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în interesul progresului economic, al bunăstării poporului

ÎNALTA RĂSPUNDERE SI ANGAJARE PENTRU APLICAREA 
FERMA A PRINCIPIILOR AinOCONOUCERII MUNCITOREȘTI 

SI AUTOGESTIUNII ECONOMICO-FINANCIAREImportanța pe care o acordă conducerea partidului nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, perfecționării continue 
a sistemului relațiilor de producție, a' întregului mecanism al organizării și. conducerii societății, creșterii permanente a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor își găsește o elocventă expresie în consecvența cu care este analizată o atare problematică de către forurile cele mai înalte ale partidului și statului. După cum se știe, în spiritul tradiției statornicite în cei 18 ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste și sesiunea Marii A- dunări Naționale, care au avut loc la sfîrșitul săptă- mînii trecute, au examinat și aprobat F privind fermă piilor ducerii rești și tiunii, narea mului economico- financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției in acest cincinal — document însemnătate economico-socială progresul. multilateral al societății. noastre socialiste, pentru continua ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in conformitate cu obiectivele și sarcinile stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, programul poartă puternic amprenta gîndirii revoluționare și clarviziunii sale științifice. întregul conținut al programului relevă în mod strălucit rolul determinant, hotărîtor al

secretarului general al partidului în conceperea și conducerea amplului proces de perfecționare necontenită a conducerii întregii activități eco- nomico-sociale, de ridicare a acesteia la nivelul cerințelor și exigențelor etapei actuale de dezvoltare a țării, în dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației- noastre socialiste, a democrației muncitorești.In anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, România a cunoscut o puternică dezvoltare economică și socială, s-a transformat într-o țară industrial- agrară, cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă

nimil, Intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor. Ne bucură succesele obținute pe calea progresului economic și social, dar avem marea îndatorire patriotică de a aborda cu înaltă răspundere și angajare revoluționară sarcinile și exigențele sporite ale actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale.Partidul cere astăzi clasei muncitoare, întregului popor acel efort, acea concentrare de energie creatoare în măsură să asigure înfăptuirea neabătută a obiectivului strategic stabilit de Congresul al XII-lea al P.G.R. privind trecerea României

Frogramul aplicarea a princi- autocon- muncito- i autoges- perfecțio- mecanis-
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Pentru realizarea în bune condiții a programului pe care 
l-am adoptat, este necesar să acționăm cu întreaga forță și răs
pundere în vederea creșterii mult mai puternice a produc
tivității muncii și a eficienței economice. Numai pe baza crește
rii venitului național vom putea asigura atît mijloacele 
necesare ridicării bunăstării materiale și spirituale, realizării 
programului pe care l-am adoptat, cit și mijloacele pentru dez
voltarea în continuare a forțelor de producție.

NICOLAE CEAUȘESCU

de excepțională pentru dezvoltarea a țării, pentru
I

avansată. In același timp, s-au dezvoltat puternic știința, învățămîntul și cultura — factori primordiali ai progresului -general al patriei noastre socialiste. Succesele obținute in sporirea producției materiale, în creșterea productivității muncii și a eficienței economice, în sporirea venitului național au permis transpunerea în viață a unor ample programe privind ridicarea continuă a' bunăstării întregului popor.Avem suficiente motive să privim cu satisfacție drumul pe care l-am parcurs. Nimic nu ne-a picat din cer ! Mărețele realizări din anii . socialismului au la bază munca, munca mereu mai spornică și eficientă a clasei muncitoare, a țără-

la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei calități superioare a muncii și vieții în toate dome- v.niile. de .acțivițațe. Acestui, obiectiv esențial, fundamental îi sînt subordonate în cel mai înalt grad noile ■măsuri cuprinse în Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și auțogestiunii, perfecționarea mecanismului . economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal.îmbunătățit pe baza propunerilor făcute de .oamenii muncii în cadrul dezbaterii publice, programul se caracterizează printr-un profund caracter realist, științific, prevede-

rile sale fiind în concordanță cu cerințele actualului stadiu de dezvoltare economico-socială a țării, ale noului mecanism economico- financiar, cu cadrul organizatoric al democrației muncitorești, bazate pe participarea nemijlocită a maselor la conducerea economiei, a vieții sociale, a întregii societăți. Noile măsuri cuprinse în program vizează, deopotrivă, întărirea auto- conducerii muncitorești și autoges- tiunii economico-financiare, creșterea rolului organelor de conducere colectivă în gospodărirea cu eficiență maximă a patrimoniului fiecărei unități economice, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, aplicarea și mai fermă a principiului socialist de repartiție în raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse, legarea tot mai strînsă a veniturilor fiecărui om al muncii de rezultatele obținute în înfăptuirea planului, a sarcinilor ce revin fiecăruia in domeniul său de activitate.Este firească dorința fiecărui om al muncii, a întregului popor de a trăi mai bine. Dar împlinirea a- cestei dorințe spre cu toții își arfe în munca noas- eficientă, de ca
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care năzuim sursa trainică tră mereu mai litate,. menită, <șă. asigure creșterea continuă a producției materiale, a avuției naționale. Ca proprietari și producători, ca beneficiari a tot ceea ce înfăptuim, sîntem deci direct interesați ca resursele materiale și de muncă de care dispune societatea noastră să fie valorificate cu maximă eficiență, pentru că numai în acest fel vom asigura înaintarea neabătută a țării pe calea progresului și civilizației socialiste, o viață mereu mai bună. Este ideea majoră, care străbate
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘUL WOJCIECH JARUZELSKI ÎMPLINEȘTE 60 DE ANI

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste 
România'7 clasa I, cu eșarfă, tovarășului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Mun

citoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, la întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul polonez^ la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale, 

cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, 
Președintele Republicii Socialiste România decretează :
ARTICOL UNIC. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului 

Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Polone.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Polone VARȘOVIAStimate tovarășe Jaruzelski,Am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.Dăm o apreciere deosebită contribuției dumneavoastră la dezvoltarea relațiilor de strînsă colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă.

îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor la care am ajuns împreună, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor extinde și adînci continuu în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.De ziua aniversării dumneavoastră jubiliare, vă adresez, dragă tovarășe Jaruzelski, cele mai sincere urări de viață îndelungată, multă putere de muncă și noi succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurat! pentru binele și înflorirea patriei dumneavoastră socialiste.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Din noua arhitectură a municipiului Sf. Gheorghe Foto : S. Cristian
Lucrări care trebuie să concentreze în aceste zile forțele din agricultură: 

RECOLTAREA CEREALELOR-mai intens și fără pierderi! 
iNSĂMlNJAREA CULTURILOR DUBLE-in cel mai scurt timp!

• reportaje • însemnări •

PE PLAIURILE COVASNEI

Roadele muncii înfrățite

® în seara zilei de 4 iulie mai erau de recoltat 32 205 hectare 
cu orz. Pînă la aceeași dată, griul a fost strîns de pe 842 181 
hectare, ceea ce reprezintă 38 la sută din terenurile culti
vate.

• Formațiile de combine și mecanizatori să fie dirijate opera
tiv, în funcție de starea lanurilor, de necesitatea scurtării la 
maximum a perioadei de seceriș și a evitării oricăror pier
deri de recoltă.

• Pe toate suprafețele de pe care a fost strînsă recolta să se 
execute pe un front larg însămînțarea culturilor duble și, în 
primul rînd, a porumbului pentru boabe.

® Pentru a se obține producții sporite de porumb boabe în cul
tură dublă, pe toate terenurile unde plantele au răsărit să se 
treacă neîntîrziat la executareaprașilelor.

Stadiul insămințării culturilor duble în seara zilei de 4 iulie. Pînă la această dată 
au fost însămînțate 795 614 hectare - 53 la sută din suprafața prevăzută. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, in procente, față de plan, suprafețele însămințate 

cu culturi duble

r

O călătorie la Co- vasna te face să vezi, să înțelegi parcă o dată mai mult superbia naturii românești. Precum și relația organică dintre om și natură și valoarea e- fortului de a o păstra nealterată, de a ocroti această dialectică nu din considerații paseiste, ci drept reazem, factor tonifiant și un deziderat patriotic. Recunosc că am citit cu oarecare amuzament panoul decalog prin care, pe un vîrf de pantă, pădurea se a- ■Jresa trecătorului, însă dincolo de forma puțin naiv-patetică se ascunde un adevăr puternic și binefăcător : pădurea și munții la Covasna se adresează trecătorului și localnicului și oricui ajunge pe aici cu se- meția înțeleaptă de.- valoare națională aeti- vă, cu un fel de reală conștiință de sine. E semnul sub care locurile, în bună măsură, există economic, dau dimensiunea dezvoltării unei foste a- șezări mărunte, ajunsă la stadiul actual de centru cu cîteva întreprinderi importante și, în general, cu o febrilitate lucrativă, angajînd mulți oameni. Există aici, într-o conviețuire, care se completează, nu se exclude, o întreprindere de industrializare a lemnului, producătoare de reputată mobilă, după cum meșteșuguri felurite își au sorgintea tot în lucrul materiei lemnoase. Există o celebră întreprindere textilă, cu stofe căutate, țesături fine din lină sau lînă plus fire sintetice, cu același pres

tigiu și, nu prea indirect, în relație cu muntele și pădurea. Pentru că vatra Co- vasnei e un loc de străvechi oierit și meșteșugul creșterii oilor, ciobănitul, a rămas venerabilă emblemă ; venerabilă și proaspătă.Așadar, munții, pe care îi zărești încă de pe cîmpie : turlele munților Vrancei, fră- mîntate la orizont, și, în același timp, legătură multiplă cu județele din Moldova, Ie
de Platon 
PARDĂUgătură milenară, Vran- cea fiind un unghi de întîlnire, și nu de despărțenie. întotdea- 9 ■una oamenii au lucrat Uși dincolo, și dincoace de munți, conviețuirea dintre populația română și locuitorii de origine maghiară avînd loc pe fondul acesta continuu al muncii. Pilduitor și nu sub semnul întîmplării, exprimare a acestui mod de viață armonios in zilele în care stră- băteam locurile Co- vasnei, mi s-a părut un fapt aparent de importanță măruntă, dacă n-am ști că, în realitate aceste fapte, neînsemnate la prima vedere, au profunzimea de semnificație a monumentelor. Deci in poiana de la Voi- nești, la locul numit Valea Zînelor, avea loc o trecere în revistă, fără pretenții de concurs, a fanfarelor din zona Covasnei. Cîntece românești, prelucrări de folclor din Munții Vrancei, cîntece maghiare loca

le, o zi întreagă și frumoasă de muzică, de artă, o simbioză, o osmoză ; la asfințitul soarelui, oamenii se întorceau către satele lor cu o veselie nu doar sărbătorească : se întorceau ca de la o muncă a sufletului pe care o fac de veacuri și veacuri firesc și împreună și cu bucurie. Modul a- cesta de a trăi al Covasnei își pune pecetea pretutindeni : dimineața ajungea la mine larma elevilor liceului industrial, cu clase profilate pe învățarea meseriei lucrării lemnului, dar și a linei în fabrica textilă, precum și pentru construirea de case. Racordul generațiilor la nevoile prezentului și viitorului este unul realist, și vorbindu-mi despre oraș, primărița Covasnei, Siito Magdalena, privea lucrurile cu luciditate tocmai în acest sens. Or, o linie de realistă și lucidă dezvoltare a localității e cea turistică. Este o altă expresie a umbrei benefice a Munților Vrancei și, de secole, oameni cu idei și inițiativă au cercetat-o și pus-o treptat în valoare. Un cuprinzător studiu al însăși primăriței Covasnei marchează, pe un plan modern, a- ceastă preocupare de a valorifica resursele de turism ale Covasnei, folosind natura fără a o violenta și îmbinînd criteriul economicității cu cel, de prim ordin, al folosirii factorilor balneari din unghiul sud-vestic al Vrancei.
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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FfaptuC
I DIVERS
I Inimă de mamă

Emoționante și pline de can
doare acele zîmbete și glasuri 
cu clinchet de clopoței de argint. 
Fetițe și băieței frumos îmbră- 
cați întindeau minuțele și ros
teau același unic și de neînlocuit 
cuvint de pe pământ: „mamă".

Cine erau acele femei care ve
niseră la leagănul de copii din 
Hunedoara încărcate cu atitea 
daruri ? Aflăm din reportajul 
Catincăi Busuioc publicat in zia
rul „Drumul socialismului" că 
erau muncitoare din întreprin
deri hunedorene, multe dintre 
ele mame de copii aflați la 
vîrsta celor de aici, puși sub 
ocrotirea țării, pentru a crește, 
a învăța și a deveni oameni de 
nădejde ai societății noastre.

„Se pot oare găsi cuvintele 
potrivite — se întreabă autoa
rea — pentru tot ce au făcut 
aceste mame pentru acești co
pii ? Se pot oare găsi cu
vintele potrivite pentru mamele 
adevărate, cele care le-au 
viață, dar care n-au mai 
ochi cu viața lor?".

Mecanicul 
de pe 4 002

Trenul personal 4002 se apro
pia de gara Ciucea. Deodată, 
mecanicul Teodor Irimieș obser
vă, la numai cîțiva metri în 
fața locomotivei, un tînăr care 
încerca să traverseze linia fe
rată. Cu o deosebită prezență 
de spirit, mecanicul acționează 
prompt frîna și roțile încep*să 
scrîșnească strident. Văzind pe
ricolul, tînărul cu pricina a ră
mas țintuit locului, nemaiputînd 
să facă nici un pas salvator îna
inte sau înapoi.

Locomotiva s-a oprit la numai 
cîțiva centimetri de el, atingîn- 
du-i doar haina care începuse 
să fluture în bătaia curentului 
de aer.

„Toți călătorii din tren și cei 
aflați în gară — ne scrie cores
pondentul nostru voluntar Teo
dor Balmoș — au izbucnit in 
ropote de aplauze răsplătind 
strădania mecanicului,- care 
merită felicitări pentru salvarea 
vieții unui om".

Petrecăreții 
potoliți

Trei tineri din Cotnari, jude
țul Iași — Dumitru Bălan, Ne- 
culai Crețu și Constantin Coler 
— s-au dus la un bal la Hîrlău. 
în loc să danseze și să petreacă 
și ei ca toți tinerii de vîrsta lor, 
cei trei s-au luat la întrecere 

Scare bea mai mult și mai repe
de. în trenul culcare ^-/au, întors 
acasă, au . provocat .un scandal 

■ de pomină. .Ău..ștj-icaț( banchetele 
Idin compartiment, au ’ spart un 

geam, au adresat injurii cefe
riștilor și organelor de ordine 

Îcare au intervenit pentru a-i 
potoli. Pentru faptele lor au 
ajuns în fața instanței de 
judecată, care i-a condamnat pe 
primii doi la cite doi ani închi- 

! soare, iar pe al treilea la doi s ani și șapte luni, fiind recidivist.
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dat 
dat

pe al treilea la doi 
și șapte luni, fiind recidivist.

O ștafetă 
în miini bune

Intr-o clipă de răgaz, Mircea 
Corcheș din orașul Cîmpeni 
(Alba) a scos briceagul din buzu
nar și a început să cioplească o 
bucată de lemn. Gest aproape 
reflex al moțului. Incet-încet, 
din lemn a apărut figura atit de 
cunoscută și îndrăgită a lui 
Avram lancu.

Așa s-a declanșat fiorul unei 
mari pasiuni. '

Apoi, l-a sculptat pe Craiul 
munților în marmură de Sohodol.

in marmură și în lemn, 
sculptorul amator Mircea Cor
cheș a realizat o galerie întrea
gă a marilor bărbați ai țării. în 
■jurul său a adunat cinci ucenici, 
în frunte cu propriul fecior, pen
tru ca aceștia să ducă mai de
parte ștafeta unei creații auten
tice, originale.

Pe panta 
parazitismului

Absolvent a două facultăți, Ion 
Popescu fusese repede promovat 
într-o muncă de răspundere, 
ajungînd șef de serviciu la o 
centrală industrială din Bucu
rești. Din acest moment însă, 
proaspătul șef nu a mai avut 
chef de muncă. Și de cînd n-a 
mai muncit, preferind traiul de* 
parazit, a început o incredibilă 
alunecare pe toboganul pierza
niei. Mai întîi și-a alungat soția 
din casă și â fost condamnat la 
șase luni închisoare. Apoi a ple
cat hai-hui prin țară. Surprins 
la Medgidia ducînd o viață pa
razitară, a fost condamnat din 
nou la șase luni închisoare. A- 
poi și-a făcut apariția prin Cra
iova. După cum aflăm' din ziarul 
„înainte", își găsise culcuș în... 
gară. De aici, făcea incursiuni 
prin magazine, de unde lua (ci
tește fura) băuturi. Acum a fost 
din nou „luat" pentru u.. d: 
zile.

Tristă poveste 1

un an de

Necrfenție
O tînără, Doina P., 

Mioveni, județul 
mergea cu bicicleta ca 
Pedala pe o bicicletă 
chipată, inclusiv 
Dar cu mîinile 
și cu gindul aiurea, D. P. 
văzut că se îndreaptă 
menințător spre o consătean- 
că, n-a acționat soneria, n-a 
pus frina, n-a manevrat* ghido
nul la dreapta sau la stingă. A 
intrat în plin în „obstacol" și 
astfel femeia a fost grav acci
dentată. Atit de grav, că i-*au 
trebuit peste 200 de zile de în
grijiri medicale ca să meargă 
iarăși pe picioare...

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scințeii

văzut că

cu
pe

din satul 
Suceava, 
un bolid, 
bine e- 

sonerie. 
ghidon 

n-a 
a-
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SECERIȘUL GRIULUI > INSULTAREA CULTURILOR 
OUHLE ■ PRASITUL CELEI DE-fl OOUA CULTURI

CUVINTUL CITITORILOR..,
CUVINTUL OAMENILOR MUNCII

-  iFiTTn-J71-  T   -• se siză ri -?• o pini i • p r.opu neri •

în sprijinul bunei aprovizionări

brăil* taa organizare învinge 
capriciile vremii

în județul Brăila, recoltarea griului mobilizează în aceste zile principalele forțe din unitățile agricole. Drept dovadă, pînă luni seara griul a fost strîns de pe 50 064 hectare, adică de pe 82 la sută din suprafața aflată în cultură. De faptul că se lucrează din plin, cu toate forțele, manifestîndu-se grijă sporită pentru a nu se pierde nimic din recoltă, ne-am convins cu prilejul unui raid întreprins in consiliile agroindustriale 1 Mai, Gropeni și Traian. N-a fost o zi „plină" de lucru, pentru că în ziua precedentă a plouat. Totuși, hărnicia mecanizatorilor s-a „măsurat" în 1 420 hectare recoltate, depășind viteza de lucru stabilită. Cum s-a lucrat ?C.A.P. Cazasu. După ce am văzut la lucru formațiile de mecanizatori, putem afirma, fără să greșim, că aici modul de organizare a muncii este exemplar. Fiecare om este la postul său. Ariile sînt amenajate corespunzător, asistența tehnică și tractoarele de rezervă sînt în cîmp, pregătite să intervină oricînd, iar transportul produselor la bazele de recepție se face în același ritm cu recoltarea. Imediat după combine, pe miriști își fac apariția discurile grele și semănă- torile care pun sub brazdă sămîn- ța celei de-a doua culturi.Un alt popas la C.A.P. Movila Miresii. Era către seară. Lanurile

se zvîntaseră bine, umiditatea boabelor scăzînd la 16 la sută, ceea ce impunea să se lucreze din plin. Și. într-adevăr, se lucra intens, cu toate formațiile de combine. Bun- cărele combinelor și apoi remorcile tractoarelor se umpleau repede, semn că aici recolta e bună. Ingi- nerul-șef al unității, Neagu Orzan, acționează ca un veritabil dispecer și, totodată, controlor de calitate al lucrărilor. Pe combinerul Nelu Iso- fache, care lucra pe o combină C-14, îl însoțește un timp în cabină, sfătuindu-1 cum să regleze „pasul" combinei, astfel încît nici un spic să nu rămînă pe cîmp, iar colectoarele de pleavă să strîngă tot. Cînd coboară, discutăm cu dinsul și aflăm că au fost recoltate 300 hectare, deschizîndu-se front de lucru pentru cultura a doua, iar în citeva zile, dacă timpul va fi favorabil, se va strînge grîul și de pe restul suprafeței.Se poate spune că în județul Brăila campania de recoltare a griului a atins maximum de intensitate. Mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii se află la datorie și sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru ca întreaga recoltă, să fie strînsă și pusă la adăpost în cel mai scurt timp și fără pierderi.
Comeliu IFRIM
corespondentul „Scînteii"

ploi. în dimineața zilei de 3. iulie, cînd cerul se înseninase, inginerul- șef al consiliului, Alexandru Șer- bănescu, a indicat tractoriștilor să lucreze pe o parcelă zvîntată de 40 hectare, pe care aceștia au și însămînțat-o cu porumb în cîteva ore.Dar măsurile stabilite de comandamentul județean pentru agricultură trebuie aplicate cu răspundere în toate unitățile. O „radiografie" a stadiului lucrărilor la zi arată că eforturile ce se depun în unele unități diferă mult. în timp ce la cooperativa agricolă ' Bîrla

programul de lucru este îndeplinit întocmai, vecinii de la cooperativa din Hîrsești nu au realizat nici jumătate din prevederi. Un obstacol în calea semănătorilor sînt paiele, care în multe, locuri stau nestrînse. Conducerile cooperativelor din consiliile agroindustriale Căteasca, Teiu și Stolnici cunosc această situație criticabilă — și tocmai de aceea, trebuie să urgenteze eliberarea. terenurilor și să treacă la însămînțarea culturilor duble.
Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

Consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea județeană pentru legume și fructe Prahova a luat, în ultimul timp, o serie de măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu legume și fructe. Una din principalele preocupări pe această linie este asigurarea unui fond de marfă sporit față de anul trecut, suplimentîndu-se pentru aceasta și spațiile de depozitare. Printre celelalte măsuri aplicate menționăm : lărgirea rețelei comerciale, ajungîndu-se acum la un număr de peste 120 de unități (în afara celor ce sînt coordonate și aparțin de I.P.I.L.F. Văleni de Munte) ; lucrări de modernizare a unor unități și introducerea, la unele centre, a autoservirii ; extinderea, în municipiul ■.Ploiești și în celelalte orașe din județ, a co

merțului stradal, cu puncte de desfacere în fața magazinelor și în locuri circulate — stații de autobuze, gara ș.a.Pe de altă parte, s-a acordat atenție și aspectelor legate de comportarea personalului din rețeaua de desfacere. Majoritatea personalului este tînăr, pregătit la liceul economic, precum și la cursuri organizate de întreprindere, punîn- du-se accentul pe obligativitatea respectării regulilor generale de comerț, precum și pe necesitatea servirii în mod adecvat, cu amabilitate și promptitudine, a consumatorilor.
Stan ROȘCULEȚ, 
merceolog principal, 
I.J.L.F. Prahova Ploiești

arge? Suprafețe suplimentare 
cu porumb și legume

în județul Argeș, culturile duble vor ocupa în acest an 30 000 hectare ; pe această suprafață se însă- mînțează acum porumb pentru boabe și furaje — 27 000 hectare, legume — 1 800 hectare și cartofi — 500 hectare. Pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor agrotehnice, comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri de organizare a peste 120 for- ' mâții specializate, dotate cu utilajele necesare și conduse de specialiști, care execută însămînțările în flux, paralel cu recoltarea cerealelor de vară. Pînă la data de 4 iul'ie^ culturile duble aii- fost înșămînțate pe 59 la sută din suprafața prevăzută, iar plantarea legumelor s-a încheiat.Realizări bune au obținut îndeosebi unitățile agricole din consiliul agroindustrial Miroși, unde suprafețele destinate acestor culturi au fost sporite față de prevederi. în loc de 300 hectare cu porumb pentru boabe s-au însămînțat 1000 hectare, iar porumbul pentru furaje în amestec cu floarea-soarelui ocupă 2 400 hectare, suprafață și ea sporită simțitor. Cu legume s-au însămînțat 1 100 hectare, iar fasolea intercalată în porumb va cuprinde 240 hectare. La cooperativele agricole din Ungheni, Miroși și Humele, care au efectuat însămîn- ' țările din vreme, porumbul pentru boabe pus după mazăre, secară și orz a răsărit frumos și de curînd s-a trecut la prășitul mecanic și manual.

Atenție sporită acordă culturilor duble și lucrătorii întreprinderii agricole de stat din Costești. Din cele 1 100 hectare planificate, 600 au fost înșămînțate cu porumb pentru boabe. Viteza zilnică de lucru a acestor formații este de 100 hectare. Aici, ca și în consiliul agroindustrial Bîrla, am văzut la lucru utilaje care însămînțau culturi duble între „ferestrele" dintre

SECTORUL AGRICOL ILFOV

Fiecare prașilă - la timp 
și de calitate

în sectorul agricol Ilfov au început lucrările de întreținere pe cele aproape 7 000 de hectare cu porumb pentru boabe însămînțat în cultură dublă. Prima prașilă mecanică a porumbului însămînțat după masă verde s-a executat pe 3 800 hectare. Alături de cooperatorii care lucrează permanent în unitățile agricole respective, la prășit participă mulți alți locuitori ai satelor încadrați în întreprinderi și pe șantiere din Capitalp.O muncă susținută pentru asigurarea bunei întrețineri a culturilor se desfășoară pe terenurile .întreprinderilor agricole de stat Po- pești-Leordeni, Afumați, Bragadi- ru, Mogoșoaia, ale cooperativelor agricole Jilava, Periș, Nuci și altele. Cooperatorii din comuna Nuci au prășit mecanic 60 hectare de porumb, semănat în cultură dublă, în vederea obținerii de recolte sporite, cooperatorii au decis ca pe toate cele 360 hectare de porumb pentru boabe și 60 hectare legume înșămînțate în cultură dublă să execute prașile ori de cîte ori este nevoie. In același scop culturile duble au fost repartizate cooperatorilor și mecanizatorilor pentru a executa lucrările în acord global.După ce au încheiat a doua prașilă pe 900 hectare cu porumb semănat în primăvară, acum cooperatorii din Petrăchioaia prășesc parcelele cu culturi duble, unde au răsărit și buruienile. Inginerul Mircea Canlarov ne spunea că

prașilele mecanice și manuale se fac imediat după răsărirea porumbului pe cele 270 hectare însămîn- țate cu cultură dublă. Prașile diferențiate, . în raport cu starea culturilor, se aplică și la cooperativa agricolă Jilava, unde s-au semănat 130 hectare cu porumb pentru boabe și 60 hectare cu legume în cultura a doua. Inginerul-șef, Petre Cesni, ne spunea că au fost prășite mecanic 50 hectare cu porumb pentru boabe însămînțat după pă- ioase, iar 10 hectare sînt prășite manual. întreaga suprafață de culturi duble . este repartizată pe formații de mecanizatori și echipe de cooperatori.Fiecare mecanizator prășește mecanic culturile înșămînțate de el. La C.A.P. Ciolpani, ingineru.l-șef, Constantin Dobre, ne asigură că „indiferent de starea vremii, munca nu se întrerupe. După ploile căzute avem convingerea că vom obține recolte bune de porumb pentru boabe însămînțat în cultură dublă pe 150 hectare".In condițiile acestui an deosebit de favorabil culturilor duble și în sectorul agricol Ilfov există posibilități reale de realizare a unor recolte sporite. Esențial este ca pe întreaga suprafață cu porumb pentru boabe și cu alte culturi duble să se aplice aceeași tehnologie ca și la culturile înșămînțate în primăvară.
C. BORDEIANU

La recoltarea griului pe tehenurile C.A.P. Vlădila, județul Olt Foto : E. Dichiseanu
■Scinteia pe urmele 1 Wteii I O acțiune de larg 

interes în sprijinul autoaprovizionării 

...Șl TOTUȘI, CE ÎMPIEDICĂ CIUPERCĂRIILE SĂ SE ÎNMULȚEASCĂ?

Ziarul nostru a publicat, în mai multe rînduri (vezi 
„Scînteia" nr. 12 328, nr. 12 338), opinii ale unor spe
cialiști în cultivarea ciupercilor, precum și ale unor sim
pli cultivatori particulari, maeștri în arta culinară, care 
demonstrau marile avantaje ale dezvoltării producției 
de ciuperci. Ca urmare, redacția a primit un mare nu
măr de scrisori și telefoane, cititorii interesindu-se care 
sînt perspectivele de sporire a suprafețelor cultivate cu

ciuperci în sectorul de stat și cooperatist, ce posibilități 
se oferă acelor cetățeni dornici să-și amenajeze, la do
miciliu, o sursă de aprovizionare ciT aceste produse deo
sebit de căutate. Ce s-a întreprins în răstimpul trecut 
de la publicarea grupajelor de opinii pe calea rezolvă
rii problemelor de ordin practic ale sporirii producției de 
ciuperci ?

„Obstacole" nedorite 
ale transportului

9 In unitățile economice din zona Ișalnița și întreprinderea de sere Beharca, din apropierea municipiului Craiova, lucrează sute de oameni ai muncii. Locuind, cei mai mulți dintre ei, în comunele învecinate, deplasarea la locurile de muncă se face cu autobuzele I.T.^.. Dolj. Ce se întîmplă însă ? Pentru a ajunge în comunele Mihăiță și Coțofeni, autobuzele trec prin Craiova, parcurgînd un ocol de peste 20 de kilometri. Dacă s-ar urma drumul direct de la unitățile mai sus-menționate spre comunele respective s-ar parcurge doar 9 kilometri. Această cale nu poate fi însă folosită, deoarece porțiunea ultimilor 2 kilometri, de la barajul de peste Jiu, este neamenajată. Astfel, nu numai că oamenii pierd timp in plus cu drumul, dar se înregistrează și o evidentă risipă de carburanți. Adresele trimise la întreprinderea de drumuri și poduri din Craiova n-au avut ecou. Or, fiind vorba de 14 curse de autobuze pe zi, oricine își poate da seama că prin amenajarea celor numai 2 kilometri (mai ales că „materialul" e la îndemînă, pietrișul din al-

pe trasee 
localbia Jiului) s-ar obține economiidestul de însemnate de carburanți.
Petre BLOJU, 
corespondent voluntar, 
județul Mehedinți® Șoseaua asfaltată ce traversează satul Zamfirești, făcînd parte din ruta denumită Europa 7, vine de la Pitești și se îndreaptă spre Rîmnicu Vîlcea. în centrul satului se află o stație pentru autobuzele transportului local. Sînt însă unii șoferi care s-au obișnuit să treacă în goană prin Zamfirești. fără a se sinchisi de oamenii ce așteaptă în stație. Acest lucru afectează în special pe acei locuitori din Zamfirești care lucrează la diferite întreprinderi din Pitești. S-a discutat de citeva ori cu organele locale, dar fără rezultat. Nu poate fi găsită o modalitate prin care șoferii nedisciplinați să-și respecte obligația elementară de a opri în stațiile stabilite ?

Ion UDROIU,
satul Zamfirești,
comuna Cotmeana, județul Argeș

De ce sînt tolerați speculanții naivității?în deplasările făcute prin țară am admirat multele înfăptuiri și realizări care încununează eforturile depuse de-a lungul anilor pentru mai bine și mai frumos. Dar am constatat, uneori, și persistența unor aspecte care, socot, n-ar mai trebui să-și găsească loc în societatea noastră. Las la o parte comerțul ambulant și dubios cu tot felul de suveniruri și obiecte de podoabă de prost gust, făcute doar pentru a înșela pe naivi — sursă de mari cîștiguri pentru tot felul de persoane dubioase.Aflîndu-mă la Cîmpina, am văzut In incinta autogării cîteva barăci colorate strident. O muzică asurzitoare acoperea pînă și vocea/ de la difuzoare care anunța plecarea autobuzelor. La . una jdin barăci era în toi „atracția" cea mare : tînărul de dincolo de tejghea manevra, e drept, cu dibăcie, trei discuri de cauciuc, strigînd în gura mare : „Uite ursulețul, nu e ursulețul !“. Dacă reușeai să ghicești discul cu

ursulețul, primeai 100 de lei. Dacă nu, „dădeai suta". Cineva care se „angrenase" în joc a fost ușurat, în cîteva clipe, de 700 lei. își primea, de fapt, răsplata, adică pedeapsa, pentru credulitatea sa. Vă- zîndu-i „ghinionul", ceilalți au început să se împrăștie. Atunci a apărut un individ care, încercîn- du-și norocul — senzație — desemnează exact discul cîștigător și se alege cu cei 100 de lei. încurajați', și-au încercat și alții șansele. Dar nici ei nu au avut „noroc", constatare făcută pe propriul buzunar)...Știți cine era individul care cîș- tigase ? Un coleg de „breaslă" ; dintr-o altă baracă, la doi pași mai încolo, care se ocupa cu... tombola1. Păcăleala era prea sfruntată, iar spectacolul ridicol și degradant.De ce organele locale îngăduie asemenea îndeletniciri ?
Florea IORDACHE,
comuna Șotrile, județul Prahova

PE SCURT, DIN SCRISORI« AU CUVINTUL GOSPODARII. Cursul de apă ce trece prin centrul municipiului Turda oferă o imagine neîngrijită. în urmă cu cîțiva ani, primăria reușise să asigure amenajarea lui, pavîndu-i cu piatră ambele ma-! luri, iar apoi curățirea lui. Acum, în albia sa se pot vedea maldăre de hîrtie, lemne, resturi metalice, cauciucuri uzate. Este evident că de vină sînt chiar localnicii. Ar trebui găsite forme de educare și de antrenare mai activă a cetățenilor la gospodărirea propriului oraș. (Petre MARIAN, Roza» ADALBERT, str. Oprișani nr. 2, Turda, județul Cluj). O REFUZ JUSTIFICAT SAU COMODITATE ? Și la noi, în comuna Coteana, județul Olt, oamenii, cînd merg la magazinul alimentar pentru cumpărături, vin cu sticle și borcane goale pentru a le preda, la schimb, cum e normal, achizitorilor. Dar de cele mai multe ori se izbesc de refuzul acestora. Motivul invocat : lipsa ambalajelor. Poate că e așa, dar atunci cum să ne îndeplinim datoria de a preda statului aceste obiecte ? (Nicola M. MIHAIL, str. Vălulești nr. 234, comuna Coteana, județul Olt).
Roadele muncii înfrățite

(Urmare din pag. I)

La Ministerul Agriculturii aflăm că a fost întocmit un program detaliat care-și propune o substanțială creștere a cantităților de ciuperci puse la dispoziția populației. Aflăm, de asemenea, că realizarea acestui program este încredințată trustului de sere din respectivul minister. Iată de ce ne-am adresat tovarășului inginer Paul Focșeneanu, directorul acestui trust, pentru a ne informa în ce stadiu se află înfăptuirea lor.
— Cititorii sînt interesați să știe 

ce perspective se creează în dome
niul sporirii producției de ciuperci 
prin aplicarea acestui program.— Programul prevede o dezvoltare a capacității ciupercăriilor de tip industrial, cu producție continuă, în tot cursul anului. Acest lucru se va realiza folosind cît mai judicios fondurile alocate în acest scop, îmbunătățind soluțiile tehnologice, reducînd consumul de materii prime, materiale și combustibil. Pe de altă parte, por- nindu-se de la constatarea că, în prezent, doar 10 la sută — deci un procent mult prea mic din producția totală — se realizează în afara acestor ciupercării, un accent deosebit se va pune pe cultivarea ciupercilor în cooperativele agricole de producție, în gospodăriile populației, in gospodăriile-anexă ale unităților de alimentație publică, în oricare alte spații propice acestei culturi. Pînă în 1987, în urma aplicării unui complex de măsuri, ponderea va fi schimbată în mod radical, ajungîn- du-se ca 75 la sută din producția totală să se realizeze în ciupercăriile

simple, în spații mici și mijlocii, cu amenajări necostisitoare.
— Foarte multe din scrisorile pri

mite la redacție se refereau la greu
tățile in procurarea miceliului. Ne 
interesează ce ați întreprins pentru 
a mări cantitatea de miceliu ?— Cum era de așteptat, am luat măsuri pentru mărirea numărului de producători, ca și a capacității acestora. In prezent, există un număr de stații de producere a miceliului. care vor lucra la întreaga capacitate, pentru a asigura cantitatea necesară.

— Aceste capacități vor duce la o 
mai bună satisfacere a cerințelor ?— Intr-o proporție însemnată. Dar nu în totalitate. Numărul de solicitări este mare, proporțional cu interesul pentru această cultură. Cererile depășesc, uneori, oferta noastră.

— Nu s-ar putea ca doritorii să 
dezvolte cultura ciupercilor să-și 
producă singuri și miceliul ?— Răspunsul este : nu. Oricît ar părea de simplă, producția de miceliu își are exigențele ei. Trebuie să existe garanția că ciupercile ce vor fi culese sînt. comestibile, că nu vor fi atacate de dăunători, că soiurile înșămînțate sînt productive. De aceea este indicat, în ciuda greutăților ce trebuie învinse, ca producția de miceliu să fie controlată de specialiștii din ministerul nostru.

— Deoarece vă revine „monopolul" 
producției de miceliu, vă rugăm să 
ne spuneți ce măsuri veți lua pen
tru ca, cel puțin în perioada urmă
toare să existe miceliu la nivelul ce
rințelor t

— In acest cincinal sînt prevăzute a se construi alte 4 .stații, în afara celor ^existente, ceea ce va duce la sporirea corespunzătoare a cantităților ce vor fi puse la dispoziția cultivatorilor. Realizarea acestor importante . investiții depinde însă de două condiții. Una este necesitatea trecerii mai rapide (și fără staționări prea lungi pe la diferite compartimente, unele chiar din ministerul nostru) de la stadiul actual, de notă de comandă, cuprinsă în plan, la acela de proiect aprobat, astfel încît lucrările să poată începe la termen. A doua condiție este îmbunătățirea calității utilajelor — autoclavele — foarte pretențioase (producător întreprinderea de utilaje pentru industria alimentară — Slatina).
— Mai este dependentă producția 

de ciuperci și de alți factori ?— Da. Aș vrea să precizez că nu este recomandabilă cultura ciupercilor „după ureche". Neavînd cunoștințele necesare, un cultivator poate Irosi miceliu, substrat nutritiv, spațiu, efort. Este nevoie . de specialiști în cultura ciupercilor. De aceea am acordat o mare atenție instruirii unui număr corespunzător de specialiști, în iarna trecută au fost organizate cursuri — teoretice și practice — la care au participat peste 700 de cultivatori. In momentul de față, în fiecare județ, în cadrul trusturilor horticole ale. direcțiilor agricole dispunem de,un responsabil cu înfăptuirea prevederilor din program. El stă la dispoziția celor interesați și lui poate să 1 se adreseze oricine.

— Ce experiențe vi se par notabile 
în ceea ce privește producția de ciu
perci in afara ciupercăriilor de tip 
industrial ?— în județele Arad, Bacău, Bihor, Constanța, Dolj, Ialomița. Neamț, Suceava au fost înființate ciupercării în unități de stat și cooperatiste care produc începînd chiar din acest sezon. Aș releva, în mod deosebit, gospodăriile-anexă de la cîteva mari întreprinderi industriale din Capitală — întreprinderea „Metroul" București, „23 August", „Vulcan", „Acumulatorul", „Miraj", „Danubiana", care și-au amenajat spații de cultură pentru ciuperci. într-o centrală termică dezafectată din Aghi- reș (Cluj) s-au creat 2 000 mp pentru o bună ciupercărie. Și în rîndul pionierilor și elevilor se face simțit interesul pentru această cultură. Există numeroase exemple de cultivatori și dintre cetățeni.Incurajînd inițiativele diferitelor colective ale cetățenilor, trebuie să se acorde o și mai mare atenție depistării de noi suprafețe. Serele pot deveni și ciupercării. Exemplul întreprinderii de sere din Popești- Leordeni este revelator în acest sens : în acest an, pe lingă legume, a livrat și 45 de tone de ciuperci.Există județe în care nu a fost folosită perioada optimă pentru primul ciclu de cultură, deci o posibilă recoltă de ciuperci a fost ratată. Este de la sine înțeles că, în primul rind în aceste județe, trebuie să se la toate măsurile pentru ca măcar al doilea ciclu de cultură, din toamnă, să fie prins. Primii vizați sînt, firește, responsabilii numiți de noi în cadrul trusturilor horticole. Dar un rol de mare însemnătate revine forurilor locale, profund interesate în realizarea unor producții bune de ciuperci pentru aprovizionarea propriilor piețe, a consumurilor colective.

Convorbire realizată de
Rodica ȘERBAN

Emanații de gaze de origine vulcanică, terenuri cu complexe compoziții chimice, u- nele unice în lume, au fost din vechime atestate. Băile de la Co- vasna, cu nume luate din legende — există o Baltă a Dracului, un Izvor al Porumbeilor, un Pîrîu Alb etc. — au avut faza lor enigmatică. Oamenilor în vechime le mureau inexplicabil caii în grajduri și găinile în cotețe. Sălbăticiuni erau găsite moarte la cîte o gură de peșteră... în timp, s-a descoperit cauza: bioxidul de carbon, căci, pe aici, „în orice ogradă sapi, îmi spunea Gheorghe Pan- delea, un cumpătat moldovean de pe la Vaslui, directorul Complexului de hoteluri și restaurante Covas- na, „comandant" al îndeplinirii programului turistic al sezonului, dai de gaz". Adică poți face o mofetă. Iar mofetă înseamnă o adîncitură în pă- mînt, amenajată cu bănci, trepte, închisă, unde omul pătrunde și face baie de bioxid de carbon. Efectul terapeutic al acestor mofete este complex, faima lor atrage lume din țară și de peste granițe. In hotelurile Covasnei pe lîngă limba română auzi vor- bindu-se multe alte limbi europene ori din Orientul Apropiat ! Pentru că în centrul Covasnei, în anii din urmă, s-a construit un nucleu modern balneoclimateric, hoteluri confortabile, instalații adecvate tra

tării bolilor cardiovasculare. Preistoria efectelor curative a naturii Covasnei este realmente departe înapoi în timp. Se pare că iscoditorii noștri strămoși, romanii, au deținut informația și au folo- sit-o. Pe -cît de îndelungată, pe atît de lentă a fost a- ceastă preistorie. Co- vasna balneară de azi, in formulă modernă, este constituită după cel de-al doilea război mondial. într-un context nou de atenție față de problematica sănătății, dar și a științei sănătății, zona a fost supusă unor intense cercetări geologice, medicale, socio- sanitare. Evocîn-du-mi-le, doctorul Be- nedek Gezâ, directorul spitalului de cardiologie, omul implicat exemplar în această activitate de ani și ani, unul dintre pasionalii și energicii specialiști în care cardiologul de prestigiu se întîlnește cu organizatorul pasionat și ingenios, face, implicit, scurtă istorie a transformării mentalității față de natură și a raportului acesteia cu sănătatea. Accelerarea dezvoltării Covasnei balneare, ca și celei economice, pe criterii ale raționalității, are loc după 1965, cînd efortul anterior, investițiile de inteligență acumulate sînt puse larg în practică. Orășelul, alături de casele cu acoperișuri trapezoidale din țiglă, cu grădini dreptunghiulare, și-a construit o structură lo- cativă modernă : 1 400

de apartamente, cu profil arhitectural mai aproape de sursele de valoare ale tradiției unor locuri de meșteșugari și artizani experimentați întru frumos. Bine face și plasarea mai la distanță de oraș a fabricilor, bună e și îngrijirea livezilor, a fînețelor ; salutară e cinstea de care se bucură bacii și oierii, între care l-aș aminti pe Gheorghe Cojan, „șeful" stînei cooperativei agricole de producție. Bine ar fi ca și micul grădinărit, cum îmi demonstra, cu straturile lui de roșii și rîndu- rile înalte și încărcat rodite de coacăze, septuagenarul Csutak Joszef, să se răspîn- dească întru folosul urbei. Loc' este destul, grădini nu îndeajuns lucrate găsești, oameni care vor să cumpere totul de la prăvăliile de legume și zarzavaturi, așijde- rea. Același simpatic și activ interlocutor ar fi dorit ca și grajdurile solide de prin ogrăzile oamenilor din Covasna să se umple de vite, după cum le-a fost menirea. E mai mult decît o idee sau povață de om bă- trîn : o posibilitate care are suficiente resurse și nu mai puțină tradiție. Pentru că ghirlanda de flori, acolada în care se înconjoară azi Covasna, fie ea în postura balneară, fie ca loc al unei mîndre naturi, e una . a inteligenței constructive și armonioase, Ia care unanimitatea de participare este aspirația cea mai eficient-minunată.
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în spiritul programului adoptat de plenara QC. al P.C.R. și de sesiunea Marii Adunări Naționale

— puternic îndemn 

pentru

j „Vom aplica ferm prin- j 
j cipiul «nici muncă fără i 
ț pline,nicipîinefărămuncă». j 
i Nimeni, în societatea soda-' 
j listă, nu poate și nu trebuie j 
j să trăiască fără muncă, sau i 
i din munca altuia. Cei ce } 
j muncesc vor primi venituri j 
i nelimitate, dacă acestea sînt J 
! rezultatul muncii depuse!" i 
! NICOLAE CEAUȘESCU !

la muncă mai bună, de înaltă calitate și eficiență, 

progresul general al societății noastre

RETftEBUȚIA NOMINALĂ
Șl RETRIBUȚIA REALĂ

in strinsă corelare și creștere continuă
Recenta plenară a C.C. al P.C.R., in spiritul politicii consecvente a partidului nostru 

de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, a hotârît ca, începînd cu luna septem
brie 1983, in mod eșalonat, pe ramuri și activități, să fie majorate retribuțiile tuturor cate
goriilor de personal muncitor, in legătură cu semnificațiile economice și sociale ale ma
jorării retribuției nominale și a retribuției reale, am avut o discuție cu tovarășul NICOLAE 
MITROFAN, specialist in probleme de muncă și retribuire din Ministerul Muncii.

ACORDUL GLOBAL
stimulează buna organizare a producției 

și asigură o retribuire echitabilăAcordul global este o formă de organizare și de retribuire a muncii prin care o formație de lucru, un colectiv muncitoresc își asumă, pe baza unui contract încheiat cu unitatea din care face parte sau cu organul ierarhic superior, obligația executării într-un anumit termen a unui produs, a unei lucrări sau a unei producții fizice de calitate, pentru care urmează să primească drept retribuție o sumă globală determinată în raport cu manopera necesară executării sarcinilor.

REȚINEȚI ACESTE PRINCIPII

FUNDAMENTALE ALE SISTEMULUI

DE RETRIBUIRE A MUNCII:

® Potrivit Constituției, fiecare cetă
țean are dreptul și îndatorirea de a 
desfășura o muncă utilă; societatea 
socialistă garantează fiecărui cetățean 
dreptul de a munci potrivit aptitudinilor 
și pregătirii sale, necesităților dezvol
tării economico-sociale a țării;

• Aplicarea consecventă a princi
piului socialist de repartiție în raport 
cu cantitatea, calitatea și importanța 
socială a muncii; nimeni nu poate să 
primească retribuție, nu poate avea 
venit garantat sau să participe la be
neficiu dacă nu muncește și dacă nu 
produce potrivit obligațiilor de la locul 
de muncă; la muncă egală se va asi
gura retribuție egală;

• Veniturile oamenilor muncii în 
raport cu cantitatea și calitatea muncii 
prestate, cu rezultatele în producție 
sînt neplafonate;

• Creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii decît a retribuției în 
toate ramurile economiei, astfel încît 
să se asigure atît fondurile necesare 
majorării retribuției, cît și resursele 
pentru acoperirea cheltuielilor generale 
ale statului;

• Extinderea și generalizarea acor
dului global, care va constitui forma 
principală de retribuire și va cuprinde 
întregul personal din cadrul întreprin
derilor; toate categoriile de personal 
din unitățile socialiste își vor desfășura 
activitatea pe bază de norme și 
normative de muncă fundamentate 
științific;

• Sporirea ponderii părții variabile 
în totalul veniturilor personalului mun
citor, prin mărirea adaosului de acord, 
a fondului de participare la realizarea 
producției, a beneficiilor și la împăr
țirea beneficiilor, creșterea fondului de 
premiere pentru realizări deosebite și 
a sporului de vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate.

— Care este temeiul economic al majorării 
retribuției întregului personal muncitor?— Cum se știe, conducerea partidului și statului a hotărit ca. începind de la 1 septembrie a.c., să fie majorate, în mod eșalonat pe ramuri și activități, retribuțiile tuturor categoriilor de personal muncitor. Astfel, la încheierea primei etape de majorare, în tuna august 1984, retribuția medie nominală va fi cu 30," la sută mai mare decît în 1980, iar in anul 1985, după finalizarea celei de-a doua etape de majorare, comparativ cu același an, retribuția medie nominală. va fi cu 36,1 la sută mai mare. De fapt, este vorba de cifre medii, pe ansamblul economiei, întrucît, potrivit noilor reglementări, veniturile din muncă nu sînt plafonate, oamenii muncii putînd cîștiga oricît de mult, pe măsura muncii depuse și a rezultatelor obținute. Sînt măsuri izvorîte din politica consecventă a partidului și statului nostru de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Temeiul economic al adoptării hotărîrii cu privire la majorarea retribuțiilor în această perioadă îl constituie rezultatele obținute în activitatea productivă în perioada care a trecut din acest cincinal, precum și condițiile create pentru amplificarea bunelor realizări, îndeosebi in domeniul creșterii productivității muncii in anii oare urinează.

— Concomitent cu majorarea retribuției 
nominale este prevăzută și sporirea retribu
ției reale. Care este explicația diferenței in
tre ritmurile de creștere a celor doi indi
catori ?— Retribuția nominală este suma de bani pe care o primește un lucrător în raport cu munca depusă. Celălalt indicator, retribuția reală, reprezintă cantitatea de bunuri și servicii care poate fi obținută în schimbul retribuției nominale. Altfel spus, retribuția reală constituie expresia puterii de cumpărare a retribuției nominale. Pentru a înțelege mai bine corelația dintre cei doi indicatori trebuie să facem apel la o altă noțiune economică, și. anume indicele prețurilor. Acesta exprimă procesele intervenite in perioada respectivă în nivelul prețurilor bunurilor de consum și al tarifelor pentru prestări de servicii. Cum se știe, în ultimii ani, în scopul rentabilizării activității în diferite ramuri, întreprinderi și a unor produse, al reflectării în aceste prețuri și tarife a influențelor determinate de creșterea puternică a prețurilor pe piața externă la o serie de materii prime, materiale și produse, au intervenit o serie de majorări de prețuri. Ca. urmare, indicele prețurilor a cunoscut o anumită creștere. Pentru ca majorarea prețurilor să nu ducă la scăderea puterii de cumpărare, începind . din anul 1982 s-au acordat compensații corespunzătoare creșterii prețurilor la unele produse agroalimentare, combustibil și energie. Prin majorările retribuției nominale, ce se prevăd a fi efectuate succesiv în perioada care a mai rămas din actualul cincinal, se va asigura nu numai menținerea, ci și creșterea puterii de cumpărare, reflectată în sporirea retribuției reale cu 5 la sută în a doua jumătate a anului 1984 și cu 8 la sută pină la sfîrșitul anului 1985, comparativ cu anul 1980. Mai simplu spus, aceasta înseamnă că începînd cu perioadele amintite, oamenii muncii își vor putea procura — cu retribuția nomjnală pe care o vor

CREȘTEREA RETRIBUȚIEI NOMINALE 
Șl A RETRIBUȚIEI REALE ÎN ACTUALUL CINCINAL

• Potrivit hotărîrii recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., pentru aplicarea mai fermă a prin
cipiului socialist de repartiție, prin legarea 
mai strinsă a veniturilor fiecărui om al mun
cii de rezultatele obținute în producție, în 
toate unitățile se va trece la aplicarea ge
neralizată a acordului global la nivelul în
tregii întreprinderi, ceea ce va asigura con
centrarea eforturilor tuturor oamenilor mun
cii pentru realizarea la termen a producției 
planificate, creșterea răspunderii pentru buna 
gospodărire a mijloacelor încredințate de so
cietate.

• In acord global vor fi cuprinși mun
citorii, maiștrii, tehnicienii, inginerii și cele
lalte categorii de personal, inclusiv persona
lul de conducere, astfel încît această formă 
de retribuire să se aplice la minimum 80 la 
sută din numărul total al personalului mun
citor.

• In vederea cointeresării formațiilor de 
lucru în realizarea unei producții cît mai 
mari, fondul de retribuire prevăzut in con

tractul de acord global se va determina pe 
baza tarifelor pe unitatea de produs, sta
bilite în raport de manopera necesară exe
cutării produsului, pentru toate categoriile de 
personal.

© Fondul de retribuire cuvenit fiecărei for
mații se va determina pe baza cantităților 
de produse realizate și a tarifului stabilit pe 
unitatea de produs, fără a fi limitat atit in 
cazul depășirii, cit și al nerealizării sarcini
lor de plan. Acest fond se împarte între 
membrii formației în funcție de aportul fie
căruia la realizarea producției, precum și de 
retribuțiile tarifare.

• Fondul de retribuire stabilit în contrac
tul de acord global rămîne același, indife
rent de numărul de personal cu care a lu
crat formația respectivă. In cazul în care 
producția s-a realizat cu un număr mai re
dus de personal, venitul fiecăruia se majo
rează corespunzător contribuției la realizarea 
producției, la sporirea productivității muncii 
individuale și pe total unitate.

realiza — în medie, cu 5 la sută și, respectiv, 8 la sută mai multe bunuri și servicii decît cele pe care le puteau plăti sau cumpăra în anul 1980.
— Care sint căile prin care se va asigura 

creșterea retribuției nominale ?— Potrivit hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. la care ne-am referit, majorarea retribuției nominale se va realiza atit pe calea creșterii retribuției tarifare, cît și prin sporirea părții variabile. Partea variabilă din retribuție va crește astfel încît în a doua parte a anului 1984 să reprezinte peste 23 la sută din veniturile obținute din muncă.
— Ce implicații vor avea măsurile de ma

jorare a retribuțiilor asupra gestiunii econo- 
.mice a fiecărei întreprinderi?. ..... .. „i.-,... -— Așa cum precizam anterior, aceste măsuri au o fundamentare economică. Firește, majorarea retribuțiilor determină o anumită creștere a cheltuielilor cu munca vie, deci a cheltuielilor de producție. Pentru ca aceasta să nu atragă o creștere a costurilor totale de producție, ceea ce ar determina reducerea rentabilității, creînd , presiuni asupra nivelului prețurilor cu amănuntul, este de la sine înțeles că este în interesul fiecărui colectiv, al fiecărui om al muncii să acționeze ferm pentru compensarea acestor cheltuieli suplimentare în primul rînd prin ridicarea puternică a productivității muncii și reducerea costurilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale. Prin creșterea productivității muncii, chiar în condițiile retribuțiilor majorate, se poate realiza menținerea sau chiar micșorarea cheltuielilor cu munca vie, a costurilor de producție în general. De fapt, productivitatea muncii trebuie să crească într-un ritm superior \sporirii veniturilor individuale și pe ansamblul unității, în toate ramurile și sectoarele economiei naționale, pentru a se asigura atît fondurile necesare majorării retribuțiilor, cît și resursele pentru dezvoltarea generală a societății și alte necesități ale statului.

Convorbire realizată de
Comeliu CARLAN

PENTRU SPORIREA AVUȚIEI 
NAȚIONALE Șl A VENITULUI 

NAȚIONAL, ÎN ANUL 1983:

Un exemplu care demonstrează avantajele 
aplicării acordului global în minerit

Producția fizică Număr de persona!

116 %

100 % 100 %

Productivitatea muncii Retribuția medie

O brigadă complexă de la mina Vulcan din Valea Jiului este formată din 330 persoane, din care 102 muncitori indirect productivi, maiștri și personal tehnic și de specialitate. Pentru obținerea întregii producții planificate — de 21 250 tone cărbune extras pe lună — brigada urmează să primească, potrivit legii, un fond de retribuire de 1 160 mii lei, realizînd o retribuție medie lunară de 3 515 lei de persoană.In perioada respectivă, atît ca urmare a bunei organizări a muncii (prin care se reușește reducerea numărului de muncitori de deservire cu 30 de persoane care sînt trecute la fronturi de lucru direct productive), cit și a unei dotări suplimentare cu tehnică modernă- de extracție și transport (ce permite reducerea consumului de manoperă cu 4 la sută), se asigură creșterea productivității muncii cu 16 la sută. în aceeași proporție sporește și pro- k ducția de cărbune extras — care totalizează 24 650 tone. Luîndu-se in calcul efortul propriu al membrilor brigăzii depus pentru sporirea productivității și a producției de cărbune, rezultă o creștere cu 12 la sută a retribuției medii pe o persoană, aceasta ajungind la 3 937 lei pe lună. La aceasta se adaugă sumele cuvenite prin aplicarea acordului progresiv, în condițiile legii.-________________________________________________________________________________________________________________x'
„Ca să trăim mai bine trebuie să muncim 

mai spornic, cu spirit gospodăresc44
Siderurgiștii hunedoreni 

au primit cu multă satis
facție, deosebit interes 
și deplină aprobare docu
mentele adoptate de re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R., care ilustrează 
elocvent politica consec
ventă a conducerii parti
dului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de perfec
ționare continuă a me
canismului economico- 
financiar, a relațiilor so
ciale și de creare a unor 
condiții tot mai bune pen
tru ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii.

Sint oțelar in cadrul 
oțelăriei electrice nr. 1. 
Atit eu, cit și tovarășii

mei de muncă înțelegem 
bine că aplicarea în cit 
mai bune condiții a noi
lor măsuri privind creș
terea retribuției nominale 
și reale se poate realiza 
numai și numai prin ridi
carea nivelului calitativ 
al întregii activități pro
ductive, prin creșterea 
mai accentuată a produc
tivității muncii, a eficien
ței economite. Nu este 
vorba de cerințe de ordin 
general, ci de necesități 
stringente ale producției.

Iar una dintre căi
le de mare importanță 
prin care va trebui să ac
ționăm mai ferm in viitor 
este creșterea productivi
tății muncii. în această

privință am stabilit o se
rie de măsuri de mai bună 
organizare, vizînd utili
zarea la maximum a 
capacității cuptoarelor, 
scurtarea duratei de ela
borare a șarjelor, folo
sirea fiecărui minut bun 
de lucru. De asemenea, 
ne preocupăm de scă
derea consumurilor de 
materii prime. Așa, bună
oară, trecerea la elabora
rea oțelului pe instalația 
de tratare in afara cupto
rului de mare capacitate 
ne creează posibilitatea 
ca, prin perfecționarea 
continuă a proceselor teh
nologice, să recuperăm in 
acest an însemnate canti
tăți de elemente de alie

re, a căror valoare ajunge 
la circa 11 milioane lei.

In același timp, organi
zația noastră de partid, 
toți oțelarii vor acționa 
pentru creșterea produc
ției de metal de înaltă ca
litate, pentru a putea sa
tisface in întregime cerin
țele economiei naționale. 
Prin astfel de măsuri în
țelegem noi să contribuim 
la reducerea cheltuielilor 
de producție, in vederea 
compensării sumelor pre
văzute pentru majorarea 
retribuțiilor.

Florian GIURCĂ 
maistru specialist 
la Combinatul siderurgic 
Hunedoara

„Răspunsul ferm al colectivului nostru:
producții peste plan, eficiență superioară44

Am citit cu satisfacție, 
ca dealtfel întregul colec
tiv al Combinatului de 
lianți și azbociment Fieni, 
hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.R. Mi-au atras a- 
tenția, mai ales, măsurile 
referitoare la extinderea 
și generalizarea acordului 
global, pe ca-re le consider, 
apreciindu-le prin prisma 
experienței unității noas
tre, de o însemnătate e- 
conomică cu totul de
osebită. Ce doresc să sub
liniez ?

în perioada care a tre
cut din acest an, combina
tul nostru a produs supli
mentar peste 100 000 tone 
ciment, 250 km tuburi, 
30 000 mp plăci din azbo
ciment și 11 000 tone var.

Am realizat, de asemenea, 
o productivitate a muncii 
cu 8,5 la sută peste plan. 
Rezultate care au fost 
generate, în cea mai 
mare parte, de cadrul 
stimulator și echitabil pe 
care l-a asigurat aplicarea acordului global, în prezent peste 92 la sută din personalul muncitor fiind retribuit in acest mod. S-a 
creat e atmosferă propice 
unei activități rodnice, 
responsabile, precum și 
creației tehnice, fapt ce 
s-a reflectat in desfășu
rarea unui amplu program 
de modernizare a procesu
lui tehnologic, utilajelor și 
instalațiilor. Ca urmare, la o seri? de locuri de muncă se obțin producții

mult sporite cu personal mai puțin. Desigur, in a- 
ceste condiții, cîștigurile oamenilor muncii se situează cu peste 15 la sută peste nivelul retribuției tarifare. O realitate lim
pede care dovedește că de 
munca noastră depinde 
bunăstarea noastră.

Evident, recentele mă
suri adoptate de condu
cerea partidului nostru au 
darul să ne mobilizeze și 
mai intens deoarece în
curajează munca făcută 
bine, cu pricepere și tra
gere de inimă. Aplicăm, în 
prezent, pe baza propune
rilor muncitorilor și spe
cialiștilor, noi măsuri care 
vizează sporirea produc
ției și reducerea consumu

rilor materiale, în primul 
rind a celor energetici 
Una dintre acestea, care c 
fost finalizată in acești 
zile, a sporit capacitatei 
liniei de 3 000 tone cu 331 
tone ciment pe zi. Ne pre
gătim, totodată, pentru re- 
concasarea clincherului 
acțiune ce ne va aduce t 
economie ăe peste lOt 
MWh in acest an și îmbu 
nătățirea constructivă < 
vagoanelor pentru trans 
portul calcarului in scopu 
creșterii capacității aces 
tora și reducerii consuma 
lui de carburanți.

Aurel CIUREA 
maistru la Combinate 
de lianți și azbocimen 
din Fieni
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însemnări din Petroșani

Gabriela Pâtulea DrăguțArmonii cromatice

Viorel ȘTIRBII

manifestare, desfășurate, multiplicate,

Și excelent deservite, rivali- bunăoară, cu stilul celor mai magazine bucureștene. E evi- efortul tuturor de creare a ambianțe civilizate a orașu-

des- cul- fapt pre-

ȘiTeatrul de cultură stagiuneDesigur, a fost spiritului civic, elan sînt, azi, de interes pu- în cadrul mai

In activitatea culturala

artiști- reflectă a

puțin de 146 de formații — prezintă în medie un județ — care la etapa județeană au promovate un număr de 92 ! pentru spectacolul reprezen-

SPIRITUL MUNCITORESC
CARNET PLASTIC NOTE DE LECTURĂ

O AMPLA CERCETARE ASUPRA

„Sîntem în valea asta de dor și sărbătoare / Cu ia și cămașa mai albe ca oricînd"— spun minerii intr-un foarte frumos montaj literar prezentat de Casa de cultură din Petroșani. Cuvinte simple și mai ales adevărate, inspirate de noua realitate spirituală din Valea Jiului, realitate susținută de calitatea vieții cu tot ce se cuprinde în această formulare sintetică : muncă, sentimentul datoriei, traiul de zi cu zi. Cine n-a vizitat în ultimii doi-trei ani Valea Jiului, mai ales municipiul Petroșani, rămîne de-a dreptul îneîntat de prefacerile orașului intr-un răstimp foarte scurt. Vechea arteră principală a dispărut, lăsînd în loc clădiri trainice, pitorești, orinduite potrivit celor mai moderne exigențe arhitectonice. Clădirile pitite cu sfială, ferindu-se de lumină, parcă deplin conștiente de mediocritatea lor, de confortul îndoielnic de odinioară, au trecut în amintire, fie păstrate de memoria afectivă a mai vîrstnicilor, fie păstrate în albume fotografice, care reprezintă deprinderea oamenilor de pretutindeni de a ține la înde- mînă argumente temeinice, menite să ilustreze devenirile contemporane. Bulevarde largi, tăiate în munte și în mentalitatea oamenilor. Magazine splendide, funcționale, cochete și mai ales bine aprovizionate, zînd, bune dent unei lui și a cetățenilor săi. Au dispărut mohorîții nori de fum prin intro-* ducerea unor sisteme moderne de termoficare, incit „ia și cămașa" sint, într-adevăr, „mai albe ca oricînd".Tonusul general al existenței citadine este ridicat. A fost ușor ? Nu ! A fost greu ? greu, dar creșterea propensiunea spre sesizabile în actele blic, general, ca șl intim al familiei minerului ridicat pe o treaptă superioară de înțelegere a mutațiilor petrecute în felul de a trăi, de a munci, de a înnobila condiția umană a truditorilor din adîncurile izvoarelor de lumină. înnobilarea condiției umane este realizabilă, după cum bine știm cu toții, prin acțiunea permanentă și înălțătoare a culturii asupra maselor. Iată de ce petroșene- nii, fără emfază, dar deplin con- știenți de valoarea muncii lor și în acest domeniu delicat, sînt preocupați să așeze municipiul nu «numai în rindul importantelor centre culturale, dar și să spulbere definitiv eventuale prejudecăți referitoare la provincialismul spiritual. Noul lăcaș al teatrului „Valea Jiului" ți se impune de cum intri pe teritoriul vechiului centru. Izbutită realizare, arhitectonică ce înfrumu- V—____________________________________

sețează peisajul citadin, teatrul dispune acum de o bază materială excepțională. El este punctul da referință al vieții culturale a municipiului Petroșani. Afirmație care înseamnă că fășoară o bogată tural-artistică de reieșit cu pregnanță zența masivă a artiștilor în actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României". Sprijiniți, îndrumați, Încurajați, aceștia se bucură, și «ei, de excelente condiții de afirmare avînd în vedere că în municipiul Petroșani numeroasele lăcașuri de cultură — de la Petrila, Lonea, Aninoasa, Vulcan, Lupeni —, ființează anurne pentru a deschide larg porțile a- firmării personalității umane. In etapa de masă s-au prezentat . nu

aici se activitate mase.din amatori

mai cite din fost Iar ___ .. ____ ...___ .... _.tativ, spectacol ce a desemnat colectivele pentru etapa republicană, municipiului Petroșani i-au fost desemnate 25. de. echipe de inter- preți. Număr important, dar deloc surprinzător, avînd in vedere calitatea acestora și mai ales activitatea lor. Ele asigura circa la sută din programul nilor permanente ale de cultură, cluburilor < nelor culturale, puși al. casei municipiu are nentă. La fel, teatrul muncitoresc din Lupeni, cu cele două secții, în limbile română și maghiară, apoi ansamblul folcloric Parîngul. Susținută activitate desfășoară și corul bărbătesc Freamătul adînculul al întreprinderii miniere Petrila, corul în limba maghiară al clubului din Vulcan, fluierașii din comunele Cimpa și Lieni, brigăzile artistice, grupurile vocale și multe altele.Dincolo de aspectul pur competitiv, ceea ce este important aici e varietatea și calitatea formațiilor de diferite genuri ce .evoluează pe scenele municipiului Petroșani, formații ale minerilor, cu frumoase tradiții în viața culturală a . Văii Jiului. Să enumerăm cîteva dintre ele : fanfara reunită a Văii Jiului, dirijor Alexandru Drăgan, lăcătuș la întreprinderea minieră Lupeni, dansurile . „momîrlăneștl" — Uricani, Cîmpul lui Neag, de o mare originalitate, 'unicat în chiar peisajul folcloric atît de bogat al zonei, baletul Casei de cultură din

80 stagiu- caselor cămi- de pă- din perma-

Petroșani, renumita orchestră populară a minerilor din Valea Jiului.Repertoriul .acestora reflectă preocupările de muncă și de viață ale locuitorilor de aici, abnegația și dăruirea pentru cauza generală a națiunii. Desigur, incisive, țintind efecte rapide, sînt programele brigăzilor artistice, dintre care o bună impresie a lăsat formația întreprinderii de utilaj minier Petroșani. Sint fuse în discuția opiniei publice1 aspecte dintre cele mai stringente legate de succesele, dar și de neajunsurile muncii colectivului de aici : lîmflarea schemelor cu încadrați neproductivi, mania învoirilor, situația stagiarilor, ședințomania, favoritismul, modul în care este tratată imperioasa cerință a atenției ce trebuie acordată progresului tehnic, risipa de materiale, superficialitatea unor controlori tehnici de calitate etc. Cu intransigență civică, glasul opiniei publice muncitorești veștejește în cuvinte usturătoare unele neajunsuri. Iată un exemplu, apropo de ședințomani: „luni, ședință.; marți, prelucrarea ședinței; miercuri, prelucrarea prelucrării ședinței; joi, e necesar, ședință, n-am mai avut de luni; vineri, prelucrarea ședinței..." ș.a.m.d. Sau un altul privind sustragerea de materiale : „La noi la I.U.M., măi frate, / poți ieși cu sacu-h spate... / Că se poate din uzină / Scoate și-o combină !“. Progresului tehnic i se adresează următoarele cuvinte cu subtilă ironie : „Bine ai venit, fă-te... comod". Desigur, nu aceasta este , atitudinea importantului eolșetiv de la I.U.M., și brigada o recunoaște, dar rostul ei e de a contribui la înlăturarea mentalităților retrograde ale acelora, puțini, ce nu fac cinste uzinei : „celor ce privesc cu nepăsare / noi le facem azi chemare" (să se încadreze în etica muncii specifică imensei majorități a harnicilor oameni ce țin ridicat prestigiul întreprinderii).A milita pentru răspundere, pentru spiritul de inițiativă, pentru calitate și promptitudinea onorării sarcinilor de plan presupune o justă înțelegere a cerințelor actuale în activitatea economică, iar faptul că glasul opiniei publice se ■ ridică ferm în apărarea eticii cu care datoriaferm în muncii indică maturitatea minerii înțeleg să-și facă spre binele patriei.Programele culturale ale lor amatori petroșeneni din plin preocupările nobile de _ da țării mai mult cărbune și, totodată, indică existența unui puternic și viguros sentiment de răspundere, existența unei stări profund angajante față de îndatoririle de onoare ce le revin.
4

O bogată agendă
stagiuneaFără indoială actuala stagiune estivală a Litoralului este atent supravegheată de către forurile de cultură județene. S-a chibzuit colaborarea — așa cum arată Agenda culturală editată de către Centrala O.N.T. Litoral — cu peste 50 de instituții profesioniste, sînt programate peste 1 000 de spectacole, concerte și, în general, nu există program care, să nu fie popularizat în toate stațiunile prin intermediul undelor Radi o-vacanței, al afi- șajului, care să nu fie adus la cunoștința turiștilor, a iubitorilor de teatru, de muzică. Cu cîteva zile în urmă se anunța o cifră : 70 000 ! 70 000 de oaspeți are Litoralul in aceste zile, și cifra este în creștere ! Pentru aceștia, seară de seară, pe cele 10. scene (grădini, săli), de la Mamaia la Mangalia, instituțiile profesioniste, ansamblurile de amatori își invită spectatorii. Pentru că, în timp ce la „Fantasio" Cornel Patrichi compunea pașii unor noi dansuri, pentru o apropiată premieră, Iosif Buibaș și colegii lui de la Teatrul liric repetau „Mam’zelle Nitouche" ; în timp ce la Teatrul liric se juca „Voievodtll țiganilor", la Neptun (așa cum ne confirma un pasionat animator al vieții culturale, Sebastian Tașcă), A.R.I.A. prezenta în turneu „Melodii Litoral ’83", iar la Eforie-sud concerta o formație oaspete din Republica Democrată Germană... în plus, se deschide și evantaiul rețelei de divertisment. Astfel, un stilat corp de balet (poate > cele mai tinere colaboratoare ale Teatrului „Tănase") lansează la Melody-Mamaia, (coordonator Ilie Nicolae) pentru prima oară, dansurile de gen ale Mihaelei Atanasiu, mișcări elegante, mal puțin gindite pentru ritm, ci după liniile melodice, după atmosfera lînd me, mai semnate de solista balerină Nica Felicia, de solista vocală Mariana Burcin. La Orient, încearcă să intre pe profilul bine cunoscut

estivală a
pentru 
Litoralului

t v

armoniilor, eta- frumoase costu- făcînd loc celor reușite momente

al podiumului o echipă de balerini, cîntă- reți de la Teatrul muzical din Galați, dar tot cuplul Ionel Miron — Al. Jula dă nota de profesionalism scurtei reprezentații ; așa cum din Varietățile oferite de Popasul dobrogean se poate reține, în afara fanteziei Disco plinită regraf vocea list — poate concurenții apropiatei ediții a Festivalului de muzică ușoară de la Mamaia... De fapt, fiecare , scenă, mai mare sau mai mică, se străduie în acest an să iasă în prim plan, dacă nu cu întreg programul (pentru că nu-i tocmai simplu să ai pe afiș soliști și dansatori de prima mărime !), măcar cu anume momente, cu cîteva numere deosebite față de ceea ce se poate vedea be podiumurile învecinate. Și, pentru că itinerarul nostru a început la Mamaia, exemplu clar în acest sens ar putea fi spectacolele folclorice : cîteva cîn- tece dobrogene țin să lanseze artiștii amatori constânțeni la Popasul dobrogean, (dar le împletesc și cu cîntece bănățene și năsăudene...)*, iar Ansamblul profesionist „Maramureșul" din Baia Mare, la „Miorița", entuziasmează dezvăluind ■ adevărul datinilor și obiceiurilor ,de prin Țara Codrului și Lăpuș, de prin Oaș și Chioar. La capătul celălalt al litoralului, la Cătunul- Venus (coordonator Stanciu C.), Ansamblul artistic „Rapsodia română" desfășoară un spectacol în stil popular românesc, un spectacol revuistic în care strălucește în primul rînd arcușul maestrului Ionel Bu- dișteanu în seînteie- toarea „Ciocîrlie", iar Ia Calul Bălan-Nep- tun (coordonator : Dumitru Oprea), Ansamblul „Brîulețul" din Constanta vrea să convingă spectatorii că-i lungă calea (desenul pașilor, ritm, melodică), între o bănățeană „de doi" și un dans fecioresc din Oaș, între un Bărbunc năsăudeăn și nelipsita Periniță (deși

(tinde tînărul co- Milidi Tătaru), unui tînăr so- Florin Șerban, unul dintre

costumele lor ar putea deruta și pe cel mai bun cunoscător al portului popular !). Dar — acesta-i adevărul — mult mai bune, la ambele scene amintite, sint finalu- rile reprezentațiilor, adică programele leje- cafe-concert, de band-uri cînd un so- îndelungată Nicolae ! exce-
re, de propuse moderne, list cu experiență, Nițescu, într-o lentă formă, ca în anii cînd cîntecele lansate de el deveneau șlagăre. oferă inspirate mi- cro-recitaluri, cu bun gust și sensibilitate împlinite. «Ultimele două popasuri — stațiunile Jupiter și Neptun. La „Paradis", cu tot efortul lui Dorel Petcu, improvizația propusă greu se poate numi „spectacol".; nici o idee nu o încheagă, nici zbuciumul inutil al solistei dansatoare, nici „sacrificiul" în-, ghițitorului de foc, nici... ; formația lui Wilmany salvează însă pe' cit posibil reprezentația și face din momentele muzicale — soliști : sibianul Sieg- frid Manfred, surorile David, Cornel Vărban ' și Elena Cristea — momente de interes. Show-ul de mare succes însă rămîne și în acest an cel de Complexul național-Olimp. meritul unei care colaborează ani de zile (coordonator — Viorel Pău- nescu : Păunită Io- nescu, Mihaela Oan- cea, Janina Matei, Tatiana Botez, Cornelia Patrichi, Emil Marinescu), dar este, în primul rînd, talentul și ambiția lui Cornel Patrichi de a aduce de fiecare dată, în stilul său, ceva nou în dansul românesc modern. Showul se încheagă în primul rînd prin ingeniozitatea asamblării unor mișcări pline de fantezie, a unor ritmuri trepidante, tinete, urmă tr-un poem coregrafic plin de vervă, de tinerețe, argumentat de frumoase costume, într-o inspirată fantezie muzical-coregrafică, o revistă de real succes.

propus lnter-Este echipe de

momente dis- care pînă la se topesc în-
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PROGRAMUL 1
16,oo Telex
16,06 Colocvii pedagogice. Invăță- 

mint-creativitate-eficiență 
Viața culturală
Imagini din Alger
Telesport ft Finala Cupei 
României la fotbal : Univer
sitatea ! Craiova — Politehni
ca Timișoara — In pauză.: 
Tragerea Pronoexpres ; Pu
blicitate
1061 de seri

„Ritmuri vegetale", titlul uneia dintre lucrările expuse de Gabriela , Pătulea Drăguț în sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, ar putea fi, emblematic, folosit pentru această întreagă Fastuos reluate, . .....______„aceste ritmuri vegetale însuflețesc, dau coerență și unitate viziunii acestei apreciate pictorițe în compoziții care atestă parcă faptul că arta își multiplică fastul prin apelul la motive ale naturii.Gabriela Pătulea Drăguț a recompus .armonia oferită de abundența crengilor înverzite in imagini care exprimă o bucurie profundă. Bucurie produsă de comunicarea pasionată (mereu reluată în alte ipostaze) .' între frumusețea acestor tălăzuiri vegetale contemplate și conștiința sa artistică care a perceput întreaga lor frumusețe. Notația lor nu a presupus neapărat prezența realității obiective. .Subiectivitatea artistei a o- perat decupări cu intenție semnificativă, a

M Wl llfef

reținut elementele capabile să ne ofere imagini complexe, a fixat repere menite să sugereze un întreg periplu. In pofida referinței foarte concrete, motivul, reluat deopotrivă în pictură, tapiserie sau intr-un întreg ciclu de proiecte pentru tapiserie, e „ridicat" din obiectivitatea sa materială și proiectat în fabulos. Indiferent de materialul folosit, lucrările se înscriu mereu, prin a- succesive, în viziune care fiecare nouă se precizează
cumulări aceeași odată cu lucrareși se confirmă. Direcțiile structurilor acestor aglomerări vegetale, decupajele suprafețelor i-au impus, în ciuda aparenței, o rigoare a construcției, o modulare atentă a.su- . prafețelor de culoare. Subiectul nu este, in aceste condiții, decît pretextul unei creații expresive care-1 face pe spectator să participe la universul artistic pe care artista 11 rotunjește odată cu fiecare lucrare. Sint imagini care evocă privitorului o energie vitală, senină, capaci-

tatea de a multiplica, de a transpune acest unic motiv conform u- nei viziuni personale. Reluarea, adinei rea lui mereu altfel, ecourile armonice ale acestor . compoziții (cu trimiteri altădată mai evidente spre universul frescelor și artei vechi românești) atestă a- cum calitățile unei subtile analize, capacitatea de a obține diversitatea prin nuanță.Nu aspectul fugitiv, exterior, ci o realitate mai durabilă, mai stabilă decit aceea a aparențelor pare a fi în primul rînd importantă în aceste lucrări. Căci punctul de pornire al fiecărei, imagini prezentate este de fiecare dată substanța însăși a culorii, ritmul și armonia ei. Senșibi- lițatea rostirii e -dublată de această continuă-,'lucidă căutare a muzicalității cromatice atrăgînd atenția o dată mai mult asupra faptului că Pătulea vendică propriu,numai la nivelul motivelor, ci, mai mult, la acela al opțiunii de limbaj.

arta Gabrielei Drăguț își re- un teritoriu specific, huIlustrații posibile

PROBLEMELOR AGRICULTURIIîn literatura economică românească, lucrarea „Economii și politici agrare în lume", apărută la Editura politică, se înscrie drept o realizare valoroasă. Cartea profesorului O- prea Parpală vine în întîmpinarea unor necesități de informare a publicului interesat a- supra unui cerc larg de probleme de importanță majoră pe care le incumbă dezvoltarea agriculturii in lumea contemporană.De intii, vastă care o remarcat, mai documentarea și inedită pe conține cartea cu privire la evoluțiaagriculturii, referitor la fundamentele politicilor agrare din diverse țări, la, problema alimentară și criza alimentară mondială, la latura tehnică din agricultură și forța de muncă activă din această ramură etc,, inclusiv cu privire la încadrarea activităților agrare în circuitul ecohomic mondial și la rolul F.A.O. și C.A.E.R. în impulsionarea dezvoltării și colaborării în domeniul agriculturii.Dar cartea nu1 documentar este sui eneris. La migala recunoscută a cercetătorului se adaugă competența omului de știință, care prelucrează și interpretează in mod profund, original o mulțime de fapte și date economice, for- mulînd concluzii și
*) „Economii și poli

tici agrare in lume" de 
Oprea Parpală. Editu
ra politică.
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Telejurnal ft Actualitatea e- 
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Scena și ecranul
Din țările socialiste
Mic dicționar de operă șl ba
let. Litera „M“ (VII)
Telejurnal

Imagini cu autentică putere de sugestie, lucrările Doinei Botez se impun privitorului recentei sale expoziții de la Galeriile „Căminul artei" deopotrivă . prin profunzimea ideilor care au stat la baza acestor posibile evocări ale literaturii lui Garcia Mărquez, cit și prin sensibilitatea lucidă, nuanțată a interpretării. Există in toate aceste lucrări, în pofida mobilului concret care a declanșat fiecare imagine (și pe care ■ titlurile îl sugerează),, un ton de o extraordinară specificitate conferit nu doar de lecturile, de' apelul la o realitate culturală sau de observația, directă, ci de capacitatea acestei 1 artiste de a le integra întDro rostire personal#1 cu multiple posibilități de sugestie.O excelentă știință

a detaliului asociată capacității de a conferi- atmosferă imaginilor create, apelul, la un tip de evocare realistă cu imprevizibile asocieri și metamorfoze , favorizează aceste evocări. Bogâția formelor, a motivelor, sensul lor se definește in primul ririd prin- tr-o întrepătrundere de semnificații îh care rolul prim este acordat reflecției grave a- supra condiției umane, Și. pentru a ne referi la cîteva exemple concrete, lucrări cum ar fi „Recuzită" și „Clovn" (din ciclul „Teatrul cotidian"), „Amintirea unei secunde", 1 „Soledad", „Amintirea unei zile de vară" (din ciul „Memorie"), vadare", „Personaj tust“ (din Mărquez), (din ciclulne) sînt animate parcă de neliniștea, de
ve- lui ,«lumea„Odihnă1„Solitudi-

dramatismul și. mesajul prozei unor Borges sau Mărquez.Conturate uneori cu forță și precizie (cu accente revelatoare a- supra unor detalii), personajele. evocate de graficiană sînt integrate unor ansambluri în care fantasticul ne apare ca rezultat al unor turi.intre ginii.de unitatea unei experiențe reale sau puțin verosimile, . lucrările de acum Doinei Botez atrag totodată cu gravitate a- tenția asupra registrului amplu de exprimare al acestei înzestrate artiste deopotrivă cunoscute și apreciate (o , atestă ' premiile și distincțiile obținute) în domeniul ilustrației de carte pentru copii.

ca rezultat sugestive rapor- de semnificație elementele ima-Explicit legatecelale

Marina PREUTU

Vîlcea Rimnicu Vilcea a avut loc o sesiune de comunicări științifice, prilejuită de cea de-a 135-a aniversare a revoluției 1848 și împlinirea a 475 ani apariția primei tipărituri în Românească. Organizată de lini județean al F.D.U.S. și județeană a Arhivelor statului, această, reuniune științifică
de la de la Țara consi- filiala ., la reuniune științifică au participat cadre didactice universitare, muzeografi, arhivari, profesori de istorie din întreaga țară. Cu această ocazie a fost: vernisată o expoziție de documente vechi privind - perenitatea și unitatea națională a poporului român din cele trei provincii. (Ion Stanciu).Mureș cadrul actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României", filiala Mureș a Uniunii artiștilor plastici din Tg. Mureș a deschis, la Palatul culturii din localitate, o expoziție de pictură și sculptură, la care expun lucrări artiști profesioniști din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu și Mureș. Cele peste 100 de exponate sînt inspirate, în principal, din munca plină de abnegație a oamenilor muncii ’ pentru edificarea socialismului în patria noastră. (Gh. Giurgiu).

Brăila TimP de două zile> la întreprinderea de utilaj greu „Pro-

greșul" din Brăila s-au desfășurat lucrările celei de-a IX-a sesiuni de comunicări științifice cu tema „Cercetarea științifică și ingineria tehnologică în sprijinul calității și eficienței producției". Au participat ingineri și cercetători din 15 unități economice și institute de învă- țămînt superior. în plen și in cele 3 secțiuni au fost prezentate 40 de comunicări și referate. (Corncliu Il’rim).

Sibiu, Gorj, Vilcea, Maramureș, Dîmbovița, Giurgiu și Teleorman, județe care, în spiritul unei exemplare solidarități, au participat la reconstrucția modernei localități de pe malul Dunării. (Stan Ștefan).

Caraș-Severin. Aniversării a 135 de ani de la revoluția, din 1848 din Țările Române, Muzeul județean de istorie Caraș-Severin și Ateneul tineretului din Reșița i-au închinat un cuprinzător simpozion, iar casa de cultură a sindicatelor din municipiu o expoziție foto-do- cumentară. Exponatele relevă momente din timpul revoluției de la 1848 pe teritoriul Caraș-Severinului. (Nicolae Cătană).
Teleorman. Timp de d0uă zile, în orașul Zimnicea s-a desfășurat festivalul-concurs interjude- țean de creație și interpretare — „Zece meșteri mari" — organizat de consiliul județean al sindicatelor. Festivalul a reunit artiști amatori din Ialomița, Caraș-Severin, Neamț,

Suceava observatorul astronomic din Suceava a avut loc o sesiune științifică a membrilor cercurilor de astronomie sucevene, unde s-au prezentat comunicări privind : „Viața in Cosmos", „Soarele —steaua cea mai apropiată". „Modele cosmogonice actuale", „Cometa Halley" etc. în încheierea manifestării a fost vizionat un film documentar despre zborul primului cosmonaut român. (Sava Bejinariu).
Bihor Sub senericul „Experiența fruntașilor", consiliul județean al. sindicatelor, în colaborare cu Consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale și secția de propagandă a comitetului județean de partid au editat o propune pozitivă fruntașe serie de recția sporirii productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, dezvoltării bazei de materii prime, utilizării energiilor neconvenționa- le, stimulării spiritului de bună gospodărire. (loan Laza).

reușită foaie volantă ce-și să generalizeze experiența a colectivelor bihorene în întrecerea socialistă, o inițiative promovate în di-

generalizări teoretice pertinente, desprinzind caracteristici și tendințe, relevînd specificități și laturi comune, cu caracter de legitate, ale fenomenelor studiate, toate acestea intr-o echilibrată îmbinare de analiză și sinteză. Interpretările teoretice proprii date de autor nu sînt doar rodul unor judecăți și reflecții personale, cl se ancorează adine în problematica documentelor partidului nostru, vin în întîmpi- iîarea și merg în prelungirea unor teze din aceste, documente privind experiența teoretică .și practică a României în politica agrară, referitor la necesitatea instaurării noii ordini economice internaționale ca remediu tru atenuarea lajelor agraretente în lume ș.a. Tocmai această tratare, pe baza documentelor programatice de partid, i-a permis autorului să imprime creativitate lucrării sale, in care nu există modele general valabile. ci experiențe cu aplicabilitate con- cret-istorică, in funcție de anumite condiții economice și sociale specifice. Și, venind în discuție aplicabilitatea, nu putem să nu evidențiem faptul că lucrarea respectivă are și o anumită valoare programatică, care rezidă în faptul că, pe bază de discernămînt, se pot selecta tehnici, practici de management, forme de organizare,

pen- deca- exis-

metode de comercializare a produselor a- gricole ș.a. ce pot fi utilizate în țara noastră. Dealtfel, acest fapt inspiră și mai multă actualitate lucrării, ii subliniază o- portunitatea publicării.In fine, deosebit de pozitiv apreciem orientarea autorului de a analiza fenomenele nu numai a posteriori, ci de a emite și anticipații care să prefigureze viitorul agriculturii. Cunoașterea temeinică de către autor a realităților contemporane și a legilor economice obiective i-au permis să făurească o viziune Sti'ategică de amplă perspectivă, științifică, care este diametral opusă' .concepțiilor fataliste malthusiene și neomalthusiene. Nu poți să nu fii total de acord cu autorul cind afirmă : „Viitorul nu poate fi redus la destin pentru că el poate fi modelat prin voința miliardelor oameni care cred tr-un viitor mai bun al omenirii, in lichidarea .subdezvoltării și asigurarea de condiții normale de alimentație pentru orice locuitor al Terrei".In concluzie, cartea lui Oprea Parpală este o cercetare științifică serioasă și complexă. Prin valoarea ei —> teoretică, informațională, programatică.

de în-
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national, și a efectelor productive

Continuînd ampla prezentare monografică din primul volum („Teorie și practică în analiza sistemelor de conducere", vol I. E- ditura ..Scrisul Românesc". Craiova. 1977), noul volum *) prezintă un cadru unitar al conducerii economico- sociale, . promovînd gindirea sistemică in conducere, atit ca factor al cunoașterii, cit și ca element al practicii decizionale. Acest demers este resimțit acut odată cu creșterea complexității proceselor (fenomenelor) economico- sociale. care impune criterii calitative în e- valuarea modului de folosire a resurselor umane, materiale si financiare . disponibile la un moment dat. la nivel planetar, activitățiiasupra naturii și societății.■ Reliefând elemente- . le caracteristice, metodologice. ale analizei de sistem și ale elaborării previziunilor in procesul decizional. care trebuie să se bazeze pe modelare. in acest volum se face o analiză ’ a raportului plan-prog- nozâ, prezentîndu-se modelarea ca o etapă hotărîtoare a e- jaborării deciziei. In cele nouă capitole, logic și original structurate. se prezintă, o serie de sisteme de tip macroeconomic. privind raportul nevoi- aspiratii și nevoi-posi- bilitâți, populația și torta de muncă, produsul social și venitul national, resursele sol- subșol. știința și tehnologia. comerțul exterior. starea mediului înconjurător, precum*) Teorie și practică 
in analiza sistemelor 
de conducere, vol. II. 
Proiectarea sistemelor. 
Editura „Scrisul Ro
mânesc", Craiova.

CONDUCEREși ansamblul economiei naționale.Primul capitol lucrării al (al 8-lea în 'continuarea, celor șapte apărute în vol. I) se. ocupă cu analiza de sistem ca obiect și problematică, cu elemente psihosociale, legate de creșterea productivității mupeii, de exercitarea funcției de conducere si desfășurarea procesului decizional. Se tratează structura și functionarea sistemului de conducere. inovarea și perfectionarea în astfel de sisteme cu ilustrări și observații de un deosebit interes : tratarea imperativului descentralizării in sistemele 'de conducere. determinat de creșterea complexității dinamismului torn.Capitolul al este consacrat tării ariei conceptuale și tematice a : proiectării sistemelor de conducere, luînd: în considerare două componente majore ale conducerii științifice,.: previziunea, pa' acit de fundamentare a deciziei, și modelarea, ea metodă de investigare a realității. Cele două capitole amintite, re- prezentînd aproape jumătate din textul lucrării, relevă o bună informare bibliografică. aplicațiile prezentate legind teoria generală a analizei de sistem, a previziunii și modelării, de specificul problematicii economico-sociale actuale.în capitolele următoare sînt abordate metode și tehnici de analiză de sistem și de modelare, asociate cu modele, care-i permit autorului să 'analizeze dezvoltarea economi- co-socială a tării noastre în contextul mai larg, al evoluției lumii contemporane. în trei capitole se tratează problematica privind
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA, 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII CUBA HAVANAîn legătură cu Încetarea din viață a tovarășului Arnaldo Milian Castro, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba , vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Cuba, vă adresăm sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

GUVERNUL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Adunări festive cu prilejul împlinirii 
a 35 de ani de la constituirea primelor 

șantiere naționale ale tineretului

TELEGRAME

în perioada 28 iunie — 10 iulie, în toate județele țării au loc adunări festive care marchează împlinirea a 35 de ani de la constituirea primelor șantiere naționale ale tineretului.Pînă în prezent au organizat asemenea manifestări comitetele județene ale U.T.C. Alba, Bacău, Călărași, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui.Desfășurîndu-se într-o perioadă de puternică angajare a întregului nostru popor în înfăptuirea hotărîri- lor de amplă rezonanță istorică adoptate de Conferința Națională a partidului, adunările festive au reprezentat pentru organizațiile județene ale U.T.C. un minunat prilej de evaluare a activității desfășurate de tineri în domeniul muncii patriotice, constituind totodată un puternic imbold în mobilizarea lor și mai activă la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.în cadrul acestor adunări au fost evocate bogatele tradiții ale muncii patriotice în patria noastră, aceasta constituind întotdeauna răspunsul concret și entuziast al tuturor tinerilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la chemarea . partidului de a-și consacra toate eforturile, aptitudinile, priceperea,
vremea

Timpul /probabil pentru intervalul cu
prins între 6 iulie, ora 21 — 9 iulie ora 
21. In țară : Vremea va fi In general 
frumoasă la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil și Izolat vor cădea 
averse de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice în ultimele zile. Vîntul va su

® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

UNIVERSIADA ’83 - PRILEJ DE AFIRMARE A SPORTIVILOR ROMÂNI

Noi succese ale reprezentanților noștri
® Elisabeta Guzganii și Levente Molnar - campioni mondiali universitari
© Carmen Bunaciu și Rozalia Oros - vicecampioane © România : 9 medalii 

în primele trei zile (2+5+2)EDMONTON 5 (Agerpres) — Jocurile Mondiale Universitare de vară de la Edmonton, competiție care polarizează în aceste zile atenția amatorilor de sport de pretutindeni, au continuat cu' întreceri de scrimă, gimnastică, înot, ciclism, aducînd în cea de-a treia zi două strălucite succese culorilor sportive românești, datorită medaliilor de aur cucerite de scrimera Elisabeta Guzganu și gimnastul Levente Molnar (cîștigător și al unei medalii de bronz).Pe podiumul de premiere au urcat, de asemenea, și alți studenți sportivi români : floretista Rozalia Oros, înotătoarea Carmen Bunaciu — medaliate cu argint, și gimnastul Valentin Pîntea — medaliat cu bronz.
Strălucite victorii

ale floretistelorTurneul final al probei feminine de floretă, desfășurat in sala Institutului de tehnologie al provinciei Alberta, a fost dominat de reprezentantele României, cu trei concurente în disputa pentru medalii, dar mare favorită a întrecerii era cotată Pascale Trinquet (Franța), deținătoarea titlului de campioană olimpică. Pe planșă însă scrimerele noastre Elisabeta Guzganu și Rozalia Oros și-au dat întreaga măsură a talentului lor, reușind prin victorii succesive să se califice în finală. Elisabeta Guzganu a învins-o în sferturile de finală cu 8—3 pe Zhu Qinguian (R. P. Chineză), iar in semifinale a dispus cu 8—2 de canadiana Madeleine Phili- on. La rîndul ei, Rozalia Oros și-a asigurat prezența în finală după ce în sferturi a întrecut-o cu 10—9 peAurora Dan, iar în semifinale a reușit performanța de a o elimina cu 8—5 pe Pascale Trinquet, la capătul unui asalt în care a fost superioară pe toate planurile reputatei campioane franceze. în finală, disputată între cele două floretiste românce, a cîștigat Elisabeta Guzganu cu 8—5.în vîrstă de 19 ani, originară din București, Elisabeta Guzganu a fost descoperită de antrenoarea Mariana Teodoru, fiind pregătită în prezent de Ștefan Haukler. Ciștigătoare în acest an a medaliei de argint la „Cupa Europei" și a celei de bronz la Campionatele europene de tineret, Elisabeta Guzganu dovedește, prin titlul cucerit la Edmonton, că se află într-un necontenit progres.Iată clasamentul final al probei individuale feminine la floretă :
1. Elisabeta Guzganu (România) — campioană mondială universitară ;2. Rozalia Oros (România) ; 3. Madeleine Philion (Canada) ; 4. Pascale Trinquet (Franța) ; 5. Jujie Luan (R. P. Chineză) ; 6. Caridad Ramos Estrada (Cuba) ; 7. Aurora Dan(România) ; 8. Zhu Qinguian (R. P. Chineză).
Un foarte tînăr campion - 

în tradiția lui Dan GrecuConcursul special pe aparate al competiției masculine de gimnastică a prilejuit un nou succes pentru de- 

spiritul novator înfăptuirii cu succes a construcției socialismului în patria noastră, realizării unor importante obiective economice, social-culturale pe întreg cuprinsul țării.De asemenea, participanții au relevat faptul că în etapa istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind în fruntea partidului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al destinelor poporului român, activitatea de muncă patriotică a căpătat noi dimensiuni, datorită concepției noi, profund științifice a secretarului general al partidului, privind participarea amplă a tineretului la măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.în încheierea adunărilor festive au fost adresate telegrame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care participanții, în numele tuturor tinerilor din județe, și-au exprimat hotărîrea fermă de a răspunde prin noi și mărețe fapte de muncă chemării partidului, secretarului său general, adresată, tinerei generații de a fi în primele rînduri ale luptei pentru înflorirea necontenită a patriei, de a desfășura o activitate plină de dăruire și entuziasm, generată de dorința fierbinte de a contribui, prin forțe proprii, la dezvoltarea continuă și impetuoasă a României socialiste.
fla slab, pînă la moderat. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar maximele între 22 și 32 de 
grade. Dimineața ceață locală în Tran
silvania și la munte. In București : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cer favorabil ploii de scurtă durată. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 16 și 19 grade, iar maximele între 
29 și 3>1 de grade. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

legația sportivilor studenți din țara noastră, drapelul României înălțîn- du-se pe zcel mai înalt catarg în urma splendidei victorii obținute de Levente Molnar în proba de inele. De asemenea, tînărill de 19 ani din Sfîntu Gheorghe, medaliat anul acesta, la adevăratul său debut în competițiile internaționale ale seniorilor, și la Campionatele europene de la Varna, a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere la cal_ cu minere, iar Valentin Pîntea a cîști- gat, și el, o medalie de bronz, la sărituri.Finala de la inele a fost deosebit de spectaculoasă, după prima zi de întreceri trei sportivi fiind creditați cu aceeași notă : 9,80 — Levente Molnar, americanul Hartung și sovieticul Pogorelov. Executînd aproape perfect elemente de mare dificultate — sprijinul lateral în echer a primit aplauze la scenă deschisă din partea miilor de spectatori prezenți la „Northlands Coliseum11 — Levente Molnar a primit din nou 9,80 în timp ce partenerii săi de întrecere au fost notați- cu 9,70 și, respectiv, 9,50. Levente Molnar a demonstrat calități de gimnast complet, avînd o evoluție bună si la un alt aparat, cal cu minere, la care a obținut medalia de bronz.
Carmen Bunaciu se evidențiază

și la EdmontonLa Centrul nautic „Kinsmen11 competiția de înot â continuat la același nivel deosebit. In proba de
AZI, LA FOTBAL

Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara 

în finala „Cupei României"Sub genericul competiției sportive naționale „Daciada", pe stadionul „23 August" din Capitală se va desfășura astăzi finala „Cupei României" la fotbal, în care se vor întîlni echipele Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara. Partida va începe la ora 17,00.In deschidere se va disputa finala campionatului republican de juniori I între formațiile Chimica Tîrnăveni și Corvinul Hunedoara.
★Aflat la Edmonton ou prilejul Universiadei de vară, președintele Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch, a declarat în cursul unei conferințe de presă că o decizie finală în ce privește statutul jucătorilor de fotbal pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles va fi luată la 15 iulie, în cursul unei reuniuni la care vor participa membrii C.I.O. și reprezentanții Federației Internaționale de fotbal (F.I.F.A.).

, Printr-o telegramă, tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, exprimă, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal, tovarășului Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, și Consiliului de
★Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Repu-, blicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Margaret Thatcher, prin care îi mulțumește
★Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit o telegramă din partea primului ministru al Portugaliei, Mario Soares, . prin

Admiterea in invățămintul superior -1983Concursul de admitere incepe, pentru toate formele de învățămînt (zi, seral și fără frecvență) la 15 iulie 1983 ; se exceptează profilul Educație fizică, învățămînt fără frecvență, la care probele de concurs vor începe la data de 21 octombrie. La profilurile Ia care concursul se desfășoară pe etape, prima etapă începe la 8 iulie, iar etapa a Il-a la 15 iulie.înscrierea candidaților la concursul de admitere se face la secretariatele facultăților, în perioada 5—11 iulie 1983. La profilurile la care concursul începe la 8 iulie, înscrierile se fac în perioada 1—6 iulie. La profilurile Filozofie, Istorie și Științe juridice, înscrierea candidaților s-a efectuat între 1 și 5 iunie a.c., iar la profilul Educație fizică, învățămînt fără frecvență, înscrierea la concurs va avea loc în perioada 17—20 octombrie 1983.în vederea informării candidaților, comisiile de admitere ale instituțiilor de ' învățămînt superior au afișat, pentru fiecare facultate și profil de învățămînt (după caz și pentru componente ale acesteia) : cifrele de școlarizare stabilite pentru anul I de studii în anul universitar 1983/1984 ; numărul locurilor ocupate de candidații în- corporabili la concursul din anul precedent ; numărul locurilor disponibile pentru anul I din 1983/ 1984 și pentru care concurează candidații neîncorporabili. Pe parcursul înscrierilor se va afișa numărul candidaților înscriși, separat pentru încorporabili sau neîncorporabili.După încheierea perioadei de înscriere la concurs, comisiile de admitere vor afișa, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea primei probe, listele nominale ale candidaților înscriși, în ordinea alfabe

100 m spate, Carmen Bunaciu a avut o comportare notabilă, reușind să cucerească medalia de argint — a 6-a sa medalie la Jocurile Mondiale Universitare, după o cursă extrem de echilibrată. Primele trei clasate au fost departajate doar de cîteva sutimi de secundă, ordinea medaliatelor stabilindu-se pe ultimii metri ai probei. A cîștigat sovietica Larisa Gorșakova, urmată de Carmen Bunaciu și Susan Walsh (S.U.A.).în primul tur al turneului feminin de tenis, jucătoarea româncă Maria Romanov a învins-o cu 6—0, 4—6, 6—4 pe A. Canapu (Italia). Alte rezultate : Collodel (Italia) — 'Rodri- guez (Cuba) 6—1, 6—1 ; Ruegg (Elveția) — Ettus (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Zaițeva (U.R.S.S.) — Seeman (Noua Zeelandă) 6—3, 6—4.Rezultate înregistrate în turul II al probei masculine : D. Goldie (S.U.A.) — Adrian Marcu (România) 6—4, 6—2 ; Petkovici (Iugoslavia) — Gonzales (Peru) 6—1, 6—0 ; Borisov (U.R.S.S.) — Bengtson (Canada) 3—6, 6—1, 6—1.Pe velodromul „Argyll" au început întrecerile concursului de ciclism. în proba masculină de 1 000 m cu start de pe loc victoria a revenit lui Aleksandr Panfilov (U.R.S.S.) —1’06”874/ 1 000 ; urmat de Stefano Baudino (Italia). — l’07”889/l 000 și Andris Loșmelis (U.R.S.S.) — l’08”541/l 000. Sportivul român Gheorghe Lăutaru s-a situat pe locul 15, cu timpul de l’ll”062/l 000.
VOCAȚIA ORGANIZĂRII

Am mai pledat și altădată în fa
voarea ideii de a se încredința și 
altor orașe din fără organizarea unor 
importante competiții sportive cu ca
racter național sau chiar internatio
nal. Iar cind a fost cazul, am elogiat 
pe măsură reușitele care veneau cu 
argumente întăritoare în acest sens. 
Așa am scris, și noi, despre interesul 
și priceperea organizatorică ale Timi
șoarei (la meciurile de tenis ale echi
pei României in „Cupa Davis"), Ora- 
dei (la turneele internaționale mascu
line de handbal, volei și baschet), 
Clujului (la întrecerile unei cupe 
europene de baschet feminin), Buzău
lui (la turneul internațional de hand
bal masculin), Constanței (la mai 
multe competiții), Bistriței și Rimni- 
cului Vilcea etc. Astăzi avem motive 
să adăugăm încă uri asemenea exem
plu-argument.Sibiul, care șl in alte rînduri a mai 
găzduit întreceri sportive însemnate 
(de călărie, de sărituri în apă, de 
automobilism), a fost preferat recent 
de echipele Universitatea Craiova și 
Dinamo București, ca loc de desfășu
rare a meciului lor din cadrul Cupei 
României la fotbal. Am fost de 
față și putem depune mărturii de ne
contestat că întregul oraș a contri
buit, intr-un fel sau altul, ca această 
semifinală să reprezinte un eveni
ment. Primăria orașului, C.J.E.F.S., o 

Stat al Republicii Populare Chineze sentimente de profundă compasiune în legătură cu pierderile de vieți omenești și daunele materiale provocate de gravele inundații din provinciile Sichuan și Guangdong, împreună cu rugămintea de a se transmite familiilor și rudelor celor dispăruți sincere condoleanțe.
★pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul învestirii în funcție, împărtășind, totodată, speranța că relațiile dintre Republica Socialistă România și Marea Britanie se vor dezvolta pe mai departe, în interesul reciproc.
★care îi sînt adresate sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis cu prilejul numirii sale în funcția de prim-ministru.

tică, pe tabele tip, în care se vor preciza : facultatea și profilul la care sînt înscriși și după caz ordinea de preferință a specializărilor pentru care au optat ; categoria militară (încorporabili sau neîncorporabili) la care sînt înscriși ; disciplina de concurs la alegere pentru care au optat.Candidații au obligația. de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afișate și de ■ a aduce imediat la cunoștința comisiei de admitere eventualele neconcordan- țe cu datele precizate în cererea tip de înscriere sau față de actele depuse la dosar. După începerea concursului nu se vor mai face nici un fel de modificări față de datele precizate de înscriere la concurs.Se reamintește că probele de concurs și bibliografia de studiat pentru fiecare probă au fost publicate în nr. 2/1983, iar condițiile de înscriere și rețeaua instituțiilor de învățămînt superior în nr. 3/ 1983 ale revistei FORUM.După încheierea înscrierilor, la facultăți se vor afișa repartizarea candidaților pe sălile de concurs și programarea probelor. Fiecare candidat are obligația să se prezinte la sala in care a fost repartizat cu o oră înaintea începerii probei, avînd asupra sa legitimația obținută la înscriere, precum și buietinul de identitate.Se reamintește, de asemenea, că vor putea fi admiși în anul I pentru anul universitar 1984—1985 numai acei candidați încorporabili care se vor plasa, prin rezultatele' obținute la concurs, în clasificarea' generală — împreună cu candidații neîncorporabili — în cadrul cifrelor de școlarizare aprobate pentru anul universitar 1983/1984.
a

ELISABETA GUZGANU

LEVENTE MOLNAR

serie de întreprinderi și instituții, in
clusiv O.J.T. Sibiu, s-au întrecut in 
a se dovedi gazde nu numai primi
toare, dar și întreprinzătoare. Iar mi
cuțul club de fotbal Șoimii (animat 
de președintele său, Ion Simion, di
rectorul întreprinderii de piese auto, 
și de organizatorul de competiții Du
mitru Vișan) a reușit marea perfor
manță de a aduna toate aceste efor
turi într-o organizare inspirată și 
fără cusur: ne referim, cind facem 
această apreciere, deopotrivă la spec
tatori și la, ambianța și ordinea de pe 
stadion, la' condițiile de cazare și an
trenament asigurate echipelor, la 
programul tipărit special (la culoa
re!), ca și la meciul de a doua zi 
dintre fotbaliștii care au alcătuit 
echipele România ’70 (antrenată, ca 
la Guadalajara de prof. Angelo Ni- 
culescu, dar acum și cu Dobrin) și 
Șoimii ’70.

...Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, 
Buzău, Constanța, Bistrița, Rm. Vîl- 
cea, Sibiu — iată, marile orașe ale 
țării dovedesc prin fapte publice că 
au, ori au dobîndit, ceea ce putem 
numi vocația organizării unor com
petiții sportive de primă mărime. Să 
cultivăm asemenea vocație, încredin- 
țindu-le cit mai des competițiile spor
tive pe care le merită.

Gheorghe MITROI

Tovarășul Wojciech Jaruzelski 
împlinește 60 de aniTovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, împlinește astăzi 60 de ani. Militant și conducător comunist de seamă, tovarășul Wojciech Jaruzelski și-a consacrat întreaga viață luptei împotriva exploatării capitaliste și moșierești, a fascismului, pentru eliberarea țării de sub ocupația hitleriștă, iar apoi pentru apărarea și consolidarea puterii populare și făurirea socialismului în Polonia.Telegrama tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se adresează un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări tovarășului Wojciech Jaruzelski, împreună cu urările cele mai sincere de viață îndelungată, multă putere de muncă și noi succese în activitatea de înaltă răspundere consacrată înfloririi Poloniei socialiste, dezvoltării colaborării dintre partidele și țările noastre, exprimă sentimentele de caldă prietenie nutrite de comuniștii din țara noastră, de întregul popor român față de poporul polonez și Partidul Muncitoresc Unit Polonez.în același timp, prin Decret prezidențial (ce se publică în pagina I) se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Wojciech Jaruzelski, pentru contribuția deosebită adusă Ia dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, la întărirea prieteniei dintre poporul român și poporul polonez, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Născut la 6 iulie 1923 în localitatea Kurow, voievodatul Lublin, într-o familie de intelectuali, tovarășul W. Jaruzelski a lucrat mai întii ca muncitor. Aflat în Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial, a intrat, în 1943, în rîndurile forțelor armate poloneze de eliberare — Armata Polonă ce se constituia pe teritoriul sovietic. După ce a absolvit școala de ofițeri, a participat nemijlocit la luptele împotriva ocupației fasciste — la luptele de pe Vistula, la marea bătălie pentru eliberarea Varșoviei, la străpungerea Valului Pomeraniei, acțiune care a accelerat prăbușirea mașinii de război germane, ca și la luptele de pe litoralul Mării Baltice, de pe Odra și Elba.în perioada de după eliberare, activitatea tovarășului Wojciech Jaruzelski a fost consacrată întăririi Armatei Poloniei renăscute. După ce a condus Consiliul academiilor militare și școlilor de ofițeri, a îndeplinit funcția de șef al Oficiului Central al pregătirii de luptă. Devenit în 1960 șef al Consiliului Politic Central al Armatei Populare, este numit apoi șef al Marelui Stat Major al Armatei Polone, iar din 1968 a îndeplinit funcția de ministru al apărării naționale.Tovarășul Wojciech Jaruzelski a fost ales în 1964 membru al C.C. al P.M.U.P., iar în 1971 a devenit membru al Biroului Politic al Comitetului Central al partidului. La Congresul al IX-lea al partidului a fost reales în Comitetul Central. La 18 decembrie 1981 a fost ales prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.Deputat în Seimul R.P. Polone, a fost numit de Seim, Ia 11 februarie 1981, președinte ai Consiliului de Miniștri, păstrîndu-și și funcția de ministru al apărării naționale. Concomitent, de la 13 decembrie 1981 îndeplinește și funcția de președinte al Consiliului Național pentru Salvare Națională.în funcțiile înalte încredințate, tovarășul Wojciech Jaruzelski a desfășurat și desfășoară o amplă activitate pentru mobilizarea energiilor partidului, ale clasei muncitoare și

ÎNALTĂ RĂSPUNDERE SI
(Urmare din pag. I)ca un fir roșu cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., este ideea care se regăsește cu deosebită pregnanță în măsurile cuprinse în programul adoptat de înaltele foruri ale partidului și statului, ale democrației noastre socialiste.în strînsă concordanță cu cerințele realizării unei calități noi, superioare, a unei înalte eficiențe în întreaga activitate economică și socială, noile măsuri urmăresc — așa cum arăta secretarul general al partidului — să asigure creșterea răspunderii colective, dar și individuale, pentru proprietatea comună, pentru dezvoltarea economieo- soeială a țării, pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare. Avînd în vedere perfecționarea autoconducerii muncitorești și a mecanismului econo- mico-financiar, programul cuprinde o serie de măsuri de mare însemnătate, menite să creeze o bază nouă, juridică și democratică, activității consiliilor oamenilor muncii și adunărilor generale, stipulează cu claritate răspunderea sporită pe care o au aceste organisme, precum și ministerele, centralele industriale și întreprinderile în buna gospodărire a părții din avuția întregului popor încredințată spre administrare, în conducerea directă și eficientă a fiecărei unități economice. „Dorini ca prin măsurile pe care le-am adoptat — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să asigurăm ca toate colectivele de oameni ai muncii, conducătorii diferitelor instituții să aibă o împuternicire mai mare în buna desfășurare a activității unităților, ministerelor, dar să poarte și o răspundere deosebită pentru păstrarea, apărarea și dezvoltarea avuției întregului popor".Tocmai pornindu-se de la aceste răspunderi se introduce contrac- tul-angajament, care se incheie între stat — în calitate de administrator general al proprietății întregului popor — și colectivele de oameni ai muncii din fiecare întreprindere centrală și minister, în același timp, șe introduce con- tractul-angajament individual, care va fi semnat de miniștri, directori de centrale și ai unităților, precum și de personalul muncitor din fiecare unitate economică. Acestea 

întregului popor polonez în vederea soluționării problemelor complexe ale dezvoltării economico-sociale a țării, pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al P.M.U.P., ale plenarelor Comitetului Central' și legilor adoptate de Seim privind asigurarea înaintării în continuare a Poloniei pe calea socialismului, înfăptuirea aspirațiilor supreme ale națiunii poloneze.Așa cum se relevă în documente ale P.M.U.P., rezultatele obținute pînă acum în stabilizarea situației, procesele pozitive pe calea unei mai bune valorificări a marelui potențial economic și tehnic creat în anii socialismului, întărirea disciplinei sociale își găsesc expresie în progresele înregistrate în domeniul economic, în creșterea producției industriale, o deosebită însemnătate avind succesele in domeniul extracției car

bonifere, în afirmarea tendințelor ascendente în domeniul productivității muncii. Pe această bază, arăta recent tovarășul Wojciech Jaruzelski, a putut să fie întocmit noul program economic și social, care urmează să asigure în 1985, comparativ cu anul trecut, o creștere a venitului național cu 16 la sută, iar a producției industriale cu 15 la sută, satisfacerea în condiții mai bune a cerințelor de consum, îmbunătățirea nivelului de trai.Dezvoltarea structurilor de conducere democratică, de intensificare a participării oamenilor muncii la activitățile de conducere obștească, eforturile în vederea realizării unei normalizări depline includ, ca o preocupare centrală, întărirea coeziunii partidului, a rolului său conducător, consolidarea legăturilor sale cu clasa muncitoare, cu masele largi populare de la orașe și sate, cu muncitorii, țăranii, intelectualii, cu toți patrioții preocupați de binele și propășirea Poloniei, de soarta păcii în Europa și în lume.Referindu-se la progresele, realizate pe calea soluționării problemelor țării, tovarășul Wojciech Jaruzelski arăta : „Aceasta demonstrează că, în pofida dificultăților, putem face foarte mult, că socialismul are rădăcini adinei, că puterea populară este eficientă, că partidul constituie forța motrice, inițiatorul înnoirii socialiste și progresului pe calea dezvoltării Poloniei socialiste".Ca prieten apropiat al poporului polonez, poporul român a urmărit și urmărește cu interes activitatea constructivă desfășurată de P.M.U.P., de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Wojciech ’ Jaruzelski, pentru înfăptuirea liniei Congresului al IX-lea al partidului, avînd convingerea că oamenii muncii polonezi, în frunte cu clasa muncitoare, și sub conducerea P.M.U.P., dispun de capacitatea i necesară pentru a depăși dificultățile apărute și a asigu
1 constituie mijloace puternice și originale de întărire a autoconducerii muncitorești și autogestiunii, care și-au găsit reglementarea juridică prin Legea cu privire la contractul-angajament adoptată de Marea Adunare Națională.O atenție deosebită acordă programul aplicării și mai ferme a principiului socialist de repartiție în raport cu cantitatea, calitatea, și importanța socială a muncii depuse, realizării unei mai strînse corelații între veniturile individuale ale fiecărui om al muncii și rezultatele obținute în înfăptuirea planului de producție, de export, în creșterea productivității muncii, a gradului de valorificare a resurselor materiale și eficienței economice. Elaborate în spiritul eticii și echității socialiste, aceste măsuri au în vedere principiul că în societatea noastră socialistă nimeni nu trebuie să trăiască fără muncă și nu poate trăi nici din munca altuia, că fiecare cetățean, la locul său de muncă, în cadrul diviziunii sociale a muncii, trebuie să depună o activitate utilă, folositoare societății. în concordanță cu aceasta, veniturile tuturor oamenilor muncii vor fi mai bine legate de rezultatele obținute în producție. Ele vor putea crește nelimitat, ca rezultat al muncii concrete depuse într-un sector sau altul de activitate. „Nu vom limita, în viitor, nici creșterea venitului, dar nici nu vom mai ^ga- ranta nimănui venituri fără muncă! I’e baza muncii, fiecare poate să ciștige nelimitat !“ — arăta secretarul general al partidului.Indiscutabil, aplicarea acestor principii va contribui într-o măsură și mal mare la- sporirea cointeresării, la întărirea disciplinei, ordinii și a răspunderii individuale și colective pentru înfăptuirea programului de dezvoltare econo- mico-socială a țării, de ridicare a bunăstării generale a celor ce muncesc. Aceasta face necesar ca fiecare colectiv să-și gospodărească în așa fel unitatea, mijloacele materiale și financiare încredințate spre administrare, îneît să realizeze producția fizică Ia un înalt nivel tehnic, calitativ și competitiv, cu cheltuieli materiale cit mai reduse, să asigure o productivitate substanțial sporită, beneficii cit mai mari — adică o eficiență cit mai mare în întreaga activitate economică. Numai așa se vor asigura în- 

ra înaintarea țării pe calea socialismului.Aniversarea de astăzi este pentru poporul român un prilej de a-și exprima satisfacția față de dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre. Aceste relații duc mai departe tradiția bogată a conlucrării dintre cele două popoare în lupta împotriva asupririi străine, pentru independență națională, pentru o viață mai bună. Așa cum este cunoscut, în anii' făuririi noii orîn- duiri, relațiile româno-polone au dobîndit un conținut tot mai bogat, dezvoltîndu-se an de an, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, îmbogățit de alte documente încheiate la nivelul cel mai înalt.Un eveniment de mare însemnătate in extinderea relațiilor multilaterale dintre partidele și popoarele noastre l-a constituit vizita efectuată în România, în luna iunie anul trecut, de tovarășul Wojciech Jaruzelski, în fruntea unei delegații de partid și de stat. Convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski au dat expresie voinței reciproce de a aprofunda și extinde în continuare aceste relații, atît pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale. în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta: „Doresc să-mi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor purtate și al înțelegerilor convenite împreună, relațiile de prietenie și colaborare între țările și partidele noastre vor cunoaște o nouă dezvoltare, în interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii". Totodată, tovarășul WOJCIECH JARUZELSKI releva : „Relațiile dintre Polonia și România se desfășoară în bune condiții, în spiritul prieteniei. Ne aflăm pe același mare făgaș al istoriei contemporane. Ne unește comunitatea principiilor ideologice ale marxism-leninismu- lui. Ne apropie grija patriotică pentru dezvoltarea cu succes,socialistă, a popoarelor noastre", într-adevăr, conlucrarea multilaterală româno-polonă se îmbogățește continuu, în conformitate cu interesele dezvoltării României și Poloniei pe calea socialismului. în spiritul hotărîrilor adoptate la nivel înalt, s-a extins cadrul colaborării, fiind încheiate o serie de noi acorduri privind extinderea conlucrării în domeniile industriei carbonifere, al construcției de utilaje miniere, energetice și petroliere, acționîndu-se, în același timp, pentru creșterea volumului schimbului de bunuri materiale în actualul cincinal. Totodată, relațiile româno-polone includ colaborarea, cu bune rezultate, pe tări- mul științei, culturii, învățămîntului, sănătății, ca mijloace eficiente pentru întărirea prieteniei, pentru mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoarele noastre.Pe plan internațional. România și Polonia conlucrează strîns pentru securitate și pace în Europa și în lume, pentru dezarmare, reglementarea prin tratative a problemelor litigioase dintre state, în vederea reluării politicii de destindere, de întărire a încrederii și colaborării între națiuni.Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la nașterea tovarășului Wojciech Jaruzelski, comuniștii, întregul nostru popor adresează comuniștilor din Polonia, poporului polonez cele mai calde felicitări și urarea ca, sub conducerea P.M.U.P., în strînsă unitate, să obțină succese tot mai importante în dezvoltarea socialistă a Poloniei prietene. Totodată, poporul nostru își exprimă convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-polone se vor dezvolta necontenit, în folosul făuririi noii orînduiri în cele două țări, al cauzei generale a socialismului, securității și păcii în Europa și în lume.
ANGAJAREfăptuirea programului de creștere a eficienței, a rentabilității în fiecare întreprindere, în toate sectoarele de activitate, sporirea contribuției fiecărui colectiv la creșterea avuției naționale și a venitului național. Numai așa se pot înfăptui măsurile cuprinse în program în ce privește creșterea retribuției și a veniturilor oamenilor muncii în acest cincinal.Evoluția societății românești în anii de după Congresul al IX-lea al partidului arată că participarea mereu mai largă a maselor la exercitarea puterii, la adoptarea deciziilor — de la nivelul unităților social-economice, al orașelor și comunelor pînă la nivel național — a format substanța tuturor măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii întregii activități economice și sociale. Evidențiind cerința dezvoltării și mai puternice a democrației muncitorești, socialiste, a înmănunche- rii și mai strînse a tuturor energiilor națiunii în opera de construcție socialistă, la plenara Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Nu trebuie să uităm nici un moment că orînduirea noastră socialistă, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului nu se pot realiza decit în condițiile participării largi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor Ia conducerea întregii activități, că socialismul presupune o largă democrație muncitorească revoluționară, presupune că tot ceea ce se realizează se face eu oameni și pentru oameni !“.Este o îndatorire fundamentală a organizațiilor de partid de a mobiliza toate forțele societății noastre pentru transpunerea neabătută în viață a măsurilor cuprinse în programul adoptat de înaltele foruri ale partidului și statului, ale democrației noastre socialiste, care, prin prevederile sale, ilustrează politica consecventă a Partidului Comunist Român de creștere a producției materiale și a eficienței acesteia, de perfecționare continuă a mecanismului economico-finan- ciar, a relațiilor sociale, de creare a tuturor condițiilor pentru ridicarea permanentă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.



Ample manifestări și luări de poziție 

împotriva cursei înarmărilor, 

pentru dezarmare și pace
MAREA BRITANIE : „Armele nucleare aduc omenirii pericolul distrugerii generale"

LONDRA 5 (Agerpres). - Din ini
țiativa mișcării medicilor împotriva 
armelor nucleare, la Londra a avut 
loc o conferință consacrată proble
melor dezarmării. Reuniunea a 
adoptat un document în care se 
subliniază că armele nucleare aduc 
omenirii pericolul distrugerii gene
rale.

în intervențiile lor la conferință, 
participanții au subliniat că dezvol-

JAPONIA : „Să apărăm viața, bunul cel mai de preț al oamenilor"TOKIO 5 (Agerpres). — „Să a- părăm viața, bunul cel mai de preț al oamenilor’ și idealul lor dintot- deauna !“, „Nu, pericolului nuclear!", „Nu arme, ci pace, dezvoltare, progres !“ — sînt cîteva dintre lozincile sub care, în numeroase orașe ale Japoniei, se vor desfășura la 8 și 9 august demonstrații, — pentru a marca împlinirea a 38 de ani de Ia bombarda-
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

In localitatea Romulus (statul New 
York), lingă baza militară din apro
piere de Seneca a apărut o verita
bilă „tabără a păcii". Femei și co
pii din mai multe state ale S.U.A., 
din Canada și Marea Britanie s-au

FILIPINE: „Bazele militare străine — un pericol pentru suveranitatea țării"MANILA 5 (Agerpres). — La Manila a avut loc o demonstrație a muncitorilor, studenților și funcțio
Semnificative dezvăluiri ale ziarului „New York Times"WASHINGTON 5 (Agerpres). — După cum relatează ziarul „New York Times", în perioada 1946—1980 cheltuielile Pentagonului au însumat 2 001 miliarde dolari. In perioada 1981—1986, Pentagonul are în vedere să cheltuiască 1 600 miliarde dolari. Cheltuielile respective (cele 3 601 miliarde dolari cît reprezintă

ln orașul Krefeld (R.F.G.) de unde a pornit cunoscutul apel împotriva cursei înarmărilor nucleare, a avut loc 
o mare demonstrație pentru pace. Cei peste 50 000 de manifestanți s-au pronunțat împotriva instalării de noi 

rachete nucleare în R.F.G.
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O CONTRIBUȚIE DE seamă ia dezvoltarea relațiilor 
DE PRIETENIE ȘI COLABORARE DINTRE ROMANIA ȘI TURCIA
Noi și noi fapte ilustrează evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie și conlucrare româno- turce, în numeroase domenii în care se întîlnesc interesele celor două țări învecinate. Noi și ample perspective au fost jalonate în cursul convorbirilor din luna mai, anul acesta, de la Ankara, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și generalul Kenan Evren, președintele Republicii Turcia, înțelegerile la care au ajuns cei doi șefi de stat exprimînd hotărîrea de a acționa în vederea impulsionării în continuare a colaborării româno- turce.Tocmai acestei preocupări i se circumscrie vizita oficială pe care, la invitația tovarășului Constantin DăscălesCu, prim-ministru al guvernului, a efectuat-o în țara noastră Bulend Ulusu, primul ministru al Turciei. Primirea înaltului oaspete de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, schimbul de mesaje prietenești dintre șefii de stat ai României și Turciei, convorbirea care a avut loc cu acest prilej au pus în evidență satisfacția pentru progresele înregistrate în relațiile reciproce, ca și necesitatea de a se acționa de ambele părți astfel încît valorificarea mai deplină a condițiilor prielnice existente să ducă la extinderea conlucrării reciproc avantajoase.Axate pe analizarea modului în care sînt înfăptuite hotărîrile luate la nivelul cel mai înalt, convorbirile dintre cei doi prim-miniștri — desfășurate într-o atmosferă de cordialitate, stimă și înțelegere reciprocă — au prilejuit examinarea stadiului actual și căilor de extindere a colaborării româno-turce. O deosebită atenție a fost acordată dezvoltării colaborării economice, de natură să exercite o puternică înrîu- rire pozitivă asupra ansamblului relațiilor dintre cele două țări. Și este un motiv de satisfacție faptul, relevat și în cadrul actualelor convor

tarea în continuare a armamentelor 
nucleare nu poate avea nici un fel 
de justificare juridică sau morală.

La bazele militare ale S.U.A. din 
Marea Britanie au loc manifestații 
împotriva armelor nucleare, organi
zate de mișcarea antinucleară bri
tanică. La Greenham Common, 
unde - în cazul eșuării convorbiri
lor de la Geneva - urmează să fie

mentele atomice care au afectat, cu consecințele lor dezastruoase, cele două orașe nipone Hiroshima și Nagasaki.După cum se arată la Tokio, în zilele premergătoare acestor manifestații vor avea loc de asemenea marșuri și mitinguri împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace.Toate aceste acțiuni — se a- preciază la Tokio — vizează, în 
S.U.A.: „Tabără internațională a

instalat aici în corturi pentru a pro
testa, în acest fel, împotriva cursei 
înarmărilor racheto-nucleare. Orga
nizatorii acestei manifestări — coa
liția „Femeile împotriva Pentagonu
lui" — au ales locul respectiv pen

narilor. Participanții au purtat pe străzile orașului lozinci, cerînd a- brogarea acordului privind bazele 
bugetul militar al S.U.A. în perioada 1946—1986) sînt din punct de vedere valoric puțin mai mici decît avuția națională a S.U.A. din anul 1975 (aproximativ 4 300 miliarde dolari). Această din urmă cifră — relevă ziarul — reprezintă valoarea a tot ceea ce au produs americanii în țara lor : construcții, mașini, mij

dvr -

■ &

■

biri, că amploarea legăturilor economice, experiența acumulată în acest domeniu, ca și posibilitățile crescînde pe care le oferă economiile naționale ale României și Turciei reprezintă premise certe în vederea extinderii și aprofundării în continuare a cooperării. Iși găsește astfel o deplină confirmare însemnătatea „Declarației comune" și „Programului de cooperare", adoptate cu prilejul vizitei de stat în Turcia, documente care, prin hotărîrile pe care le încorporează, au deschis ample perspective, stabile și de lungă durată, cooperării între cele două țări.In această lumină, așa cum se arată în Comunicatul dat publicității, cei doi prim-miniștri au reafirmat hotărîrea guvernelor lor de a întreprinde toate măsurile necesare pentru dezvoltarea cooperării în diverse domenii de interes comun, ceea ce corespunde pe deplin intereselor ambelor țări și popoare. Sînt semnificative măsurile concrete convenite pentru înfăptuirea hotă- rîrilor luate la nivelul cel mai înalt privind creșterea în perioada următoare a schimburilor economice la cifca 700 milioane de dolari : acțiunile și contractele între cele două părți vor permite trecerea, încă din acest an, la înfăptuirea acestui important obiectiv, care reprezintă sporirea de trei ori și jumătate a volumului comerțului reciproc față de nivelul de la sfîrșitul anului trecut.Totodată, paralel cu accelerarea ritmului de construire, în cooperare, a unor obiective industriale în Turcia, se va acționa pentru realizarea de noi asemenea unități, deosebit de importante pentru. înfăptuirea unor prevederi ale programelor de dezvoltare ale celor două țări. Extinderea și diversificarea cooperării în industria petrolului și chimiei, în domeniile minier, energetic și siderurgic, în realizarea de instalații industriale, conlucrarea în vederea punerii în valoare a unor 

instalate, începînd din decembrie 
a.c., rachete americane de croazie
ră, poliția a împrăștiat o manifes
tație care încerca să blocheze in
trarea în incinta bazei. Lansînd ac
țiunea, vicepreședintele Campaniei 
pentru dezarmare nucleară din 
Marea Britanie, lordul Hugh Jen
kins, a cerut desființarea bazelor 
militare americane din Marea Bri
tanie.

ultimă, instanță, obiectivul primordial că lecțiile istoriei nu trebuie niciodată uitate și că nici un efort nu trebuie precupețit pentru îndepărtarea pericolului de conflict ce apasă asupra omenirii, în ansamblul ei, inclusiv al unei conflagrații atotpustiitoare, astfel încît să poată fi asigurat celor de mîine, un viitor al certitudinilor, eliberat de coșmarul războiului nimicitor.
păcii"
tru instalarea orășelului de corturi 
întrucît la Seneca sînt asamblate 
componente ale rachetelor nucleare 
„Pershing II“, care urmează a fi 
amplasate în toamna acestui an în 
Europa occidentală.

militare americane din Filipine, care constituie un pericol pentru suveranitatea țării.
loace pentru prestări servicii, rezerve materiale etc. Cu alte cuvinte — conchide „New York Times" —, cheltuielile militare americane în perioada menționată au reprezentat aproximativ 83 la sută din valoarea a tot ceea ce a creat mîna omului pe teritoriul S.U.A.

£

bogății ale subsolului în țara vecină sînt de natură să evidențieze și mai mult avantajele conlucrării noastre prietenești. O deosebită însemnătate o prezintă și hotărîrea luată de cei doi prim-miniștri de a se trece la punerea în funcțiune a liniei de transporturi specializate, la construirea altei , linii între porturile românești șiyturcești respective de la Marea Neagră, ceea ce va duce la mai buna valorificare a apropierii geografice, în folosul dezvoltării generale a colaborării.Examinînd unele probleme ale situației internaționale actuale, cei doi prim-miniștri au exprimat îngrijorarea României și Turciei față de a- gravarea încordării pe plan mondial, ca urmare a intensificării manifestărilor politicii de forță — ce-și găsește expresie în primul rînd în accelerarea cursei înarmărilor nucleare —, a persistenței conflictelor vechi și apariției altora. Pe bună dreptate s-a subliniat in cadrul convorbirilor că asigurarea păcii necesită, mai mult decît oricînd, întărirea eforturilor pentru oprirea cursului spre confruntare și război-, pentru reluarea și aprofundarea politicii de destindere și colaborare. Pentru înfăptuirea acestor mari o- biective — s-a relevat în cursul convorbirilor — o însemnătate ho- tărîtoare ar avea stoparea cursei înarmărilor și trecerea neîntîrziată la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară — problemă fundamentală a zilelor noastre.Pornind de la primejdia uriașă pe care o prezintă acumularea fără precedent de mijloace de distrugere în Europa, cei doi prim-miniștri s-au prortunțat în favoarea întăririi eforturilor care să ducă la acorduri menite să realizeze echilibrul de forțe la niveluri tot mai coborîte ale înarmărilor. în același cadru de preocupări a fost reafirmată poziția celor două țări privind necesitatea încheierii grabnice a reuniunii de la Ma

MOSCOVA

Convorbiri sovieto—vest-germane
phenian, Conferința mondială a ziariștilor

Intervenția conducătorului delegației româneMOSCOVA 5 (Agerpres). — La Moscova au avut loc, marți, convorbiri între Iuri Andropov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Helmut Kohl, cancelarul federal al R.F.G. La convorbiri au participat A. Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Hans-Dietrich Genscher, ministrul afacerilor externe al R.F.G.
ÎN R.F.G. Șl ELVEȚIA

Măsuri pentru limitarea imigrărilor, BONN 5 (Agerpres). — Ministrul vest-german de interne, Friedrich Zimmermann, a declarat, într-un interviu, că nu trebuie permisă intrarea în R.F.G. a copiilor de imigranți de peste 6—7 ani, deoarece „imigranții fără nici o calificare și cei care nu vorbesc germana n-au nici o șansă de a găsi un loc de muncă".Agenția Reuter, care transmite știrea, relevă că o statistică, dată publicității la Bonn de Biroul federal pentru forțele de muncă, arată ca în iunie a.c., in R.F.G., peste 168 000
Preocupări pentru extinderea surselor de energie

BELGRAD. O centrală termoelec
trică avind o capacitate instalată 
de 210 megawați a devenit operati
vă în localitatea iugoslavă Bitola. 
Construită în apropierea minelor 
de cărbune de la Sudovol, care 
au o producție anuală de 2 mi
lioane tone cărbune, noua unita
te beneficiază de o aprovizionare 
cu combustibil promptă și la un 
preț redus, dată fiind eliminarea 
costului necesar transportului de 
combustibil. Denumită ,,Bitola-l“, 
termocentrala va produce pină la 
sfîrșitul anului circa 875 milioane 
kWh energie electrică. Se preconi
zează ca, in perioada următoare, să 
se construiască, în aceeași zonă, 
încă o unitate energetică de dimen
siuni similare cu „Bitola-1“.

BEIJING. In Marea Chinei de 
est, la 420 km sud-est de orașul 
Shanghai, o echipă chineză de pros
pecțiuni geologice a descoperit pri
mul zăcământ' exploatabil de țiței 
și gaze naturale din platoul conti
nental chinez. Zăcământul se află 
la adâncimea de 4 650 metri, forajul 
marin fiind cel mai adine de acest 
gen executat pină în prezent în 
China. ®

Zborul complexului 
spațial sovietic

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Cos- 
monauții sovietici Vladimir Liahov 
și Aleksandr Aleksandrov și-du 
început cea de-a doua săptămână de 
activitate la bordul complexului spa
țial „Saliut-7“ — „Soiuz T-9“ — 
„Cosmos-1443", După cum transmite 
agenția T.A.S.S., ei continuă opera
țiunile de deconservare a stației or
bitale, de descărcare a navei „Cos
mos-1443", fac inventarul rezervelor 
alimentare, al pieselor de schimb și 
al altor materiale.

Printre măsurile profilactice ce 
au fost efectuate marți, echipajul a 
schimbat filtrul unuia dintre analiza
torii de gaze și a instalat twi nou 
bloc de curățire in sistemul de rege
nerare a apei din umezeala compar
timentelor stației orbitale. S-au fă
cut, de asemenea, o serie de observa
ții asupra suprafeței Terrei.

Potrivit măsurătorilor telemetrice 
și datelor fuțnizate de echipaj, zbo
rul complexului orbital se desfășoară 
normal, iar cosmonauții se simt bine.

drid, printr-un document echilibrat, care să ducă la convocarea conferinței pentru măsuri de încredere și dezarmare în Europa, să asigure continuitatea procesului multilateral de înfăptuire a securității și dezvoltarea cooperării pe continent. Evident, s-ar deschide astfel perspective favorabile pentru progresul și al altor negocieri vizînd edificarea securității și cooperării pe continent.Ca țări balcanice, România și Turcia au reafirmat și cu acest prilej hotărîrea lor de a depune eforturi în vederea promovării conlucrării bi și multilaterale între statele din regiunea noastră geografică, pentru transformarea ei într-o zonă a stabilității, bunei vecinătăți și conlucrării pe multiple planuri, potrivit intereselor majore ale popoarelor respective, ale cauzei păcii.Necesitatea imperioasă a eradicării politicii de forță și de amenințare cu forța, a soluționării prin tratative a problemelor litigioase dintre state, cerința de a se acționa în vederea lichidării subdezvoltării și făuririi unei noi ordini economice, pentru democratizarea relațiilor internaționale și respectarea neabătută a principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional au reliefat tot atîtea convergențe pe planul politicii externe a României și Turciei.Se poate astfel aprecia că vizita primului ministru Bulend Ulusu în țara noastră s-a încheiat cu rezultate rodnice, înscriind încă o contribuție importantă la extinderea și a- profundarea relațiilor tradiționale de prietenie și conlucrare dintre, cele două țări, atît pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale. Și nu încape îndoială că dezvoltarea pe multiple planuri a acestor relații răspunde pe deplin intereselor popoarelor român și turc, constituie un aport la promovarea cauzei păcii și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lume.
AI. CAMPEANU

După cum informează agenția T.A.S.S., a avut loc un schimb de păreri privind o serie de probleme principiale ale relațiilor sovieto—vest- germane și ale situației internaționale, în special din Europa.Interlocutorii — relevă agenția T.A.S.S. — au fost unanimi în aprecierea că, în pofida deosebirilor de păreri ale părților privind o serie de probleme importante, schimbul de opinii a fost util și au convenit să mențină reciproc contactele.

vest-germani și străini sub 20 de ani erau șomeri — cu 10 000 mai mulți decît în mai.BERNA 5 (Agerpres). — Consiliul Federal (guvernul) a decis înăsprirea restricțiilor la intrarea muncitorilor străini în Elveția — anunță agenția France Presse. Printre motivele care au stat la baza acestei decizii se citează faptul că restricțiile anterioare fuseseră adoptate în 1979, iar între timp situația economică s-a înrăutățit.
JAKARTA. Un proiect de utili

zare a energiei geotermice în sco
pul producerii energiei electrice a 
început să se realizeze în localita
tea indoneziana Gunung Salak, si
tuată la circa 120 kilometri sud de 
Jakarta. In momentul de față, spe
cialiștii și constructorii de pe șan
tierul noii unități energetice acțio
nează pentru captarea apelor ter
male, prin forarea unor sonde și 
realizarea elementelor de infras
tructură. Potrivit prevederilor, cen
trala, cu o capacitate de 110 MW, 
prima de această dimensiune în In
donezia, urmează să devină opera
țională in anul 1987.

OSLO. Producția de petrol și gaze 
naturale a Norvegiei a fost în pri
mele patru luni ale acestui an de 
18,7 milioane tone echivalent petrol, 
în creștere cu 1,2 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut, in
formează agenția Norinform. Potri
vit agenției citate, se înregistrează 
o scădere a producției atît de pe
trol, cit și de gaze. din regiunea 
Ekofisk din Marea Nordului, in 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Se semnalează în 
schimb creșterea extracției in zona 
Statfjord.

AGENDĂ 
DIPLOMATICĂ

• Un schimb de păreri asupra 
relațiilor bilaterale și a situației in
ternaționale actuale și de pe con
tinentul african a fost realizat în 
cadrul convorbirilor desfășurate la 
BEIJING, între premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang, și șeful statului centrafrican, 
Andre Kolingba, care se află în
tr-o vizită oficială în China. • Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
a avut marți, la BEIRUT, convorbiri 
cu secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz. Au fost discutate 
probleme referitoare la "situația ac
tuală din Liban și retragerea tru
pelor străine de pe teritoriul li
banez. In cursul aceleiași zile, 
secretarul de stat american a sosit 
la Damasc. • Ministrul relațiilor 
externe al Franței, Claude Cheys- 
son, și-a încheiat marți vizita efec
tuată la DAMASC, unde a fost pri
mit de președintele Siriei, Hafez Al- 
Assad. Convorbirea care a avut loc 
s-a referit la situația din regiune. 
• Evoluțiile din Orientul Mijlociu 
și problema libaneză au fost e- 
xaminate la TEL AVIV cu prilejul 
întrevederii dintre premierul Me- 
nahem Begin și ministrul olandez 
al afacerilor externe, Hans Van Der 
Broek, aflat într-o vizită oficială în 
Israel. (Agerpres).

„Nici un viitor, o generație fârâ speranța'
Ziarul american „International Herald Tribune" despre condiția tineretului în Europa 

occidentală
Șomajul juvenil este de multă vreme o tragică realitate în țările ca

pitaliste. Tinerii intră în categoria cea mai defavorizată de gravele conse
cințe ale actualei crize. Cotidianul „INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE" a publicat recent un articol intitulat sugestiv „O generație fără speranță", articol din care spicuim cîteva relatări semnificative pentru 
condiția tînărului din lumea capitalului.„Numeroși tineri și tinere se adună în fiecare zi în fața vitrinelor bine protejate, unde-și au birourile funcționari guvernamentali ai Centrului pentru tineret din Amsterdam.Sînt o parte a celor 250 000 de șomeri din Olanda, sub 25 de ani, un grup ce reprezintă 40 la sută din totalul șomerilor din această țară. O furtună a nemulțumirii a izbucnit în fața centrului, adunînd în jurul aceleiași revendicări atît pe cei ce se află în căutarea unui loc de muncă, dar și tineri ce-și continuă studiile. Nicolette Steggevda, de 23 de ani, declara cu amărăciune : „Ne pregătim pentru slujbe care nu există".Tineri intervievați în ultimele săp- tămîni în Marea Britanie. Irlanda, Franța, Republica Federală Germania și Olanda indică o sporire a valului de protest al tinerei generații în fața avalanșei șomajului, o amplificare a neliniștei acesteia în perspectiva sumbră a lipsei de viitor. După o anumită perioadă de stabilitate, șomajul în cele 10 țări membre ale Pieței comune a depășit 11 la sută, afectînd în prezent 12,3 milioane de oameni ai muncii, cifră care nu în

PHENIAN 5 (Agerpres). — In Capitala R.P.D. Coreene continuă lucrările Conferinței mondiale a ziariștilor împotriva imperialismului, pentru prietenie și pace.în cuvintul său, conducătorul delegației Consiliului ziariștilor din România, Ion Cumpănașu, președintele consiliului, director general al Agenției române de presă — Agerpres, a prezentat poziția organizației profesionale a ziariștilor din țara noastră în problemele supuse dezbaterii. Au fost expuse pe larg concepția președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane, activitatea consecventă, constructivă desfășurată de țara noastră pe arena internațională, pentru apărarea păcii, securității și independenței tuturor popoarelor, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor stărilor de încordare și conflict existente în lume.Au fost relevate rolul și sarcinile ziariștilor; ale mijloacelor de informare din întreaga lume in mobilizarea opiniei publice, a factorilor de răspundere pentru promovarea unei
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Realizări in industriile cărbunelui și energiei electriceVARȘOVIA 5 (Agerpres). — După cum relatează agenția P.A.P., minerii polonezi au extras în prima jumătate a acestui an peste 95,2 milioane tone cărbune, cu aproape o jumătate de milion de tone mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.Totodată, a crescut considerabil exportul de cărbune polonez. De la începutul anului, la export au fost livrate 16,6 milioane tone de cărbune, cu 3,4 milioane mai mult decît in primul semestru al anului 1982.
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ve scurt
REUNIUNI. La Tunis continuă reuniunile Comitetului Central al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al Fatah", în prezența lui Yasser Arafat — informează agenția WAFA. Tot în capitala tunisiană a început, la 4 iulie, o întrunire a Consiliului Central Palestinian. Agenția citată precizează că președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a făcut o trecere în revistă a ultimelor evoluții din regiune și din cadrul mișcării de rezistență palestiniană.PREȘEDINTELE FRANȚEI, Franțois Mitterrand, a decis să renunțe la proiectul organizării, la Paris, în 1989, a unei expoziții universale, transmite agenția France Presse. Purtătorul de cuvînt al președinției republicii, adaugă A.F.P., anunțînd marți această decizie, a precizat că primarul capitalei, Jacques Chirac, lider al partidului Adunarea pentru Republică, a apreciat costul operațiunii ca fiind prea ridicat.
PLOILE TORENȚIALE căzute, la 

4 iulie, in regiunea Wuhan au pro
vocat inundații in orașele Hankou, 
Wuchang și Hanyang, transmite a- 
genția China Nouă. Autoritățile lo
cale au anunțat că au fost afectate 
70 000 de locuințe și 290 de între
prinderi industriale. Stațiunile hi
drologice au informat că apele flu
viului Yangtze sînt cu 16 cm. peste 
cota de avertizare.NOTA DE PROTEST. Ministerul Relațiilor Externe al Republicii Nicaragua a adresat o notă de protest Republicii Costa Rica împotriva incursiunilor asupra teritoriului său întreprinse de „elemente contrarevoluționare" venind din această țară. De la 28 iunie a.c. —■ se arată în documentul respectiv — grupuri, armate „au pătruns . în Nicaragua venind de la Barra del Rio Colorado, localitate costaricană situată în apropierea frontierei, pe coasta atlantică. A- ceste grupuri au lansat diferite a- tacuri împotriva localității San Juan del Norte, caije au fost respinse", se precizează în notă.

cetează să urce. 42 la sută din numărul total al celor aflați în situația de șomaj îl reprezintă tinerii sub 25 de ani, procent ce nu include sutele de mii de elevi și studenți aflați încă în școli și facultăți și care acum la finele anului școlar urmează să îngroașe în cea mai mare parte rîndurile șomerilor.Deocamdată, s-ar părea că insatisfacția celor afectați nu s-a materializat în acțiuni politice de anvergură. o parte a lor sperînd încă într-o înviorare a activității economice. O mare parte însă și-au pierdut încrederea în posibilitatea unei apropiate ameliorări. Cei mai mulți apreciază că pentru întreaga decadă. în lipsa unei restructurări a economiei din Europa occidentală, situația va continua să se agraveze.„NO FUTURE" — „NICI UN VIITOR" — expresia folosită inițial de tineri englezi, a trecut Canalul Mî- necii, acum ea poate fi citită pe mai toate zidurile uzinelor închise din Belgia, Franța sau din alte țări. Joseph Witherspoon, consilier în orașul britanic Leicester — una din regiunile lovite grav de șomaj — 

politici conforme cu dezideratele de pace, progres și prosperitate ale tuturor națiunilor, subliniindu-se necesitatea ca ziariștii de pretutindeni să-și intensifice eforturile pentru ca presa, radioul și televiziunea să-șî sporească aportul la realizarea obiectivelor de care depind dezarmarea și securitatea internațională, să combată ferm propaganda de război, politica imperialistă, de forță și dictat, colonialistă și neocolo- nialistă, rasistă și de apartheid, să militeze activ pentru o politică nouă, de încredere și prietenie, de independență a tuturor popoarelor.Totodată, conducătorul delegației Consiliului ziariștilor din România a reafirmat, în cuvîntul său, sprijinul consecvent al ziariștilor, al întregului popor român acordat luptei drepte a poporului coreean împotriva politicii de perpetuare a divizării Coreei, pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei de către coreenii înșiși, fără nici un amestec din afară.
★Președintele R.P.D. Coreene, tovarășul Kim Ir Sen, a primit pe conducătorii delegațiilor prezente la conferință și, în continuare, a oferit un banchet în onoarea participanților la lucrările sale.

în primul semestru al acestui an s-au produs aproape 62 miliarde kWh de energie electrică, ceea ce reprezintă o depășire cu 2 la sută a planului și o creștere de 3,4 la sută față de realizările din primele șase luni ale anului 1982.Bunele rezultate din primul semestru sînt urmarea unei munci ritmice, liniștite, cu înalt randament, apreciază agenția citată.

sNOUL GUVERN SANMARINEZ. Consiliul Mare și General al Republicii San Marino (parlamentul) a aprobat acordul dintre cele trei partide de stingă din țară — Partidul Comunist Sanmarinez, Partidul Socialist și Partidul Socialist Unitar — cu privire la formarea noului guvern. Au fost, astfel, numiți cei zece secretari de stat (miniștrii) în noul cabinet care, în linii genbrale, are aceeași configurație cu cel precedent. Giordano Bruno Reffi (socialist) deține, ca și in guvernul precedent, funcția de secretar de stat pentru afacerile externe și politice, Alvard Selva (comunist) — afacerile interne și justiție, și Emilio Della Baida (socialist unitar) — finanțe și buget, informează agenția A.N.S.A.SENATUL BELGIAN a reînnoit împuternicirile speciale acordate guvernului de a continua, pină la sfîrșitul acestui an, aplicarea unor măsuri de austeritate, fără să mâi fie aprobate în prealabil de parlament, informează agenția Reuter. Anterior, Cșmera Reprezentanților a reînnoit și ea împuternicirile speciale acordate guvernului. In baza acestor împuterniciri, guvernul belgian a adoptat și aplicat, anul trecut, 192 de decrete-lege, vizînd in special blocarea salariilor, majorarea impozitelor, amputarea alocațiilor publice. în prezent, guvernul belgian intenționează să adopte măsuri de restructurare a industriei oțelului, afectată de recesiune.VOLUMUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE în țările membre ale C.E.E. a scăzut în cursul lunii I aprilie a.c., cu 2,4 la sută, față de aceeași perioadă a anului 1982 — a I anunțat Direcția de statistică a Pie- | ței comune. Declinul producției industriale s-a făcut resimțit în mod ■ deosebit în Italia, Danemarca și Franța.
UN CUTREMUR avind magnitu- I 

dinea de 7—8 grade pe scara Mer- I 
călii a fost resimțit pe intreg teri
toriul costarican, regiunea Valle del 
General, din sud-estul țării, și o- I 
rașul San Isidro fiind cel mai grav 
afectate. Guvernul costarican a de- I 
clarat zonă sinistrată regiunea Valle | 
del General.

declara că „fără un proces de restructurare economică în vederea procurării locurilor de muncă, in special pentru cei mai puțin calificați, ne vom găsi în situația unui recipient producător de dezastre umane". Autorul articolului* consemnează ca în Marea Britanie circa jumătate din cei 3,5 milioane de șomeri n-au împlinit vîrsta de 25 de ani.Un centru de cercetare al Uniunii vest-europene a sindicatelor aprecia într-un studiu că în vederea soluționării depline a problemei șomajului ar fi necesară crearea a 15 milioane noi locuri de muncă numai în Piața comună, lucru imposibil în condițiile actualei recesiuni.Una din formele de protest care prind tot mai mult rădăcini în țările occidentale este tendința de a învinui — pentru dificultățile existente — pe muncitorii străini, pe milioanele de imigranți, primiți cu ani în urmă pentru a efectua muncile cele mai slab plătite. Lank Lagensdoorn și Jacques Janssen, profesori la Institutul de psihologie al Universității catolice din Nijmegen, au întreprins o anchetă la care au participat 5 000 de tineri de 16—17 ani. Ei au dezvăluit că circa 30 la sută din cei chestionați sînt partizanii convinși ai necesității expulzării muncitorilor străini din Olanda" — încheie „International Herald Tribune".
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