite 
și citi muncitori lucrează la mai 
multe mașini 7

înainte de orice comentariu, iată 
Cum Se prezintă Sintetic răspunsu
rile primite : 

lor se referă numai la sectoarele pre
lucrătoare și de debitare. Deci, se 
Pot face o serie de comparații Con
cludente cu privire la nivelul actual 
de aplicare a sistemului nolideservi- 
rii mașinilor, experiența acumulată și 
direcțiile de acțiune pentru viitor.

La două, la Trei si
în mod special se detașează expe

riența întreprinderii de rulmenți din 
Birlad. Fără îndoială, unitatea este 
dotată cu un număr mare de mașini 
automate și semiautomate. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că aici a 
existat și o preocupare constan-, 
tă pentru valorificarea posibili-' 
tăfilor de aplicare a polideser
virii. Astfel, s-a reușit ea. in prezent, 
în primele două schimburi si partial 
în al treilea, la 546 mașini munca să 
fie organizată in sistemul un om la 
două mașini ; la 126 mașini — un om 
la trei mașini ; la 63 mașini ■— doi 
oameni la trei mașini ; la 35 mașini 
— doi oameni la cinci mașini ; jar la 
10 mașini automate lucrează un sin
gur om. De remarcat că unele din 
aceste utilaje au fost realizate sau 
perfecționate în întreprindere, prin 
autodotare. După cum ne relata 
tovarășul C. Constantin, inginerul- 
șef al întreprinderii, partenerul 
extern de la care au fost impor
tate utilajele solicită acum specia
liștilor bîrlădeni o serie de meca
nisme si chiar mașini, care au fost 
perfecționate, tocmai datorită carac
teristicilor ce le au si care permit 
polideservirea lor. Gindirea si efortul

Intenții bune, pași timizi
O altă grupă o formează întreprin

derile de niasini-unelte sl agregate 
București, mecanică Timișoara Și de 
utilaj petrolier Tîrgoviște. unde poli

chiar la 10 mașini
propriu se dovedesc, deci, hotărîtoare 
în asigurarea Condițiilor necesare 
Pentru extinderea lucrului simultan 
la mai multe mașini.

O opțiune fermă pentru aplicarea 
polideservirii, materializată in rezul
tatele bune obținute, se evidențiază și 
la întreprinderile „Unirea" din CluJ- 
Napoca, „Înfrătirea“-Oradea, „Unio“- 
Satu Mare. Ce reliefează experiența 
lor ? în primul rînd. Se cuvine subli
niat faptul câ. în cazul acestor uni
tăți. gama mașinilor polideservite 
este foarte diversă. La Întreprin
derea „Unirea", de pildă, sint 
polideservite mașinile de debitat, 
strungurile automate si semiautoma
te. mașinile de prelucrat si finisat 
roti dintate. mașinile de rabotat si 
mortezat. mașinile de frezat si recti
ficat s.a. Prin extinderea polideser- 
virii. necesarul de muncitori la aceas
tă unitate s-a redus cu aproape 200 
de oameni. In al doilea rînd. se re
marcă măsurile tehnice si organiza
torice luate pentru aplicarea polide
servirii. Astfel, ia „înfrățirea" s-a 
făcut o reamplasare a mașinilor, au 
fost organizate linii tehnologice cu 
circuit închis, fiecare loc de muncă 
a foet dotat cu sculele necesare.

deservirea se aplică încă destul de 
timid. La I.M.U.A.B.. de exemplu, la 
ora actuală sînt polideservite 30 ma
șini de debitat. 4 strunguri automate. 

15 mașini de rectificat. 28 mașini de 
frezat și mortezat. întreprinderea 
are însă în dotare încă multe alte 
utilaje la care S-ar putea extinde 
polideservirea : strunguri semiauto
mate, freze, mașini de rectificat ș.a.

In sfirșit. urmează un grup de alte 
trei unităti unde numai un număr 
foarte mic de muncitori lucrează si
multan la mai multe mașini. Sînt 
oare mai reduse posibilitățile între
prinderilor mecanică Roman, de ma
șini-unelte Bacău sau de osii și bo
ghiuri Balș ? Să dăm răspuns la 
această întrebare analizînd citeva si
tuații concrete. La întreprinderea 
mecanică Roman, de exemplu, polide
servirea Se aplică numai în secția de 
mecanică ușoară. Lucrul simultan la 
mai multe mașini ar putea fi organi
zat însă și la hala^de mecanică grea. 
De ce nu se aplică 1 Pentru că, așa 
după cum ne spunea tovarășul Ion 
Iordache, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, munca este 
îngreunată de lipsa unor mijloace de 
mică mecanizare. Se omite însă un 
singur lucru : nu numai Că se putea, 
dar chiar trebuia ca aceste dispozitive 
să fie realizate prin autoutilare. Adi
că, nu posibilitățile sînt mal reduse, ci 
preocuparea pentru crearea condiții
lor necesare extinderii polideservirii. 
Mai mult: din cele 12 mașini eu co
mandă program sau numerică din 
dotarea unității, 8 funcționează cu 
comandă manuală. Cu alte cuvinte, 
spre deosebire de situația de la în
treprinderea de rulmenți din Birlad, 
unde au fost executate echipamente 
speciale de automatizare, aici nici 
mașinile automate nu sînt folosite la 
nivelul tehnic ce îl au și care ar 
permite aplicarea polideservirii.

Lucrurile se prezintă asemănător și 
Ia întreprinderea de osii și boghiuri 
din Balș. unde sint polideservite nu
mai 6 mașini de debitare. „Lipsa 
unor mijloace de mică mecanizare 
pentru ridicarea și manevrarea roți
lor și boghiurilor face practic im
posibilă introducerea polideservirii" — 
ne spune tovarășul Mihai Bîrsan, din 
serviciul de organizate a producției 
și a muncii. Toate aceste mijloace 
puteau ti însă executate prin au
todotare. Nici faptul că la strun
gurile automate și semiautomate se 
lucrează după sistemul omul și ma
șina nu se poate explica decît prin 
lipsa de preocupare pentru introdu
cerea polideservirii,

Că uf a ti muncitori calificați?3 8
îi găsiți în propria uzină!

Să urmărim acum problemele cu 
care se confruntă întreprinderile in
vestigate cu privire la asigurarea 
forței de muncă și folosirea utilaje
lor. De remarcat că întreprinderile de 
rulmenți Birlad, „Unirea", „înfrăți
rea", „Unio", de mașini-unelte și agre
gate București, mașini-unelte Bacău 
dispun de suficient! muncitori califi
cați. în schimb, în toate celelalte uni
tăți — unde in general polideservirea 
este puțin extinsă — se resimte lipsa 
forței de muncă. La întreprinderea 
mecanică Timișoara lipsesc 359 de 
muncitori, iar la unitatea de osii șl 
boghiuri din Balș — peste 690 de 
muncitori calificați. Anul trecut. 13 
întreprinderea mecanică Roman, ma- 
șinile-unelte nu au fost folosite 
48 500 ore din cauza lipsei forței de 
muncă.

Interesantă, prin concluziile pe care

Măsuri tehnice pentru extinderea 
polideservirii

Esențial de reținut este faptul că 
In majoritatea întreprinderilor in
vestigate există o preocupare reală 
pentru extinderea polideservirii ma
șinilor. Iată citeva dintre măsurile 
care vor fi aplicate.
• La întreprinderea de mașini- 

unelte și agregate din București se 
studiază posibilitatea codificării după 
formă a pieselor executate. Prin a- 
ceastă măsură se urmărește reducerea 
timpului de pregătire a fabricației, 
ceea ce va permite extinderea poli
deservirii.
• La întreprinderea de rulmenți 

din Birlad au fost organizate cursuri 
pentru ridicarea calificării muncitori
lor ; se optimizează loturile de piese 
introduse in fabricație.
• La întreprinderea „Unirea" Oluj- 

Napoea vor fi realizate o «erte de 
dispozitive și scule care să permită 
executarea mai multor operații pe a- 
celeăși utilaje, precum și reducerea 
numărului de manipulări.
• La „Unio" Satu Mare se preco

nizează reamplasarea unui număr de 
150 utilaje, dotarea locurilor de 
muncă cu dispozitive de ridicare și 

le relevă, este și analiza indicelui de 
utilizare a mașinilor-unelte. Astfel, 
atit anul trecut, cit și in primele 
cinci luni din acest an, în aproape 
toate unitățile se înregistrează un in
dice bun de folosire a utilajelor. Notă 
aparte fac numai întreprinderile de 
osii și boghiuri din Balș și de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște, deci tot uni
tăți unde nu este extinsă polideser
virea. La întreprinderea din Balș, in
dicele de utilizare a mașinilor a fost 
de 71,6 la sută anul trecut și 75,1 la 
sută in primele cinci luni din acest 
an. Cauzele ? Lipsa forței de muncă, 
în aceeași ordin^de idei, să amintim 
faptul că la întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște coeficientul 
de schimb este de numai 2,14, deci 
practic se lucrează în două schim
buri. Motivul 7. Lipsa forței de 
muncă.

transport, reorganizarea fluxurilor 
tehnologice.

★
• Indiferent de profilul Întreprin

derilor, există mari rezerve de extin
dere a polideservirii mașinilor.
• Experiența acumulată să fie 

popularizată și generalizată in cel 
mai scurt timp.

• Institutul de proiectări și cerce
tări pentru construcții de mașini, in 
strinsă colaborare cu întreprinderile 
industriale, să asigure organizarea 
fluxurilor tehnologice pe criterii 
științifice, amplasarea după cele mai 
potrivite scheme a mașinilor.

• în toate unitățile să se acorde 
o deosebită atenție policalificării 
muncitorilor, dotării locurilor de 
muncă cu scule și dispozitive care să 
reducă efortul fizic.
• Pretutindeni, conducerile unită

ților să asigure imhunătățirca pregă
tirii fabricației, lotizarea pieselor 
executate, astfel incit să fie posibilă 
extinderea polideservirii.

Anchetă realizată de
Ion TEODOR
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Secerători
•

în condiții normale, în județul Il
fov, la această dată, secerișul griului 
trebuia să fie încheiat. Dar cu toate 
eforturile , depuse de mecanizatori, 
cooperatorii specialiști, activiști de 
partid, prezenți zi-lumină în cîmp. la 
18 iulie mai erau de recoltat 25 009 
hectare din cele 120 000 hectare cul
tivate, situație determinată de ploile 
abundente care aii căzut in toată pe
rioada secerișului în întreg județul. 
Ce arată analiza stadiului la zi a iu» 
crărilot 7 In momentul de față uni
tățile agricole din consiliile unice 
Ghimpați, Vedea. Putineiu. Fierbinți. 
Chiseiet și Ulmeni ah terrhihat sece
rișul, in 7 consilii mai avansate e ne
cesară O zi bună de lucru, iar in alte 
7 — două zile ca să se încheie recol
tatul, O situație deosebit de grea s-a 
creat însă în celelalte 13 consilii -* 
VinătOrii Mici, Tărtășești. Bolintin, 
Clorogirla. Fundenl, Ștefărtești, Fru- 
mușani, Gorneni, Budești ș.a. — care 
mai au de recoltat fiecare in jur de 
1 000 hectare eu grill, in mare parte 
culcat, cu umiditate crescută și teren 
cil băltiri. Ce se iritreprinde in mo
mentul de față în unitățile din aceste 
consilii agroindustriale în Vederea 
stringerli grabnice a griului și evi
tării pierderilor provocate de prelun
girea campaniei 7

„Comandamentul Județean pentru 
coordonâfea lucrărilor agricole a sta
bilit câ primă măsură deplasarea ih 
zonele cu exces de umiditate a unor 
formații compuse din 420 combine cU 
toate utilajele necesare provenite din 
unitățile cară au terminat recoltatul 
sau unde lucrările sînt mai avansate 
— he-â spus ing. Eftimie Vâsilescu, 
directorul direcției agricole’ județene. 
In plus-, au fost aduse în ajutor din

în bătălia cu timpul...
județul Ialomița 140 combine. De a- 
semenea, au fost echipate cu șenile 
numeroase combine, iar acolo unde 
solul este inmiăștinat, impropriu re
coltării mecanice chiar cu combinele 
firevăâUte cu șenilă, âu intrat in la
nuri echipe de secerători. Atit spri
jinul acordat, cit și organizarea au 
avut ca efect creșterea ritmului 
zilnic de lucru, intre 500 și 700 

în Ilfov, unde din cauza ploilor recoltarea pe mari 
suprafețe se desfășoară in condiții greie, au fost 
luate măsuri deosebite pentru strîngerea și depozitarea 

în condiții bune a întregii recolte

hectare în fiecare din aceste Con
silii".

Efectele concentrării combinelor te- 
ZUltă clar din modul cum se lucrea
ză in consiliul unic agroindustrial 
Budești, unde pe 400 hectare seceri
șul este îngreunat, de umiditatea ex
cesivă a solului, în lan erau 82 de 
combine proprii, 10 de la S.M.A. Ul- 
mehl și 32 sosite din Ialomița. „Acum 
timpul se măsoară în hectare recol
tate, in tone de griu transportate la 
silozuri — ne-a spus tovarășul Ion 
Iureș, directorul S.M.A. Budești. De 
aceeă, orice inițiativă, oricit de ne
însemnată ar părea, este de mare 
ajutor. în zonele mai joase, unde so
lul e moale, la I.A.S. Buciumeni, pe 
unele parcele In lunca Dîmboviței și 
lă cooperativele agricole Crivăț și Sol
dând care au suprafețe în lunca Ar
geșului, folosim combinele cu șenile 
sau lucrează secerători". Rezultatul 
întrajutorării, al organizării exem

plare a lucrului : 550 hectare recol
tate zilnic.

Redistribuirea mașinilor in cadrul 
consiliilor, pe unități și ferme, a avut 
același efect. Cum au reușit meca
nizatorii de la I.A.S. Afumați, din 
consiliul Ștefănești, citat printre cele 
care întîmpină greutăți la recoltat, să 
stringă griul de pe 1 550 hectare in 
ciuda vremii ploioase 7 Comasarea a

20 de combine la ferma nr. 8 Movi
lita, unde terenul permitea să se lu
creze mecanizat, s-a soldat cu înche
ierea recoltatului celor 400 hectare 
de griu. La -fel s-a procedat în alte 
ferme. Acum, toate combinele dispo
nibile au fost mutate la fermele Măi- 
neasea. Cojești și Borănești, care pro
duc numai griu de sămînță.

Măsurile recente de a se livra la 
baze griu cu umiditate pină la 20 la 
sută impun o aten_tie sporită atit la 
seceriș — reglarea combinelor și vi
teza de lucru în raport cu starea la
nurilor — cit. mai ales, la depozitare. 
„Bazele de recepție dispun de useă- 
toare cu o capacitate de 3 160 tone în 
24 de ore — ne-a spus tov. Grigoie 
Balotă, director adjunct al I.V.C. Il
fov. Pentru a face față cantităților 
mari de griu care trebuie condiționat 
am organizat lucrul în trei schimburi". 
Ca măsuri suplimentare au fost puse

și ploaia
în funcțiune 5 instalații de uscare 
aparținînd întreprinderilor agricole 
de stat Giurgiu, Vedea, Chirnogi, 
Prundu și Afumați, urmind ca in ra
port cu necesitățile să fie folosite șl 
celelalte, iar unele cantități de griu' 
ale unităților limitrofe vor fi condi
ționate în silozuri din județul •Ialo
mița. In unele unități agricole, griul 
cu umiditate mare a fost adus la cen
trele gospodărești, unde este expus 
la soare pe platforme de beton și lo
pătat. Așa s-a procedat, de pildă, la 
cooperativa agricolă Braniștea. Sim- 
bătă, duminică și luni o echipă de 29 
cooperatori au lopătat neîntrerupt 
griul, după care l-au încărcat în ca
mioane pentru a fi transportat la 
bază.

în județul Ilfov, producția de griu 
e bună. Se lucrează printre ploi de 
cind se ridică rouă și pină cînd, din 
nou, rouă îngreunează bobul. Combi
nele așteaptă la capul locuiții să in
tre în lan măcar pentru o oră. Nu
meroase inițiative locale vin să com
pleteze tot ce nu pot face combinele. 
Cooperatorii din Clejani, Uiești, 
Gruiu. SnagoV, Moara Vlăsiei și mai 
ales din consiliul unic agroindustrial 
Vinătorii Mici au secerat in apă peste 
400 hectare griu. în toate unitățile Se 
lucrează cu grijă, măsura stabilită de 
comandamentul județean ca griul re
coltat să fie transportat direct din 
cimp in aceeași zl la bazele de re- 

I cepție este respectată cu strictețe, 
astfel incit întreaga producție a aces
tui an să ajungă pină la ultimul bob, 
in cele mai bune condiții, în ham
bare.

lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scinteii"

în marele forum al democrației muncitorești
(Urmare din pag. I)
îndeajuns șl, in consecință, nu-și pot 
aduce o contribuție pe măsură la 
Conturarea soluțiilor, a programelor 
de viitor.

In mod necesar, stilul înnoitor, fer
mentul vital al dezbaterilor utile, 
străbătute de fiorul novator, stăpini- 
te de dorința perfecționării, de hotă- 
rirea de a progresa pe calea saltului 
calitativ dorit in activitatea economi- 
co-sociălă a întreprinderilor, trebuie 
să pornească <le la consiliile oameni
lor muncii. De priceperea organizato
rică, de competenta profesională, de 
autoritatea Consiliului, de măsura in 
care el cunoaște aprofundat proble
mele curente Și de perspectivă ale 
producției vă depinde, să recunoaș
tem. capacitatea acestuia de a con
duce, de a acționa și decide operativ 
și eficient, de a-și îndeplini pe de
plin toiul și atribuțiile încredințate.

O deosebită însemnătate pentru 
succesul deplin al adunărilor gene
rale prezintă studierea cu întreaga 
atenfie a propunerilor făcute de 
muncitori, Ingineri, tehnicieni — e- 
manație, in deplină cunoștință de cau
ză, â înțelepciunii colective — apli
carea lor operativă și cu răspundere 
în practică. Luarea în considerație cu 
cea mai mare grijă a acestor idei 
Valoroase, adoptarea unei atitudini 
receptive față de orice sugestie, fată 
de orice propunere, in fond o poten
țială pîrghie de ridicare a eficientei 
economice, este singura modalitate în 
măsură să confere substanță dezba
terii propriu-zise. Rostul adunării ge
nerale nu este în nici un caz de ă 
găzdui discuții sterile, fără finalitate 
și. cu atit mai puțin, de a lăsa să se 
scape printre degete idei valoroase, 

oricit de „mărunte" ar părea la pri
ma vedere. Tocmai de aceea. în Spi
ritul democrației noastre muncito
rești, se impune să se raporteze pre
tutindeni, in cadru! adunării genera
le, ce soartă au avut propunerile fă
cute de Oamenii muncii, să fie trași 
la răspundere cei vinovati de igno
rarea acestora.

Ar fi inutil să insistăm asupra im
portanței pe care o are în adunării# 
generale ale oamenilor muncii — ca
dru prin excelentă democratic — cri
tica principială, deschisă a lipsurilor 
manifestate. Critica rostită aici este 
incompatibilă cu formalismul, cu a- 
precierile de suprafață, iiltimplătoare. 
Este de mare importanță ca la cuvint 
să participe, in număr mare, cei ce 
știu cel mai bine pulsul muncii pe 
fluxurile de fabricație. în secții și a- 
tellere, care se confruntă direct cu 
anumite deficiente, cei chemați să 
rezolve sau să contribuie la soluțio
narea problematicii de fiecare zi a 
producției materiale. Aceasta este o 
premisă esențială, fundamentală a 
creșterii rolului adunării generale in 
conducerea și geslioharea unităților 
economice, In solutionarea probleme
lor complexe ce privesc activitatea 
economică și socială din întreprinde
rile noastre. Numai așa. sistemul au- 
toconducerli muncitorești poate de
veni și mai eficient. Numai așa. prin 
participarea activă, responsabilă a 
oamenilor muncii la adoptarea și în
făptuirea tuturor măsurilor, se va 
consolida în continuare democrația 
noastră muncitorească, democrația 
noastră socialistă, in ansamblul ei.

Moment deosebit de important in 
Viața fiecărei unităti economice, adu
narea generală a oamenilor muncii 
presupune o laborioasă activitate pre- 

gâtitoare, eforturi deosebite pentru I 
buna ei desfășurare $i trecerea neîn- 
tirziată la aplicarea hotăririior adop
tate. O premisă favorabilă in acest 
sens o constituie măsura ca întrea
ga acțiune de pregătire și desfășurare 
a adunărilor generale să aibă loc sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid. Ca de fiecare dată, 
membrii birourilor comitetelor jude
țene, municipale, orășenești și comu
nale de partid au datoria să parti
cipe la pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale. Dar așa cum se 
știe, răspunderea pentru organizarea 
adunărilor generale, pentru pregăti
rea materialelor ce vor fi supuse 
dezbaterii și asigurarea tuturor con
dițiilor necesare desfășurării in cele 
mai bune condiții a adunărilor revine 
comitetelor sindicale și consiliilor oa
menilor muncii.

Indiscutabil, rodnicia dezbaterilor 
din adunările generale ale oa
menilor munci) este măsurată de 
rezultatele activității de fiecare zi 
pentru realizarea exemplară a pia
nului, a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă. Pre
gătite temeinic, desfășurate in
tr-un climat de înaltă responsa
bilitate și exigentă muncitorească, 
adunările generale trebuie să deter
mine un amplu și generos efort de 
îndeplinire riguroasă a sarcinilor Can
titative și calitative ce revin fiecă
rui colectiv din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
țării pe anul 1979, să stimuleze ini
țiativa creatoare și să amplifice, zi 
de zi. rezultatele cu care comuniștii, 
toți oamenii muncii, întregul popor 
întîmpină cea de-a 35-a aniversare a 
Eliberării patriei și Congresul al 
Xll-lea al partidului.
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„Soluționarea problemei naționale 
în România"

(Urmare din pag. I)
factorul esențial care a asigurat rezol
varea problemei naționale îl .consti
tuie desființarea exploatării sociale $1 
naționale, cucerirea întregii puteri da 
către clasa muncitoare și aliații ei. 
„Este meritul orînduirii socialiste, al 
partidului și statului, de a fi realizat 
înfrățirea poporului român și a na
ționalităților conlocuitoare — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
de a fi asigurat lichidarea oricăror 
forme de discriminare națională, de
plina egalitate în drepturi a tuturor 
cetățenilor țării. Societatea noastră 
socialistă, în care au dispărut pentru 
totdeauna clasele exploatatoare, se 
caracterizează prin comunitatea inte
reselor fundamentale și strinsa coe
ziune a celor ce muncesc in activita
tea consacrată înfloririi patriei co
mune — Republica Socialistă Româ
nia".

Acordînd o deosebită atenție ariei 
largi a problematicii referitoare la 
asigurarea pe plan politic a deplinei 
egalități a tuturor cetățenilor, volu
mul reliefează faptul că această ce
rință fundamentală a democratismu
lui socialist își găsește ilustrare în 
reprezentarea corespunzătoare a na
ționalităților conlocuitoare în forurile 
supreme de conducere ale partidului 
și statului — Comitetul Central al 
P.C.R., Marea Adunare Națională, 
Consiliul de Stat, Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, pre
cum și în toate celelalte organe cen
trale și locale ale partidului, statului 
și organizațiilor de masă.

După cum se știe, orientarea con
secventă trasată de Congresele IX. X 
și XI ale P.C.R. în direcția adincirii 
democratismului socialist include, ca 
una din principalele componente, 
constituirea — din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu — a consi
liilor naționalităților conlocuitoare 
și alte măsuri vizînd continua perfec
ționare a cadrului instituțional menit 
să chezășuiască valorificarea plenară 
a potențialului creator al naționalită
ților conlocuitoare, intensificarea 
participării lor la viața politică, la or
ganizarea și conducerea societății, la 
rezolvarea problemelor obștești.

Una din ideile majore ale volumu
lui este aceea că procesul do 
consolidare a bazei economice a ega
lității in drepturi a tuturor cetățenilor 
țării — proprietatea socialistă — se 
realizează prin politica partidului de 
dezvoltare economico-socială armo
nioasă a tuturor zonelor țării, de am
plasare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul național, 
de imprimare a unui ritm mai ac
centuat de industrializare județe
lor altădată menținute în înapoiere 
economică. Este grăitor în acest 
sens faptul că ritmul mediu anual 
de creștere a producției globale 
industriale a țării a fost în anii 
1971—1975 de 12,9 la sută, în vre
me ce în județul Bistrița-Năsăud 
a atins 15 la sută ; in județul Covasna 
— 16,1 la sulă ; in județul Harghita — 
15,8 la sută ; în județul Satu Mare — 
16,3 la «ută ; în județul Sălaj — 21,6 
la sută. In cincinalul actual. în unele 
județe — printre care Bistrița-Nă- 
săud, Sălaj, Botoșani, Vaslui — se va 
realiza o creștere a valorii producției 
de 4—5 ori.

Numeroase texte incluse în volum 
evidențiază consecvența cu care par
tidul îmbină preocuparea pentru asi
gurarea pe plan economic și politic 
a deplinei egalități în drepturi a tu
turor fiilor țării cu grija pentru în
florirea vieții lor spirituale. Dezvol
tarea învățămintului de toate gra
dele în limbile naționalităților, vasta 
rețea a publicațiilor, teatrelor, edi
turilor și așezămintelor cultural- 
artistice ce le sînt destinate repre
zintă importanți factori de cultivare 
a limbii materne, de valorificare a 
tradițiilor naționale progresiste, de 
propășire a culturii tuturor naționa
lităților ca parte integrantă a patri
moniului Spiritual comun al Româ
niei socialiste. Astfel, din circa 29 000 
de unități școlare de tot felul, peste 
3 300 sint în limbile naționalităților 
conlocuitoare ; din 970 de licee, 160 
sint in limbile acestor naționalități. 
De asemenea, in limbile naționalită
ților conlocuitoare funcționează 14 
teatre, apar 52 de publicații cu carac
ter general și 9 publicații cultural- 
artistice. Tirajul volumelor de litera
tură editate în limbile naționalităților 
conlocuitoare este de aproape 2,8 mi
lioane exemplare.

Concomitent, asigurarea cunoașterii 
de către toți cetățenii a limbii române 
se afirmă ca o necesitate determinată 
de însăși cerința de a înlesni tineri
lor din rindurile naționalităților con
locuitoare șanse egale de acces la 
toate instituțiile de pregătire și in
formare, posibilitatea de a-și va
lorifica aptitudinile în oricare zonă 
a țării, de a participa în condiții de 
deplină egalitate la opera de edifi
care a noii orînduiri sociale.

Firește, cu toată importanța el de
osebită, problema limbii naționale 
nu poate fi abordată decît în legă
tură nemijlocită cu conținutul de 
idei pe care îl exprimă. Iată de ce 
dobîndește o valoare principială sub
linierea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a faptului că „Indiferent 
în ce limbă vorbim, trebuie să nu 
uităm niciodată că avem o singură 
limbă — limba revoluționară, a ma
terialismului dialectic, a socialismu
lui științific, a umanismului revolu
ționar. In orice grai am rosti, tre
buie să rostim întotdeauna chemarea 
la lupta pentru socialism, pentru co
munism, pentru adevărata frăție și 
egalitate intre toți oamenii muncii, 
între toate naționalitățile".

O largă arie de probleme de 
stringentă actualitate este abordată 
în capitolul consacrat dezvoltării 
conștiinței socialiste, formării omu
lui nou. Drept componentă esen
țială a acestei activități de însem
nătate majoră este definită educarea 
oamenilor muncii în spiritul patrio
tismului socialist, al unității și frăției 
dintre toți cetățenii țării, indiferent 
de naționalitate. Orientarea în acest 
sens a activității politico-educative a 
partidului pornește de la realitățile 
societății noastre, are o bază obiec
tivă in însăși structura ei economi
că, socială și politică, structură care 
generează comunitatea intereselor 
fundamentale ale tuturor fiilor țării.

în aceste condiții, orice manifes
tări ale concepțiilor retrograde, na
ționaliste. orice tentative din afară 
de a slăbi această unitate înscrisă 
pe frontispiciul societății noastre so
cialiste primesc o ripostă fermă din

partea poporului român și a națio
nalităților conlocuitoare, care le con
sideră, pe drept cuvint, ca lezări ale 
sentimentelor lor patriotice, pro
gresiste. Lecția amară a trecutu
lui, cind instigațiile naționaliste, 
șovine, rasiste, au fost folosite de 
clasele exploatatoare din România și 
de cercurile reacționare de peste ho
tare spre a dezbina și învrăjbi pe 
oamenii muncii și a-și înfăptui astfel 
mai lesne politica de dominație și 
asuprire — este evocată mereu și 
mereu de secretarul general al par
tidului spre a accentua că partidul și 
statul nostru nu vor tolera cu nici 
un preț reînvierea unor manifestări 
care au adus atîtea suferințe oame
nilor muncii. Ca- un imperativ al 
dezvoltării marilor cuceriri revolu
ționare ale poporului este proclamată 
cu vigoare datoria comuniștilor, a 
tuturor cetățenilor, de a apăra fără 
preget frăția și unitatea celor ce 
muncesc : „A fi patriot înseamnă a 
milita permanent împotriva oricăror 
discriminări naționale, împotriva șo
vinismului, a concepțiilor și manifes
tărilor rasiste, pentru deplina egali
tate în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, pentru frăție in munca și lupta 
comună".

în ansamblu, experiența României 
reprezintă un mod exemplar de 
rezolvare a problemei naționale, 
caracterizat prin aplicarea consec
ventă a principiilor democratis
mului socialist, ale umanismului 
revoluționar, care pun pe primul 
plan afirmarea multilaterală a omu
lui, eliberat de orice formă a asu
pririi sau discriminării. Multitudinea 
și varietatea aspectelor abordate în 
volum atestă fără putință de tăgadă 
că niciodată oamenii muncii din rin
durile naționalităților conlocuitoare 
nu s-au bucurat de posibilități atît 
de largi de a-și pune efectiv în va
loare talentul, capacitatea și aptitudi
nile, nu au beneficiat de asemenea 
drepturi și libertăți cum sînt cele pe 
care le-au dobîndit, ca dealtfel în
tregul nostru popor, în anii socialis
mului. Nicicînd munca lor pe tărî- 
mul creației materiale și spirituale 
nu a fost atît de fertilă ca azi, in 
familia frățească a cetățenilor Româ
niei socialiste.

Tocmai în aceste realități își au 
izvorul elanul și abnegația cu -care 
toți fiii țării, fără deosebire de na
ționalitate, muncesc pentru înflorirea 
patriei comune, unitatea lor indiso
lubilă în jurul încercatei călăuze — 
partidul comuniștilor — unitate care 
constituie una dintre trăsăturile de
finitorii ale societății românești con
temporane.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rezolvarea revoluționa
ră a problemei naționale in Româ
nia are o deosebită însemnă
tate și pe plan internațional, ca 
ilustrare convingătoare a superiori
tății de esență a noii orînduiri so-> 
ciale. Pornind de la faptul că evolu
ția istorică a făcut ca, paralel cu 
așezarea in țara noastră a unor oa
meni de diferite naționalități, oa
meni de naționalitate română să 
trăiască în țări vecine, în volum se 
accentuează că prin asigurarea unor 
condiții de deplină egalitate în drep
turi, de dezvoltare economică și în-

florire a vieții spirituale, naționali
tățile pot constitui factori de conso
lidare a legăturilor prietenești de co
laborare și solidaritate dintre țările 
noastre, de promovare a cauzei în
țelegerii și colaborării internațio
nale.

O ripostă fermă găsesc în paginile 
volumului încercările unor cercuri 
reacționare străine de a denigra po
litica națională a partidului, ca și 
tendințele diversioniste de creare a 
unui curent de emigrare în rîndurile 
naționalităților conlocuitoare, tendin
țe camuflate sub paravanul frazeolo
giei de ordin „umanitar". Stabilind o 
distincție netă între rezolvarea cazu
rilor justificate de reîntregire a unor 
familii și activitatea urmărind insti
garea unor cetățeni de a-și părăsi 
patria natală, racolarea lor în scopul 
unor interese care nu au nici pe de
parte contingență cu umanitarismul, 
secretarul general al partidului sub
liniază că locul fiecărui fiu al țării, 
indiferent de naționalitate, este aci, 
pe meleagurile unde s-au născut, au 
trăit și au muncit părinții și stră
moșii săi ; aci, prin munca harnică, 
înfrățită, a tuturor vom asigura ac
celerarea ritmului dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei comune, ridi
carea bunăstării întregului popor.

Teze teoretice noi, de deosebită 
Importanță principială și practică, 
sînt expuse și în ultimul capi
tol al volumului, care abordează 
problematica referitoare la progresul 
societății românești și perspectiva is
torică a naționalităților conlocuitoare. 
Analiza acestor aspecte de însemnă
tate majoră, în spiritul principiilor 
materialismului "dialectic și istoric, 
duce la concluzia formulată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu potrivit că
reia, întrucît atît națiunea noastră 
socialistă, cit și naționalitățile conlo
cuitoare vor continua să existe un 
timp îndelungat în perioada edifi
cării socialismului, precum și a co
munismului, iar înflorirea lor .repre
zintă o cerință legică obiectivă, par
tidul nostru va veghea permanent la 
aplicarea fermă a principiilor revolu
ționare în problema națională, la 
asigurarea deplinei egalități în drep
turi și a condițiilor de afirmare ne
stingherită a fiecărei naționalități, 
politica națională justă constituind 
o parte inseparabilă a făuririi so
cialismului multilateral dezvoltat șl 
a înaintării României spre comunism.

Prin spiritul novator ce le caracte
rizează, prin originalitatea tezelor 
teoretice și importanța deosebită a 
orientărilor care se degajă din ele, 
textele incluse în volumul recenzat 
ilustrează o dată mai mult excepțio
nala valoare a contribuției tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu Ia dezvoltarea 
creatoare a teoriei revoluționare prin 
permanenta ei confruntare cu mu
tațiile petrecute in ultimele decenii 
în baza economică și suprastructura 
societății românești contemporane. 
Studierea volumului întărește con
vingerea, adine înrădăcinată în con
știința poporului nostru, că unitatea 
frățească a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, în jurul 
Partidului Comunist Român repre
zintă una din temeliile trăiniciei și 
forței de nezdruncinat a orînduirii 
noastre socialiste, un factor esențial 
de accelerare a progresului țării.

Zilele acestea, pe scena taberei Internaționale o pionierilor și școlarilor 
de la Năvodari Foto : C. Popescu

La Năvodari, 
pe transoceanicul 

vacanței
• Copii din România și din 32 de țări de pe 

toate meridianele
© Nedespărțite: odihna, cîntecul și prietenia
• în aceste zile se desfășoară festivalul „COPIII

LUMII DORESC PACEA"
Copiii din România au un cîntec 

încărcat de frumusețe, in versurile 
căruia vacanța e transfigurată in 
metafora unui vaporaș : „Am plecat 
cu vaporașul Vacanța...".

La Năvodari, in căutarea acestui 
vaporaș, m-am pomenit dintr-odată 
pe puntea celui mai mare trans
oceanic, navă măsurînd... 120 de 
hectare. Spun cel mai mare pentru 
că pasagerii lui — copii din Româ
nia și din alte 32 de țări de pe 
toate meridianele aflați acum în 
vacanță aici — știu că acesta este 
cel mai mare complex de odihnă 
pentru pionieri și școlari din țara 
noastră, iar dimensiunile acestuia 
și condițiile care le-au fost create 
dovedesc in cel mai inalt grad 
grija deosebită pe care o poartă 
partidul și statul nostru tinerei ge
nerații. Un număr de 7 200 de 
copii pe serie și un total de peste 
50 000 pe toată perioada vacanței — 
aceștia sint beneficiarii complexu
lui pe care l-au numit cînd „Orașul 
copiilor"* cind „Capitala vacanțelor" 
și acum, încercînd s& pună de acord 
textul unui cintec cu realitatea i-au 
zis „Transoceanicul vacanței".

împrumutăm această metaforă 
’ în discuția cu comandantul com
plexului, adică al transoceanicului, 
tovarășul Gheorghe Cirstea. „Supra
structura" se compune din 6 ta- 
befă numărind. un total de 65 
de pavilioane. Acestora li se adaugă 
25 de terenuri de sport pentru toate 
disciplinele, 5 cluburi, 2 teatre de 
vară, 2 ringuri de dans, 11 unități 
de alimentație publică etc.

La orele cind plaja se golește, 
veselia și exuberanța copiilor 
umplu imediat cluburile, grădinile 
de vară, terenurile de sport, unde se 
derulează, după un program la al
cătuirea căruia și-au adus fiecare 
din ei contribuția, numeroase între
ceri și adevărate competiții națio
nale și internaționale in toate do
meniile de activitate : artă plastică, 
construcții din nisip, expoziții de 
fotografii, sport, cîntece și dan
suri. Aici au prezentat și pre

zintă spectacole teatrele din 
Constanța, Pitești, Ploiești, Iași, 
Deva și altele, s-a organizat o 
gală a filmului pentru copii in pre
zența unor personalități ale genu
lui. ca Ion Popescu Gopo, Bob 
Călinescu și a protagonistei filmului 
„Veronica", Lulu Mihăiescu, care-și 
petrece vacanța in tabără. Sint in
vitați veterani ai luptei partidului 
din perioada de ilegalitate și direc
tori de mari unități industriale din 
județul Constanța, care le vorbesc 
copiilor despre activitatea Partidu
lui Comunist Român pentru trium
ful ideilor socialismului și comu
nismului, despre realizările contem
porane pe pământul României so
cialiste.

Zilele acestea, In cadrul taberei 
internaționale, care găzduiește 500 
de copii din 32 de țări, se desfășoară 
festivalul „Copiii lumii doresc pa
cea". In acest cadru, copii din fie
care țară prezintă pe rind specta
cole de cîntece, dansuri și poezie. 
S-au organizat o expoziție de pictu
ră, de desene și una de fotografii, 
toate avind ca temă esențială prie
tenia, înțelegerea și dragostea reci
procă între copiii de pe toate me
ridianele lumii, sentimente trăite la 
cea mai înaltă temperatură aici, la 
Năvodari. S-a desfășurat de aseme
nea un campionat internațional de 
fotbal, cîștigat de reprezentanții 
României, și altul de baschet băieți, 
care a revenit celor din Cehoslova
cia, iar in curînd va avea loc un 
mare carnaval in jurul focului de 
tabără pentru care se fac de pe 
acum pregătiri intense. Va fi mo
mentul încheierii celei de-a 4-a se
rii la Năvodari, sau celei de-a 4-a 
croaziere de vacanță după care va 
urma alta și alta, pînă cînd clopo
țelul va suna din nou începutul 
anului școlar. Dar pînă atunci ac
tivitatea la bordul transoceanicului 
vacanței se desfășoară cu toate pin- 
zele sus.

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteii"

Etapa republicană a Festivalului național „Cîntarea României" IERI, ÎN CAPITALĂ, S-A DESCHIS
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„Veți mai 
auzi de ei“

Deși într-un cerc de carting 
pionierii se ocupă — normal — 
cu construcția de carturi, ultima 
creație tehnică a cercului de car
ting al Casei pionierilor din Satu 
Mare este o ...prășitoare. O pră
șitoare rotativă autopropulsată, 
dotată cu un motor de motoci
cletă „Mobra". Pusă la probă, ea 
a prășit un teren in pantă, cul
tivat cu porumb, intr-un timp re
cord, lucrare care ar fi necesitat 
nu mai puțin de 15 oameni. Inge
nioșii săi autori sînt elevii Fran- 
cisc Arangos, Ioan Vitoc și Ște
fan Haladi, despre care condu
cătorul cercului, Ștefan Gretz- 
ler, ne spune ; „Veți mai auzi de 
cei trei. Ei lucrează acum la un 
nou tip de prășitoare, care va fi 
mai harnică, mai economicoasă 
și, pe deasupra, va putea să 
sească și iarbă".

co-

Martinică 
din... copac

La brigada silvică din Lunca 
Ilvei s-a prezentat un cioban 
care, nici una nici alta, a scos 
la iveală o mogildeață de ursu
leț in greutate de vreo 10 kilo
grame. „Este numai fain pentru 
colonizare" — i-au zis silvicul
torii, mulțumindu-i.

Șeful ocolului, Gheorghe Cos- 
tin, l-a adus pe Martinică la In
spectoratul silvic județean Bis
trița-Năsăud, iar de aici a fost 
trimis în rezervația din munții 
Călimani.

Interesant in toată această po
veste este faptul că puiul de 
urs a fost capturat de cioban 
in vreme ce se afla cățărat în
tr-un... copac, pornit pe ghidușii. 
Nici acum nu duce lipsă de 
păci. Dimpotrivă !

co-

Veverița si
9 9

| turta dulce
La Meseșenii de Sus. județul 

Sălaj, s-a amenajat o stațiune 
balneară, in stațiune există un 
punct alimentar care corespunde 
tuturor regulilor în materie de 
construcții. Cu toate acestea, 
noapte de noapte, o veveriță 
sprințară pătrunde înăuntru — 
numai ea știe pe unde. După ce 
in anii trecuți o surată de-a ei 
„subtilizase" zeci de lozuri în 
plic și citeva bancnote de cite o 
sută de lei cu care își căptuși
se... cuibul, veverița de acum 
începuse să roadă ambalajele 
de la biscuiți și turtă dulce. 
Pînă cînd i se va „detecta" tra
seul prin care se furișează înăun
tru, administratorul stațiunii, 
A. Berbecar, i-a sugerat gestio
narului o soluție de compromis: 
să lase de cu seara, pe tejghea, 
doi biscuiți sau o turtă dulce. 
Zis și făcut. De atunci încoace, 
veverița vine, își ia porția 
pleacă, fără să mai facă nici 
stricăciune.
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Căldură
mare

In stația C.F.R. Roman
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Fără îndoială, cea mai 
asaltată sală bucureșteană 
de concurs a fost sala An
samblului artistic „Rapsodia 
Română", și aceasta din 
prima zi de competiție, 
cînd au suit pe scenă ar
tiștii amatori din Telor- 
man, din Caraș-Severin, 
Dîmbovița, Vaslui, Arad 
ș.a. : colective de dans, an
sambluri folclorice care au 
adus pe scenă unele dintre 
cele mai frumoase tradiții 
populare, formații de dan
suri tematice... „Programul 
și-a vădit bogăția din pri
ma zi, cantitativ și calita
tiv, ne-a spus Elena Popa- 
rad Manto, membră a co
misiei de organizare a fes
tivalului. Este știut că 
a crescut numărul for
mațiilor artistice, față de 
ediția anterioară, dar și ca
litatea spectacolelor. Dacă 
etapa de masă a actualei 
ediții ne-a dezvăluit uriașe 
potențe artistice, acum, in 
etapa republicană, este cel 
mai bun prilej de a vorbi 
de o nouă calitate, de fapt 
o nouă calitate a muncii 
cultural-educative.de masă, 
o mai mare exigență față 
de actul artistic. Am urmă
rit, am aplaudat dansatorii 
de la căminul cultural Pe- 
trești, județul Dîmbovița, 
ansamblurile de cîntece și 
dansuri de la întreprin
derea de vagoane Arad, de 
la întreprinderea meta
lurgică Mija — Dîmbovița, 
dansul cu temă intitulat 
„Perenitate" propus de 
ansamblul „Reșițeana" de 
la Casa de cultură din Re
șița... De remarcat că

dansurile tematice au fost 
mult mai interesante față 
de prima ediție (un rol 
deosebit cred că a avut în 
acest sens și festivalul 
„Bucuria muncii", pe care 
l-au inițiat ploieștenii). Și, 
în general vorbind, ar tre
bui să alăturăm, fără co
mentarii, doar două cifre : 
150 de formații finaliste 
de toate genurile, la prima

plan local, „Studioul artis
tului amator", înființat la 
Casa de cultură din Piatra 
Neamț. Am fost stimulați 
să culegem folclor autentic 
și, discutînd cu bătrînii sa
telor de prin Bodești, Gi- 
rov. Mărgineni, am reușit 
să aducem pe scenă ce 
este mai valoros din 
zona noastră". „Aș vrea 
să notați — spune com

le costume ale Pipirigu
lui. „Cei din Valea Sea
că — ne lămurește Gh. 
Bunghez, președintele Co
mitetului județean de cul
tură și educație socialistă 
Neamț — sînt țărani coope
ratori, muncitori la C.F.R., 
mineri. Artiștii de la casa 
de cultură a sindicatelor 
sînt tineri muncitori frun
tași în producție. De la

Vitalitatea cîntecului
și dansului popular
— întrecerea formațiilor muzical-coregrafice- - - - - - - - -

ediție, și 350 de finaliste, 
acum, la cea de-a doua 
ediție !“

„Aș adăuga — intervine 
instructorul Vasile Achi- 
tei, de la Casa de cultură 
din Piatra Neamț — că 
bucuria noastră de partici
pant! la această finală este 
rezultatul unei multiple ac
tivități desfășurate de ar
tiștii amatori, oameni ai 
muncii de cele mai diverse 
profesiuni, este rezulta
tul sutelor de ore de 
repetiții. Ne-au ajutat mult 
cursurile de pregătire pen
tru formațiile artistice de 
amatori ale sindicatelor, or
ganizate de U.G.S.R., cursuri 
care au în vedere valo
rificarea științifică a folclo
rului ; de asemenea, pe

pozitorul și folcloristul 
Ludovic Paceag, membru 
în juriu — că din prima zi 
competiția s-a dovedit pal
pitantă. Bărăganul a adus 
parcă aroma pîinii coapte, 
prin acel obicei legat de 
muncile agricole specifice 
unor pămînturi care asigu
ră pîinea țării. Caraș- 
Severinul a fost bine pre
gătit cu dansuri tematice, 
apoi Buzăul, cu „Plaiurile 
Mioriței"... Publicul a avut 
într-adevăr ocazia fericită 
de a se bucura de varieta
tea cîntecului și dansului 
românesc".

Din Neamț, dansatorii au 
adus pe scenă obiceiuri de 
iarnă din Valea Seacă. în 
plus, ei au etalat portul 
popular țesut după vestite

prima ediție și pînă acum 
au dat sute de spectacole, 
și-au reînnoit mereu pro
gramele. Formația Combi
natului din Săvinești, alcă
tuită din operatori chimiști, 
este o formație cunoscută, 
aplaudată și în Finlanda, 
Iugoslavia, Ungaria, Aus
tria. în total, la Bucu
rești, din Piatra Neamț 
au venit la finală, 260 de 
artiști amatori".

Memorabil rămîne pro
gramul oferit de către 
cunoscutul ansamblu „Că
lușul" din Scornicești, a- 
plaudat mereu la difi
cile competiții și festiva
luri internaționale unde 
a fost trimis ca mesager 
al folclorului românesc. 
De asemenea, strania fru
musețe, franchețea lim-

bajului acelor mureșeni 
veniți din Dumbrava, Ripa 
de Jos, din Vătava, care, 
din fluier, sau cu vorbă 
măsurată, povesteau des
pre „strinsul oilor", despre 
ciobanii care-și pregătesc 
burdacile pentru caș și, 
sus pe Piciorul Poiului, 
unde sînt stelele, foarte 
aproape de brazi, așteaptă 
venirea ciobănițelor pentru 
a roti măcar un singur joc, 
să zicem, „De-a lungul"..

„Vedeți, această scenă — 
spune cunoscuta cercetă
toare Anca Giurchescu, 
membră in juriu — a oferit 
și material inedit: obiceiuri 
mai puțin cunoscute, va
riante neștiute de cîntec 
și dans. Formația de la 
Miclești Chițoc (Vaslui), 
de exemplu, a suprapus 
mai multe variante de 
hore: fiecare sat pe aceeași 
melodie a adus altă va
riantă de dans. Se dove
dește încă o dată bogăția, 
inepuizabilă a folclorului 
față de acea tendință de 
unificare, de nivelare a 
specificității care se mai 
manifestă în unele locuri".

într-adevăr, merită subli
niată preocuparea mai 
vădită acum de a respec
ta cu strictețe originalitatea 
limbajului unei anume 
zone. Posibilitatea de a ve
dea într-un timp atit de 
scurt, pe aceeași scenă, 
folclor din sudul și din 
nordul țării, de la estul la 
vestul pămîntului românesc 
a însemnat pentru artiști, 
pentru public o experiență 
emoționantă.
Smaranda OȚEANU

Expoziția republicană de artă plastică

Miercuri la amiază s-a deschis în 
Capitală Expoziția de artă plastică 
din cadrul etapei republicane a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", ediția a doua, prestigioasă ma
nifestare ce pune in evidență spiri
tul creator, bogatele valențe artistica 
ale poporului nostru. Sutele de lu
crări de artă expuse : pictură, sculp
tură și artă monumentală — in sala 
Dalles, grafică — în sala de expoziții 
de la Teatrul Național, artă decora
tivă — Ia Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România, precum și 
cele de artă fotografică de la sediul 
Asociației artiștilor fotografi, consti
tuie, după cum arăta la vernisaj 
tovarășa Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, o selecție riguroa
să din cele 55 000 de opere realizate 
în ultimii doi ani, o ilustrare a carac
terului de largă emulație, de puter
nic avînt pe care l-a imprimat miș
cării noastre artistice Festivalul na
țional „Cîntarea României".

Lucrările prezentate, rod al activi

tății artiștilor noștri — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — membri ai filialelor și cena
clurilor din întreaga țară, exprimă 
strădaniile de a traduce în viață în
demnurile adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința Națională a 
Uniunii artiștilor plastici din anul 
1978, sînt creații care reflectă, prin- 
tr-o tematică variată și modalități 
diverse de exprimare artistică, fapte 
și momente din trecutul glorios de 
luptă al poporului, ca și eroismul de 
fiecare zi al constructorilor socialis
mului din patria noastră. în operele 
lor, autorii au căutat să redea, în vi
ziuni personale, dinamismul și efer
vescența vieții noastre noi, munca 
desfășurată de întregul popor pen
tru ridicarea țării pe trepte supe
rioare de civilizație, mutațiile pro
funde din peisajul patriei, chipul lu
minos al omului de astăzi, construc
tor de nădejde al prezentului și 
viitorului României socialiste.

(Agerpres)
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teatre
• Teatrul evreiesc de stat : Ctn- 
tați cu mine un cintec — 19.30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la sala Majestic) : Inter
viu — 20.• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmrgiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Culorile iu
birii" — 21.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18.30.• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează — 20.

cinema
• Ultimul vals î SALA PALATU
LUI — 17,15; 20.• Un milion pentru Jake ; PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
— 18.• Misiunea Capricorn unu : SCA
LA - 14,15; 17; 19,45, BUCUREȘTI 
— 14; 16,45; 19,30, FAVORIT —
8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30.

• In ritmul muzicii : LUCEAFĂ
RUL — 13,45; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 21,15; FESTIVAL —
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Mumia (în cadrul „Zilelor fil
mului egiptean") î CINEMA STU
DIO — 15; 17,30; 20.
• Inspectorul Harry t CINEMA 
STUDIO — 10; 12,15.
• Șatra : PATRIA — 14; 16; 18,15; 
20,30.
• Școala curajului : CAPITOL —
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.• Nick Carter superdetectiv : 
VICTORIA — 15; 17,30; 20. ARTA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.

• Nea Mărîn miliardar: CEN
TRAL — 14; 16; 18; 20.
• Antichități î TIMPURI NOI — 
14; 16; 18; 30.• Prietenii copilăriei mele — 9,15; 
11,15; 13,15; 15,15; 17,15, Cenușa — 
19,15 : DOINA.• Hercule cucerește Atlantida :
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA BUZEȘTI — 21,15.• Brațele Afroditei ; BUZEȘTI — 
16; 18; 20.• Alibi pentru un prieten : EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 
20, MODERN — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,30; la grădină — 21.

• Ultimul cartuș : DACIA — 8;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Umbrele verii fierbinți : BU- 
CEGI — 16; 18; 20,30.
• Texas dincolo de rîu — 9.45;
11,45, Harakiri — 14, Stejar ! — ex
tremă urgență — 16,15, Ghepardul 
(ambele serii) — 18,30 : CINEMA
TECA.
• Tinărul din Istanbul : GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, 
TOMIS — 9,15; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, la grădină — 21,15.
• Severino : LIRA — 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 21.
• O dramă la vînătoare i DRU
MUL SĂRII 16; 18; 20.
• Moartea unui greier : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.

• înarmat și foarte periculos :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20. .• Legea e lege : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Copil de duminică : PACEA — 
16; 18; 20.
• Apașii : FLOREASCA — 9; 11; 
13; 15,30; 17,45; 20.• Frumoasa și bestia ; VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,15, 
GRADINA FESTIVAL — 21.• Vacanță tragică : VIITORUL —
15,30; 17,45; 20, POPULAR — 16;
18; 20.
• întoarcerea acasă : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.• Ulzana, căpetenia apașilor t

— H
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21.
• Lanțul amintirilor : MUNCA — 
14; 17; 20.
• Păcală : FLACĂRA — 15; 17,30; 
20.
• Police Python 357 : COSMOS — 
14,30; 17; 19,30.• In ochii tăi e Întreaga lume : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Rodeo : GRĂDINA BUCEGI — 
21.
• Omul cu masca de fier ; GRĂ
DINA FLACĂRA — 21,15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRĂDINA PARC HOTEL 
— 21,15.
• Un trecător în ploaie : GRĂDI
NA TITAN — 21,15.

a 
sosit un vagon plin cu 24 960 de 
stihie goale pentru răcoritoare. 
Expeditor : Întreprinderea pen
tru colectarea și valorificarea 
ambalajelor — I.C.V.A. Piatra 
Neamț. Destinatar: Centrul de 
legume și fructe — C.F.L. Ro
man. Dar C.F.L. Roman nu ce
ruse și n-avea nevoie de nici o 
sticlă. Totuși, pentru a nu se 
plăti locație la C.F.R., cele 24 960 
de sticle au fost descărcate. După 
îndelungi tratative între C.F.L. 
și I.C.V.A. s-a hotărit ca jumtr 
tate din sticle să rămînă la 
C.F.L., iar jumătate să fie depo
zitate undeva, după care „o să 
se analizeze' și o să se precizeze" 
încotro să fie îndrumate. Măcar 
de s-ar „analiza și preciza" mai 
repede. Nu de alta, dar fiind 
vorba de răcoritoare, acuș-acuș 
trece vara...

Atentie
9

!
Vremea capricioasă din ulti

mele săptămini — cind cu soare 
arzător, cind cu ploi torențiale. 
— a dat apă la moară... ciuper
cilor, care au năpădit pădurile. 
Recolta fiind bogată, culegătorii 
au suficiente motive de bucurie. 
Dar, atenție la ciuperci ! Nu tot 
ce crește se mănincă^ In ju
dețul Harghita, de pilda, în ulti
ma săptămână au fost înregistra
te nu mai puțin de 45 de cazurt 
de otrăviri, din care 20 s-au sol
dat cu multe zile de spitalizare, 
iar o fetiță de 11 ani din comuna 
Mugeni nu a mai putut fi sal
vată.

Vesel
| și nu
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Ca pretutindeni în țară, și la 
Băleni Români, județul Dîmbo
vița, campania de vară e în toi. 
Pe cimp — toată suflarea satu
lui zorește care la secerat, care 
la căratul recoltei său la arături 
și insămînțări. O singură excep
ție : șoferul Gheorghe Ghiță, 
care pornise la drum cu autoca
mionul plin de nuntași, din satul 
vecin Dobra. Tare vesel mai era 
șoferul, ținîndu-le nuntașilor 
isonul. Dar veselia i-a dispărut 
brusc, in momentul în care un 
lucrător de miliție l-a oprit pen
tru a-i cere explicații in legă
tură cu transportul. O, și 
sigur era pînă atunci că 
întoarce cu un dar din 
finilor...

cit de 
se va 
partea

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii''
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Excelenței Sale tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak, 
Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției

BAGDAD
Numirea dumneavoastră in funcțiile de secretar general al Partidului 

Baas Arab Socialist, de președinte al Republicii și președinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției al Republicii Irak imi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa călduroase felicitări și cele mai bune urări de succes in înaltele 
răspunderi ce v-au fost încredințate.

Doresc să exprim, și cu această ocazie, satisfacția noastră pentru cursul 
ascendent al colaborării româno-irakiene — pe plan economic, politic, teh- 
nico-științific și cultural — precum și pentru conlucrarea tot mai bună dintre 
țările noastre pe arena mondială pentru destindere, securitate și înțelegere 
intre națiuni.

Sint convins că și în viitor raporturile de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Irak vor cunoaște o dezvoltare continuă, in 
interesul popoarelor român și irakian, al cauzei generale a libertății și inde
pendentei popoarelor, a progresului și păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Întîlnire la C. C. al P. C R.
Miercuri dimineață, delegația Parti

dului Național Social Sirian din Li
ban, condusă de Abdallah Saade, 
președinte, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de prietenie in 
țara noastră, /a avut o intilnire cu 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Dumitru Popa, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de păreri in 
legătură cu probleme de interes co
mun privind preocupările și activi
tatea celor două partide pe plan in
tern și extern, exprimindu-se dorin

ța de a dezvolta relațiile dintre 
P.C.R. și P.N.S.S. din Liban, pe baza 
respectului și stimei reciproce. A. 
Saade a exprimat admirația și înalta 
prețuire de care se bucură politica 
României, a P.C.R., președintele 
Nicolae Ceaușescu. inițiativele sale 
pe pian internațional.

La intilnire au participat tovarășii 
Tamara Dobrin, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

întilnirea a decurs într-o atmosfe
ră caldă, prietenească

Vizita președintelui Partidului Conservator din Norvegia

Încheierea vizitei delegației guvernamentale 
din Voivodina

Miercuri s-au încheiat Ia Timișoa
ra convorbirile dintre delegația gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Virg‘1 
Trofin, viceprim-ministru al guvernu
lui, și delegația guvernamentală a 
Provinciei Socialiste Autonome Vo’- 
vodina (R.S.F. Iugoslavia), condusă 
de tovarășul Nikola Kmefcici, pre
ședintele Consiliului Executiv al A- 
dunării Provincie), care, la .invitația 
guvernului român, a făcut o vizită 
in țara noastră.

In timpul convorbirilor, desfă
șurate intr-o atmosferă tovără
șească și de deplină înțelegere, a 
fost analizat stadiul înfăptuirii acțiu
nilor de colaborare și cooperare din
tre România și Iugoslavia și în acest 
context dintre țara noastră și P.S.A. 
Voivodina, stabilindu-se noi căi de 
extindere și diversificare în continua
re a conlucrării economice, tehnico- 

'ințifice și culturale, in spiritul tra- 
d. nalelor legături de strinsă pri
etenie și bunăvecinătate dintre țările 
și popoarele noastre. .

Cu acest prilej, tovarășii Virgil 
Trofin și Nikola Kmezici au semnat 
un aide-memoire, care cuprinde mă
suri menite să contribuie la ampli
ficarea și accelerarea cooperării în 
producție, îndeosebi în domeniile 
construcțiilor de mașini, chimiei, a- 
griculturii, gospodăririi apelor și in 
alte ramuri, la dezvoltarea relațiilor 
comerciale bilaterale și în cadrul a- 
cestora a schimburilor de bunuri de 
consum între organizațiile comerciale 
din orașele limitrofe.

Tovarășul Virgil Trofin a oferit un 
dejun în onoarea delegației iugoslave.

★
în aceeași zi, oaspeții au avut o în

trevedere la Comitetul județean Arad 
al P.C.R. cu tovarășul Pavel Aron, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
județean, și au vizitat întreprinderea 
textilă Arad.

în cursul după-amiezii, delegația 
iugoslavă a părăsit tara noastră, în- 
treptindu-se spre patrie. (Agerpres)

Miercuri, președintele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, a avut o întrevedere cu 
Erling Norvik, președintele Partidu
lui Conservator din Norvegia, care 
face o vizită în tara noastră la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea in 
continuare a relațiilor de prietenie 
dintre România și Norvegia, a cola-

borării și cooperării româno-norve- 
giene în domenii de Interes reciproc, 
subliniindu-se rolul parlamentelor și 
parlamentarilor în lărgirea acestor 
relații în interesul ambelor țări și 
popoare, al instaurării unui climat 
de pace in Europa și în întreaga 
lume.

în aceeași zi, oaspetele norvegian 
a vizitat Muzeul satului și de artă 
populară, precum și cartiere de lo
cuințe din Capitală. (Agerpres)

LA MANGALIA
Forumul national al pionierilor

Miercuri s-a deschis la Mangalia 
cea de-a VIII-a ediție a Forumului 
Național al pionierilor. La deschi
dere au luat parte membri ai Birou
lui Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai Uniunii 
Tineretului Comunist, ai organelor 
locale de învățămînt, ai marinarilor 
și navaliștilor, ai altor instituții. In
stituite din inițiativa tovarășului 
Nicolae -Ceaușescu. secretar general 
al partidului, forumurile pionierești 
reprezintă forme specifice ale acti
vității politico-educative in rindul 
pionierilor, menite să asigure inten
sificarea participării copiilor la con
ducerea propriei lor organizații.

Sub deviza „De la comuniști în
vățăm cutezanța revoluționară*1, 
peste 400 de delegați ai unităților 
pionierești din toate județele țării, 
precum și membri ai Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor vor 
analiza activitatea desfășurată in anul 
școlar 1978—1979 de consiliile și co
mandamentele pionierești pentru în
făptuirea indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezvoltarea răspunderii și pasiunii 
față de principala îndatorire a pio
nierilor — învățătura, pentru dez
voltarea dragostei față de patrie, 
partid și popor. Se va realiza, de a- 
semenea, un util schimb de expe
riență privind modalitățile în care 
fiecare pionier participă la concepe

rea, organizarea, desfășurarea și 
conducerea întregii activități pionie
rești, formele noi promovate în ac
țiunile detașamentelor și unităților 
de pionieri.

în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Boștină, președintele Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor, a relevat preocupările con
siliilor și comandamentelor pionie
rești pentru înfăptuirea, de către 
pionieri și cadrele care muncesc cu 
copiii, a îndemnurilor și indicațiilor 
cuprinse în mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
Organizației Pionierilor și a Anului 
internațional al copilului.

Forumul Național al pionierilor va 
stabili măsuri pentru perfecționarea 
continuă a activităților specifice pio
nierești, pentru îmbunătățirea con
ținutului și diversificarea formelor 
acestor activități, pentru întîmpina- 
rea cti noi succese la Învățătură a 
celor două mari evenimente din acest 
an: Congresul al XII-lea al P.C.R. 
și aniversarea a 35 de ani de la eli
berarea patriei.

în ultima zi a forumului, ale cărui 
lucrări vor continua pînă la 27 iulie, 
vor fi aleși noii membri ai Consiliu
lui Național — din rîndul pionierilor, 
precum și locțiitorii președintelui 
Consiliului Național al Organizației 
pionierilor.

(Agerpres)

Cronica
vizita. în perioada^ 13—18 iulie, 

o delegație a Comitetelor de Apăra
re Populară din R.D.P. a Yemenului, 
alcătuită din Saeed Sharaf Yahya 
Sallam, secretar pentru relații exter
ne al Direcției Naționale, Fatima Sa
lem Nasser, secretar pentru proble
me sociale al Direcției Naționale, și 
Miskin Aii Haidarah, membru al 
Direcției Naționale, a făcut o vizită 
in țara noastră, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Delegația yemenită a fost primită 
de tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a avut con
vorbiri cu tovarășa Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
și a vizitat unele obiective indus
triale, agricole și de interes social- 
cultural din Capitală și din județul 
Bacău, unde s-a întîlnit cu reprezen
tanți ai Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste.

Miercuri, delegația Comitetelor de 
Apărare Populară din R.D.P. a Ye
menului a părăsit țara noastră, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

întîlnire. Cu Prileiul celei

zilei
La spectacolul de gală au rostit 

alocuțiuni criticul de film Ecaterina 
Oproiu, redactor-șef al revistei „Ci
nema**, șî Galileos Iskandar, repre
zentant al organismului egiptean pen
tru cinema.

La festivitatea inaugurării „zile- 
lor“ cinematografice egiptene au luat 
parte Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Asociației de 
prietenie româno-egipteană, Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Hassan Abdel Aal Nayel, ambasa
dorul Republicii Arabe Egipt la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri după-amiază a avut loc 

în Capitală o manifestare culturală 
organizată cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Columbia.

Cu acest prilej, ziaristul Florin 
Mitu a înfățișat impresii de călătorie 
din această țară.

Au fost prezenți Gloria Gaitan, 
ambasadorul Republicii Columbia la 
București, membri ai ambasadei.

CERTITUDINEA
(Urmare din pag. I)
epocii socialiste. în lo
cul bineștiutelor dru
muri „de tară", care 
se asociază automat in 
minte cu noroiul, gro
pile și colbul, șosele 
asfaltate sau pavate, 
in locul cocioabelor cu 
opaiț și al bordeielor, 
case civilizate, nu o 
dată splendide vile 

, <■ 'o lasă in urmă 
e construcții ur- 

' Ma.,e similare, in lo
cul prăvălioarelor sau 
crișmelor insalubre, 
magazine universale 
moderne.

Mi-aduc aminte per
fect că in satul meu, 
Colibași, din județul 
Gorj, nu exista, in co
pilăria mea, decît un 
aparat de radio și nu
mai un om avea bici
cletă. Astăzi mai toa
tă lumea are radio sau 
televizor sau radio și 
televizor, aragaz, a- 
proape tot ceea ce 
presupune o viață ci
vilizată. A început să 
apară automobilul, a- 
cest mit modern. (în 
copilărie urmăream 
fascinat singurul auto

mobil ce trecea prin 
sat, al moșierului Ni
colae Stroescu. îi țin 
minte și numărul : 54 
Tg. Jiu). Aș invita pe 
toți scriitorii, unii 
dintre ei prea seden
tari, să parcurgă țara, 
să viziteze locuri odată 
știute, să stea de vor
bă cu oamenii, să le 
asculte bucuriile și 
durerile care-i încear
că, să simtă pulsul ță
rii și sufletul oameni
lor, să-și racordeze 
antenele talentului și 
sensibilității la reali
tatea ce-i înconjoară. 
Este' o excelentă cură 
de realism adevărat, 
nesofisticat, o terapeu
tică eficientă împotri
va mizantropiei, an- 
xietătilor de orice fel, 
a primejdiei de steri
lizare și epigonismului 
iremediabil minor. 
O asemenea cură de 
realism îndepărtează, 
în egală măsură, im
provizația și superfi
cialitatea, mistificarea 
defetistă sau idilismul 
săltăreț, monoton și 
uniformizant, căci se
vele și reliefurile vie
ții noastre de azi im

pun dimensiunile com
plexității și ale adin- 
cimii, solicitînd un 
înalt spirit de respon
sabilitate. Patosul con
strucției, aspirația spre 
monumentalitate care 
au fascinat marile 
personalități românești 
de la Bălcescu la Că- 
linescu, n-au fost nici- 
cind mai exemplar 
ilustrate ca în epoca 
socialistă. Iar Directi
vele Congresului al 
XII-lea care, avem . 
convingerea întemeia
tă pe faptele la care 
am fost și sintem 
martori, vor fi trans
puse in realitate, sint 
menite să continue, ia 
o scară și mai înaltă, 
drumul pe care, con
duși de partid, ne-am 
angajat cu toată fiin
ța noastră. De aceea, 
cu gîndul la viitorul 
congres al partidului, 
nevoia de certitudine 
devine însăși certitu
dinea prezentului și 
viitorului românesc. 
Iar pentru un scriitor 
ce n-are alt gînd de- 
cit slujirea patriei, un 
atare sentiment con
stituie climatul optim 
de muncă și împlinire.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

20. 21 și 22 iulie. In țară : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi varia
bil, Vor cădea ploi locale in Banat, 
Crișana, Maramureș și Transilvania. 
In celelalte regiuni se vor semnala

averse izolate, după-amiaza. Vîntul 
va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, izolat mai 
coborîte la începutul intervalului, iar 
cele maxime intre 20 și 30 de grade, 
izolat mai ridicate in sudul țărți. în 
București : Vreme in curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza. Vîn
tul va sufla in general slab.

de a 35-a aniversări a Zilei Renaș
terii Poloniei, miercuri dimineața, a 
avut loc la Academia „Ștefan 
Gheorghiu** o întîlnire a ambasadoru
lui R.P. Polone la București, Jerzy 
Kusiak, cu cadre didactice, studenți 
și cursanți. Ambasadorul Poloniei a 
vorbit despre rezultatele obținute de 
poporul polonez în opera de edificare 
a societății socialiste dezvoltate. z

RCCCpțiC. Ambasad°rul Marii 
Britanii la București, Reginald Louis 
Seconde, a oferit, miercuri seara, o 
recepție cu prilejul încheierii misiunii 
sale in țara noastră.

Au fost prezenți Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, conducători ai unor instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

★
Incepînd de miercuri. în Capitală 

se desfășoară „Zilele filmului egip
tean".

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Sinteze recapitulative pentru elevi
9.30 Șoimii patriei
9,40 Muzică ușoară

10.25 Album folcloric
10.50 Telex16,05 Școala contemporană
16.25 Festivalul național „CIntarea 

României" — Etapa republicană
16.40 Mult e dulce...
17,05 La fața locului17.20 Cîntă orchestra „Crișana" a Fi

larmonicii de stat din Oradea
17.40 Reportaj pe glob : Bogota — capi

tala Columbiei
18,00 Muzică ușoară
18.25 Revista social-polltlcă TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 In dezbaterea țării — Proiectul de 

Directive ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

19.30 Ora tineretului
20.20 Teatru scurt : „Primul pas" — co

medie de actualitate de Octavian 
Sava, după o idee de Nicolae Tic. 
Regia artistică : Tudor Mărăscu

21.20 Invitație la dans
21,35 Telejurnal (

PROGRAMUL 2
16,00 Festivalul național „CIntarea 

României"
16.30 Consultații medicale
16.50 Umor șl muzică
17,45 Noi. femeile !
18.15 Documentar TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal19.15 Buletinul rutier al Capitalei
19.20 Concertul orchestrei simfonice a 

Radloteleviziunli. In pauză : Itine
rare turistice

21,35 Telejurnal

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 18 IULIE

Extragerea I : 15 30 45 44 37 31.
Extragerea a II-a : 8 21 19 14 9 28.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 193 469 LEI, din care 441 818 lei, re
port la categoria 1.

In spiritul dorinței comune de dezvoltare 
a prieteniei și colaborării româno-ungare

Preocuparea statornică a parti
dului și statului nostru pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate cu țările 
socialiste vecine, cu toate țările 
care făuresc noua orinduire și-a 
găsit o nouă confirmare în dialo
gul româno-ungar desfășurat, zi
lele acestea, la Budapesta, la nive
lul șefilor de guvern. Vizita oficia
lă de prietenie efectuată de pri
mul ministru al guvernului roman, 
tovarășul Ilie Verdeț, la invitația 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al R. P. Ungare, tovarășul 
GyOrgy Lâzăr, convorbirile rod
nice purtate cu acest prilej repre
zintă — așa cum se subliniază în 
comunicatul dat publicității —- o 
nouă contribuție la întărirea prie
teniei și extinderea conlucrării 
multilaterale dintre cele două țări 
și popoare vecine. Dezvoltarea 
acestor relații are la bază princi
piile egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc. întrajutorării 
tovărășești și solidarității interna
ționale.

Viata confirmă mereu că factorul 
hotărîtor al extinderii și adîncirii 
continue a prieteniei si colaborării 
româno-ungare îl constituie rapor
turile statornicite între forțele po
litice ce conduc destinele celor 
două popoare — Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar. în acest cadru, 
și-au dovedit din plin însemnăta
tea deosebită întîlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kâdăr, care 
au marcat de fiecare dată mo
mente hotărîtoare in impulsio
narea ansamblului relațiilor româ
no-ungare. O deosebită importanță 
a avut întilnirea prietenească .pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jănos Kâdăr au avut-o în 
iunie 1977 la Debrețin și Oradea, in 
cursul căreia au fost stabilite liniile 
directoare ale adincirii în continua
re a conlucrării rodnice dintre cele 
două partide și țări. înțelegerile la 
care s-a ajuns cu acest prilej pri
vesc dezvoltarea continuă, dinamică 
a cooperării în producție și a schim
burilor comerciale, îmbogățirea for
melor de colaborare economică șî 
tehnico-științifică, pe tărîm cultural

și in alte sectoare de activitate, co
respunzător progresului obținut de 
România și Ungaria in toate dome
niile construcției socialiste. întilni
rea a exprimat totodată acordul ce
lor două țări de a întări conlucra
rea dintre ele în lupta pentru so
cialism. pentru înfăptuirea aspira
țiilor de pace, bunăstare, indepen
dență și libertate ale întregii ome
niri. \

Primirea de către tovarășul Jănos 
Kâdăr a primului ministru al gu
vernului român, prilejuind ex
primarea satisfacției pentru evo
luția rodnică a relațiilor din
tre partidele și țările noastre, a 
evidențiat, în același timp, voința 
comună ca, pe baza celor stabilite 
cu prilejul dialogului la nivel înalt, 
aceste relații să cunoască o conti
nuă amplificare.

Așa cum s-a relevat în cadrul 
tratativelor dintre cei doi prim-mi- 
niștri, o evoluție pozitivă au cu
noscut și cunosc relațiile econo
mice. într-adevăr, pornindu-se de 
la faptul că în cincinalul prece
dent volumul schimbului de măr
furi a crescut de 2,2 ori. s-a ac
ționat și se acționează ca in ac
tuala perioadă de cinci ani acest 
volum să crească în continuare, 
de aproape două ori. potrivit po
tențialului și cerințelor economii
lor naționale ale țărilor noastre in 
plină dezvoltare. Pe lingă indicii 
cantitativi, deosebit de semnifica
tivă este îmbunătățirea structurii 
schimburilor, in cadrul cărora o 
pondere crescindă revine construc
țiilor de mașini, chimiei, livrărilor 
reciproce de tehnologii. Pe baza 
realizărilor obținute și pentru a 
valorifica din plin înțelegerile sta
bilite la nivel înalt, cei doi prim- 
miniștri au subliniat necesitatea de 
a se acorda atenție sporită îndepli
nirii, la timp și la un nivel calita
tiv corespunzător, a livrărilor re
ciproce de mărfuri, a căror crește
re însemnată constituie, dealt
fel, obiectivul principal al colabo
rării economice dintre țările noas
tre și in perioada viitorului cinci
nal. Totodată, pronuntîndu-se pen
tru lărgirea specializării și coope
rării în producție, șefii celor două 
guverne au stabilit să se prelun
gească și să se extindă înțelegerea 
respectivă existentă și să se în

cheie noi convenții in acest dome
niu.

Agenda convorbirilor a cuprins 
și alte probleme importante pen
tru dezvoltarea relațiilor româno- 
ungare. Această colaborare se va 
extinde prin asemenea acțiuni cum 
este, de pildă, elaborarea conven
ției hidrotehnice asupra căreia 
s-au înțeles cei doi prim-miniștri. 
De asemenea, se va dezvolta în 
continuare conlucrarea pe tărimul 
științei, culturii, învățământului 
mijloacelor de informare în masă, 
sportului și turismului — în sco
pul mai bunei cunoașteri reciproce, 
potrivit aspirațiilor celor două po
poare, pentru întărirea prieteniei 
dintre ele.

Manifestindu-se satisfacția față 
de dezvoltarea fructuoasă a relații
lor dintre organele de partid și de 
stat, in cadrul dialogului de la 
Budapesta s-a exprimat acordul 
pentru extinderea în continuare a 
contactelor dintre organizațiile de 
masă și obștești. întreprinderi, in
stituții și cetățeni ai celor două 
țări, ceea ce va face, fără îndoială, 
și mai dense raporturile dintre cele 
două țări și popoare vecine.

O însemnătate majoră în acest 
sens are, totodată, înfăptuirea și a 
altor obiective stabilite in cadrul 
convorbirilor la nivel înalt din 
1977, și anume deschiderea. în vii
torul apropiat, a consulatelor gene
rale, român — la Debrețin și ungar 
— la Cluj-Napoca, urgentarea des
chiderii unui nou punct de trecere 
a frontierei dintre țările noastre 
pentru traficul internațional și stu
dierea posibilității de a se deschi
de noi puncte de trecere in cadrul 
micului trafic de frontieră.

Nu încape îndoială că rezultatele 
convorbirilor de la Budapesta vor 
îmbogăți cronica legăturilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală dintre România și Ungaria. 
Salutînd cu satisfacție aceste re
zultate, poporul român își exprimă 
convingerea că relațiile noastre se 
vor dezvolta tot mai mult pe cele 
mai diverse planuri. în interesul și 
spre binele ambelor popoare, al 
construcției. socialiste în cele două 
țări vecine, al cauzei generale a so
cialismului, păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

AI. CAMPEANU
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Cum întrețineți bazele sportive
de care beneficiați?

„Bine!“-răspund organizatorii din
Se cunosc indicațiile date de con

ducerea partidului nostru cu privire 
la buna întreținere și amenajare a 
terenurilor și bazelor sportive din 
localitățile țării prin munca patrio
tică a tinerilor, a cetățenilor respec
tivi, în primul rind a înșiși sportivi
lor care beneficiază de ele. în pri
măvara acestui an, pornind de la o 
inițiativă a județului Botoșani, s-a 
lansat și o întrecere avind un ase
menea obiectiv. Spre a constata cum 
se acționează în acest sens, ne-am 
propus să efectuăm periodic raiduri- 
anchetă prin județe. în cele ce ur
mează, prezentăm cîteva însemnări 
din județul Vaslui...

Pentru început, ne-am adresat to
varășului Merchea Câlăiță, prim-vi- 
cepreședînte al C.J.E.F.S., cu între
barea : Cum întrețineți bazele spor
tive de care beneficiați ? Și iată răs
punsul primit : „Mai întii. să-mi 
dați voie să menționez că județul 
nostru — care nu a moștenit cine 
știe ce tradiții sportive și nu repre
zintă încă un potențial remarcabil 
din acest punct de vedere pe plan 
național — are la dispoziție o bază 
materială considerabilă, ceea ce con
stituie în același timp motiv de sa
tisfacție pentru noi, dar și motiv de 
a ne simți obligați să o întreținem 
și s-o gospodărim cit mai bine, s-o 
dezvoltăm prin posibilități locale și 
muncă patriotică, s-o folosim cît mai 
eficient, astfel incit, prin numeroșii 
tineri care vin azi la sport, să facem 
ca județul Vaslui să reprezinte cît 
mai curind ceva în sportul româ
nesc. Comitetul județean de partid, 
ca și — pe plan local, organele de 
partid. de la nivelul respectiv — au 
manifestat și manifestă deosebită 
înțelegere și grijă pentru dezvolta
rea sportului vasluian, ceea ce se 
vede atît din ajutorul permanent ce 
ni-1 acordă, cît și din faptul că ne 
controlează și ne analizează siste
matic munca. De asemenea, fiindcă 
vorbim de terenuri de sport, trebuie 
să arăt că toate consiliile populare 
— cu deosebire cele comunale — ma

nifestă preocupări pentru a asigura 
tinerilor și cetățenilor din raza lor 
teritorială o bază materială simplă, 
necostisitoare dar corespunzătoare, 
amenajată și întreținută prin efortul 
nemijlocit al celor interesați. Așa se 
face 
sești 
sesti 
bile, ___ _ . .
împreună, și să vă convingeți la fața 
locului...".

Am mers, împreună cu tovarășul 
prim-vicepreședinte, prin tot județul 
Vaslui și ne-am convins la fața lo
cului că adevăr grăia. Nu mai vor
bim de cunoscutul complex sportiv 
situat în centrul Vasluiului — cu

sală modernă, terenul de fotbal, ba
zinul de înot, terenul de handbal, 
pista de atletism și pista de aeromo- 
delism ; totul se află aci în perfectă 
și permanentă stare de utilizare,, iar 
curățenia desăvîrșită vorbește nu 
numai de grija gospodarilor, ci și 
de grija cu care folosesc bazele res
pective înșiși sportivii. La fel de bine 
întreținute am găsit frumoasa bază 
multifuncțională „Mobila" sau tere
nurile asociației sportive „Confec
ția" — Ia Vaslui — ca si sala de 
jocuri, baza sportivă de agrement 
din parc și terenurile de fotbal și 
rugbi — la Bîrlad.

Așa cum fuseserăm informați, nici 
comunele nu se lasă mai prejos din 
acest punct de vedere. In Muntenii 
de Jos, spre exemplu, am găsit un 
teren de fotbal, cu gazon și gard 
împrejmuitor, cum puține găsești 
chiar în orașe. La Văleni — unde 
cetățenii au ales ca președinte al 
asociației sportive pe milițianul co
munei. și bine .au făcut, fiindcă omul 
este foarte pasionat și harnic — ti
nerii beneficiază nu de unul, ci de 
două terenuri de fotbal, ambele în
treținute ca ograda bunilor gospo
dari. La Pușcași — de asemenea

județul Vaslui
există un teren de fotbal arătos, iar 
la Ivănești am găsit un adevărat 
complex sportiv (cu terenuri de vo
lei, baschet, fotbal și tenis) ; aci, pri
marul ne-a vorbit despre intenția 
ca — prin posibilități locale și prin 
munca patriotică a elevilor si a ce
lorlalți uteciști din comună — să 
împrejmuiască complexul (prevăzut 
și aprobat prin schița de sistemati
zare) și să bitumineze terenul de 
handbal.

...Exemplele ar mai putea conti
nua, fiindcă peste tot, pe unde am 
cutreierat, am constatat aceeași bună 
situație. Așadar, la întrebarea „Cum 
întrețineți bazele sportive de care 
beneficiați județul Vaslui poate 
răspunde : Bine ! Ceea ce înseamnă 
— gîndindu-ne și la activitățile spor
tive de masă și de performantă, tot 
mai multe și mai bine organizate pe 
aceste plaiuri — că nu va trece prea 
multă vreme și sportul vasluian se 
va afirma pe măsura dorinței cetă
țenilor, a eforturilor ce le fac orga
nizatorii și a grijii ce-o manifestă 
organele locale.

Gheorqhe M1TRO1 
Crăciun 1ĂLUC1

Campionatele 
de box

Rezultatele primelor meciuri 
din turneul final

Pe ringul montat în incinta arenei 
de tenis „Progresul" din Capitală au 
început, miercuri, finalele- campiona
telor naționale de box, Ta 'Care parti
cipă peste 250 de pugiliști din în
treaga țară. în prima gală, la cate
goria semiușoară, FI. Stan (Dinamo) 
l-a întrecut net la puncte pe Iosif 
Sandor (Unio Satu Mare), care a 
fost numărat de două ori. La aceeași 
categorie, stelistul bucureștean Flo
rian Livadaru l-a învins prin aban
don, în repriza a 2-a, pe Ștefan Ște
fana.

în cea de-a doua gală a finalelor, 
dinamovistul Ilie Dragomir (cat. 
ușoară) a trecut prin mari emoții 
pînă a primit decizia de învingător la 
puncte în fața timișoreanului Gh. 
Părvănescu. Acesta din urmă a avut 
o excelentă revenire în repriza a 
3-a, reușind să-și trimită adversarul 
la podea, Ilie fiind salvat de gongul 
final. O meritată victorie a obținut, 
la aceeași categorie, Dumitru Neagu, 
învingător la puncte in fața experi
mentatului Gh. Vlad. Alte rezultate 
(meciuri la cat. ușoară) : Sandu 
Leontin b. ab. 2 pe P. Leoveanu ; 
P. Costache b.p. Gh. Vasile ; FI. 
Dima b.p. M. Ichim ; C. Agache 
b- ab. 2 pe Gh. Curelea. Astăzi, de 
la ora 15 și, respectiv, 18,30 au loc 
alte două gale.

ÎN
Selecționata masculină de bas- 
a României a obținut a doua

CÎTEVA RÎNDURI

că la noi, pe unde te duci, gă- 
terenuri suficiente, dar nu gă- 
terenuri degradate, impractica- 
lăsate în paragină. Să mergem,

e 
chet 
victorie in turneul internațional de 
la Szolnok, învingînd cu 83—78 
(40—51) reprezentativa R.D. Germa
ne. Principalii realizatori ai echipei 
române au fost Costel Cernat — 24 
puncte și Dan Niculescu — 23 puncte.
• Selecționata feminină de baschet 

a României și-a încheiat turneul în 
R.P. Chineză obținînd două victorii. 
După ce a învins cu 77—72 repre
zentativa Kirin, baschetbalistele ro
mânce au întrecut cu 73—71 
selecționata Heilongjiang.

• Selecționata de fotbal 
Chineze și-a început turneul ___ , 
noastră. în prima partidă, fotbaliștii 
chinezi au întîlnit ieri, pe stadionul 
„1 Mai" din Slatina, formația Viitorul 
Scornicești, proaspăt promovată în 
divizia națională A. Cei peste 10 000 
de spectatori slătineni au aplaudat o 
partidă de un bun nivel tehnic, dina
mică și desfășurată în spiritul depli
nei sportivități. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (2—2). Au marcat 
Șoarece (2) și Ciocioană și, respec
tiv. Zhi Cailing și Xu Yonglai.

Selecționata R.P.Chineză va juca 
în continuare cu F.C.M. Galați, în 
ziua de 22 iulie, iar joi, 26 iulie, va 
întilni, la Cimpina, selecționata uni
versitară a României. (Emilian Rouă)

(35—32)

a R.P. 
în țara

• Cu prilejul concursului de atle
tism desfășurat la Oslo, sportivul en
glez Sebastian Coe a stabilit un nou 
record mondial în proba de 1 milă, 
cu timpul de 3’48”95/100. Vechiul re
cord aparținea lui John Walker (Noua 
Zeelandă) și era de 3’49”4/10. în tim
pul aceleiași curse, Coe a corectat și 
recordul european la 1 500 m, reali- 
zind performanța de 3’32”8/10. Recor
dul anterior, deținut de francezul 
Jean Wadoux, era de 3’34”.

în proba de 5 000 m plat, pe pri
mul loc s-a clasat suedezul Glans — 
13T5”94/100. Ilie Floroiu (România) 
s-a situat pe locul 3, în 13’28”44/100.

• La Marianske Lazne (Cehoslova
cia) a luat sfirșit meciul de tenis 
dintre echipele de tineret ale Ceho
slovaciei și României contînd pentru 
zonele semifinale ale competiției 
„Cupa Galea". Tenismanii cehoslovaci 
au obținiit victoria cu scorul de 8—2. 
în ultimele două partide de simplu,. 
Lendl l-a întrecut cu 6—2, 8—6 pe 
Segărceanu, iar Dîrzu l-a învins cu 
1—6, 12—10, 7—5 pg Pohl. în finaja 
acestei zone, se vor întilni echipele 
Cehoslovaciei și Australiei.

• Rezultate din primul tur al tur
neului de tenis de la Baastad : Gu- 
enthardt (Elveția) — Simonsson (Sue
dia) 6—1, 6—4; Zugarelli (Italia) — 
Bengtsson (Suedia) 6—4, 6—1; Ed-

mondson (Australia) — El Shafel 
(Egipt) 7—5, 6—3; Hjertqvist (Suedia) 
— Marks (Australia) 7—6, 3—6, 6—4 ; 
Spear (Iugoslavia) — Munoz (Spa
nia) — 6—4, 7—5.

• Turul ciclist al Franței a conti
nuat, miercuri, cu desfășurarea eta
pei a 20-a, între Saint Priest și Dijon 
(239,600 km). Din nou, pe ultima 
porțiune a etapei, lupta pentru vic
torie a fost spectaculoasă, învingăto
rul fiind cunoscut la sprintul final, 
unde olandezul Gerrie Knetemann, 
campion al lumii, s-a impus cu nu
mai „o jumătate" de roată în fața 
italianului Sergio Parsani. După nu
mai o oră, ca urmare a unei contes
tații, Knetemann, care a incălcat re
gulamentul, a fost penalizat cu 10 se
cunde, victoria in etapă fiind atribui
tă italianului Sergio Parsani. Clasa
mentul etapei : 1. S. Parsani (Italia) 
6h 52’24” (medie orară 34,859 km) ; 2. 
G. Knetemann (Olanda) 6h 52’32” : 
3. Lucien Van Impe (Belgia) 6h 
52’41” ; 4. Jean Chassang (Franța) 6h 
52’55” ; 5. Bernard Hinault (Franța) 
același timp.

în clasamentul general individual, 
se menține lider francezul Bernard 
Hinault, urmat, la 1’58”, de olandezul 
Joop Zoetemelk. Pentru locul trei, are 
loc o pasionantă întrecere intre olan
dezul Kuiper și portughezul Agos- 
tinho, aflat la 38” de Kuiper.

• PENTRU REPERA
REA ZĂCĂMINTELOR 
MINERALE. O originală me
todă geochimică de reperare a 
bogățiilor minerale subterane a 
fost pusă la punct de specialiș
tii sovietici. Prin urmărirea re
acțiilor ce se produc in apa unor 
izvoare in care au fost dizolvate 
diferite substanțe chimice, ei au 
ajuns la concluzia că se poate 
constata existența unor zăcă
minte metalifere, permițîndu-se 
chiar evaluarea dimensiunii a- 
cestora, ca și a adineimii la care 
sint situate. Cu ajutorul noii 
metode, specialiștii sovietici au 
reușit să repereze deja mai mul
te zăcăminte în regiunea Cau- 
cazului.

• REȚELE DE „CO
RAL". în vederea transportării 
mai economicoase a efiergiei e- 
lectrlce la tensiuni ridicate, spe
cialiști de la Fabrica de sirmă 
din Miskolc (Ungaria) au pus Ia 
punct un nou tip de cablu, pe 
care l-au denumit coral (de la 
cuvintele coroziune și aluminiu). 
Miezul din oțel al cablului este 
învelit într-o teacă din alumi
niu, alcătuită din mai multe stra
turi, ce izolează ermetic sirma 
de otel, orotejînd-o de coroziu
ne. Avantajele sint multiple. A- 
luminiul părticică în mod activ 
la transportul energiei electrice. 
Devine, de asemenea, posibilă 
pulverizarea din avion a unor 
substanțe chimice asupra cul
turilor agricole, fără risc pen
tru rețeaua electrică din zona 

respectivă. Cablul are o rezis
tență mai mare și, în schimb, 
un diametru și o greutate mai 
reduse decit tipurile tradiționale 
de cabluri. Grație acestor pro
prietăți, cablul trebuie să facă 
față unor solicitări mai reduse 
(din partea zăpezii, presiunii 
eoliene), ceea ce permite insta
larea lui pe piloni mai puțin nu
meroși și mai scunzi decît pină 
în prezent.

• SECRETUL RAȚE
LOR SĂLBATICE. plnâ nu 
demult era un mister pentru 
știință cum reușesc unele pă
sări, de pildă, rațele sălba
tice, să zboare ore intregi, la 
înălțimi de peste 9 000 de 
metri, fără să se resimtă de

pe urma lipsei de oxigen. Cer
cetări întreprinse recent la Uni
versitatea americană Duke au 
pus in evidență unele însușiri 
deosebite ale organismului la 
rațele sălbatice. Controlindu-se 
circulația sanguină, cu ajutorul 
izotopilor de xenon, s-a putut 
astfel constata că la rațele săl
batice irigarea creierului rămî- 
ne neschimbată, chiar în condiții 
de zbor la mari înălțimi. Cerce
tătorii au conchis că aceste pă
sări dispun de un mecanism fi
ziologic ce împiedică, în condi
țiile lipsei de oxigen de la mari 
înălțimi, contracția vaselor san
guine.

® PODURI CU VIATĂ 
LUNGĂ. Chiar și cele mai 
bine construite poduri sint su
puse coroziunii. Asfaltul, betonul 
și construcțiile metalice ale po
dului sint serios atacate, in spe
cial în timpul iernii, cînd se fo
losește multă sare pentru Înde
părtarea zăpezii și a gheții de 
pe părțile carosabile. Pentru a 
îndepărta aceste neajunsuri, fir
ma americană „W. R. Grace and 
Company" a găsit o soluție care, 
potrivit afirmațiilor firmei, 
prelungește cu mult viața 
podurilor. Este vorba de o 

substanță amestecată in betonul 
cu care se asfaltează podurile, 
tăcîndu-1 impermeabil.

• „VIZITATORII" FO- 
TOGRAFIAȚI. PentiU a se 
împiedica desele spargeri și 
furturi de la bănci și din marile 
magazine, patronii recurg tot 
mai des la televiziune și la a- 
paratele de filmat, care zi și 
noapte „văd" tot ce se întîmplă 
in incinta și tn jurul institu
țiilor puse sub observație. Evi
dent, asemenea aparate sint 
destul de costisitoare. Firma ja
poneză „Shiensei Optical Com
pany" a creat o instalație mai 
simplă (în fotografia alăturată), 
dotată cu un aparat de filmat 
de 8 mm care se declanșează 

automat Ia intrarea în func
țiune a alarmei. Instalația dis
pune și de un set de baterii 
care o pot alimenta în cazul de
fectării circuitului electric.

© PIESE ARHEOLO
GICE DE PESTE PATRU 
MILENII. Vestigii ale unor 
așezări umane datind dintr-o 
perioadă cuprinsă între anii 
2 500—2 000 înaintea erei noas
tre au fost descoperite de ar
heologii spanioli în sudul țării, 
în zona orășelului andaluz Onu- 
bense de Algaraque. Printre o- 
biectele scoase la lumină figu
rează piese de ceramică de bună 
calitate, mici cuțite din silex, 
virfuri de săgeți și fragmente 
de statuete reprezentind idoli.
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WASHINGTON

încheierea sesiunii Consiliului economic 
româno-american

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat lucră
rile celei de-a Vl-a sesiuni plenare 
a Consiliului economic româno-ame
rican. La lucrări au participat ofi
cialități guvernamentale ale celor 
două țări, membri ai camerelor de 
comerț, conducători ai unor firme și 
instituții bancare, consilieri și ex- 
perți.

Importanța sesiunii a fost subli
niată de mesajele adresate sesiunii 
consiliului de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și de președintele Statelor Unite ale 
Americii, Jimmy Carter.

La încheierea lucrărilor, copre
ședinții Consiliului economic româ
no-american au semnat un comunicat 
comun în care părțile au reafirmat 
importanta acordului comercial și a 
acordului pe termen lung de coope
rare economică, industrială și tehni
că și au reafirmat rolul vital al clau
zei națiunii celei mai favorizate în 
dezvoltarea reciproc avantajoasă a

Conferința la nivel înalt a O.U.A. relevă

NECESITATEA ÎNTĂRIRII UNITĂȚII 
SI SOLIDARITĂȚII AFRICANE '

MONROVIA 18. — Trimisul Ager
pres C. Alexandroaie : Concertarea 
eforturilor tuturor statelor continen
tului pentru abordarea eficientă a 
problemelor cardinale care confruntă 
Africa, unitate in diversitate, accele
rarea procesului decolonizării, edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale. rezolvarea prin nego
cieri a situațiilor conflictuale • și ten
sionale din diverse zone ale conti
nentului — acestea au fost temele 
majore ale discursurilor rostite în 
prima zi a sesiunii la nivel inalt a 
Statelor membre ale Organizației 
Unității Africane (O.U.A.).

Ședința inaugurală a sesiunii a 
fost deschisă de președintele țării- 
gazdă, William Tolbert jr., ales pre
ședinte al O.U.A. pe perioada urmă
toarelor 12 lunij care a subliniat ne
cesitatea reglementării prin mijloace 
pașnice a diferendelor de pe conti
nent, a întăririi unității și solidarită
ții țărilor africane, a creșterii rolu
lui organizației in viața politică și 
economică a Africii. El s-a pronun
țat pentru revizuirea Cartei O.U.A. 
și a lansat un apel în favoarea spri
jinirii Frontului Patriotic Zimbabwe 
și SWAPO.

Joshua Nkomo, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a 
demascat farsa electorală din Rhode
sia și a arătat că Frontul con
trolează trei pătrimi din teritoriul 
Zimbabwe. El a făcut apel la O.U.A. 
să-și intensifice ajutorul material, 
politic și moral pe care îl acordă

Progresul agriculturii țărilor in curs de dezvoltare 
reclamă instaurarea unei noi ordini economice 

Lucrările Conferinței mondiale 
asupra reformei agrare și dezvoltării rurale

ROMA 18 (Agerpres). — La Roma 
continuă dezbaterile in plen și pe 
comisii ale Conferinței mondiale asu
pra reformei agrare și dezvoltării ru
rale. Numeroși delegați reprezentind 
țările in curs de dezvoltare au subli
niat, în intervențiile lor, necesitatea 
creșterii și diversificării producției 
agroalimentare, in funcție de condi
țiile specifice ale fiecărei țări. După 
ce au relevat importanța formării de 
cadre necesare agriculturii și dez
voltării rurale în general, a dezvol
tării cercetărilor in domeniul agro
zootehnic, vorbitorii au criticat pro- 
tecționismul comercial la care mai 
recurg încă o serie de țări occidenta
le industrializate și au făcut propu
neri pertinente in ce privește asisten
ța internațională ce trebuie acordată 
țărilor în curs de dezvoltare, în sco
pul reducerii gravului decalaj econo
mic care le separă de țările bogate.

..în pofida eforturilor depuse de 
țările in curs de dezvoltare, a celor 
două decenii consacrate dezvoltării.

Cu consecvența și fermitate în slujba cauzei păcii și progresului:
PERMANENTEI ALE POLIT1CIIEXTERNE A|ROMÂNIEI SOCIALISTE,L!BERE Șl INDEPENDENTE . . . . . . . . . . . .

Contribuție activă la promovarea noilor principii de relații interstatale
„Noi considerăm că singurele principii care pot chezășui pa

cea și colaborarea in lume sînt deplina egalitate in drepturi, res
pectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în 
treburile interne și avantajul reciproc, nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu folosirea forței, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele s«le“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Devenită, după actul istoric de la 
23 August 1944. o țară liberă și inde
pendentă, stăpină pe destinele sale. 
România socialistă s-a afirmat ca o 
prezentă dinamică și constructivă pe 
arena mondială, ca militantă neobo
sită pentru democratizarea vieții in
ternaționale, pentru afirmarea prin
cipiilor noi de relații intre state, ca 
temelie a unei noi ordini politice și 

comerțului bilateral. Secția americană 
a consiliului și-a exprimat din nou 
sprijinul puternic pentru acordarea 
în continuare României a clauzei na
țiunii celei mai favorizate.

Ambele părți au reafirmat, de ase
menea, obiectivul lor de a atinge în 
1980 un nivel al schimburilor lor co
merciale reciproce de un miliard de 
dolari.

în timpul sesiunii, membrii celor 
două delegații s-au întîlnit in grupe 
de lucru pentru a explora noi posi
bilități de dezvoltare a comerțului 
și cooperării in sectoarele construc
ției de mașini, chimiei, petrochimiei^ 
agriculturii, industriei ușoare și ser
viciilor. Alte grupe de lucru au e- 
xaminat posibilitățile de cooperare 
pe terțe piețe.

A Vl-a sesiune a Consiliului eco
nomic româno-american și-a desfă
șurat lucrările într-un spirit priete
nesc și constructiv.

Cpnsiliul a convenit să țină cea 
de a VII-a sesiune in România.

mișcărilor de eliberare națională din 
sudul eontinentului și statelor din 
prima linie, astfel incit să se poată 
pune capăt cit mai rapid dominației 
minoritare în Rhodesia.

în calitatea sa de președinte al 
O.U.A. pe ultimele 12 luni, președin
tele Sudanului, Gaafar El Nimeiri, 
a prezentat raportul general. El a 
arătat că focarele de conflicte și în
cordare, disensiunile existente pe 
continent aduc prejudicii păcii și 
securității în Africa, unității de ac
țiune a popoarelor sale. Abordînd 
situația economică dificilă a Africii, 
inechitățile cu care sînt confruntate, 
statele continentului pe piața mon
dială, vorbitorul s-a pronunțat pen
tru intensificarea eforturilor în di
recția instaurării unei noi ordini 
economice internaționale. în context, 
el a subliniat imperativul unității 
africane pentru afirmarea și susți
nerea în cadrul negocierilor comer
ciale și monetare multilaterale a unui 
punct de vedere comun.

Gaafar El Nimeiri s-a pronunțat 
pentru modificarea Cartei O.U.A., 
care — a spus el — trebuie adusă in 
concordanță deplină cu sarcinile or
ganizației, cu realitățile economice și 
politice ale continentului, prin crea
rea unor mecanisme adecvate.

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a evidențiat eforturile în
treprinse de O.U.A. în vederea găsi
rii căilor de înțelegere intre popoa
rele continentului, pentru lichidarea 
dominației rasiste și a apartheidului.

a elaborării unei strategii internațio
nale de dezvoltare, a asistenței ga
rantate din partea unor țări industria
lizate, ca și a unor conferințe inter
naționale consacrate exclusiv pro
blemelor dezvoltării, fenomenul Je 
pauperizare continuă să se accentue
ze", a spus reprezentantul Algeriei, 
Selim Saadi, ministrul agriculturii și 
revoluției agrare. în context, el a ca
lificat drept flagrantă incapacitatea 
actualei ordini internaționale de a 
reglementa problemele fundamentale 
ale lumii contemporane, inclusiv pro
blemele pauperizării și subdezvoltării 
economice in zonele rurale.

Maxime Ferrari, ministrul agricul
turii din Republica Seychelles, a spri
jinit propunerea Tanzaniei vizind 
crearea unui centru însărcinat cu re
forma agrară și dezvoltarea rurală, 
care, in asociație cu Banca Mondia
lă, să fie în măsură să ajute țările 
in curs de dezvoltare in acțiunea lor 
de dezvoltare a agriculturii.

economice mondiale, a unei lumi în 
care să triumfe idealurile păcii, securi
tății și cooperării. înseși dezvoltarea 
istorică a societății, experiența plină 
de învățăminte a războiului au deter
minat cristalizarea unor principii noi 
de relații interstatale: respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplina egalitate în drepturi, nea
mestecul in treburile interne și avan
tajul reciproc, nerecurgerea la forță 
sau la amenințarea cu folosirea for
ței, respectarea dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a fi stăpin pe 
destinele sale.

Promovarea și stricta respectare a 
acestor principii constituie o orien
tare programatică a întregii activi
tăți internaționale a partidului și sta
tului nostru, cheia de boltă a relații
lor pe care România le-a dezvoltat 
și le dezvoltă cu toate statele lumii. 
Consacrate in legea supremă a țării. 
Constituția Republicii, în Programul 
P.C.R., noile principii au fost reafir
mate în documentele congreselor și 
conferințelor naționale ale partidu
lui. au fost inscrise in peste o sută de 
tratate, declarații și comunicate co
mune semnate in ultimii ani de țara 
noastră cu state de pe toate conti
nentele.

Este bine știut că unul din princi
palele izvoare ale înaltului presti

LONDRA

întrevederi româno-britanice
LONDRA 18 (Agerpres). — în con

tinuarea vizitei pe care o întreprinde 
in Marea Britanie, tovarășul Emil 
Bobu, ministrul muncii, a avut în
trevederi cu Peter Blaker, ministru 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne și Commonwealth-ului, mem-

Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a Eliberării țării
EGIPT. In orașul Alexandria a 

fost deschisă expoziția „Sculptu
ra contemporană in România". La 
vernisaj au participat Abas Haman 
Zahern, subsecretar de stat, secretar 
general al guvernoratului Alexan
driei,alte oficialități, oameni de artă 
și cultură, membri ai corpului consu
lar și un numeros public. Cei pre- 
zenți au avut cuvinte elogioase la 
adresa lucrărilor prezentate în ca
drul expoziției, pe care au aprecia
t-o ca un eveniment cultural impor
tant. Postul de radio Cairo a difu
zat o emisiune dedicată învățămân
tului in România. Au fost prezen
tate îndeosebi elemente semnifica
tive privind dezvoltarea învățămin- 
tului superior românesc, orientările 
sale fundamentale, subliniindu-se 
preocuparea pentru integrarea aces
tuia cu cercetarea științifică și pro
ducția. De asemenea, a fost relevat 
sprijinul pe care România socialis
tă — ea însăși țară în curs de dez
voltare — îl acordă unor țări în 
curs de dezvoltare, printre care și 
Egipt, oferind burse și pregătind 
cadre naționale atit de necesara 
dezvoltării social-economice a aces
tor țări.

R. P. CHINEZA. Revista tri
mestrială „Epoca" a publicat piesa 
„Puterea și adevărul" de Titus Po- 
povici, in traducerea profesorului 
de limba română Eng Zhichen.

Întîlnire L. Brejnev-G. Husak
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

18 iulie, in Crimeea, a avut loc o in- 
tilnire prietenească între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. și 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre-

Președintele Carter solicită Congresului 
sprijin pentru programul energetic

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
a cerut, in cadrul unei îhtîlniri la 
Casa Albă cu lideri democrați și re
publicani ai Congresului, un „spri
jin bipartizan" pentru programul său 
energetic — relevă agențiile A.P. și 
U.P.I., citind participant! la întru
nire. Președintele. Camerei Repre
zentanților, Thomas O’Neill, a arătat, 
astfel, că președintele Carter a ce
rut Congresului să treacă imediat la 
examinarea programului energetic, 
menționind că dorește ca legislația 
privind impozitul pe profiturile com
paniilor feetroliere să fie adoptată 
înainte ca ambele camere ale Con
gresului să-și întrerupă activitatea, 
la începutul lunii august. De aseme-

O declarație
Purtătorul de cuvint al Casei Albe 

a difuzat, marți, o declarație în 
care se arată că președintele Jimmy 
Carter „a avut o discuție serioasă și 
îndelungată cu membrii cabinetului 
și cu oficialitățile Casei Albe despre 
prioritățile administrației sale. El a 
trecut în revistă progresele ultimi
lor ani și problemele care rămin de 
rezolvat. Toți membrii cabinetului și 
inaltele oficialități ale Casei Albe 
și-au oferit demisiile in timpul aces
tei perioade de evaluare. Președin
tele va examina aceste oferte de de
misie cu atenție și rapid, in urmă
toarele zile".

giu de care se bucură astăzi, în cel 
de-al 35-lea an al eliberării, pretu
tindeni in lume, politica externă 
promovată de România se află toc
mai in eforturile și neslăbita perse
verență cu care țara noastră, pre
ședintele ei au acționat și acționează 
pentru deplina afirmare a acestor 
principii, in care se regăsesc năzuin
țele și interesele de libertate, pace 
și progres ale tuturor popoarelor. în 
întreaga operă politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in rapoartele și 
cuvintările sale, ținute la București 
sau cu prilejul vizitelor efectuate in 
țări de pe toate continentele este re
liefat cu deosebită putere sprijinul 
partidului și statului nostru pentru 
cauza independentei și suveranității 
popoarelor, pentru respectul egalită
ții între națiuni, fără deosebire de 
mărime sau forță economică și mi
litară. Ori de cite ori aceste principii 
au fost încălcate, ori de cite ori unui 
popor i-a fost negat dreptul de a-și 
hotărî singur calea dezvoltării sale, 
partidul nostru, secretarul său gene
ral s-au situat ferm în apărarea 
acestor principii sacre, cerind respec
tarea lor strictă de către toți și față 
de toți.

„Noi — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — considerăm că, in
tr-un anumit sens, aceste principii 

bru al guvernului, și contele Gowrie, 
ministru de stat la Ministerul Mun
cii, membru ah guvernului.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
dezvoltarea in continuare a raportu
rilor româno-britanice.

INDIA. Intr-o serie de state ale 
Indiei au loc in prăzent „Zilele fil
mului românesc". Se prezintă filmul 
artistic de lung metraj „Buzduga
nul cu trei peceți", precum si filme 
documentare.

LIBAN. La Școala normală cu 
profil sportiv din Beirut a avut loc 
o seară de filme documentare ro
mânești. Cu acest prilej, ambasa
dorul României în Liban s-a întîl
nit cu cadrele didactice și cu elevii 
acestei școli, cărora le-a vorbit des
pre realizările poporului nostru pe 
calea edificării unei economii avan
sate și a unei culturi dezvoltate.

SRI LANKA. Ziarul „Ceylon Dai
ly Mirror" a publicat un amplu ar
ticol dedicat politicii Partidului Co
munist Român in domeniul moder
nizării agriculturii și ridicării per
manente a nivelului de trai al ță
rănimii.

OLANDA. Ansamblurile româ
nești „Timișul" din Timișoara și 
„Izvorașul" din Drobeta-Turnu Se
verin participă la săptămânile fol
clorice internaționale organizate in 
localitățile Nijmegen și, respectiv, 
Sas Van Gent din Olanda. La 
spectacole au luat parte reprezen
tanți ai conducerilor provinciale și 
locale, un numeros public. Publicul 
spectator . și presa au apreciat mă
iestria artiștilor români.

ședințele R.S. Cehoslovace, care se 
află in U.R.S.S. la odihnă. Au fost 
discutate probleme privind relațiile 
dintre cele' două țări. De asemenea, 
a avut loc un schimb de păreri in 
probleme internaționale actuale, in
formează agenția T.A.S.S.

nea, șeful Casei Albe a informat pe 
congresmani că dorește ca legislația 
privind acordarea de împuterniciri 
președintelui pentru a elabora și 
aplica un plan de raționalizare a 
benzinei să fie aprobată „cit mai cu- 
rind posibil".

John Brademas, unul din liderii 
Partidului Democrat in Camera Re
prezentanților, a declarat că „este 
posibil un sprijin bipartizan semni
ficativ" in Congres pentru programul 
energetic al Casei Albe, adăugind că 
unii membri republicani ai Congre
sului nu sint insă entuziasmați de 
anumite părți ale programului, între 
care și de sistemul de impozite 
propus.

a Casei Albe
Propunerea colectivă de demisie, 

care include și inalții funcționari gu
vernamentali și survine la mijlocul 
unui mandat prezidențial, este fără 
precedent in istoria americană — 
relevă observatorii politici din Wa
shington. Inițiativa membrilor gu
vernului și a consilierilor președin
telui are ca Obiectiv — se apreciază 
— să faciliteze remanierea Adminis
trației americane, remaniere pe care 
președintele Carter a lăsat-o să se 
întrevadă in ultimele zile.

La Casa Albă se relevă că unele 
dintre aceste oferte de demisie vor 
fi acceptate.

sînt pentru societatea omenească de 
astăzi, pentru relațiile de colaborare 
in lume, așa cum sînt apa și aerul 
pentru existența omului. Cum am 
putea să renunțăm la apă și la aer ? 
Ar insemna să renunțăm la viață. 
Nu, nu putem renunța la aceste 
principii, pentru că ele constituie 
condiția vieții noastre independente 
și libere, condiția vieții independente 
și libere a tuturor națiunilor lumii".

întreaga experiență a vieții inter
naționale a pus și pune în evidență, 
ca o cerință legică a dezvoltării con
temporane, reașezarea pe baze noi, 
democratice a relațiilor interstatale. 
Este cunoscut că vechile rapor
turi dintre state, Întemeiate pe 
inegalitate, pe dominație și dictat, pe 
subordonarea celor slabi de către cei 
puternici, pe spolierea avuțiilor unor 
popoare de către puterile imperia
liste au generat în permanență con
flicte și războaie, ducînd, totodată, 
la menținerea unor întinse zone ale 
globului în condiții de subdezvoltare. 
Tocmai de aceea, lichidarea acestor 
relații, înlocuirea lor cu relații Înte
meiate pe principiile justiției și mo
ralei internaționale, menite să asi
gure dreptul fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber, fără teama unei agre
siuni, de a-și alege orinduirea so
cială corespunzător voinței sale, se 
impun ca o necesitate imperioasă a 
vieții internaționale contemporane.

însemnătatea pe care România o 
acordă noilor principii decurge și 
din dublul lor rol : asigurînd dreptul 
sacru al popoarelor de a dispune in 
mod liber de destinele lor. stimu- 
lind afirmarea plenară a potențialu
lui de creație materială și spirituală 
al fiecărei națiuni, concentrarea tu
turor energiilor in scopul accelerării 
progresului lor economic și social, 
ele asigură, totodată, consolidarea 
păcii, o reală securitate, o colaborare

• Guvernul de reconstrucție 
națională s-a instalat în ora
șul Leon ® Ofensiva Frontu
lui Sandinist asupra capitalei

MANAGUA 18 (Agerpres). — După 
hotar irea președintelui interimar, 
Francisco Urcuyo, de a rămine la pu
tere pină în 1981, de a forma un gu
vern provizoriu somozist și de a de
semna noi comandanți în fruntea 
Gărzii Naționale — măsuri care con
stituie încălcări ale înțelegerilor an
terioare plecării din Nicaragua a 
dictatorului Anastasio Somoza r-, 
două evenimente majore au caracte
rizat, miercuri, evoluțiile din Nica
ragua. Primul este reprezentat de 
instalarea oficială la Leon — cel 
de-al doilea oraș ca importanță din 
țară, aflat sub controlul Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.) — a Guvernului de recon
strucție națională.

Instalarea Guvernului de recon
strucție națională era prevăzută să 
aibă loc la Managua, in prezența 
președintelui interimar, a miniștrilor 
de externe ai țărilor andine, Mexicu
lui, Republicii Costa Rica, Republicii 
Panama și Republicii Dominicane, 
precum și a unor personalități de
mocrate din țară, moment care, po
trivit înțelegerilor convenite între 
părțile în conflict, trebuia să coinci
dă cu transferarea puterii către acest 
guvern. Modificarea intervenită s-a 
datorat încălcării de către Francisco 
Urcuyo și elementele somoziste din 
anturajul său a înțelegerilor conve
nite între Guvernul de reconstrucție 
națională, țările membre ale Organi
zației Statelor Americane și regimul 
de la Managua.

Al doilea eveniment important este 
declanșarea de către Frontul sandi
nist a unei puternioe ofensive asupra 
capitalei. Mai multe coloane militare 
ale forțelor patriotice se îndreaptă 
spre Managua din direcția orașelor 
Masaya, Jinotepe și Diriamba. O altă 
coloană, venind dinspre orașul Leon, 
urmează să facă joncțiunea cu aceste 
forțe, pentru a se organiza apoi un 
atac simultan pentru cucerirea capi
talei.

La Washington, un purtător de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a 
făcut o declarație considerată de 
observatori ca ambiguă. El a spus că 
Statele Unite recunosc acel guvern 
„care dispune în mod real de putere". 
Pe de altă parte însă, Departamentul 
de Stat al S.U.A. și-a exprimat „se
rioasa îngrijorare" in legătură cu ho- 
tărîrea lui Francisco Urcuyo de a se 
menține la putere.

agențiile de presă transmit:
Primire la Varșovia. Ed- 

ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., l-a primit pe Jean 
Franțois-Poncet, ministrul de ex
terne al Franței, sosit la Varșovia 
intr-o vizită oficială. în cursul con
vorbirii au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, precum și problema 
ale . șitualiei internaționale. .

Evoluția complexului or
bital sovietic. La 18 iulie- dup& 
încheierea programului de zbor co
mun, nava cosmică automată da 
transport „Progress-7“ s-a separat de 
complexul științific orbital pilotat 
„Saliut-6“—„Soiuz-34". Zborul comun 
a durat 18 zile, timp în care cosmo- 
nauții Vladimir Liahov și Valeri Riu- 
min au descărcat nava, au completat 
rezervoarele complexului orbital cu 
carburanți și cu aer, au efectuat 
corectarea traiectoriei de zbor a com
plexului orbital și au transferat pe 
,.Progress-7“ aparatele și materialele 
utilizate.

întîlnire la nivel înalt 
iordaniano-saudită. La Taef 
au început convorbirile oficiale din
tre regele Khalid al Arabiei Saudite 
și suveranul iordanian Hussein, aflat 
in vizită la Riad, in cadrul unui 
turneu intr-o serie de state arabe. 
Au fost examinate relațiile bilatera
le. evoluțiile din Orientul Mijlociu și 
lumea arabă, alte chestiuni de inte
res reciproc.

rodnică între națiuni, în folosul dez
voltării întregii umanități. Respec
tarea strictă a acestor principii — ca 
un tot unitar — este condiția stabili
rii unor raporturi normale, de încre
dere și stimă reciprocă intre state 
libere și egale in drepturi, constituie 
Însăși esența coexistenței pașnice in
tre toate statele, indiferent de orin- 
duire, dimensiuni sau grad de dez
voltare.

Reprezintă, desigur, o realitate is
torică pozitivă, un important succes 
al luptei popoarelor faptul că aceste 
norme au cunoscut. îndeosebi in ul
timii ani, o largă și puternică afir
mare, ele reprezentînd, de altfel, 
una din pîrghiile importante ale 
cursului nou spre destindere în viața 
internațională. înscrise in Carta 
O.N.U,, noile principii de relații in
tre .state au fost dezvoltate și îmbo
gățite ulterior in importante docu
mente internaționale, cum sînt : 
„Actul final de la Helsinki", „Decla
rația referitoare la principiile drep
tului internațional privind relațiile 
prietenești și cooperarea dintre sta
te", „Declarația asupra întăririi secu
rității internaționale", alte documen
te adoptate de O.N.U., sub care și-au 
pus semnătura cvasitotalitatea state
lor lumii și la elaborarea cărora 
țara noastră și-a adus o contribuție 
unanim apreciată.

Nu este mai puțin adevărat însă 
că transpunerea în practică a acestor 
principii a întimpinat și mai întîm- 
pină incă nu puține rezistențe și di
ficultăți. Se mai înregistrează dese
ori, chiar in forme ’din cele mai acu
te, manifestări de nesocotire și încăl
care a acestor principii, acte sau ten
tative de amestec in treburile inter
ne ale statelor, mai persistă practici 
ale vechii politici de forță și dictat, 
de nesocotire a „independenței și su
veranității naționale. Și este o reali

Poziția R. P. D. Coreene in principalele 
probleme ale mișcării de nealiniere 

prezentată de președintele Kim Ir Sen la ședința comună 
a Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea 

și a Comitetului Popular Central
PHENIAN 18 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc, sub președinția 
tovarășului Kim Ir Sen, o ședință 
comună a Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea și a 
Comitetului Popular Central al 
R.P.D. Coreene, in cadrul căreia a 
fost precizată poziția R.P.D. Coreene 
in principalele probleme ale mișcării 
de nealiniere, în perspectiva celei 
de-a Vl-a Conferințe la nivel inalt 
a mișcării de nealiniere, de la Ha
vana, informează agenția A.C.T.C.

în cadrul reuniunii, președintele 
Kim Ir Sen a făcut o analiză a si
tuației existente în mișcarea de 
nealiniere, subliniind că sarcina cea 
mai importantă o constituie, menți
nerea independenței și intărirea uni
tății și coeziunii mișcării. „Țările 
membre ale mișcării, a spus el, tre
buie să respingă total orice amestec 
din afară", să păstreze trăsăturile ce 
definesc esența mișcării, „respingîn :1 
orice încercare de a o atrage în 
vreun bloc".

în continuare, președintele Kim 
Ir Sen a afirmat că țările nealiniate 
trebuie să vegheze ca părțile impli
cate în conflicte să-și reglementeze 
deosebirile de vederi și disputele

Festivitățile de la Bagdad 
Cu prilejul aniversării 

Zilei nafionale a Republicii 
Irak

BAGDAD 18 (Agerpres). — în ca
pitala Irakului și in principalele orașe 
ale țării au avut loc festivități pri
lejuite de aniversarea la 17 iulie a 
Zilei naționale a Republicii Irak. La 
Bagdad a avut loc o adunare festivă 
la care au luat parte președintele 
Saddam Hussein, membri ai ' Consi
liului Comandamentului Revoluției 
și ai conducerii regionale a Partidu
lui Baas Arab Socialist, alte persoane 
oficiale.

în cuvîntarea rostită, Saddam 
Hussein, președintele Irakului, s-a 
referit la succesele obținute de Irak 
în domeniile politic, economic, social, 
în perioada care a trecut de la în
lăturarea regimului monarhic.

Relațiile R. P. Chineze cu 
C.E.E Vicepremierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Gu Mu, l-a 
primit pe Roy Denman, directorul 
general pentru relații externe al 
C.E.E., aflat într-o vizită la Beijing. 
După Întrevedere, Roy Denman a 
declarat că C.E.E. a hotărit să acorde
R. P. Chineze sistemul general de ta
rife preferențiale, cu începere din 
1980, și a întreprins unele măsuri 
pentru lărgirea listei de produse chi
neze ce intră sub incidența tarifelor 
liberalizate și în vederea creșterii 
ponderii unora dintre aceste produse.

întrevedere la Damasc. 
Președintele Siriei, Hafez Al-Assad. 
a conferit, miercuri, la Damasc, cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, in legătură cu 
ultimele evoluții ale situației din lu
mea arabă, problema palestiniană, 
precum și cu relațiile dintre Siria 
și O.E.P.

Convorbiri ungaro-ame- 
ricanO Aflat în vizită în S.U.A., 
Istvan Huszar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
a avut întrevederi cu Zbigniew Brze
zinski, consilier al președintelui
S. U.'A. pentru problemele securității 
naționale, Juanita Kreps, ministrul 
comerțului, alți reprezentanți ai ad
ministrației. Agenția M.T.I. precizea
ză că au fost examinate legăturile 

tate că dacă astăzi in lume persistă 
stări de încordare și conflict, dacă mai 
apar surse noi de primejdii la adresa 
păcii, una din principalele cauze este 
tocmai aceea că nu sînt riguros res
pectate normele noi de justiție și le
galitate internațională. în aceste 
condiții devine cu atît mai necesar 
să se facă totul pentru afirmarea, re
cunoașterea și respectarea de către 
toți și față de toți a acestor principii.

în concepția României socialiste, 
lupta pentru întronarea noilor prin
cipii in viața internațională, pentru 
respectarea și apărarea lor consti
tuie una din cele mai importante mi
siuni ce revine forțelor social-poli- 
tice înaintate, comuniștilor, tuturor 
celor care militează pentru progres 
și democrație, pentru pace. Un rol 
hotărîtor, determinant îl au în ace
lași timp popoarele, care trebuie 
să-și facă auzit glasul ori de cite ori 
se produc nesocotiri ale noilor prin
cipii. Totodată, Organizația Națiuni
lor Unite are datoria să acționeze în 
mod hotărit și eficient pentru a asi
gura respectarea neabătută a princi
piilor Cartei sale, pentru asigurarea 
conviețuirii pașnice a tuturor popoa
relor.

Așa cum se subliniază în Progra
mul partidului, în celelalte documente 
ale Congresului al Xî-lea, România, 
care prin glasul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a propus adoptarea unui 
„Cod de conduită" al statelor cu ca
racter universal, este hotărită să 
aducă și in continuare, prin întreaga 
ei politică, prin activitatea practică 
pe tărim international, o contribuție 
efectivă la instaurarea principiilor 
noi de relații între state, corespunză
tor aspirațiilor tuturor popoarelor 
de a trăi intr-o lume a libertății, 
dreptății și progresului.

Radu BOGDAN 

prin metoda consultărilor, fără ames
tec din afară, corespunzător intere
selor naționale și intereselor mișcă
rii de nealiniere în ansamblu. „Tre
buie să ne străduim — a spus el — 
să transformăm intilnirea la nivel 
inalt de la Havana intr-o conferință 
a unității și coeziunii, și nu intr-una 
a polemicilor nesfirșițe".

In continuare, vorbitorul a arătat 
că alte obiective ale mișcării de 
nealiniere sint situarea pe prim plan 
a luptei pentru desființarea tuturor 
blocurilor și bazelor militare și pen
tru retragerea trupelor străine, 
crearea de zone lipsite de arme nu
cleare și de zone ale păcii in dife
rite părți ale lumii, dejucarea mane
vrelor agresive ale imperialismului 
și sprijinirea activă a luptei po
poarelor pentru independență, suve
ranitate și construirea unei socie
tăți noi.

Țările nealiniate, a subliniat pre
ședintele Kim Ir Sen, trebuie să con
tribuie la făurirea unei noi ordini 
economice internaționale,, să reali
zeze o cooperare multilaterală și 
schimburi reciproc avantajoase pen
tru valorificarea resurselor proprii șl 
intărirea independentei economice.

ITALIA

Reluarea negocierilor 
în vederea formării

noului cabinet
ROMA 18 (Agerpres). — Premi . 

desemnat Bettino Craxi și-a reluat 
miercuri negocierile în vederea for
mării unui nou guvern al Italiei. în- 
tr-un document, publicat miercuri, 
Craxi a exclus posibilitatea formă
rii unui guvern de stingă, constituit 
în principal de comuniști și socia
liști. El precizează că politica de „so
lidaritate națională" rămine obiecti
vul socialiștilor, care doresc for
marea unei majorități parlamentare 
cuprinzind pe democrat-creștini și 
socialiști.

politice și economice ungaro-ameri- 
cane, probleme actuale ale situației 
internaționale.

împotriva represiunilor 
de la ”8601. într‘° inf°™ara a 
Secretai-iatului Comitetului pentru 
reunificarea pașnică a patriei din 
R.P.D. Coreeană se relevă că auto
ritățile de la Seul au atacat, Ia 5 iu
lie, tipografia Partidului Nou De
mocratic, iar mai tirziu au confiscat 
12 000 de exemplare ale ediției spe
ciale a organului de presă al acestui 
partid — „Minju Chonson". „Guver
nanții sud-coreeni — se subliniază 
— trebuie să înceteze imediat re
presiunile împotriva forțelor din 
opoziție și a activității lor de presă".

Incidente în Portugalia. 
Forțe ale gărzii republicane au in
tervenit marți seara in orașul Bej a 
pentru a imprăștia o manifestație a 
muncitorilor agricoli de la coopera
tiva agricolă de producție „Esquerda 
Vencera" din regiunea Alentejo din* 
Portugalia. Manifestanții protestau 
împotriva măsurilor de anulare a îm
proprietăririlor efectuate prin refor
ma agrară. în cursul ciocnirilor 74 
de manifestanți au fost răniți.

Alegerea președintelui 
Parlamentului vest-euro- 
pean Simone Veil, fost ministru 
francez al sănătății, candidată din 
partea grupului deputaților liberali, 
a fost aleasă, la cel de-al doilea tur 
de scrutin, președinte al Pariam •>- 
tului vest-european. Simone Vf, 
exercita președinția Pariata®. i 
vest-european pe o perioadă de 
un an.

Prețul aurului a dePă*u 
miercuri pe piețele monetare occi
dentale un nou „prag psihologic" - 
bariera de 300 dolari uncia. La un 
moment dat. la bursa monetară de 
la Londra, paritatea a ajuns la nive
lul record de 304.25 dolari, stabilizin- 
du-se pină la urmă, ca, de altfel pe 
toate piețele, inclusiv in S.U.A., ia 
niveluri intre 300 și 302 dolari uncia. 
Pe de altă parte, in pofida interven
ției băncilor centrale occidentale, care 
au aruncat pe piață importante can
tități de dolari pentru a susține va
luta americană, aceasta a rantinuat 
să regreseze in raport cu ffrincipa- 
lele monede occidentale.

INDIA

Încercări, de soluționare 
a crizei de guvern

DELHI 18 (Agerpres). — în urma 
consultărilor pe care le-a avut cu 
liderii formațiunilor politice din țară, 
președintele Indiei, Neelam Sanjiva 
Reddy, l-a însărcinat pe liderul 
fracțiunii parlamentare a Partidului 
Congresul Național Indian, de opozi
ție, Y. B. Chavan, cu o misiune ex- 
ploratorie, în vederea formării unui 
nou guvern. Chavan urmează să 
prospecteze posibilitățile de a alcă
tui un nou cabinet, intrucît șeful 
statului și-a exprimat dorința ca cei 
care candidează la funcția de prim- 
ministru să prezinte o listă cu sem
năturile parlamentarilor ce-i susțin.

După cum relatează agenția Trust 
Press of India, Y. B. Chavan și-a 
exprimat încrederea in posibilitățile 
existente pentru a fi format un nou 
guvern, sub conducerea sa. arătind 
că, in termenul de trei-patru zile 
care i s-a acordat, ar putea prezenta 
componența cabinetului.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
menționează că fostul premier. Mo- 
rarji Desai, a declarat că refuză să 
demisioneze din funcția de conducă
tor al partidului Janata, așa cum 
i-au cerut unii membri ai conducerii 
partidului.
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