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țedința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat proiectul Decretului privind orga
nizarea și funcționarea învățămîntului li
ceal. Pornind de la prevederile cuprinse 
în programele de măsuri pentru aplicarea 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea al parti
dului și ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, a indicațiilor secre
tarului general al partidului, proiectul de 
decret, reglementează, în mod unitar, în- 
tr-o concepție nouă, structura, organi
zarea și conținutul învățămîntului liceal, în 
strînsă legătură cu dezvoltarea economi- 
co-socială a țării, cu progresul științei și 
culturii, cu cerințele de pregătire a cadre
lor necesare diferitelor domenii de activi
tate.

în comparație cu reglementările în vi
goare, întregul învățămînt liceal va dura, 
la zi, 4 ani, iar seral, 5 ani și va fi orga
nizat în trepte. Prin noul act normativ se 
stabilesc următoarele tipuri de licee : in
dustrial, agroindustrial și silvic ; economic 
și de drept administrativ ; sanitar; mate- 
matică-fizică ; chimie-biologie ; pedago
gic ; filologie-istorie ; artă.

în acest cadru se vor asigura pregătirea 
de specialitate și calificarea într-o mese
rie, dîndu-se astfel posibilitatea absolven
tului să lucreze în domeniul industrial, 
agricol, economic, sanitar, pedagogic, cul
tural, artistic sau în alte domenii ale acti
vității sociale sau să continue studiul în 
învățămîntul superior. Pentru însușirea te
meinică a unei meserii, absolvenții primei 
trepte liceale care se încadrează în pro
ducție vor face un stagiu de practicant 
de 6—12 luni. De asemenea, absolvenții 
treptei a doua liceale vor efectua stagiu 
de practicant de 6—12 luni pentru meserii 
cu un grad mai ridicat de complexitate, 
în timpul stagiului, practicanții desfășoară 
activitate efectivă în producție, fiind retri- 
buiți din fondurile de producție ca mun
citori în formare.

La absolvirea clasei a X-a, elevii pri
mesc certificat de absolvire a învățămîn
tului obligatoriu de 10 ani, care le dă 
dreptul să se prezinte la concursul de ad
mitere în clasa a Xl-a a învățămîntului 
liceal, să se înscrie la învățămîntul profe
sional sau să se încadreze în producție, ca 
practicanți, în meseria pentru care s-au 
pregătit.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a aprobat proiectul Decretului cu privire 
la organizarea și funcționarea învățămîn
tului profesional, care, în strînsă corelare 
cu cerințele de forță de muncă ale econo
miei naționale, reglementează în mod uni
tar structura și conținutul acestui învăță
mînt.

Pe baza noilor reglementări, începînd 
cu anul școlar 1977 1978, în școlile profe
sionale — învățămînt de zi — vor fi pri
miți numai absolvenți ai treptei I de liceu, 
fără să fi depășit vîrsta de 19 ani. Se sta
bilește, de asemenea, că stagiul de practi
cant pentru absolvenții treptei I de liceu 
care se califică într-o meserie face parte 
din sistemul învățămîntului profesional. 
Organizațiile economice au obligația să 
asigure îndrumarea și asistența tehnică de 
specialitate a elevilor prin personalul 
propriu — maiștri și muncitori de înaltă 
calificare — cu sprijinul cadrelor didactice 
de specialitate din școli.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
propunerile cu privire la perfecționarea 
nomenclatorului de specializări în învătă- 
mîntul superior, organizarea unor unități 
de învățămînt și a catedrelor, începînd cu 
anul universitar 1977—1978. Au fost apro
bate măsurile menite să asigure adap
tarea permanentă a conținutului învăță
mîntului superior la cerințele economiei 
naționale și vieții sociale.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și aprobat proiec
tul de Lege privind pensiile de asigurări 
sociale de stat și asistența socială și a ho
tă rît să fie publicat și apoi supus spre

dezbatere și adoptare Marii Adunări Na
ționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
proiectul Decretului privind interzicerea 
încheierii unor acte juridice cu caracter 
patrimonial de către personalul din orga
nele centrale și locale ale administrației 
de stat și obștești, precum și din alte in
stituții, cu persoane fizice.

Elaborat în spiritul principiilor legalită
ții orînduirii noastre noi, ale eticii și echi
tății socialiste, proiectul de decret impune 
întregului personal din organele și institu
țiile de stat o înaltă ținută morală, obli
gația de a rezolva în mod principial toate 
cererile din competența sa, cu respectarea 
strictă a legilor, a drepturilor și interese
lor legitime ale cetățenilor, fără să dobîn- 
dească din aceasta, într-o formă sau alta, 
vreun avantaj material, în afara retribu
ției ce i se cuvine.

★
Tn cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a informat des
pre vizita oficială de prietenie pe care a 
întreprins-o, în fruntea unei delegații de 
partid și de stat, în Republica Democrată 
Germană, la invitația tovarășului Erich 
Honecker, a Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, a Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Democrate Germane.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu 
deosebită satisfacție de rezultatele acestei 
vizite, dînd o înaltă apreciere întregii ac
tivități desfășurate de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, de delega
ția de partid și de stat a României. Noua 
întîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, încununată de un bilanț 
rodnic, se înscrie ca un eveniment remar
cabil în cronica relațiilor frățești dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre, ca o 
contribuție esențială la întărirea prieteniei 
și dezvoltarea colaborării dintre ele, la 
cauza păcii, progresului și socialismului 
în lume.

Dialogul la nivel înalt, desfășurat în 
ambianța cordialității, încrederii, înțelege
rii și respectului reciproc, manifestațiile de 
stimă și afecțiune făcute solilor României 
socialiste pe pămîntul Republicii Demo
crate Germane au reliefat în mod preg
nant prietenia, solidaritatea și conlu
crarea strînsă dintre cele două partide și 
state, dintre popoarele noastre.

în cursul convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker au 
fost scoase în evidență și concretizate noi 
căi și posibilități de intensificare și diver
sificare a colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale, a cooperării și în
trajutorării pe toate planurile construcției 
socialiste.

Comitetul Politic Executiv relevă marea 
însemnătate și semnificație a semnării de 
către tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker a Declarației cu privire la adîn- 
cirea prieteniei și dezvoltarea colaborării 
frățești dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, din
tre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, precum și a 
celorlalte documente încheiate cu ocazia 
vizitei, care deschid perspective dintre 
cele mai favorabile amplificării și apro
fundării relațiilor dintre statele și parti
dele noastre, în deplină concordanță cu 
cerințele construcției socialiste în cele 
două țări, corespunzător aspirațiilor am
belor popoare, în folosul cauzei înțelege
rii și cooperării internaționale.

în același timp, Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat satisfacția pentru faptul că, 
în spiritul înțelegerilor convenite, România 
și R. D. Germană, Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din Germania 
dezvoltă conlucrarea lor activă pe tărîmul 
vieții internaționale, contribuind, prin ac
țiuni și eforturi comune, la instaurarea 
unor raporturi cu adevărat echitabile în
tre state, la soluționarea constructivă a 
problemelor complexe ale contempora
neității, la statornicirea noii ordini econo
mice mondiale, la asigurarea unui climat 
de destindere, securitate și cooperare în 
Europa, la întărirea unității și colaborării

țărilor socialiste, a tuturor forțelor revolu
ționare, progresiste, antiimperialiste, la 
sporirea influenței socialismului în lume, 
la promovarea cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat, de asemenea, o informare cu privire 
la întîlnirea prietenească pe care a avut-o, 
la Debrețin și Oradea, cu tovarășul Jânos 
Kădâr, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, care constituie o nouă și semnifi
cativa expresie a relațiilor frățești, de 
strînsă și fructuoasă colaborare, statorni
cite între Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, între 
România și Ungaria, între popoarele țări
lor noastre.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de secre
tarul general al Partidului Comunist Ro
mân, de delegația de partid și de stat a 
României, rezultatelor întîlnirii dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Jănos Kădâr, 
în cursul căreia au fost stabilite liniile di
rectoare ale adîncirii în continuare a con
lucrării rodnice dintre cele două partide și 
țări.

Convorbirile sincere, prietenești, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos 
Kâdâr, primirea caldă ce ie-a fost făcută, 
la Debrețin și Oradea, au reprezentat o 
grăitoare manifestare a sentimentelor de 
stimă și prețuire pe care și le nutresc reci
proc popoarele noastre, a relațiilor de 
bună vecinătate, solidaritate și colaborare 
dintre cele două țări și partide.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu 
satisfacție că, în cadrul schimbului de pă
reri la nivel înalt, s-a ajuns la înțelegeri 
comune privind dezvoltarea continuă, di
namică, a cooperării în producție și a 
schimburilor comerciale, îmbogățirea for
melor de colaborare economică și tehni- 
co-științifică, pe tărîm cultural și în alte 
sectoare de activitate, corespunzător po
tențialului economic al celor două țări, 
progresului obținut de România și Unga
ria în toate domeniile construcției socia
liste.

Comitetul Politic Executiv a relevat, tot
odată, cu satisfacție, că în timpul convor
birilor a fost reafirmată voința celor două 
partide și state de a acționa cu perseve
rență în vederea consolidării cursului spre 
destindere și cooperare și înfăptuirii unei 
securități reale pe continentul european, 
pentru democratizarea vieții internațio
nale, pentru făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune. Schimbul de vederi a eviden
țiat, de asemenea, hotărîrea partidelor, 
statelor și popoarelor noastre de a spri
jini lupta popoarelor pentru independență 
națională, împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pentru 
progres social și dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare. A fost exprimat acordul celor 
două țări și partide de a întări conlu
crarea dintre ele în lupta pentru socialism, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, 
bunăstare, independență și libertate ale 
întregii omeniri.

Comitetul Politic Executiv subliniază că, 
prin caracterul lor rodnic, convorbirile 
dintre tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășul Jânos Kâdâr marchează un aport 
de seamă la dezvoltarea prieteniei și co
laborării frățești româno-ungare, spre bi
nele ambelor popoare, în interesul acce
lerării construcției socialiste în cele două 
țări, al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Aprobînd în unanimitate documentele 
semnate, înțelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul acestor vizite și con
vorbiri, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru a se asigura toate condițiile 
dezvoltării, pe multiple planuri, a colabo
rării cu Republica Democrată Germană și 
Republica Populară Ungară, cu partidele 
și popoarele celor două țări prietene.

★
Tn timpul ședinței, Comitetul Politic 

Executiv a examinat și soluționat probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
hotărît convocarea, la data de 29 iunie 
a.c., a Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

------------------------------------------------------------- în paginile III-IV -----------------------

PROIECTUL LEGII PRIVIND PENSIILE
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT Șl ASISTENȚA SOCIALĂ

PRIMIRI, LA TO VA RĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul de externe al Iranului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit. în cursul zilei de marți, pe 
Abbas Aii Khalatbari. ministrul de 
externe al Iranului, care face o vizită 
in tara noastră.

La primire au luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Oaspetele a fost insotit de Jafar 
Nadim, adjunct al ministrului aface
rilor externe pentru probleme in
ternaționale și economice, și de Aii 
Reza Bahrami, ambasadorul Iranului 
la București.

Ministrul iranian a transmis cu a- 
cest prilej președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea Maiestății Sale 
Imperiale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, șahinșahul Iranului, un 
mesaj cordial. însoțit de sentimentele 
sale de prietenie.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
sahinșahului Iranului sentimentele

sale de prietenie, împreună cu cele 
mai bune urări.

în timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi cu privire la 
stadiul actual si perspectivele dez
voltării în continuare a bunelor re
lații dintre cele două țări. în spiritul 
hotărîrilor convenite cu prilejul dia
logului la nivel înalt româno-iranian. 
în acest cadru s-a exprimat satisfac
ția pentru evoluția continuu ascen
dentă a raporturilor dintre cele două 
țări si popoare si a fost manifestată 
dorința comună de a extinde și 
adinei colaborarea și conlucrarea ro- 
mâno-iraniană pe plan bilateral, pre
cum și in domeniul vieții interna
ționale. în avantajul reciproc, in fo
losul cauzei înțelegerii si conlucrării 
dintre națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale actualității poli
tice internaționale, evidentiindu-se 
hotărîrea celor două țări de a 
contribui la solutionarea proble
melor majore care confruntă o- 
menirea. S-a relevat. în context.

că situația politică internațională 
impune. mai mult ca oricind. 
respectarea cu strictețe in raportu
rile dintre state a principiilor inde
pendentei și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, re
nunțării la forță sau la amenințarea 
cu forța, rezolvarea pe cale politică, 
a problemelor litigioase, adoptarea 
de măsuri concrete de dezangajare 
militară, de dezarmare generală, si in 
primul rind de dezarmare nucleară.

A «fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea intensificării contribuției 
țărilor mici și mijlocii, a tarilor în 
curs de dezvoltare, a tuturor statelor 
la democratizarea relațiilor in
ternaționale. la lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării si la crearea unei 
noi ordini economice mondiale care 
să ducă la adîncirea climatului de 
destindere si securitate, la înfăptui
rea năzuințelor de pace, libertate și 
progres ale popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Iordaniei
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți dimineața, 
pe ambasadorul Regatului Hașemit al

Iordaniei la București. Hani Kha- 
sawneh. în vizită de rămas bun. in 
legătură cu încheierea misiunii sale 
în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Bun venit tovarășului
Gustav Husak

care sosește astăzi în România, in fruntea 

unei delegații de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste Cehoslovace
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partiaului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, a Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și 
a Guvernului Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, 
delegația de partid și guvernamentală condusă de tovarășul Gustav Husak, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.

Tovarășul Gustav Husak s-a năs
cut la 10 ianuarie 1913, la Bratislava, 
într-o familie de muncito/i. încă de 
la vîrsta de 16 ani intră in rîndurile 
Uniunii Tineretului Comunist, iar in 
anul 1933 — după ce este admis la 
Facultatea de drept a Universității 
„Komensky1* din orașul natal — de
vine membru al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. în anii în care țara 
sa era amenințată de pericolul fas
cist atît din afară, cît si din inte
rior, a participat, la luptele pentru 
apărarea republicii, iar după interzi
cerea partidului comunist si dez
membrarea Republicii Cehoslovace, 
in 1939. a activat în rîndurile Parti
dului Comunist din Slovacia, aflat 
în ilegalitate ; pentru această activi
tate a fost întemnițat de mai mul
te ori.

Participînd activ la lupta antihi- 
tleristă. împreună cu Karol Smidke 
și Laco Novomesky, tovarășul Gus
tav Husak creează. în 1943, cel de-al 
V-lea Comitet Central al P.C. din 
Slovacia, care a transformat parti
dul în principala forță de masă or
ganizată a luptei antifasciste și de 
ehberare națională în Slovacia. El a 
contribuit, totodată. într-o măsură 
hotărîtoare, la crearea Centrului 
unic național de rezistentă — Consi
liul Național Slovac — și a fost unul 
dintre autorii Programului de luptă 
populară armată pentru răsturnarea 
regimului fascist din Slovacia și re
stabilirea Republicii Cehoslovace ca 
stat popular și democratic. unitar. 
Participă la pregătirea . insurecției 
naționale slovace (29 august 1944) și 
devine membru al Prezidiului și vi
cepreședinte al Consiliului Național 
Slovac. împuternicit cu afacerile in
terne. După retragerea în munți a 
insurgenților, continuă organizarea 
luptei antifasciste și de eliberare 
națională a Cehoslovaciei ; participă 
activ la crearea primului program și 
a primului guvern al Frontului na
țional al cehilor și slovacilor.

După eliberarea Cehoslovaciei, 
Gustav Husak conduce, în noul or
gan guvernamental creat în Slovacia, 
resortul afacerilor interne si al trans
porturilor. iar din mai 1946 — cînd 
devine membru al Adunării Națio
nale Constituante — exercită func
ția de președinte al Corpului de îm
puterniciți. noul organ guvernamen
tal din Slovacia.

După victoria din februarie 1948 
— la succesul căreia contribuie din 
plin în Slovacia — a continuat să 
îndeplinească înalte funcții de partid

și pe cea de președinte al organului 
guvernamental al Slovaciei. în mai 
1949, devine membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Slovacia, iar 
la Congresul al Xl-lea al P.C. din 
Cehoslovacia este ales membru al 
C.C. al P.C.C. La începutul anilor 
’50. ca urmare a unor învinuiri ne
întemeiate. este arestat și condam
nat. în 1963, procesul ce i-a fost in
tentat este declarat ilegal, iar Gustav 
Husak este reabilitat deplin. în pe

rioada 1963—1968 desfășoară activi
tate științifică in cadrul Academiei 
slovace de științe.

în aprilie 1968 este numit vice
președinte al guvernului cehoslovac.

Rind pe rînd este ales apoi prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, 
membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C.

(Continuare în pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 10,00, posturile noastre de radio și televiziune vor trans
mite direct ceremonia sosirii delegației de partid și guvernamentale conduse de tova
rășul Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste România, va efectua o vizită 
oiicială de prietenie în țara noastră.

i
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FAPTUL 
iDIVERS!

„Ești comunist? Răspunzi deci
efe educarea tinerilor!"

I
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De nota 10
Găsind pe strada Mileniului 

din Satu Mare un ghemotoc de 
bani — în sumă destul de mare 
— patru elevi ai școlii generale 
nr. 1 au hotărît pe loc să-i ducă 
la miliție. Asistînd întîmplător 
la această scenă, un trecător i-a 
îndemnat pe cei patru copii : 
„Mai bine împărțiți banii între 
voi și cumpărați-vă bomboane", 
îndemn la care școlarii au re
plicat prompt : „Cum să ne a- 
tingem. nene, de banii altuia ? 
Matale ai face asa ceva ?“.

Trecătorul s-a „pierdut" repe
de prin mulțime, iar cei patru 
școlari — Daniel Popa, din clasa 
I, Daniela Popa. Liliana Petro- 
van și Marcel Mureșan din clasa 
a IV-a — au dus imediat banii 
la miliție. Pentru fapta lor au 
fost felicitați în careul de onoare 
al școlii. Tot un loc de cinste li 
se cuvine și în rubrica noastră.
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Din stejar...
Specialiștii Muzeului de știin

țele naturii din Focsani au des
coperit un nou stejar secular, pe 
care l-au înscris pe lista monu
mentelor naturii ocrotite de lege. 
Este cel de-al 50-l.ea stejar cu 
virstă matusalemică descoperit 
pină acum in ținutul Mioriței. 
Dar ..decanul" de virstă continuă 
să rămină stejarul din Focsani, 
de pe strada Maior $onțu nr. 1, 
a cărui virstă este de 400 de ani ! 
Fiecare din cei 50 de stejari se 
află in grija unor echipe spe
ciale de ocrotire, formate — nici 
nu se putea altfel — din pionieri.
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„Uituci**  ?
Smarandache Răducanu 

Bacău s-a prezentat la unul
magazinele mari din oraș, cum- 
pârind în rate un televizor. 3 a- 
parate de radio (de ce i-or li 
trebuind trei dintr-un foc ?) si o 
motoretă. După ce și-a văzut — 
cum se zice— „sacii în căruță", 
Răducanu și-a schimbat 
domiciliul și locul de 
„uitind" de obligațiile 
prin contract.

Din păcate, nu este 
cumpărător „cu plata 
care procedează în acest fel. Ion 
Raicu din Bacău continuă să fie 
dator pentru mobila cumpărată 
încă de acum 3 ani. Dragomir 
Dulcescu din comuna Balcani, a- 
celași județ, nu și-a achitat ra
tele Ia mobila și hainele cumpă
rate de mai bine de doi ani de 
zile. Ca să nu mai spunem de 
P. Petru din Bacău, care și-a 
luat tălpășița din oraș, cu apara
tul de radio pe care nu l-a 
chitat.

Cine-i întilnește este rugat 
le amintească precum că și 
Bacău mărfurile sînt în rate, dar 
cinstea e întreagă.

brusc 
muncă, 

asumate

singurul 
în rate"
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La cooperativa agricolă de 
producție din Jirov. județul Me
hedinți, a avut loc un control 
inopinat. Scopul controlului : 
modul in care se ține evidenta 
efectivelor de animale. Din 
scripte rezulta negru pe alb că 
unitatea dispunea de un anumit 
efectiv de ovine. La numărătoa
re, surpriză : lipseau — nici mai 
mult, nici mai puțin — 60 
de mioare. Scriptele au fost din 
nou verificate, cu si mai mare 
atenție, s-a procedat la o nouă 
numărătoare a oilor, dar una 
scria negru pe alb si alta era in 
realitate. Adică, tot 60 de mioare 
lipsă. N-a fost chip să se afle 
ce s-a intimplat in realitate cu 
cele 60 de mioare. Cei din con
ducerea cooperativei ridică din 
umeri. Cineva — cu siguranță — 
a făcut-o de oaie. Cine ? Rămâ
ne să stabilească organele de an
chetă.
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Noroc 
cu carul

Șoferul loan Chira. de la auto
baza de marfă nr. 3 din Cluj- 
Napoca, a primit ca sarcină de 
serviciu să transporte persoane. 
Dar autocamionul său nu era a- 
menajat pentru călători. Văzind 
că n-are incotro. a recurs la o 
improvizație, fixind băncile pe 
părțile laterale ale camionului. 
Apoi a suit in mașină oameni 
mult peste capacitate si a pornit 
la drum. La un moment dat. din 
cauza vitezei și a neatenției, ca
mionul s-a răsturnat. Din feri
cire, nici o persoană n-a fost 
accidentată. Unul din pasageri 
i-a spus corespondentului nos
tru pentru județul Cluj. Al. Mu- 
reșan : „Am avut noroc cu ca
rul". într-adevăr, dar aici e vor
ba de un camion. Oare revizorii 
tehnici de la respectiva autoba
ză. care au permis plecarea lui 
într-o astfel ■ de cursă-aventură, 
ce fel de „noroc" vor l’i avind ?
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FlUl, 
ca si tatăl»

S-a observat, de la o vreme, 
că de la Combinatul pentru pre
lucrarea lemnului din Drobeta- 
Turnu Severin dispar unele ma
teriale. S-a întărit controlul, dar 
făptdsul nu se lăsa prins. Pină 
la urmă s-a aflat că. de fapt, 
acesta era tocmai unul din cei 
care nu puteau fi bănuiți de o ast
fel de faptă, fiind pus el însuși 
să vegheze la averea obștii. 
Este vorba de paznicul Vasile 
Armeanu. O vizită la locuința a- 
cestuia a dus la o altă surpriză. 
S-au găsit, printre altele, tot fe
lul de materiale sustrase de la 
unitatea vecină — combinatul 
de celuloză si hirtie. Sustrase — 
de cine credeți ? — de Ion Ar
meanu. fiul paznicului cu pri
cina. Ca-n povestea cu as.chia și 
trunchiul de copac. Amindoi vor 
răspunde acum pentru faptele 
lor.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

în majoritatea unităților economice 
craiovene. tineretul are o pondere 
însemnată în ansamblul total al an- 
gajaților, felul cum muncește el re- 
flectîndu-se nemijlocit în îndeplini
rea planului de producție.

Pentru investigația noastră 
îndreptat atenția spre două 
prinderi craiovene fruntașe. _  ___
ponderea este deținută de tineri : în
treprinderea de tractoare si mașini 
agricole (81 la sută) si între
prinderea de reparații auto (peste 60 
la sută).

Tovarășul Ilie Vasilută. secretarul 
comitetului de partid, și inginerul 
Nicolae Ecobici. directorul I.T.M.A., 
au rezumat punctul de vedere al co
muniștilor. al conducerii întreprin
derii în această problemă. ..Cum 
îi formăm oe tineri, așa ii avem. 
Rezultatele lor înseamnă nu nu
mai producție 
bună calitate, 
si o reușită 
munca noastră 
pedagogi.' 
devăr.
— unde 
duc cele 
ternice 
din 
se constituie 
tr-o 
scoală 
Grija 
tă a ..............
lor" față de tineri și inriurirea exem
plului personal — iată doar două 
din mijloacele ades folosite. într-o 
plenară de partid, mai multi comu
niști. ocupindu-se de adîncirea mun
cii de educație in rindul tinerilor, au 
cerut instituirea unui sistem organi
zat de lucru care să determine spo
rirea răspunderii ce revine în acest 
sens fiecărui cadru tehnic și de con
ducere. fiecărui comunist. Așa s-a 
născut ideea tipăririi unei „fișe de 
urmărire a rezultatelor privind în
drumarea muncitorilor tineri", 
care specialist sau comunist 
vechi state de serviciu, de 
maistru la directorul general, 
asumat răspunderea educării a 
3-4-5 tineri. Evoluția noilor angajați 
este urmărită și consemnată lunar — 
ca pentru o atestare — în rubricile 
fișei (fapte remarcabile de muncă, 
absente, sancțiuni, rebuturi, cărți ci
tite etc.), pe această bază dîndu-se 
calificative și aprecieri anuale atit ti
nerilor, cit și celor care răspund de 
educarea lor.

Consemnarea acestor date, departe 
de a avea un caracter formal, biro
cratic. reprezintă o oglindă vie a 
evoluției unor oameni, a formării 
conștiinței lor muncitorești, socialiste, 
constituind temeiul unor discuții fer
tile despre disciplină, perseverentă în 
însușirea meseriei, răspunderi față 
de societate. Dovada ? Au scăzut pe
nalizările. rebuturile, sancțiunile date 
tinerilor și a crescut simțitor pre
gătirea lor. Numai in acest an, peste 
400 de tineri au beneficiat de mări
rea categoriilor de încadrare, iar 850 
urmează cursuri de calificare.

Analizînd lucrurile cu exigentă, a- 
pare limpede că..pină și rezultatele 
bune ar putea fi și mai bune. Iar

de 
ci 
in 

... ...... de 
într-a- 

I.T.M.A. 
se pro- 
mai nu- 
tractoare 

România — 
în- 

adevărată 
a muncii. 
D-ermanen- 
..veterani-

ne-am 
intra

in care

progresele pe acest tărîm depind, in 
primul rând, de o îndrumare și un 
control mai judicios și mai exigent 
din partea organizației de partid, de 
folosirea sistematică a metodei de a 
solicita comuniștilor să informeze în 
mod organizat despre îndeplinirea 
sarcinii de formare a tinerilor ce le 
sînt încredințați și — de ce nu? —de 
organizarea unui schimb de experi
ență intre ei și comuniștii care și-au 
ciștigat un bun renume de pedagog,, 
precum Florea Vaicăr. Pompiliu Ca- 
ragiu. Constantin Vistilescu. Florea 
Lepădătescu și alții.

Că folosirea unor asemenea moda
lități se impune ne-a confirmat-o si 
tovarășul Ion Vîrjan. membru al co
mitetului de partid din întreprindere. 
„De tînăr trebuie să te apropii cu 
inima caldă și cu fapta demnă, cu 
exigentă, dar și cu înțelegere — ne

® Cînd acțiunile educative au un caracter 
organizat, sistematic • Pot fi separate „legile 
producției44 de „legile educației44 ? • „Piesele, 
mașinile, le recondiționăm. E firesc să putem 

transforma și tinerii44

cipanți la dezbateri au revenit me
reu afirmațiile : „da. recunoaștem, ne 
preocupăm mai mult de plan și mai 
puțin de tineri" sau „fiecare din cei 
640 de comuniști ai unității să-și facă 
mai bine datoria de pedagog". A fost 
o dezbatere lucidă, responsabilă pe 
tema educării comuniste a tinerilor. 
„Trebuia să fie chiar mai aspră, mai 
autocritică — este de părere tovară
șul Constantin Faur, secretar al co
mitetului de partid. Plenara comite
tului județean în care s-a analizat 
cum se acționează pentru formarea 
prin muncă și pentru muncă a noi
lor generații, recentele documente de 
partid și de stat ne obligă să adîn- 
cim munca de educare, să ne aple
căm cu și tnai multă grijă și dra
goste asupra celor pe care-i pregă
tim . să preia ștafeta. Mai ales că am 
întîlni.t și formalism în viața unor 

organizații U.T.C., 
și dezinteres din 
partea unor se
cretari ai orga
nizațiilor de partid 
față de preocupă
rile tineretului". 

Discutăm și cu 
cîțiva „veterani" 
ai acestui colectiv 
cu vechi și recu
noscute tradiții 
muncitorești, 
flâm astfel 
„cazul Pîrlea", 

20 de ani : lucru

4:':

La Șantierul naval Drobeta-Turnu Severin Foto: S. Cristian

ACORDUL GLOBAL
contribuie la obținerea unor avantaje convingătoare:

Fie- 
cu 
la 

și-a 
cite

spunea el. Dar nu Întotdeauna pro
cedăm așa. Chiar in secția pe care 
o conduc, maistrul I. Pădureanu se 
mai pripește citeodată și, pentru în
dreptarea tinerilor «dificili», apelea
ză prea des la mijloacele cele mai 
ușoare și comode — la decizii și 
sancțiuni administrative. Prevederile 
recentului proiect de lege 
rolul maistrului au în 
mai creșterea acestui 
ție, ci și în procesul 
cativ, pentru că legile .
pot fi separate de legile educației.
Iată de ce atunci cînd am dezbătut 
cu conducătorii locurilor de muncă 
Hotărîrea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 25 mai a.c„ 
au fast supuse unor critici îndreptă
țite si 
rerile celor 
drept — care susțineau că 
trebuie 
ori că ---------- -------- _ - —
școala. părinții». în același timp, s-a 
stabilit 
tico-educative ce vizează reeducarea 
tinerilor veniți în întreprindere ca 
efect al decretului de amnistie".

„Olimpiadele pe meserii", „Zilele 
și săptăminile record", schimburile de 
onoare, inițiativa „Prietenul noului 
angajat", dezbateri pte teme ca : in
tegrarea absolvenților în producție, 
„Marca fabricii — mîndria noastră" 
sînt doar o parte din manifestările 
organizate pentru tineri și subordo
nate aceluiași scop : educarea comu
nistă, formarea tinerilor în spiritul 
cultului muncii, al unei înalte res
ponsabilități cetățenești.

Recent, la I.R.A. a avut loc o ple
nară a comitetului de partid cu ac
tivul U.T.C.. la care au luat parte și 

. secretarii celor 12 ... organizații de 
bază. în cuvîntul numeroșilor părti

privind 
vedere nu nu- 
rol in produc- 
instructiv-edu- 

producției nu

«procedeul Pădureanu». si pă- 
putini la număr, e 

tinerii 
lăsati să se descurce singuri» 
«educația trebuie s-o facă

un program de acțiuni poli-

■

A- 
de 
ti
denăr strungar sub 

mîntuială, absențe cu duiumul, recalci
trant. „Irecuperabil. Să fie dat afară, 
să se învețe minte!“ — s-a âuzit vocea 
pripită a unui maistru fără tact. „Eu 
zic să mai încercăm — a fost însă 
de părere comunistul Nicolae Drago
mir. maistru la secția uzinăj. Noi re
condiționăm pină și piesele. Ne pu
tem oare permite să rebutăm un 
om ?“ Și maistrul Dragomir nu și-a 
spus doar în ședință părerea. „I-am 
cunoscut mai intîi familia, ne po
vestește N. D., unde am aflat 
două lucruri esențiale : că este 
orgolios si suportă «dădăceala» nu
mai de la cel care îi inspiră respect, 
care-i acordă încredere. I-am dat in 
primire o mașină modernă. «N-ai de 
lucru, mă acuzau unii. Dai un bi
belou de mașină pe mina ăstuia !» 
Dar eu o țineam pe a mea. De două- 
trei ori ne zi discutam cu el. îi re
glam mașina. Cînd nu-și putea înde
plini sarcinile zilnice, suflecam mî- 
necile și-1 ajutam. Cînd greșea, cu 
tact și grijă îi arătam cum si 
trebuie să facă. Și în
transformarea s-a produs. Acum 
un strungar de bază".

Un episod care confirmă, prin 
ța exemplului concret, că pentru a
fi buni educatori, comuniștii, toți cei 
din generația mai vîrstnică trebuie 
să se ocupe cu suflet și pasiune de 
cunoașterea tinerilor, să le explice ce 
primesc de la societate și care sînt 
datoriile lor, să se consacre cu inte
res și dăruire însușirii de către aceș
tia a normelor morale înaintate.

acest
ce 

fel 
este

for-

Nîtolae BABALĂU 
corespondentul „Scînteii''

• Organizare superioară a
• Productivitate sporită
• Câștiguri mai mari

Continuăm publicarea unor anchete economice privind aplicarea acor
dului global in industrie — care, așa cum arată practica, asigură orga
nizarea superioară a producției, o productivitate sporită, obținerea unor 
ciștiguri mai mari de către oamenii muncii, potrivit rezultatelor con
crete înregistrate. Dacă în ancheta precedentă am înfățișat experiența 
unei întreprinderi constructoare de mașini (Șantierul naval din Galați), 
astăzi ne oprim la modul de aplicare a acordului global într-o 
a industriei ușoare : întreprinderea de postav „Proletarul" din

unitate 
Bacău.

producției

Aici, la „Proletarul" din Bacău, 
aproape 80 la sută din numărul an- 
gajatilor lucrează în acord global. 
Muncitorii. inginerii și tehnicienii 
din secțiile tesătorie si finisaj au 
îmbrățișat această nouă formă de 
organizare si retribuire a muncii din 
ultimul trimestru al anului 1973. Cu- 
rînd. aplicarea acordului global a 
fost extinsă și la filatură. Sinteti- 
zind în cifre avantajele muncii in 
acord global, inginerul Vasile Ble- 
juscă. directorul întreprinderii, ne 
spunea că volumul producției globale 
industriale a sporit cu 53 la sută in 
1977. comparativ cu anul 1973.

Firește, această creștere substan
țială de producție nu trebuie pusă 
doar pe seama acordului global. In 
acest răstimp, toate secțiile au fost 
modernizate, dotate cu mașini și uti
laje moderne, de înaltă productivi
tate ; oamenii s-au specializat, a 
sporit nivelul pregătirii tehnico-pro- 
fesionale. de conștiință muncitoreas
că. Aplicarea acordului global a con
stituit însă factorul dinamizator, ele
mentul care a mobilizat toate forțele 
Si capacitățile creatoare pentru spo
rirea producției. Remarcabile sint in 
acest sens si alte rezultate econo
mice : gradul de folosire a mașini- 
lor-unelte, bunăoară, a crescut cu 9 
la sută, iar indicele de utilizare a

aproa- 
an. Cit

fondului de timp a sporit cu 
pe 10 la sută fată de același 
privește productivitatea muncii, anul 
acesta s-a înregistrat o creștere de 
31,8 la sută, 
trimestru al 
butia medie 
aproximativ ... .............................

Cîștigul cel mai de preț însă ob
ținut de pe urma organizării muncii 
in acord global îl constituie îmbu
nătățirea continuă a calității țesătu-

comparativ cu primul 
anului trecut, iar retri- 
pe angajat s-a mărit 
în aceeași proporție.

An cheta economică 
a „Scînteii“ continuă: 
azi la întreprinderea 
„Proletarul44 din Bacău

ÎN FLUX CONTINUU, TREI LUCRĂRI IMPORTANTE

• Recoltarea • Eliberarea terenurilor
• Însămînțarea culturilor duble

Pe ogoarele județului MsIlG*  
după ce specialiștii 
se poate începe din

dinți, imediat 
au considerat că 
plin recoltatul orzului, forțele me
canice au fost concentrate in unită
țile din zona de cîmpie, unde se află 
cea mai mare parte din suprafața 
ocupată cu această cultură. S-au luat 
măsuri ca toate lucrările — recoltatul, 
eliberarea și pregătirea terenului, se
mănatul culturilor succesive — să se 
efectueze cu maximă operativitate, 
„într-o singură zi, acționînd cu toate 
forțele — ne spunea Dumitru Ri
diche, președintele cooperativei din 
Vrata — am recoltat orzul de pe toa
te cele 50 hectare. în aceeași zi am 
arat și pregătit întreaga suprafață 
care s-a însămînțat cu legume și po
rumb in cultură succesivă".

La cooperativa agricolă din Opri- 
șor am . ajuns cînd 9 combine 
„Gloria" lucrau pe ultimele parcele 
din cele 300 ha cultivate cu orz. In- 
ginerul-șef al unității. Nicolae Vîl- 
cea, împreună cu ceilalți specialiști 
urmăreau îndeaproape modul cum 
se respectă normele de lucru stabi
lite. „în condițiile de acum, cînd nu 
există suficientă umiditate în sol — 
preciza inginerul-șef al unității — 
folosim cu randament maxim fiecare 
oră, fiecare minut. Astăzi, bunăoară, 
la eliberatul terenului de paie folo
sim 6 prese de balotat și 60 mijloa-

ce de transport. La arat lucrează 16 
tractoare, la pregătirea terenului 9, 
iar la semănat în 24 de ore Vom 
termina și semănatul culturilor • suc
cesive pe toate cele 300 hectare de 
pe care a fost recoltat orzul".

în cursul aceleiași zile și în coo
perativele agricole din Salcia și Gîr- 
la Mare s-a terminat recoltatul or
zului. Pină seara s-au încheiat plan
tatul legumelor si semănatul porum
bului în cultură succesivă. Șefii de 
ferme au acordat toată atenția cali
tății lucrărilor efectuate. De altfel, 
in toate unitățile din zona de cim- 
pie. cum sint cele din cadrul consi
liilor intercooperatiste Gogoșu. De- 
vesel, Obîrșia de Cîmp și Recea. în 
total. în 40 de cooperative agricole, 
întreaga producție de orz a fost 
strinsă și înmagazinată în numai 
2—3 zile. La ora cînd transmitem, 
combinele se află concentrate pe 
ultimele suprafețe cu orz ale unită
ților din zona de centru a județului, 
unde lanurile au ajuns ceva mai tir- 
ziu la maturitate. în unitățile din 
cadrul consiliilor intercooperatiste 
Gogoșu si Devesel. unde pe terenu
rile nisipoase stadiul de coacere al 
griului este mai avansat, a început 
și recoltatul acestei culturi. în ce
lelalte unități din zona de cîmpie, 
sub supravegherea specialiștilor, se 
iau probe din lanuri pentru a se pu
tea trece operativ la recoltarea ,soiu-

rilor timpurii de grîu. Bine este că 
în toate unitățile s-au asigurat con
diții pentru ca. odată cu începerea 
acestei lucrări, combinele, tractoare
le și celelalte mașini să fie folosite 
la capacitatea maximă, pe întreaga 
durată a ziljgi-lumină. astfel incit 
întreaga producție de grîu să fie 
strinsă la timp, fără nici un fel de 
pierderi. (Virgiliu Tătarii).

în întreprinderile agricole de stat 
și ■ cooperativele agricole din județul 
PrOhOVtl se lucrează concomitent 
atît la întreținerea culturilor prăsi
toare. cit și la recoltatul orzului și 
semănatul culturilor succesive. Da
torită bunei organizări a muncii, re
partizării judicioase a- forțelor ma
nuale și mijloacelor mecanice, aceste 
importante lucrări de sezon avansea
ză in ritm rapid. Acum, principala 
atenție se acordă organizării în flux 
continuu a lucrărilor de la recoltatul 
orzului, eliberarea terenului de paie, 
executarea arăturilor și pină la se
mănatul culturilor succesive. Specia
liștii de la direcția agricolă și cei 
din unități controlează, oră de oră, 
starea lanurilor de orz. pentru a pu
tea repartiza combinele și celelalte 
mijloace mecanice să lucreze acolo 
unde lanurile au ajuns la maturitate 
deplină. Pină acum, cele mai mari 
suprafețe au fost, recoltate în unită
țile agricole din cadrul consiliilor in-

tercooperatiste Ciorani, Pucheni și 
Ploiești. în funcție de condiții se 
lucrează cu mijloacele mecanice gru
pate, pe întreaga durată a zilei-lu- 
mină, la recoltat și semănat, iar la 
executarea arăturilor și la pregătirea 
terenului, tractoarele sînt folosite în 
schimburi prelungite. Datorită exe
cutării lucrărilor în flux continuu, 
pină acum s-a reușit ca, în aceeași 
zi, să se efectueze recoltarea și eli
berarea terenului de paie, iar în cel 
mult 24 de ore să se încheie semă
natul culturilor succesive.

Anul acesta, după cum preciza ing. 
Aurel Furfurică, directorul general 
al direcției agricole, după recoltarea 
întregii suprafețe de peste 8 700 hec
tare de orz. vor fi însămîntate legu
me și porumb in cultură succesivă. 
S-au întocmit programe de acțiune, 
în acest sens, in toate unitățile a- 
gricoie.

Specialiștii urmăresc în permanen
ță calitatea lucrărilor la pregătirea 
terenului și la semănat. în scopul de 
a asigura condiții cit mai favorabile 
pentru germinația semințelor și creș
terea plantelor. Pe măsură ce recol
tatul avansează in zonele de cîmpie 
situate în sudul județului, combinele 
și presele de balotat vor fi redistri
buite, pentru a putea lucra cu ma
ximum de randament. (C. Bordeianu).

rilor. Ing. Ana Berbecea. șefa com
partimentului de control tehnic de 
calitate, ne-a relatat :

— Faptul 
retribuit in 
duselor pe 
mulează si . ..
sătorii. filatorii, reglorii. maiștrii și 
ajutorii de maiștri. în fiecare lună, 
însemnate sume din fondul de re
tribuire sint atribuite pentru dife
rența de calitate superioară. Eugenia 
Petruc, Maria Sufaru. Fănica Arhira 
si multe alte țesătoare au primit. în 
fiecare lună, un plus de 300 lei la 
retribuția tarifară, ca urmare a cali
tății ireproșabile a producției date, 
în același timp, cei care au greșit 
în privința respectării normelor de 
calitate au suportat aceasta din bu
zunarul propriu.

De putină vreme, la filatură se 
experimentează o nouă formă de 
urmărire a calității produselor. Este 
vorba despre talonul calității. Neres- 
pectarea cerințelor d" calitate duce 
la pierderea unui talon, fapt ce atra
ge după șine o penalizare.

în secția finisai am stat de vorbă 
cu tehnicianul Dumitru 
secției, care ne-a spus :

— Dacă înainte de 
acordului global aveam 
îndeplinirea integrală a . 
nar de producție, din noiembrie 1973 
si oină acum nu a existat nici o 
lună în care să nu ne realizăm toate 
prevederile. Oamenii au devenit mai 
exigenti. se întrajutorează mai mult, 
a crescut nivelul criticii si autocri
ticii. dar s-a întărit si spiritul de 
echipă Și încă un lucru interesant : 
a dispărut din secția noastră notiu-

că fiecare lucrător este 
funcție de calitatea pro- 
care le realizează îi sti- 
cointeresează pe toti țe-

Crețu. șeful

introducerea 
probleme cu 
planului lu-

nea de absent nemotivat. Toți vin Ia 
lucru fără rezerve, manifestă disci
plină în muncă și în producție. Prin- 
tr-o mai bună organizare a locu
rilor de muncă si o repartizare mai 
judicioasă a oamenilor in cadrul sec
ției. îmbunătățirea organizării pro
ducției în flux, am reușit să mon
tăm în același spațiu construit incă 
o linie tehnologică pentru fabricarea 
țesăturilor finite din lină pieptănată. 
Practic, cu același număr de lucră
tori. realizăm astăzi o producție de 
două ori mai mare decit aceea obți
nută în 1973, cînd 
dul global.

Maistrul 
organizației 
secție, ne-a _______ ___....
la această formă de organizare și 
retribuire a muncii atît lăcătușii, in
stalatorii. cit si maiștrii care răs
pund si au în grijă întreținerea ma
șinilor. Ca atare, cu toții sînt inte
resați de buna funcționare a utila
jelor, de păstrarea si intreținerea lor 
cu maximă atenție. Și. muncind mai 
bine, firește, se și cîștigă mai mult, 
în fiecare lună, finisorii primesc în 
plus, peste retribuita tarifară. 10 la 
sută. Constantin Cazacliu. Maria 
Voisei. Ion Gheorghiță. ca și mulți 
alții care execută operațiile de bază, 
au încasat odată cu retribuția tari
fară lunară si un plus de 400—500 lei.

— Maistrul însuși — aprecia secre
tarul organizației de partid — este 
cointeresat mai mult în bunul 
mers al producției, în desfășu
rarea judicioasă a întregii activități 
a formației pe care o conduce, în
trunit cistigul său este in raport di
rect cu cel al muncitorilor. Și eu. ca 
și ceilalți maiștri din întreprindere, 
am fost inclus. încă de la început, 
în acordul global. Proiectul de lege 
privind întărirea roiului maistrului 
în conducerea si buna desfășurare a 
producției pune în fața noastră sar
cini sporite. Este de datoria fiecă
ruia dintre noi să ne înzecim efor
turile. pentru a răspunde prin fapte 
de muncă șl rezultate de prestigiu 
grijii si încrederii pe care ni le acor
dă partidul si statul în conducerea 
și organizarea producției.

Rezultatele obținute de colectivul 
întreprinderii „Proletarul" din Bacău 
in cinci luni ale anului în curs con
firmă avantajele muncii în acord 
global. Planul de producție a fost 
îndeplinit și depășit la toti indica
torii. întreprinderea băcăuană a li
vrat în plus economiei naționale 
peste 40 000 mp de țesături de bună 
calitate. Este de datoria cadrelor de 
conducere din unitate, a economiști
lor de aici să cunoască bine meca
nismul de aplicare a acordului global 
potrivit specificului secțiilor, pentru 
a înlătura și preveni orice neajuns.

am introdus acor-

Bălan, secretarul 
partid din aceeași

Vasile
de ... .

informat că au subscris

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii'*

de producție Bolentinu,agricolă 
Ilfov

Recoltarea orzului la cooperativa 
județul
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ROMAN1A-RLM prezintă
„ TEREZA, NU TE VOI ~PĂRĂSI!

„Timpul dragostei și al 
speranței" este versiunea 
cinematografică a unui ro
man. „în zori de ziuă", 
purtînd semnătura cunos
cutului scriitor Antonin 
Zapotocki. Timpul dragostei, 
furtunos și scurt pentru 
fata de pădurar sedusă de 
un frumos ofițer, trece du
reros de repede; Tereza se 
trezește din visul ei cu no
bili avind revelația prozei 
existenței: un soț devenit 
curînd șomer, copii greu 
de hrănit și — mai ales — 
de educat, prieteni expul
zați pentru „vina" de a 
fi protestat contra conce
dierilor din fabrici etc. Dar 
Tereza, în primii ani doar 
din mindria de a nu plîn- 
ge un amor nedemn, apoi 
din dorința de a reuși ca 
numai prin munca și am
biția ei să ajungă la Praga 
mult visată (o Pragă cu to
tul alta decit și-o imagina
se romanțios cîndva), a- 
ceastă Tereză nu-și pierde 
speranța. Cu zimbetul a- 
jungind lacrimă, ea găsește 
întotdeauna un fel propriu

de a ieși din impas. „Tre
buie să existe o altă cale", 
intuiește la început, ca 
apoi1, intrînd intr-un cerc 
socialist, tinăra muncitoare

mai fățiș politic — ac
țiune dublată de un op
timism incă utopic la sfîr- 
șitul secolului trecut — im
primă și ritmul desfă-

Filme cehoslovace
pe ecranele Capitalei

să capete certitudinea că 
timpul speranței abia înce
pe. Și nu numai pentru ea 
și familia ei, dar pentru o 
întreagă „clasă în atac". O 
clasă deocamdată abia în 
chibzuită pregătire pentru 
viitoarele asalturi revolu
ționare. Organizarea cercu
rilor, la început cu ca
racter sindical, apoi tot

șurării acestui film-bio- 
grafie. realizat in cumin
tele stil clasic al vastelor 
povestiri de acest tip. O 
mențiune aparte pentru 
prospețimea și originalitatea 
pe care le aduce actrița Eva 
Trejtnarova acestui rol de 
compoziție, acoperind cam 
trei decenii din existenta 
eroinei.

Pe regizorul Jiri Menzel, 
autor —-printre altele — al 
dramaticelor ..Trenuri bine 
supravegheate", îl descope
rim cu plăcere într-o co
medie. „în liniștea pădurii", 
în care personajul central 
este un bătrin țăran. Far
mec. bonomie, șiretenie si 
multă înțelepciune împodo
besc acest „brad" al pădu
rii, care reușește să strîngă 
in jurul lui. cu simplitate 
și umor, o familie praghe- 
ză în căutare de liniște es
tivală. Iluzia idilicei vieți 
de țară pe care și-o fac ci
tadinii se spulberă repede, 
cu ironie. în urma nenumă
ratelor peripeții tesute cu 
un umor tandru de regizor.

în ultimul film, • semnat 
de Oto Krivănek. „Timpul 
șterge totul", după un sce
nariu de Rudolf Sloboda, 
probleme de etică ale tine
retului contemporan sînt 
urmărite în cadrul unei des
fășurări psihologice de o fi
nețe și acuitate a observa
ției specifice bunei tradiții 
a filmului cehoslovac.

Alice MANOIU

r
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PROIECT

LEGE
privind pensiile de asigurări sociale de stat

Și asistența socialăîn Republica Socialistă România, munca constituie un drept fundamental și o îndatorire de onoare a tuturor membrilor societății.Toți cetățenii apți de muncă sînt datori să presteze o activitate utilă, în raport de pregătirea și aptitudinile lor, de cerințele economiei naționale.Oamenii muncii, făuritorii tuturor bunurilor materiale și spirituale ale societății, beneficiază pe deplin de roadele muncii lor, potrivit principiului socialist al retribuirii după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii.Pe baza aportului adus la dezvoltarea societății, statul socialist garantează fiecărui cetățean, indiferent de sex sau naționalitate, dreptul la pensie. Totodată, persoanelor incapabile de muncă și lipsite de mijloace de existență, statul le a- cordă sprijin material în cadrul asistenței sociale.Pensia stabilită în raport de cantitatea, calitatea și importanța socială a

muncii depuse asigură tuturor cetățenilor care au împlinit vîrsta prevăzută de lege ori și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă datorită unor accidente sau boli condiții corespunzătoare de viață, potrivit nivelului de dezvoltare a economiei naționale.Aplicarea principiilor eticii și echității socialiste face necesar ca pensia să fie stabilită în concordanță cu contribuția adusă de fiecare om al muncii la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste și totodată să se realizeze un raport echitabil între veniturile provenite din retribuție și cele din pensie, care să asigure în continuare stimularea celor ce lucrează efectiv în diferite sectoare ale producției materiale și ale activității so- cial-culturale.în vederea perfecționării legislației în acest domeniu,Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege
CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — (1) în Republica Socialistă România au dreptul la pensie toți cetățenii care au depus o muncă utilă societății în sectoarele producției materiale și social-culturale.(2) Pensia se stabilește în raport de contribuția adusă de fiecare om al muncii la dezvoltarea societății, potrivit principiului socialist al retribuirii după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii și se diferențiază în funcție de vechimea în muncă, retribuția avută și grupa de muncă.(3) în raport de condițiile, complexitatea și importanța muncii, locurile de muncă se încadrează în grupa I, II sau III de muncă, prin decret al Consiliului de Stat.
Art. 2. — (1) Dreptul la pensie se a- cordă la împlinirea vîrstei stabilite de lege în raport de natura muncii prestate și de numărul de ani efectiv lucrați în activitatea economică și socială.(2) Beneficiază, de asemenea, de dreptul la pensie persoanele încadrate în muncă care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă. Cuantumul pensiei se stabilește în raport de cauzele și gradul de invaliditate, precum și de vechimea în muncă.Art. 3. — (1) Dreptul la pensia de a- sigurări sociale este recunoscut tuturor cetățenilor țării care au desfășurat o activitate permanentă pe baza unui contract de muncă și pentru care unitățile socialiste au depus contribuția prevăzută de lege, la fondul de asigurări sociale de stat. (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor de asigurări sociale de stat se constituie din contribuțiile pe care le

plătesc unitățile socialiste, precum și din sumele alocate în acest scop de la bugetul de stat.Art. 4. — Unitățile socialiste sînt obligate să asigure pentru întregul personal muncitor evidența corectă a vechimii în muncă, a retribuției aferente și a celorlalte elemente necesare, potrivit legii, la stabilirea pensiei.Art. 5. — (1) O persoană poate primi o singură pensie integrală de asigurări sociale. în cazul în .care a lucrat și în alte sectoare cu sisteme proprii de pensionare, primește atît pensia de asigurări sociale, cît și pensia ce i se cuvine din acele sectoare, în raport de munca depusă și vechimea stabilită, potrivit legii. (2) Suma rezultată din pensiile cumulate nu va putea depăși nivelul pensiei de asigurări sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective în cazul în care întreaga activitate ar fi fost prestată într-o unitate de stat.Art. 6. — (1) Unitățile socialiste nu pot încadra persoane pensionate într-o activitate cu caracter permanent. în cazuri excepționale și cu aprobarea organelor prevăzute de lege, unitățile pot folosi pensionari numai pentru activități temporare sau pentru executarea unor lucrări.(2) Sumele realizate din aceste activități*  cumulate cu pensia nu pot depăși nivelul retribuției pe care pensionarul a avut-o la data pensionării.Art. 7. — Pensia nu este impozabilă și nu poate fi cedată nici total, nici parțial. Dreptul la pensie este imprescriptibil.

b) 52 ani pentru grupa I și 55 ani pentru grupa II, femeile.(2) Aceste persoane își păstrează dreptul la pensie potrivit grupei de muncă din care provin, iar perioada lucrată în continuare se consideră vechime în grupele I sau II de muncă.
Art. 16. — Persoanele care au lucrat cel puțin 5 ani în grupele I și II de muncă au dreptul să li se ia în calculul vechimii în muncă, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe: un an și șase luni pentru grupa I sau un an și trei luni pentru grupa II. în aceste cazuri nu se reduce limita vîrstei de pensionare.
Art. 17. — (1) Personalului navigant din aviația civilă care are o vechime în muncă de cel puțin 25 ani bărbații și 20 ani femeile, la stabilirea pensiei i se ia în calcul o vechime suplimentară potrivit legii în raport de numărul orelor de zbor, de tipul de aeronavă și funcția îndeplinită.(2) Pe| această bază, personalul navigant are dreptul, la cerere, să fie pensionat la împlinirea vîrstei de 50 de ani.(3) Personalul navigant care nu are vechimea în muncă prevăzută la alineatul 1 are dreptul să i se ia în calcul vechimea suplimentară stabilită potrivit legii. în aceste cazuri nu se reduce limita vîrstei de pensionare.
Art. 18. — (1) Femeile cu o vechime în muncă de 25 ani care au născut cel puțin 3 copii și i-au crescut pînă Ia vîrsta de 10 ani pot cere pensionarea înaintea împlinirii vîrstei de pensionare, după cum urmează:a) cu un an pentru 3 copii ;b) cu doi ani pentru 4 copii ;c) cu trei ani pentru mai mulți copii.(2) Vîrsta de pensionare se reduce cu ani întregi și nu poate fi mai mică de 50 de ani.
Art. 19. — (1) Profesorii și conferențiarii din învățămîntul superior, precum și cercetătorii științifici principali I și II care au o vechime în muncă de cel puțin 30 ani bărbații și 25 ani femeile se pensionează la împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile. Aceștia pot fi menținuți în activitate, la cererea lor și cu acordul unității, pe o perioadă de cel mult 5 ani.(2) Persoanele menționate la alin. 1 vor fi pensionate, la cererea lor, la vîrsta de 62 ani bărbații și 57 ani femeile.
Art. 20. — (1) La stabilirea vechimii în muncă se iă în considerare și timpul în care persoana :a) a fost deținută în lagăre sau închisori, pentru activitate revoluționară, antifascistă sau democratică. Fiecare an de

deținere se consideră ca vechime în muncă de un an și șase luni ;b) a fost îndepărtată din serviciu pentru activitate politică revoluționară, antifascistă sau democratică, înainte de 23 August 1944, ori ca urmare a persecuțiilor rasiale, sau naționale, în perioada ianuarie 1938 — decembrie 1945 ;c) a desfășurat o activitate revoluționară antifascistă, recunoscută de către organele în drept.(2) Constituie vechime în muncă și timpul în care o persoană încadrată în muncă și-a întrerupt activitatea deoarece :a) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat ;b) a fost suspendată din funcție ori i s-a desfăcut contractul de muncă, dacă aceste măsuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale.(3) Se consideră vechime în muncă și perioada în care o persoană urmează cursuri de pregătire profesională sau politică. (4) De asemenea, se consideră vechime în muncă perioadele pentru care s-a cotizat la fostele asigurări sociale ori la casele de pensii preluate de stat.(5) Pentru persoanele care au fost încadrate să lucreze, potrivit legii, cu program redus, vechimea în muncă se ia în considerare proporțional cu timpul lucrat. (6) Perioada în care o femeie a fost încadrată cu program redus, potrivit legii, pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 6 ani se socotește ca timp integral.
Art. 21. — (1) Media retribuțiilor tarifare lunare care se ia în considerare la calcularea pensiei se stabilește pe baza :a) retribuției tarifare de încadrare, pentru cei retribuiți cu luna ;b) retribuției tarifare de încadrare, corespunzătoare la 204 ore, pentru cei retribuiți cu ora, inclusiv pentru personalul care lucrează în acord ;c) retribuției tarifare de calcul, pentru cei retribuiți cu cotă procentuală ;d) retribuției la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale, pentru cei angajați la persoane fizice.(2) In cazul persoanelor îndreptățite la pensie care au fost încadrate în muncă și la organizații internaționale, societăți mixte sau la alte organizații din străinătate, primind retribuții în valută, la stabilirea bazei de calcul a pensiei se iau în considerare retribuțiile tarifare de încadrare la nivelul funcțiilor similare din țară, valabile în perioadele corespunzătoare, dacă s-au plătit contribuțiile legale către asigurările sociale de stat.

PENTRU GRUPA III DE MUNCĂ

CAPITOLUL III

Retribuția 
tarifară 
- lei —

Pensia 
în nroeente 

de bază 
din retribuția 

tarifară 
pentru 5 ani 

vechime

Cuantumul 
minim al 
pensiei 

— lei —

Pensia in 
procente din 

retribuția 
tarifară 
pentru 
15 ani 

vechime

Cuantumul 
minim al 
pensiei 

— lei —

Pensia 
in procente 
din retribuția 

tarifară 
pentru 
30 ani 

vechime

C 
/

pînă la 1 200 50 650 60 ___ 751 201—1 600 45 675 55 720 701 601—2 000 40 700 50 880 652 001—2 500 37 725 47 1 100 622 501—3 000 35 800 45 1 175 603 001—3 500 33 900 43 1 350 583 501—4 000 31 980 41 1 505 56peste 4 000 29 1 040 39 • 1 640 54

CAPITOLUL II
Pensia pentru munca depusă 

și limită de vîrstă

Pensia pentru pierderea capacității 
de muncă din cauză de accident 
de muncă sau boală profesională

(2) Pentru vechimile în muncă cuprinse între 5 și 30 de ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrați.(3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85 la sută din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.(4) Pentru fiecare an de vechime în muncă peste vechimea integrală se acordă un spor la pensie de 0,5 la sută din retribuția tarifară de calcul al pensiei.
Art. 26. — Retribuția tarifară pe baza căreia se calculează pensia pentru pierderea capacității de muncă este media retribuțiilor tarifare lunare din 5 ani lucrați consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate sau retribuția medie a ultimilor ani atunci cînd vechimea în muncă este de pînă la 5 ani.
Art. 27. — (1) Persoanele încadrate în muncă, cu o vechime mai mică de cinci ani, care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă prin accidente de muncă, boli profesionale sau alte boli contractate în timpul cît erau încadrate în muncă, au dreptul la o pensie de 650 lei pent.'ț gradul I și 520 lei pentru gradul II de 'nvaliditate.(2) De aceleași drepturi l cneficiază și studenții, elevii, ucenicii și pe -soanele accidentate în timpul îndeplinirii »bliga- țiilor militare ori a sarcinilor de stAt sau obștești care în perioada anterioară nu erau încadrați într-o activitate retribiUă.
Art. 28. — Pensionarii încadrați în gi t- dul I de invaliditate primesc, pe lingi" pensie, și o sumă fixă pentru îngrijire, de 300 lei lunar. ,Art. 29. — (1) Persoanele care au suferit accidente de muncă, au contractat boli profesionale sau care din motive de sănătate nu mai pot lucra în condițiile de la locurile de muncă avute anterior vor fi încadrate la locuri de muncă mai ușoare, corespunzătoare capacității lor de muncă. Obligația de a asigura încadrarea în astfel de locuri de muncă revine unității socialiste în care sînt încadrate.(2) Muncitorii și maiștrii prevăzuți la alin. (1) cuprinși în grupele I și II de muncă și care au o vechime minimă de 10 ani în aceste grupe vor fi încadrați în locuri de muncă la care să li se asigure o retribuție de cel puțin 70 la sută din retribuția în vigoare corespunzătoare funcției avute anterior. Pentru o vechime

de peste 15 ani, procentul este sută. Dacă nu este posibil să .' această retribuție, diferența pîr sută sau 75 la sută se acordă c rile asigurărilor sociale de stat du-se în retribuția tarifară.
Art. 30. — Hotărîrea priviră rea în grade de invaliditate po; testată, în cel mult 60 de zile municare, la comisiile de pe țene și a municipiului Bucure: tre persoana în cauză ori de c unității în care este încadrată.
Art. 31. — (1) Pensionarii îi gradele I și II de invaliditate revizuirii medicale, la interval luni, la termenele stabilite dc de expertiză medicală și reci capacității de muncă. Nepreze revizuirea medicală atrage s> plății pensiei începînd cu lui toare. (2) Sînt supuse revizuir și persoanele încadrate în nr primesc diferența de retribu asigurările sociale de stat, p 29. alin. 2.(3) Revizuirea medicală face și la cererea pensionar pînă la împlinirea vîrstei de bații și 55 ani femeile.(4) Nu sînt supuși rev dicale periodice pensionarii < tate care prezintă invalidităț le, precum și cei care au îm... de 60 ani bărbații «aia te, șia co.au. grad se (Stabilește p. cuantumului pensiei avute la gradui invajidițatp anteriori . . I
Art. 33. — Dispozițiile prezentai legi care privesc modul de stabilire a vechimii în muncă și a retribuției tarifare în raport de care se calculează pensia pentru munca depusă și limită de vîrstă se aplică, în mod corespunzător, și la calcularea pensiilor pentru pierderea capacității de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională.
Art. 34. — La împlinirea vîrstei de 60 ani bărbații și 55 ani femeile, pensionarii pentru pierderea capacității de muncă sînt trecuți, din oficiu, în categoria pensionarilor pentru munca depusă și limită de vîrstă; în aceste cazuri își pot menține drepturile aferente gradelor I și II de invaliditate.

Art. 8. — (1) Personalul muncitor care are o vechime în muncă de minimum 30 ani bărbații și 25 ani femeile are dreptul la pensie pentru munca depusă și limită de vîrstă, la împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile.(2) Persoanele încadrate în muncă care au o vechime de cel puțin 30 ani bărbații și 25 ani femeile sînt pensionate, la cererea lor, și la împlinirea vîrstei de 60 ani bărbații și 55 ani femeile.(3) Persoanele care doresc să continue activitatea și după împlinirea vîrstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile pot cere, cu 3 luni înainte de împlinirea acestor vîrste, ca unitatea să le mențină în muncă pe o perioadă de cel mult 3 ani. în cazul în care unitatea nu aprobă cererea, persoana interesată se poate adresa organului ierarhic superior, care poate decide menținerea în muncă,

în aceeași unitate ori într-o altă unitate subordonată, sau înscrierea la pensie.Art. 9. — (1) Vechimea în muncă ce se ia în considerare la stabilirea pensiilor pentru munca depusă este timpul cît o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă.(2) Dovada vechimii în muncă, în vederea pensionării, se face prin carnetul de muncă, întocmit conform legii. Art. 10. — Retribuția tarifară care se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei este media retribuțiilor tarifare lunare din 5 ani luceați consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate.
Art. 11. — (1) Pensia integrală pentru munca depusă și limită de vîrstă se determină în procente din retribuția tarifară, diferențiate pe tranșe de retribuții și .grupe de muncă, stabilite potrivit legii, astfel :

Retribuția 
tarifară 

— Ici —

Grupa 1 muncă Grupa II muncă Grupa III muncă
Pensia în 

procente din 
retribuția 
tarifară

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia in 
procente din 

retribuția 
tarifară

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia in 
procente din 

retribuția 
tarifară

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

pînă la 1 200 85 — 80 — 75 —
1 201—1 600 80 1 020 75 960 70 900
1 601—2 000 75 1 280 70 1 200 65 1 120
2 001—2 500 70 1 500 65 1 400 X 62 1 300
2 501—3 000 65 1 750 62 1 625 60 1 550
3 001—3 500 62 1 950 60 1 860 58 1 800
3 501—4 000 60 2 170 58 2 100 56 2 030
peste 4 000 58 2 400 56 2 320 54 2 240

Art. 22. — Unitățile au obligația să asigure persoanelor încadrate în muncă condițiile necesare pentru buna desfășurare a activității și să ia măsurile de protecție a muncii prevăzute de lege, în vederea înlăturării oricăror cauze care pot conduce la diminuarea sau pierderea capacității de muncă a acestora. J
Art. 23. — (1) Persoanele încadrate în muncă care datorită unor accidente de muncă survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu ori datorită bolilor profesionale și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă primesc pensie pe timpul cît durează invaliditatea.(2) Beneficiază, de asemenea, de pensie persoanele care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă din cauza unei boli contractate în timpul în care erau încadrate in muncă, dacă invaliditatea stabilită este de gradul I sau II.(3) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obștești, precum și elevii, ucenicii și studenții în timpul efectuării practicii profesionale.

Art. 24. — (1) Pierderea capacității de muncă se stabilește prin decizie, de către comisiile de pensii județene sau a municipiului București, la propunerea comisiilor de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, organizate potrivit legii.(2) Persoanele în cauză pot fi încadrate într-unul din următoarele grade de invaliditate :a) gradul I, dacă acestea au nevoie de îngrijire și supraveghere din partea altei persoane ;b) gradul II, celelalte persoane care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă.(3) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I și II de invaliditate se aprobă prin decret al Consiliului de Stat.
Art. 25. — (1) Pensia ce se acordă persoanelor care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă, prin accidente de muncă, boli profesionale sau alte boli contractate în timpul cît erau încadrate în muncă, dacă invaliditatea este de gradul I sau II, se stabilește în raport de vechimea în muncă, în procente, din retribuția tarifară, diferențiate pe tranșe de retribuție și grupe de muncă, după cum urmează :

PENTRU GRUPA I DE MUNCĂ

CAPITOLUL IV
Pensia pentru pierderea capacității 

de muncă in afara procesului de muncă
Art. 35. — Persoanele încadrate în muncă care și-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afara procesului de muncă beneficiază de pensie dacă invaliditatea stabilită este de

gradul I sau II și au o vechime în muncă de cel puțin 5 ani.
Art. 36. — (1) Pensia se stabilește în procente din retribuția tarifară, diferențiate pe tranșe de retribuții și ani de vechime în muncă, astfel :

Retribuția 
tarifară 

—- lei —

Pensia in 
procente din 

retribuția 
tarifară 

pentru 5 ani 
vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia în 
procente din 

retribuția 
tarifară 
pentru 
15 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia în 
procente din 

retribuția 
tarifară 
pentru 
30 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —pînă la 1 200 35 460 40 __ 701 201—1 600 30 470 35 480 65 8401 601—2 000 24 480 33 560 60 10402 001—2 500 20 490 31 650 57 1 2002 501—3 000 17 500 30 775 55 1 4253 001—3 500 15 510 29 900 53 1 6503 501—4 000 14 520 28 1 015 51 1 855peste 4 000 13 530 27 1 120 49 2 040

(2) Procentele corespunzătoare grupelor I și II de muncă se aplică persoanelor care au lucrat efectiv în aceste grupe cel puțin 20 ani în grupa I sau 25 ani în grupa II de muncă; dacă au lucrat mai puțin, la procentele corespunzătoare grupei III se acordă un spor proporțional cu timpul efectiv lucrat în grupele I și II.
Art. 12. — Persoanele care au o vechime totală în muncă mai mare de 30 ani bărbații și 25 ani femeile beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spolia pensie de 0,5 la sută din retribuția tarifară folosiiă la calcularea pensiei.
Art. 13. — (1) Persoanelor care nu au vechimea integrală în muncă, dar au o vechime de cel puțin 15 ani, li se acordă pensie, la împlinirea virstei de 62 ani bărbații și 57 ani femeile, proporțional cu numărul anilor de vechime.(2) Persoanelor care au o vechime în muncă de 10—15 ani li se acordă o pensie de 350 lei lunar pentru o vechime de 10 ani, iar pentru fiecare an în plus, pînă la 14 ani inclusiv, se adaugă cîte 25 lei.

Art. 14. — (1) Persoanelor care au lucrat efectiv cel puțin 20 ani în locuri care, potrivit legii, se încadrează în grupa I de muncă, sau cel puțin 25 ani în grupa II de muncă, Ia stabilirea pensiei li se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe, cîte:a) un an și șase luni pentru grupa I de muncă;b) un an și trei luni pentru grupa II de muncă.(2) Pe această bază, persoanele care au lucrat în grupele I și II de muncă au dreptul, la cerere, să fie pensionate la împlinirea vîrstei de:a) 52 ani pentru grupa I și 57 ani pentru grupa II, bărbații;b) 50 ani pentru grupa I și 52 ani pentru grupa II, femeile.Art. 15.— (1) Persoanele care au dreptul să fie pensionate cu reducerea vîrstei pot cere să lucreze în continuare, în același loc de muncă sau în altele mai u- șoare, pînă la împlinirea vîrstei de:a) 55 ani pentru grupa I și 60 ani pentru grupa II, bărbații;

Retribuția 
tarifară (i 

— lei —
1

Pensia 
in procente 

de bază 
lin retribuția 

tarifară 
pentru 5 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia 
în procente 

din retribuția 
tarifară 
pentru 
15 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia 
în procente 

din retribuția 
tarifară 
pentru 
30 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

pînă la 1 200 60 _ 70 — 85 —w
1 201—1 600 55 720 65 840 80 1 020
1 601—2 000 50 880 60 1 040 75 1 280
2 001—2 500 45 1 000 55 1200 70 1 500
2 501—3 000 40 1 125 50 1 375 65 1 750
3 001—3 500 37 1 200 47 1 500 62 1 950
3 501—4 000 35 1 295 45 1 645 60 2 170
peste 4 000 33 1 400 43 1800 58 2 400

PENTRU GRUPA II DE MUNCĂ

Retribuția 
tarifară t 

— lei —

Pensia 
în procente 

de bază 
lin retribuția 

tarifară 
pentru 5 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia 
în procente 

din retribuția 
tarifară 
pentru 
15 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— lei —

Pensia 
in procente 

din retribuția 
tari fără 
pentru 
30 ani 

vechime

Cuantumul 
minim 

al pensiei 
— Ici —

pînă la 1 200 55 65 — 80 __
1 201—1 600 50 660 60 780 75 960
1 601—2 000 45 800 55 960 70 1 200
2 001—2 500 40 900 50 1 100 65 1 400
2 501—3 000 37 1 000 47 1 250 62 1 625
3 001—3 500 35 1 110 45 1 410 60 1 860
3 501—4 000 33 1 225 43 1 575 58 2 100
peste 4 000 31 1 320 41 1 720 56 2 320

, (2) Pentru vechimile cuprinse între 5 și 30 de ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrați.(3) Pentru fiecare an de vechime în muncă peste vechimea integrală se acordă un spor la pensie de 0,5 la sută din retribuția tarifară de calcul al pensiei.(4) Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate primesc pe lîngă pensie și o sumă fixă pentru îngrijire de 300 lei lunar.(5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85 la sută din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.
Art. 37. — (1) Persoanelor care îndeplinesc obligații militare și care au devenit invalide de gradul I sau II ca urmare a unor boli — altele decît cele pro

fesionale — li se acordă pensie fără a se cere condiția de vechime în muncă.(2) Pensia celor care la data convocării în vederea îndeplinirii obligațiilor militare erau încadrați cu contract de muncă se stabilește în condițiile prevăzute de art. 36. Celor care nu îndeplinesc condiția de vechime in muncă necesară pentru obținerea pensiei, precum și celor care nu erau încadrați în muncă li se acordă o pensie fixă de 455 lei pentru gradul I de invaliditate și 390 lei pentru gradul II de invaliditate.
Art. 38. — Dispozițiile referitoare la vechimea în muncă și retribuția tarifară de calcul, precum și la încadrarea sn grade de invaliditate și revizuire medicală se aplică și pensiilor pentru pierderea capacității de muncă din alte cauze decît accidente de muncă sau boli profesionale.

CAPITOLUL V
Pensia de urmaș

Art. 39. — (1) Pensia de urmaș se a- cordă copiilor și soției, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(2) Pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.
Art. 40. — Copiii au dreptul la pensie de urmaș pînă la vîrsta de 16 ani sau, dacă continuă studiile, pînă la terminarea acestora, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani.

(Continuare in pag. a IV-a)
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----------------------------- PROIECT --------

LEGE 
privind pensiile de asigurări 

sociale de stat 
și asistența socială

(Urmare din pag. a III-a)

Art. 41. — (1) Soția are drept la pensie de urmaș, pe tot timpul vieții, la împlinirea vîrstei de 55 ani, dacă a avut cel puțin 15 ani de căsătorie. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică, dar de cel puțin 10 ani, pensia se acordă proporțional cm anii de căsătorie.e asemenea, se acordă pensie ve tot timpul vieții, soției care wîrsta de 50 ani și care a la data decesului soțului, 4 copii, iar durata căsăto- cel puțin 10 ani.t are dreptul la pensie de ©lent de vîrstă și de durata c'impul cit este invalidă de 4; de asemenea, beneficia- '<ensie dacă nu este înca- la data decesului soțului re unul sau mai mulți i pînă la 6 ani.a care are dreptul la o îndeplinește condițiile pentru obținerea pen- a > soțul decedat poate din aceste pensii, uimește pensie de ur- a încadrarea sa în mult de 6 luni de j Ului, dacă nu înde-evăzute la art. 41. de tumul pensiei densii ndu-se ca bază dețti, dk onduc-
CAPITOLUL VIîcadrați sînt supu e de 6—1.> comisiile iperare a ntarea la .ispendarer ia urnyii med' ancă țîe u otriviv

rea șie asigura res- rilor legii pride pensionare, irecte a tuturor mente necesare esc drepturile la de asigurări so- de conducere co- icialiste se consti- li asigurări sociale, pensii și asigurări din 3—7 membri ou am “ „âfre un reprezentant . ../ ~e colectivă. Dinnzutri.’. entanți ai com-
lnz apOI m» ,A ~~ 'g£ -Jjy

se P° dor, nunul60 ani bi’-
ț.

vederea stabilirii
Com> ița c de către organele de co.■ctivă împreună cu comitetul sindicatului din unitați'fe socialiste.

Ari. 48. —(1) în pensiei, unitatea în care lucrează persoana în cauză întocmește dosarul de pensie, care trebuie să cuprindă carnetul de muncă cu înregistrările la zi, precum și orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se verifică de către comisia de pensii și asigurări sociale, care are obligația să semnaleze conducerii unității orice nereguli constatate. Unitatea poartă întreaga răspundere pentru exactitatea datelor pe care le conțin dosarul de pensie și fișa de pensionare.(2) în cazul cînd, din motive temeinice,, unele persoane nu au carnete de muncă, dovada activității depuse se poate face și cu acte care, potrivit normelor legale privind completarea carnetului de muncă, sînt valabile pentru confirmarea vechimii în muncă.(3) în cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezultă fracțiuni mai mari de 6 luni, acestea se întregesc la un an, iar cele mai mici se neglijează.(4) Timpul lucrat în străinătate se ia în considerare la stabilirea pensiei dacă s-a contribuit la asigurările sociale de stat ori dacă există reglementări în această privință în convențiile încheiate de Republica Socialistă România cu statele respective.
Art. 49 — (1) Unitățile sînt obligate să înainteze dosarul de pensie direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale cu cel puțin 90 de zile înainte

a) pensia susținătorului decedat, dacă acesta era pensionar ;b) pensia la care ar fi avut dreptul susținătorul, în condițiile legii, pentru munca depusă și limită de vîrstă sau pentru invaliditate.(2) Pensia de urmaș se stabilește în procente din pensia titularului, astfel : 50 la sută pentru un singur urmaș, 75 la sută pentru doi și 100 la sută pentru mai mulți urmași, cu drept la această pensie.
Art. 45 — în cazul copiilor orfani de ambii părinți, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește luîndu-se ca bază de calcul :a) pînă la trei copii, pensia cea mai avantajoasă a unui singur părinte ;b) pentru patru copii, pensia cea mai avantajoasă a unui părinte la care se adaugă jumătate din pensia celuilalt părinte ;c) pentru cinci și mai mulți copii, pensiile cumulate ale ambilor părinți.
Art. 46 — (1) Plata pensiei se suspendă pe timpul cît pensionarul urmaș este încadrat în muncă sau realizează venituri dintr-o activitate permanentă ca liber profesionist sau mic meseriaș cu atelier propriu. Plata pensiei se suspendă și atunci cînd soția urmașă s-a căsătorit.(2) Cînd unul dintre urmași pierde dreptul la pensie, ceilalți primesc în continuare partea de pensie ce li s-a cuvenit pînă la acea dată.

plata pensiilorde data la care urmează să aibă ’"■jc pensionarea pentru munca denîLa și limită de vîrstă.(2) La pensionarea de invaliditate, dosarul se depune în pel mult 30 zile de la primirea hotărîrii de încadrare în gradul I sau II de invaliditate, iar pentru urmași, în cel mult 30 zile de la data decesului susținătorului.(3) Dosarul de pensionare pentru invaliditate întocmit de către comisia de pensii și asigurări sociale din unitate trebuie să conțină în mod obligatoriu concluziile expertizei medicale, confirmate de medicul de întreprindere și spitalul din localitate.
Art. 50 — (1) In cel mult 30 de zile de la primirea dosarului de pensionare, direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale este obligată să verifice dacă dosarul conține toate datele necesare pentru stabilirea pensiei și să propună comisiei județene de pensii emiterea deciziei de pensionare.(2) în cazul pensionării pentru accident de muncă sau boală, dosarul se va depune în același termen Ia comisia județeană de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
Art. 51. — Pensiile se plătesc celor care la data cererii de pensionare erau încadrați în muncă de la data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia comisiei județene de pensii. Unitatea nu poate dispune încetarea activității persoanei care a cerut înscrierea la pensie decît după ce a primit decizia de pensionare.
Art. 52. — (1) Comisiile județene de pensii și a municipiului București se numesc, prin decizie, de către comitetul executiv al consiliului popular județean și al municipiului București, cu acordul Ministerului Muncii și Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România și au următoarea componență :Președinte : — un vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, după caz ;Membri : — un judecător desemnat de către președintele tribunalului județean sau al tribunalului piului București ;— directorul direcției pentru mele de muncă și ocrotiri— un membru al biroului consiliului județean al’ sindicatelor sau al municipiului București ;— cîte un reprezentant din cadrul organelor de 

munici-proble- sociale ;
ale direcțieiconducere

sanitare și organizațiilor de femei și de tineret, județene și ai municipiului București.(2) Comisiile județene de pensii emit deciziile de pensii pe baza propunerilor direcțiilor județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale sau ale comisiilor de expertiză medicală și de recuperare a capacității de muncă, după caz.(3) Comisiile județene de pensii examinează contestațiile împotriva hotă- rîrilor comisiilor de pensii și asigurări sociale din unități și a comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă.(4) împotriva deciziilor comisiilor de pensii se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrală de pensii.(5) Deciziile care nu au fost atacate în termen și deciziile Comisiei centrale de pensii sînt definitive.
Art. 53 — (1) în cadrul direcțiilor pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale, județene și a municipiului București funcționează comisii de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă alcătuite din 9—13 membri. Din comisii fac parte :— directorul direcției pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale sau înlocuitorul său ;— directorul direcției sanitare sau înlocuitorul său ;— reprezentanți ai organelor locale ale sindicatelor ;— reprezentante ale organizațiilor de femei ;— reprezentanți ai oamenilor muncii din unitățile socialiste ;— medici de specialitate.(2) Componența nominală a comisiei se aprobă prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, cu acordul Ministerului Muncii și Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
Art. 54 — Comisiile județene de expertiză și recuperare a capacității de muncă au următoarele atribuții principale :a) verifică temeinicia și legalitatea propunerilor comisiilor e pensii și asigurări sociale din întp tinderi privind încadrarea în gnraul de invaliditate ;b) propun comisiilor județene de pensii emiterea deciziilor de încadrare în gradul I sau II de invaliditate ;c) analizează propunerile de prelungire peste 90 de zile a concediilor medicale și avizează eliberarea certificatelor medicale pentru aceste concedii ;d) analizează periodic starea de sănătate a personalului muncitor din unitățile socialiste și propune măsurile necesare pentru eliminarea deficiențelor constatate ;e) îndrumă și controlează activitatea comisiilor de pensii și asigurări sociale din întreprinderi în problemele referitoare la expertiza și recuperarea capacității de muncă.
Art. 55 — (1) Comisia centrală de pensii funcționează la Ministerul Muncii, avînd următoarea componență : Președinte : — un adjunct al ministrului muncii ;Vicepreședinte : — un secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor ;Membri : — directorul general al Direcției generale de asigurări sociale și pensii din Ministerul MurfcfiV*— directorul Institutului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă ;— Cîte un reprezentant al Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății, Consiliului Central al U.G.S.R., Comitetului Central al U.T.C. și Consiliului Național al Femeilor, desemnați dintre membrii organelor de conducere ale acestor ministere și organizații.(2) Componența nominală a Comisiei centrale de pensii se stabilește prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.(3) Comisia centrală de -pensii este organ de apel și de control; în a- ceastă calitate, comisia judecă și hotărăște asupra cererilor de revizuire a deciziilor date de comisiile județene de pensii și a municipiului București și urmărește aplicarea corectă a legislației de pensii de către unitățile și organele

CAPITOLUL VII
Pensia suplimentară

Art. 64. — (1) Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualității între persoanele asigurate, care contribuie, în acest scop, cu 2 la sută din retribuția lor tarifară lunară.(2) Persoanele încadrate în muncă pot contribui benevol cu încă 2 la sută din retribuția tarifară lunară pentru pensia suplimentară. în acest caz, contribu

teritoriale de pensii ale asigurărilor sociale de stat.
Art. 56. — Modul de organizare și funcționare, atribuțiile și răspunderile Comisiei centrale de pensii, ale comisiilor județene de pensii, ale comisiilor de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, precum și ale comisiilor de pensii și asigurări sociale din unități se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
Art. 57. — Pensia se plătește personal titularului ori se depune la Casa de Economii și Consemnațiuni, la cererea și pe numele său. în cazul în care pensia nu poate fi înminată pensionarului, aceasta se depune la C.E.C. pe numele titularului.
Art. 58. — (1) Pensia de urmaș acordată, potrivit legii, copiilor nu poate fi folosită decît în scopul îngrijirii și educării lor, indiferent de calitatea persoanei care o încasează. Persoanele care au în îngrijire copii care beneficiază de pensie de urmași au obligația să justifice utilizarea sumelor încasate numai în scopul menționat.(2) Pensia de urmaș a copiilor care au fost încredințați unor instituții de o- crotire se depune la C.E.C., pe numele lor, după ce s-au achitat sumele datorate, potrivit legii, pentru întreținerea în acele instituții.
Art. 59. — (1) Plata pensiei și a celorlalte drepturi aferente încetează înce- pînd cu luna următoare aceleia în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-au fost acordate.(2) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, pentru luna în care a avut loc decesul, se plătesc membrilor de familie.
Art. 60. — (1) Plata pensiei și a celorlalte drepturi aferente se suspendă pe timpul cît pensionarul:a) execută o pedeapsă privativă de libertate ;b) are domiciliul stabilit pe teritoriul altei țări.(2) Pe timpul cît un pensionar de invaliditate de gradul I este internat în unități de asistență socială, se suspendă plata sumei acordate pentru îngrijire.(3) Suspendarea plății pensiei se face începînd cu luna următoare celei în care a intervenit cauza care a determinat suspendarea.
Art. 61. — (1) în cazul prevăzut la art. 60, alin. (1), lit. a., dacă hotărîrea de condamnare a fost desființată și cel în cauză a fost achitat, se vor plăti sumele pe durata suspendării, fără a depăși pensia pe 12 luni.(2) După executarea pedepsei sau în caz de grațiere ori de amnistie, plata pensiei se reia începînd cu luna următoare aceleia în care pensionarul a fost eliberat.
Art. 62. — (1) Pensionarii reîncadrați temporar au obligația ca, în termen de 15 zile de la încadrare, să comunice organului de pensii unitatea și data de la care lucrează și cuantumul retribuției. Aceeași obligație revine și unității în care sînt încadrați pensionarii.(2) Instanțele au obligația ca, in termen de 15 zile de la data condamnării pensionarului, să comunice această situație, în scris, organului de pensii respectiv.Art. 63. — (1) Persoanele care au lucrat în unitățile cooperatiste din agricultură și au o vechime în muncă în sectorul de stat de cel puțin 5 ani au dreptul la pensie de asigurări sociale de stat dacă perioada lucrată în cele două sectoare este mai mare de 10 ani.(2) De asemenea, persoanele care au lucrat în unitățile cooperației meșteșugărești sau în alte sectoare cu sisteme proprii de asigurări sociale și au o vechime în muncă în sectorul de stat de cel puțin 5 ani au dreptul la pensie de asigurări sociale de stat dacă perioada lucrată în aceste sectoare este mai mare de 10 ani.(3) Cuantumul pensiei pentru asigurări sociale de stat se stabilește corespunzător perioadei lucrate în sectorul de stat, iar pentru perioada lucrată în unitățile cooperatiste din agricultură sau în celelalte sectoare, pensia se calculează distinct în raport de vechimea în munca din aceste sectoare.

ția totală va fi de 4 la sută din retribuția tarifară. Cei care au contribuit benevol cu 4 la sută din retribuția tarifară beneficiază de o pensie suplimentară majorată potrivit prezentei legi.(3) Contribuția pentru pensia suplimentară se reține și se virează de către unități într-un cont special la Casa de Economii și Consemnațiuni, pentru 

care se acordă o dobîndă de 3 la sută anual.
Art. 65. — (1) Persoanele care au contribuit, în condițiile legii, la constituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază de această pensie de la dala încetării activității lor ca urmare a pensionării.(2) Pentru persoanele care au contribuit cu 2 la sută, pensia suplimentară se stabilește în procente din retribuția tarifară folosită la calcularea pensiei de asigurări sociale, după anii de contribuție, astfel :

Timpul % din retribuția
cît s-a contribuit tarifarăpeste 20 ani 12— 15 — 20 ani, inclusiv 10— 10 — 15 ani, inclusiv 8— 5 — 10 ani, inclusiv 5

Art. 66. — Persoanele care au contribuit în mod benevol cu încă 2 la sută și plătesc 4 la sută din retribuția tarifară lunară beneficiază de pensie suplimentară stabilită în procente din retribuția folosită la calcularea pensiei de asigurări sociale, după anii de contribuție, după cum urmează :
CAPITOLUL VIII

Asistența socială și alte drepturi 
de asigurări sociale

Art. 71. — (1) Persoanele încadrate în muncă au dreptul în caz de îmbolnăvire, în mod gratuit, la asistență medicală în spitale și ambulatorii, întreținere și medicamente pe timpul internării, în condițiile legii.(2) Pe perioada în care persoanele încadrate în muncă nu-și pot îndeplini o- bligațiile de muncă datorită îmbolnăvirii care necesită îngrijiri medicale, beneficiază de concedii medicale și indemnizații din fondurile de asigurări sociale de stat. (3) Oamenii muncii beneficiază de trimitere la tratament sau odihnă în stațiunile balneoclimatice.
Art. 72. — Femeile încadrate în muncă beneficiază de indemnizații din fondurile de asigurări sociale de stat în caz de maternitate sau pentru îngrijirea copilului bolnav.
Art. 73. — Persoanele încadrate în muncă care au suferit accidente sau au contractat boli care le-au produs vătămări grave organismului beneficiază de indemnizații pentru procurarea de proteze sau alte materiale sanitare.
Art. 74. — în caz de deces al persoanei încadrate în muncă sau al unui membru de familie se acordă ajutor de deces.
Art. 75 — Condițiile în care se acordă indemnizațiile din fondurile de asigurări sociale de stat și cuantumul acestora se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
Art. 76 — Persoanele incapabile de muncă, datorită vîrstei sau bolilor cronice, invalizii și deficienții de toate categoriile, lipsiți de mijloace proprii de existență și care nu au susținători legali, beneficiază în condițiile prevăzute de lege de ajutor social sau de îngrijire în insti

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 83 — Cererile în fața oricăror organe care au drept scop stabilirea unui drept la pensie, precum și toate actele procedurale în legătură cu acest drept, sînt scutite de orice fel de taxe de timbru.
Art. 84 — (1) Sumele plătite fără temei cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente se recuperează, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele rămase nerecuperate de pe urma pensionarilor decedați nu se mai urmăresc.(2) Recuperarea de la pensionari a sumelor plătite fără temei se face pe baza deciziei date de organele de pensie, care constituie titlu executoriu.
Art. 85 — Persoanele care, prin neres- pectarea dispozițiilor legale, determină plata unor pensii necuvenite sînt obligate la restituirea acestora, potrivit legii.
Art. 86 — La stabilirea pensiilor de asigurări sociale și a pensiei suplimentare, fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
Art. 87 — Pensiile stabilite pînă la data prezentei legi se mențin în continuare, atît timp cît sînt îndeplinite condițiile în baza cărora au fost acordate.
Art. 88 — (1) Pensionarii de invaliditate de orice grad care, potrivit dispozițiilor legale, sînt revizuibili medical,

Timpul 
cît s-a contribuit

% din retribuția 
tarifară— peste 25 ani 18— 20 — 25 ani, inclusiv 16— 15 — 20 ani, inclusiv 14— 10 —15 ani, inclusiv 12— 5 — 10 ani, inclusiv 8

Art. 67. — Persoanelor care au plătit contribuția pentru pensia suplimentară pe o perioadă de pînă la 5 ani li se restituie, la data pensionării, suma cu care au contribuit, la care se adaugă o dobîndă de 3 la sută.
Art. 68. — Pensia suplimentară se a- cordă urmașilor, în proporție de 50 la sută din cotele prevăzute pentru pensia de urmași de asigurări sociale.
Art. 69. — în cazul în care o persoană a plătit contribuția pentru pensia suplimentară la mai multe sectoare cu sisteme proprii de asigurări sociale și pensii, se iau în considerare toți anii de contribuție. în acest caz, sectorul care plătește pensia de asigurări sociale plătește și pensia suplimentară.
Art. 70. — Prevederile din prezenta lege referitoare la stabilirea și plata pensiilor, precum și la recalcularea dreptului de pensie sau suspendarea plății a- cesteia se aplică în mod corespunzător și pensiilor suplimentare.

tuțiile de ocrotire și asistență socială, precum și de alte forme de asistență socială.
Art. 77 — (1) Pensionarii și alte persoane în vîrstă sau bolnave care au posibilități materiale, dar au nevoie de îngrijire din partea altor persoane, beneficiază, de asemenea, de sprijin din partea statului prin instituțiile de ocrotire și asistență socială.(2) Cheltuielile de întreținere în instituțiile de ocrotire și asistență socială se acoperă, în condițiile stabilite prin lege, din pensie sau din contribuția soțului (soției), copiilor sau părinților, potrivit cu posibilitățile lor de plată.(3) Instituțiile de ocrotire și asistență socială vor crea condițiile necesare ca persoanele internate să poată desfășura o activitate utilă, potrivit capacității lor de muncă.
Art. 78 — în cazul minorilor cu deficiențe fizice sau intelectuale, statul organizează unități speciale de ocrotire și în- vățămînt, asigurînd condițiile necesare pentru pregătirea lor profesională și educarea acestora.
Art. 79 — Pensionarii și membrii lor de familie au dreptul, pe timpul internării în spital, la asistență medicală și medicamente, în mod gratuit.
Art. 80 — Pensionarii, precum și membrii lor de familie au dreptul la asistență medicală și medicamente, în condițiile legii, și pentru tratamentul ambulatoriu.
Art. 81 — Pensionarii beneficiază, în condițiile legii, de tratament în stațiunile balneoclimatice.
Art. 82 — în caz de deces al pensionarului sau al unui membru de familie se acordă, în aceleași condiții ca și pentru personalul muncitor, ajutor de deces.

existenți la data prezentei legi, vor fi reexaminați de către comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, la termenele stabilite, potrivit legii. (2) Persoanele care în urma revizuirii medicale urmează să fie reîncadrate în muncă își mențin dreptul la pensie numai pînă la încadrare, dar nu mai mult de 6 luni.
Art. 89 — Nevăzătorii primesc pensie integrală pentru munca depusă dacă au o vechime de cel puțin 15 ani bărbații și 10 ani femeile, la împlinirea vîrstei de 50 ani bărbații și 45 ani femeile. Acești pensionari primesc pensia în întregime și pe timpul cît sînt încadrați în muncă.
Art. 90 — Pe baza principiilor din prezenta lege, celelalte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurări sociale și pensii își vor elabora reglementări proprii.
Art. 91 — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă : Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară și H.C.M. nr. 252/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/1966, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de......................................
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Din analizele efectuate cu doi ani 

în urmă, la indicația Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R., rezultă că 33 
de cooperative agricole erau insufi
cient dezvoltate din punct de vedere 
economic. A fost întocmit un pro
gram privind măsurile care trebuie 
să conducă la creșterea producției și 
a veniturilor, la sporirea acumulări
lor și, pe această bază, a retribuirii 
muncii cooperatorilor. Rezultatele 
obținute justifică afirmația că, in 
județ, se conturează deja o expe
riență pozitivă in acțiunea de conso
lidare economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole mai puțin 
dezvoltate. Aceste rezultate au fost 
evidențiate și într-o recentă plenară, 
a comitetului județean de partid. In 
1976, față de media realizărilor din 
anii 1971—1975, producția globală a 
crescut cu 47 la sută, iar față de 
1975 — cu 98 la sută. Roadele 
procesului de consolidare se evi-f 
dențiază în continuare. în pri
mele luni ale acestui an. in coo
perativele agricole cuprinse in 
programul de redresare s-au realizat 

..efectivele planificate la bovine, oi și 
păsări. Mai multe din aceste coope
rative agricole — Armeni, Boian, 
Cristian, Nocrich. Orlat, Păuca, Șe- 
limbăr, Valea Viilor — au realizat si 
depășit producția globală în zooteh
nie. S-a îmbunătățit și activitatea 
economică-financiară în unitățile 
respective. Cheltuielile bănești și ma
teriale au fost reduse cu 1 833 000 
lei. Trebuie arătat, de altfel, că prin 
măsurile politice și organizatorice 
luate, avind ca obiectiv introducerea 
unui spirit gospodăresc în gestiona
rea fondurilor, pe ansamblul agricul
turii cooperatiste din județ, precum 
și in fiecare unitate în parte, veni
turile vor asigura acoperirea tot. mai 
mult a cheltuielilor de producție.

în acțiunea de consolidare a coo
perativelor agricole s-a pornit de la 
faptul că problemele creșterii pro
ducției, a veniturilor se rezolvă 

nemijlocit in unitățile agricole, în 
formațiile de muncă. Tocmai de 
aceea, organele și organizațiile de 
partid au acordat prioritate rezol
vării acelor probleme care favori- 
zează desfășurarea în cele mai bune 
condiții a procesului de producție. 
Or. pentru județul Sibiu cea mai 
importantă problemă o constituie 
numărul redus al populației ocupate

MECÂNI
o pirghie care trebuie mai bine folosită pentru redresarea 

activității cooperativelor insuficient dezvoltate

in agricultură, ceea ce determina 
greutăți in executarea la timp a lu
crărilor agricole, in perioadele de 
virf avînd de suferit, in primul rînd, 
calitatea acestora. Amintesc doar 
faptul că și in momentul de față 
cooperativele agricole dispun de 
165 00(1 hectare teren, din care 
83 600 hectare arabil, dar forța 
de muncă este reprezentată de 
numai 29 000 de oameni activi. 
Pornindu-se de la această constatare, 
în programul de măsuri aprobat de 
plenara comitetului județean de par
tid, un punct principal l-a constituit 
asigurarea condițiilor necesare ex
tinderii mecanizării în toate sectoa

rele de activitate. Urmărindu-se co
relarea planurilor S.M.A. cu cerințele 
de mecanizare a lucrărilor în coope
rativele agricole, s-a avut, totodată, 
în vedere îmbunătățirea dotării cu 
tractoare și mașini agricole a stațiu
nilor pentru mecanizarea agricultu
rii și organizarea formațiilor de me
canizatori și cooperatori care să lu
creze în acord global.

Cooperativele agricole au la dis
poziție peste 1 300 tractoare, 160 com
bine C-12. 200 prese de balotat paie, 
365 semănători pentru păioase, 200 
semănători pentru prășitoare și al
tele. Totodată, pentru a se asigura 
condiții necesare extinderii mecani
zării, consiliile intercooperatiste au 
acționat în vederea unei mai bune 
zonări a culturilor, extinzindu-se cele 
care, în condițiile județului, asigură 
recolte mari cu un consum redus de 
forță de muncă.

Dotarea stațiunilor de mecanizare 
cu tractoare și mașini agricole con
stituie primul pas pe calea mecani
zării și am putea spune, cel mai 

ușor. Mult mai dificilă este utiliza
rea rațională a acestor utilaje. Ac
țiunea de integrare a secțiilor S.M.A. 
în activitatea cooperativelor agricole 
dă rezultate bune : mecanizatorii 
cultivă integral cereale păioase pe o 
suprafață de peste 35 000 hectare, 
porumbul pe 2 400 hectare, iar pe 
alte 10 000 hectare cu porumb ei 
execută toate lucrările in afară de 

recoltat. Au fost constituite 226 echi
pe mixte de mecanizatori și coope
ratori, 123 echipe de mecanizatori 
care lucrează în acord ■■global. Comi
tetele comunale de partid, ocupîn- 
du-se de întreaga activitate econo
mică a comunei, urmăresc în mod 
deosebit ca mecanizatorii să devină 
efectiv, din toate punctele de vedere, 
un detașament de frunte al satului, 
oameni cu o înaltă pregătire profe
sională și politică. Se evidențiază în 
mod deosebit activitatea secțiilor 
S.M.A. de pe lingă cooperativele a- 
gricole Cristian, Șeica Mare, Armeni, 
Biertan. Acestea explică de altfel 
faptul că în tot mai multe coopera

tive agricole însămînțările, lucrările 
de întreținere a culturilor și recol
tare se execută în perioadele optime 
prevăzute de specialiști.

Extinderea mecanizării a permis 
și permite ca un însemnat număr de 
brațe de muncă să fie eliberate și 
să fie dirijate în zootehnie sau in 
activitățile industriale. Pe ansamblul 
județului, 12 cooperative agricole au 

fost profilate pe îngrășarea bovine
lor. iar alte 68 au fost specializate 
in creșterea vacilor. Cele 5 îngrășă- 
torii asigură creșterea și îngrășarea 
tuturor berbecuților din fermele coo
perativelor agricole. Mai trebuie a- 
mintit că din activitățile industriale 
și prestările de servicii s-au realizat 
anul trecut 29 milioane lei si se 
prevede ca in acest an rezultatele 
să fie superioare.

în plenarele comitetului județean 
de partid sau în ședințele de birou, 
in plenarele uniunii județene a 
C.A.P. se analizează periodic înde
plinirea programului de măsuri 
privind consolidarea cooperativelor 

agricole insuficient dezvoltate. în
deosebi în acest an, analizele respec
tive au evidențiat în ce măsură me
canizarea contribuie la reducerea 
cheltuielilor de producție, cum sînt 
gospodărite, in general, fondurile 
bănești, astfel îneît veniturile obți
nute să acopere cheltuielile. O ase
menea analiză pe primele 4 luni ale 
acestui an, prezentată in cadrul unei 
plenare a comitetului județean, a 
scos in evidență unele lucruri bune, 
dar și neajunsuri în ce privește acti
vitatea economico-financiară. Astfel, 
deși in sectorul vegetal cheltuielile 
au fost diminuate cu 2,5 milioane 
lei, unele cooperative agricole — 
Amnaș, Boian. Biertan, Răvășel — 
au depășit cheltuielile prevăzute in 
zootehnie. Cunoașterea acestor si
tuații face cu putință o intervenție 
operativă, atît din partea organelor 
de partid, cit și a celor de speciali
tate.

Deși au fost obținute rezultate 
bune in dezvoltarea cooperativelor 
agricole, concretizate in creșterea 
producției și' a veniturilor, există 
încă importante rezerve nefolosite, 
în unele cooperative se depășesc 
frecvent cheltuielile planificate, iar 
producțiile nu cresc pe măsura po
sibilităților. Sintem hotărîți ca, prin 
întărirea spiritului de ordine și dis
ciplină, să asigurăm folosirea mai 
bună a bazei tehnico-materiale și a 
forței de muncă din agricultură, ast
fel îneît toate lucrările să fie exe
cutate in timpul optim. în felul a- 
cesta, într-un viitor nu prea înde
părtat, cooperativele agricole insu
ficient dezvoltate se vor ridica la 
nivelul unităților fruntașe.

Ioan HARAS
secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R.,
președintele uniunii județene 
a cooperativelor agricole 
de producție

Materiale 
de construcții ușoare 

și rezistente
Combinatul de lianți din Cîmpu- 

lung produce pentru șantierele din 
țară, cît și pentru export materia
le de construcții cu rezistență spo
rită. Dintre acestea amintim ci
mentul B.S.S. folosit in construc
țiile industriale și rutiere masive 
și în componența căruia intră in
tr-o pondere ridicată clincherul, 
produs ce conferă cimentului res
pectiv un grad înalt de rezistentă. 
Cu bune rezultate se remarcă ci
mentul PZ, cu largă întrebuințare 
în toate genurile de construcții in
dustriale, agricole, la noile obiecti
ve sociai-culturale. Din materiile 
prime ce intră in componența ci
mentului și existente din abunden
tă in împrejurimile combinatului, 
cum sînt calcarul, argila, zgura, 
gipsul, rămîn cantități importante 
cărora colectivul de aici le-a găsit 
întrebuințări eficiente. Este vorba, 
în primul rînd, de fabricarea de 
granulit, produs ce intră ca agre
gat în componența betonului sau 
din care se fabrică blocuri ușoare 
de zidărie. Granulitul este folosit 
și singur, ca izolant în construc
țiile industriale. în cadrul secției 
de granulit se realizează din argilă 
panouri mari prefabricate folosite 
in toate tipurile de construcții, pre- 
zentînd și avantajul că sînt ușoare, 
cu izolație termică mare și cu preț 
de cost scăzut. în combinat a fost 
pusă în funcțiune și o instalație de 
concasare și sortare a calcarului ne
cesar in industria chimică, folosibil 
îndeosebi la producerea sodei. si in 
industria alimentară, la fabricarea 
zahărului. (Gh. Cîrstea).
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Bun venit tovarășului 
Gustav Husak

PRIMIRI IA CONSILIUL DE MINIȘTRI

(Urmare din pag. I)
La plenara din. aprilie 1969 a C.C. 

al P.C.C. se formează o nouă condu
cere a partidului ; Gustav Husak 
este ales prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Cel de-al XIV-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia, din mai 1971 —
care a elaborat programul dezvoltă
rii multilaterale în continuare a so
cietății socialiste cehoslovace — 11

Dind o înaltă prețuire prieteniei 
și colaborării frățești româno-ce- 
hoslovace, poporul nostru se 
bucură sincer pentru succesele 
realizate de poporul cehoslovac, 
sub conducerea P.C.C., în dezvol
tarea economică și socială a țării, 
în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce mun
cesc, dorindu-i noi și mari împli
niri în înfăptuirea programului ce
lui de-al XV-lea Congres al P.C.C. 
în toate domeniile construcției so
cialiste.

Relațiile de conlucrare priete
nească. de stimă și prețuire reci
procă dintre popoarele român și 
cehoslovac au rădăcini adinei în is
torie. in lupta dusă vreme înde
lungată pentru idealurile comune 
ale libertății, .pentru afirmarea fiin
ței naționale și progres social. A- 
ceste relații au fost puternic ci
mentate în marile bătălii purtate 
de ostașii români alături de Armata 
Roșie, care a dus pe umerii săi 
greul războiului, de partizanii cehi 
și slovaci, pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub dominația hitle- 
ristă.

în anii construcției socialiste, tra
diționalele legături de cooperare 
româno-cehoslovacă s-au ridicat pe 
o treaptă calitativ superioară, avind 
ca temelie principiile marxism-le- 
ninismului și solidarității interna
ționale, respectării independenței

Județul Suceava a îndeplinit planul semestrial
Răspunzînd cu fermitate comunistă 

înflăcăratelor chemări adresate între
gii națiuni de secretarul general 
al partidului, ■ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor economico-sociale, 
oamenii muncii din industria

țulus SUCEAVA raportează că, 
marți, 21 iunie, au îndeplinit planul 
producției globale industriale pe pri
mul semestru al anului 1977. în tim
pul cîștigat pînă la sfirșitul perioa-

Cum îndrumă organele locale SPORTUL DE MASĂ 

lăsînd statistica deoparte...
Activitatea sportivă de masă și de 

performantă — desfășurată în aso
ciațiile sportive din întreprinderi, 
instituții, școli și localități rurale in 
perioada anului 1976 și în lunile tre
cute din acest an — a constituit o- 
biectul dezbaterii intr-o plena
ră a Consiliului județean Buzău 
pentru educație fizică si sport.

Bineînțeles, cum era firesc și cum 
impunea însăși 
realitatea, atît ra
portul prezentat 
cu acest prilej, cit 
și intervențiile la 
discuții au evi
dențiat în primul 
rînd eforturile în
cununate de suc
ces întreprinse 
pentru intensifi
carea acțiunilor 
cu caracter de 
masă, in spiritul 
sarcinilor izvorîte din programul 
adoptat de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în noiem
brie 1976 cu privire la dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport. Este demn de subli
niat faptul că plenara nu a stăruit 
asupra cifrelor de întreceri și parti
cipări înregistrate pînă acum (lăsînd 
statistica deoparte — ceea ce nu în
seamnă o subestimare, înseamnă o 
înțelegere de fond, o analiză, temei
nică a conținutului și problematicii 
activității sportive), ci a dezbătut a- 
profundat deficiențele.

Referindu-se la practicarea exerci- 
tiilor fizice și sportului în întreprin
derile industriale și in instituții, unde 
în ultimii a.ni detașamentul de tineri 
a crescut considerabil, mai multi 
participanți la plenară au arătat că se 
acționează încă nesatisfăcător în unele 
unități. în scopul înviorării activității 
sportive în asemenea unități econo
mice este nevoie — după cum subli
nia Constantin Ghinescu. președinte
le consiliului județean al sindicatelor 
— de o mai bună colaborare a facto
rilor cu atribuții in domeniul edu
cației fizice și sportului la nivelul 
fiecărei unități, în sensul de a se 
ocupa direct de introducerea și ex
tinderea gimnasticii la locul de mun
că, intensificarea acțiunilor turistice 
și atragerea mai activă a tinerelor 
muncitoare în activitatea sportivă de 
masă. în acest sens, rolul hotărîtor 
îl au atît organizațiile de masă și ob
ștești, cit și asociațiile sportive. Da
toria asociațiilor — sublinia prof. Ion 
Balea — este de a înlătura din orga
nizarea manifestărilor o anume tentă 
festivistă, muțind centrul de greutate 
al activității sportive (al întrecerilor 
sau acțiunilor necompetiționale) in 
secții, sectoare, ateliere, schimburi, 
clase si școli. în cercuri sportive. In 
acest cadru este necesară o progra
mare mai atentă a manifestărilor pe 

însemnări pe marginea 
plenarei Consiliului 

județean Buzău 
pentru educație fizică 

și sport

alege pe Gustav Husak secretar ge
neral al C.C. al P.C.C. Congresul al 
XV-lea al P.C.C. a apreciat perioa
da care s-a scurs ca etapa celor mal 
mari succese in edificarea socialis
mului, dezvoltând în continuare pro
gramul construirii societății socialis
te dezvoltate.

în anii înfăptuirii liniei congrese
lor XIV și XV ale partidului, oa
menii muncii din Cehoslovacia, sub 
conducerea partidului, au obținut 

și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, ega
lității în drepturi, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovără
șești. Progresele rapide obținute de 
cele două țări în dezvoltarea eco
nomică, creșterea neîntreruptă a 
potențialului lor industrial, tehnic 
și științific creează posibilități spo
rite pentru o tot mai amplă dez
voltare și diversificare a colaboră
rii dintre România și Cehoslovacia. 
Ilustrativ în acest sens este faptul 
că în actualul cincinal volumul 
schimburilor de mărfuri urmează 
să crească cu peste 50 la sută fată 
de perioada de cinci ani prece
dentă, paralel cu ponderea tot mai 
mare a formelor modeme, cu efici
entă ridicată de colaborare — coo
perarea și specializarea în produc
ție. ca și cooperarea pe plan teh- 
nico-științific.

Ca state socialiste unite prin te
lurile comune ale făuririi noii orîn- 
duiri, România și Cehoslovacia 
conlucrează activ și în sfera rela
țiilor internaționale. ambele țări 
fiind profund interesate în conso
lidarea păcii pe continentul nostru 
si în întreaga lume. în dezvoltarea 
amplă a colaborării și înțelegerii pe 
arena mondială.

Cursul pozitiv al raporturilor 
româno-cehoslovace are un puter
nic suport în legăturile de solida
ritate si colaborare existente între 

dei se va realiza în plus o producție 
globală industrială în valoare de pes
te 290 milioane lei, concretizată în 
importante bunuri materiale.

Ânurițînd acest succes intr-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, comitetul 
județean de partid arată, totodată, că 
s-au luat toate măsurile pentru ter
minarea cit mai grabnică si în cele 
mai bune condiții a lucrărilor de 
întreținere a culturilor, precum si 
pentru buna desfășurare a campaniei 
de vară.

toate terenurile și bazele 'existente, 
astfel incit acestea să poată fi folo
site nu numai de către proprietarii 
lor. ci și de un public cit mai larg.

Abordînd unele aspecte privind ac
tivitatea sportivă la sate, Menelaș 
Drăgostin, președintele consiliului 
pentru educație fizică si sport din 
comuna Ziduri, a criticat pe cei 
care nu se angajează cu toată res

ponsabilitatea în 
lărgirea caracte
rului de masă al 
acțiunilor sporti
ve, invocînd drept 
scuză a dezintere
sului lor insufici
ența terenurilor și 
bazelor sportive. 
Folosindu-se re
sursele locale, prin 
atragerea tinere
tului la acțiuni vo- 
luntar-patriotice și 

cu sprijinul factorilor de răspundere de 
la nivelul fiecărei localități, în cele 
7 sate ale comunei Ziduri au fost a- 
menajate baze sportive simple, unele 
modernizate, în incinta cărora prac
tică atletismul, fotbalul, voleiul, 
handbalul și alte jocuri peste 1 000 
de tineri și vîrstnici. Nu s-ar putea 
proceda la fel și in alte comune ?

Tovarășul Tudor Postelnicu, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, apreciind faptul că. in con
sens cu impetuoasa dezvoltare eco
nomică și socială a localităților, miș
carea sportivă de masă a înregistrat 
rezultate meritorii, a subliniat totoda
tă că. printr-o folosire judicioasă a 
resurselor locale și cu ajutorul Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică si Spoit, a fost mărită si moder
nizată baza materială necesară des
fășurării unor acțiuni de largă cu
prindere. De aceea, obligația tuturor 
organizațiilor și instituțiilor cu atri
buții în acest domeniu este de a-și 
intensifica preocupările în vederea 
dezvoltării mai puternice a sportului 
de masă — principală sursă de creș
tere și formare a talentelor pentru 
sportul de performanță.

...Dezbătînd intr-un pronunțat spi
rit constructiv problemele de azi și 
de mime ale sportului, facto
rii cu răspunderi directe în acest 
sens și-au clarificat bine ce au de 
făcut. Este necesar ca, în lumina in
dicațiilor date de partid in acest do
meniu, de acum inainte să se acțio
neze cu mai mult interes și cu mai 
multă eficientă pentru larga popu
larizare și buna organizare a tutu
ror acțiunilor sportive, pentru înde
plinirea întocmai a propriilor măsuri 
adoptate de recenta plenară a 
C.J.E.F.S. Buzău. Acesta este esen
țialul !

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteii" 

succese elocvente în toate sectoarele 
construcției socialiste.

în mai 1975, Gustav Husak este 
ales președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Pentru activitatea sa politică și de 
stat, pOntru marile sale merite în 
construirea societății socialiste a 
fost distins cu numeroase ordine și 
distincții cehoslovace și străine, prin
tre care două titluri de Erou al 
R. S. Cehoslovace.

Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, de 
o deosebită însemnătate dovedin- 
du-se în acest sens contactele ne
mijlocite. schimburile de vizite în
tre reprezentanții partidelor si sta
telor noastre.

Ca momente de cea mai înaltă 
semnificație s-au înscris in proce
sul adîncirii raporturilor dintre cele 
două țări, partide și popoare întâl
nirile și convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceausescu si Gustav 
Husak. înțelegerile intervenite cu 
aceste prilejuri desehizînd noi 
perspective pentru conlucrarea rod
nică româno-cehoslovacă.

Actuala vizită a tovarășului Gus
tav Husak la București în fruntea 
unei delegații de partid si de stat, 
convorbirile la nivel înalt care vor 
avea loc cu acest prilej vor con
duce. fără îndoială, la o dezvoltare 
mai puternică a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.C., dintre cele două 
popoare, dintre România si Ceho
slovacia. la intensificarea conlucră
rii lor în folosul ambelor state si 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului. păcii si securității pe glob.

Nutrind profunde sentimente de 
stimă si prietenie fată de ponorul 
cehoslovac prieten, poporul român 
întâmpină Pe înaltul oaspete cu 
urarea tradițională „Bun venit pe 
pămintul României socialiste !“

vremea
Vizita ministrului afacerilor externe 

al Iranului
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 iunie. In țară : Vremea va con
tinua să se răcească, mai ales la înce
putul intervalului și va fi în general in
stabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări 
mai accentuate în estul și nordul țării, 
unde vor cădea ploi locale. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 17 și 27 grade, Pe alocuri, condiții 
de grindină. în București : vremea va fi 
ușor instabilă, cu cerul schimbător, fa
vorabil averselor de ploaie, după-amia- 
za. Vînt potrivit. Temperatura în scăde
re ușoară.

Un ferment al
într-una din ședințele sale, bi

roul comitetului județean de par
tid Bacău a analizat modul in 
care își desfășoară activitatea consi
liile comunale pentru educație fizică 
și sport. Concluzia a fost că, deși 
constituite de puțină vreme, aceste 
organisme de conducere a activității 
sportive în mediul sătesc își înde
plinesc. în linii generale, misiunea 
contribuind la 
înviorarea mișcă
rii sportive din 
județ.

în multe locali
tăți — la Tamaș, 
Hemeiusi. Oituz, 
Dărmănești. Podu 
Turcului — se ob
servă o preocu
pare mai intensă 
pentru organiza
rea unor acțiuni 
sportive perma
nente, cu caracter de masă, pentru în
tărirea muncii de propagandă si asigu
rarea bazei materiale necesare. Ca ur
mare, în județ au fost organizate nu
meroase întreceri sportive în cadrul 
„Daciadei", s-au declanșat întreceri 
dotate cu „Cupa tineretului" la atle
tism, tenis de masă, volei, handbal, 
turism. O atenție deosebită au acor- 
dat-o noile consilii și organizării cam
pionatelor școlare.

Inițiative lăudabile au apărut și în 
munca de propagandă sportivă. In 
acest sens, în comunele Berești, Bis
trița, Mînăstirea Cașin. Negri. Ta
maș au fost organizate „colțuri" ale 
sportivilor ; totodată, la locurile cele 
mai vizibile au fost afișate foto
montaje, programe lunare ale activi
tăților sportive, precum și grafice cu 
rezultatele celor mai buni sportivi 
din localitate.

Firește, pe lingă succesele,amintite 
au fost relevate și o seamă de ne-

Cîteva învățăminte reieșite 
dintr-o analiză făcută 

la Bacău, privind activitatea 
CONSILIILOR COMUNALE 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
In jurul orei 10,00. Transmisiune directă: 

Ceremonia sosirii delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă germană
17,05 Moștenire pentru viitor — Mihai 

Eminescu
17,50 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
18,00 Din țările socialiste
18,10 Tragerea Pronoexpres
18.20 Telecronica pentru pionieri
18,40 Forum cetățenesc

Marți după-amiază. tovarășul 
Gheorghe Oprea, vieeprim-ministru 
al guvernului, a primit pe dr. Najeh 
Mohammed Khaleel. ministrul in
dustriei si mineralelor din Irak, care 
face o vizită în tara noastră.

în aceeași zi. ministrul industriei 
și mineralelor din Irak a fost primit 
de tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. A participat 
Bujor Almășan. ministru secretar de

Sesiunea Comisiei interguvernamentale consultative 
in problemele relațiilor economice si tehnico-stiintifice 

dintre România si
în perioada 17—21 iunie au avut 

loc, la București, lucrările celei de-a 
VII-a sesiuni a Comisiei interguver- 
namentale consultative în problemele 
relațiilor economice și tehnico-știin- 
țifice dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană.

Delegația economică guvernamen
tală a țării noastre a fost condusă de 
tovarășul Paul Niculescu, vieeprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisie, iar dele
gația economică guvernamentală a 
R.P.D. Coreene de tovarășul Kong 
Jin Tae, vicepremier al Consiliului 
Administrativ, președintele părții co
reene în comisie.

în cadrul lucrărilor a fost exami
nată activitatea de colaborare și co
operare economică și tehnico-știin- 
țifică desfășurată în perioada de la 
sesiunea precedentă a comisiei, rele- 
vîndu-se că. în spiritul înțelegerilor 
convenite intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, relațiile 
economice dintre România și R.P.D. 
Coreeană se dezvoltă continuu, in 
interesul reciproc al celor două țări 
și popoare.

în baza rezultatelor obținute pînă 
acum și a analizei posibilităților e- 
xistente, în timpul sesiunii au fost 
stabilite măsurile necesare pentru

Marți au început în Capitală con
vorbirile dintre George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, si Abbas 
Aii Khalatbari, ministrul de externe 
al Iranului, aflat în vizită oficială în 
țara noastră.

La convorbiri au luat parte Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, si Comei Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Au luat parte, de aseme-

sportului sătesc
ajunsuri. Spre exemplu, l.â'Ubi'băsta, 
Valea Seacă, Bîrsănești, Buciumi și 
Gîrleni, terenurile destinate activită
ților sportive sînt lăsate în paragină.

De asemenea, cu timiditate se ac
ționează încă în unele comune pen
tru trecerea normelor din cadrul 
complexului polisportiv „Sport și să
nătate".

Pentru îmbunătățirea continuă a 
activității sporti
ve de la sate, bi
roul comitetului 
județean de par
tid a stabilit să 
se treacă de în
dată la consolida
rea organizatori
că a tuturor con
siliilor comunale 
pentru educație 
fizică și sport, în 
vederea cuprin
derii în aceste or

ganisme a unor cadre corespun
zătoare, oameni cunoscători și pa
sionați de sport, care să se a- 
chite exemplar de îndeplinirea sar
cinilor ce le. revin. în același timp, 
membrii birojtlui și ai consiliului ju
dețean pentru educație fizică și sport, 
activul obștesc al acestuia au fost re
partizați să ajute consiliile comu
nale la definitivarea programelor de 
perspectivă pînă în 1980 și la buna 
desfășurare a activității sportive. S-a 
prevăzut, de asemenea, ca în fiecare 
comună să fie amenajate terenuri de 
sport, iar în trei centre comunale să 
fie construite baze sportive model.

Există, deci, temeiuri că în urma 
aplicării întocmai a acestor măsuri, 
va fi înviorată simțitor activitatea 
sportivă de masă- în satele băcăuane.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

19,10 Democrația economică în acțiune.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori" : Katherine Hepburn și Pe
ter O’Toole. „Leul în iarnă". Pre
mieră pe țară.

22,00 Meridiane culturale
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL II

20,00 Agenda culturală a Capitalei
20.30 Pagini de umor
20,55 Sub semnul zilelor noastre. Docu

mentar, producție a televiziunii din 
Praga

21,15 Telex
21.20 Bijuterii muzicale. In program : 

- Simfonia a IX-a „Din lumea nouă“
de Antonin Dvorak

22,00 Orizont tehnico-științilic 

stat la Ministerul Comerțului Exte
rior si Cooperării Economice Inter
naționale.

în cadrul întrevederilor au fost 
abordate aspecte ale extinderii și di
versificării cooperării dintre Repu
blica Socialistă România si Repu
blica îrak în diferite sectoare ale 
economiei.

A fost prezent Abdullah Suleiman 
Al-Khidair, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

(Agerpres)

R.P.D. Coreeană
finalizarea acțiunilor de colaborare 
și cooperare economică în domeniile 
construcțiilor de mașini, materialelor 
de construcții și in alte domenii de 
interes comun.

O atenție deosebită a fost acor
dată dezvoltării in continuare a 
schimburilor de mărfuri, convenin- 
du-se măsuri pentru lărgirea și di
versificarea acestora, atât în anul 
1977, cit și în perioada pînă în 1980.

La încheierea lucrărilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, tovarășii Paul Niculescu și 
Kong Jin Tae au semnat Protocolul 
celei de-a VII-a sesiuni a comisiei.

Cu același prilej, Ion Roman, vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și Kim 
Zong Bam, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini al R.P.D. 
Coreene, au semnat Protocolul se
siunii a Vl-a a Subcomisiei de cola
borare tehnico-științifică dintre cele 
două țări.

A fost de față Pak Zung Guc. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

★
în cursul zilei de marți, delegația 

economică guvernamentală a R.P.D. 
Coreene a părăsit Capitala.

(Agerpres)

nea, Jafar Nadim, adjunct al mi
nistrului de externe pentru proble
me internaționale si economice, și 
Aii Reza Bahrami, ambasadorul Ira
nului la București.

Au fost abordate probleme ale dez
voltării multilaterale a relațiilor prie
tenești și de colaborare româno-ira- 
niene, în conformitate cu înțelegerile 
stabilite cu prilejul intilnirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, în domeniile economic, 
cultura] și turistic. - S-a efectuat, tot
odată, un schimb de vederi cu pri
vire la unele probleme internaționale 
actuale.

★
Ministrul iranian, a avut, de ase

menea. o întrevedere cu Ion Pățan, 
vieeprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale.

Au fost examinate probleme pri- 
vind dezvoltarea si diversificarea 
cooperării economice dintre Româ
nia si Iran.

★
în cursul aceleiași zile, oaspetele 

a depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

★
Seara. George Macovescu a oferit 

un dineu în onoarea oaspetelui. în 
timpul dineului, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, miniștrii 
afacerilor externe ai României și ira
nului au toastat pentru dezvoltarea 
bunelor relații de prietenie româno- 
iraniene, în sănătatea președintelui 
Nițolae Ceaușescu și a maiestății sale 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, marți dimineața, schimbul 
instrumentelor de ratificare a Acor
dului pe termen lung de colaborare 
economică și cooperare industrială și 
tehnică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Elenă, semnat 
la Atena la 29 martie 1976.

Schimbul a fost efectuat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Dimitri A. Papada- 
kis. ambasadorul Republicii Elene la 
București.

★
Directorul executiv al Fondului 

Monetar Internațional (F.M.I.), H.O. 
Ruding, și-a încheiat vizita de lucru 
întreprinsă în țara noastră. Oaspetele 
a avut întrevederi cu tovarășii Ion 
Pățan, vieeprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Gheorghe Radulescu, vieeprim- 
ministru al guvernului. De aseme
nea, a avut întilniri de lucru la con
ducerea Ministerului Finanțelor, Băn
cii Naționale. Băncii Române de Co
merț Exterior și Băncii de Investiții.

★
Franco Spisani, directorul Centru

lui superior de logică și științe com
parate de la Bologna, care face o vi
zită în țara noastră la invitația Fron
tului Unității Socialiste, a fost primit 
marți de tovarășa Tamara Dobrin. 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, cor
dială.

în aceeași zi, oaspetele a vizitat A- 
cademia de științe sociale și politice, 
unde a avut o convorbire cu tovară
șul Mihnea Gheorghiu, președintele 
academiei, și s-a întâlnit cu membri 
ai conducerii secției de filozofie și 
logică.

P. C. DIN MAREA BRITANIE ;

Ample dezbateri pe marginea 
proiectului de program 

„Calea britanică spre socialism"
După publicarea noii variante a proiectului de program al Partidului 

Comunist din Marea Britanie, intitulat „CALEA BRITANICA SPRE 
SOCIALISM",*  care urmează să fie aprobat de viitorul Congres national 
al partidului, ce se va tine la Londra in luna noiembrie a.c., in organi
zațiile de partid și — fapt inedit — in alte cercuri ale vieții poltticb- 
sociale au început ample dezbateri pe această temă. Documentul a 
fost distribuit mișcării muncitorești, sindicale și progresiste din Marea 
Britanie „ca bază pentru largi discuții", suscitind un puternic interes.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac —
19.30, (sala mică) : Părinți teribili
— 19.30.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(la Ateneul Român) : Integrala 
cvartetelor de coarde de Beetho
ven, în interpretarea cvartetului 
Academica al Conservatorului „C. 
Porumbescu“ — 20.
• Opera Română : Flautul ferme
cat — 19.
• Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : Hotel Zodia gemenilor
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema) : E 
nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română“ : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Univer- 
sal-club, Șoseaua Vergului nr. 14) : 
Sinziana și Pepelea — 19,30.

Ziarul „MORNING STAR" publică numeroase luări de poziție pe 
marginea proiectului de program din partea comuniștilor, ca și din 
partea unor membri ai partidului laburist, ai sindicatelor, ai diferitelor 
organizații obștești sau a unor simpli cetățeni fără apartenență politică.

în intervențiile multor participanți 
se evidențiază unele „particularități 
ale situației din Anglia", țară in care 
„șapte la sută din populație stăpî- 
nește 84 la sută din întreaga bogăție 
și unde funcționează 800 000 între
prinderi nemonopoliste. care anga
jează 39 la sută din totalul forței de 
muncă" „Este necesar — scrie Geor
ge Matthews, membru al Comitetu
lui Politic al P.C. din Marea Britanie
— ca să se realizeze a largă alianță 
democratică, cuprinzind majoritatea 
poporului. Iar proiectul de program 
reprezintă o largă platformă în acest 
sens".

într-o scrisoare semnată de David 
J. John se citează ca exemplu schim
bările petrecute în ultimii 15 ani in 
Marea Britanie și în special la Lon
dra. în perioada respectivă — scrie el
— ..o jumătate de milion de locuri de 
muncă au dispărut". Pentru a subli
nia declinul economic accentuat din 
capitală, autorul arată că „intre 1966 
și 1975 industria manufacturieră a 
pierdut 34 la sută din capacitățile 
existente. în timp ce pe plan national 
pierderea respectivă a fost doar de 5 
la sută". Autorul se declară de acord 
cu programul cuprinzător de națio
nalizări. cu celelalte măsuri de re
dresare propuse de P.C. din Marea 
Britanie.

O altă scrisoare, semnată de Ho
race Green, din Blackpool, se referă 
Ia rolul teoriei socialismului științi
fic în lupta pentru socialism, eviden
țiind necesitatea aplicării adevăru
rilor generale ale învățăturii mar- 
xist-leniniste la particularitățile con
crete din Marea Britanie. „Acceptând 
marxism-leninismul ca un ghid în 
acțiune și nu ca o dogmă, analizând 
schimbările petrecute de cînd au trăit 
Marx. Engels si Lenin, trebuie să 
facem fată problemelor care ne con
fruntă, să elaborăm propria noastră 
strategie și politică — scrie autorul. 
Trăim intr-o lume în care socialismul 
se dezvoltă, iar capitalismul se gă
sește în criză. Trebuie să pornim de 
la situația existentă azi în Anglia și 
nu de Ia situația pe care noi am fi 
dorit-o. Proiectul «Calea britanică» 
nu înseamnă ultimul cuvînt. iar dis
cuțiile ne marginea șa ajută să-l îm
bunătățim. Revoluționarii de birou 
pot să dezbată teoria în izolare. Dar 
pentru a schimba lurhea este nevoie 
să schimbăm oamenii, si aceasta în
seamnă să-i atragem la acțiune".

Legătura între sarcinile pe plan 
național și internațional este tema

cinema
• Vacanță la Jakobsfeld : CEN
TRAL — 9,15; 11,45; 14,15; 16,45;
19.15.
• Locotenentul Mc Q în acțiune : 
PATRIA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20. 
FESTIVAL — 8.30; 10,45, 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45. FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15. GRADINA 
CAPITOL — 20,15. PARC HOTEL
— 20.15.
• Gloria nu cîntă : TIMPURI NOI:
— 9; 11.15 13,30; 15,45; 18; 20.15. 
BUCEGI — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
• Pușca veche : MELODIA — 9;
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.30. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. VICTORIA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Potopul (seriile I-II) : GRIVIȚA
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Potopul (seriile III-IV) : EFO
RIE — 9; 12,30; 16; 19,15.
o Program de desene animate — 
9. Benji — 11,15: 13; 14,45; 16,30;
18,15; 20,30 : DOINA.
• Cuibul salamandrelor : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Operațiunea „Petrol**  : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30. LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13;
15; 17; 19; 21, MODERN — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20,45, (la grădină)
— 20,15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20,15.
• Pintea : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : LIRA — 15,30; 
18,20.
• Sfirșitul legendei : FLOREASCA
— 9; 11; 13: 15.30; 18; 20. LIRA — 
9; 11,15; 13,30, (la grădină) — 20,15.
• Dick Turpin : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20.15.
• Veronica se întoarce : FLAMU
RA — 9.
• Scrooge — 9,45; 11.45, Animalele
— 14, Femeia în lună — 16,15, La 
revedere, prietene — 18.30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Evadare din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala de 
festivități a clubului Dinamo) —
— 16: 18; 20.
• Mușcă și fugi : BUZEȘTI — 9: 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,15; (la gră
dină) — 20.30. GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cartea junglei : FERENTARI — 
9.30; 11.30; 13.30; 15,30.
• Astă seară dansăm în familie — 
FERENTARI — 17.30; 19.30. 

articolului semnat de B.D. James, 
din organizația Kingston. Surrey. 
„Un partid comunist și, in mod deo
sebit. programul său trebuie să aibă 
un caracter național — spupe el. 
Fără să fie adine implantat în ma
sele populare, fără să vorbească în
tr-o limbă care este ințeleasă de ele 
și fără să se preocupe de problemele 
care interesează cu adevărat masele, 
partidul nu poate fi capabil să-și 
îndeplinească prima sa sarcină in- 
ternationaiistă — respectiv înfăp
tuirea socialismului in propria (ară.
Internaționalismul își pierde orice 
semnificație dacă partidul nu este 
în măsură să unească toate forțele 
naționale în lupta pentru socialism. 
Astăzi, P.C. din Marea Britanie dis- 
nune de un Droiect de program pri
vind sarcinile naționale si interna
ționaliste, care prevede ca un prin
cipiu fundamental autonomia parti
dului, cu strategia sa proprie si cu 
conceptul său propriu referitor la 
aplicarea învățăturii marxist-leni- 
niste la condițiile țării noastre. De 
aceea este important să luptăm pen
tru adoptarea, de către Congres, a 
programului".

„Trebuie să fie înțeles faptul că 
socialismul nu va putea fi realizat 
doar discutând despre el — scrie 
George Taylor (membru al organiza
ției de partid din Manchester). Este 
necesar ca teoria să fie tradusă în 
viață. Pentru aceasta trebuie acțio
nat intens. Trebuie să depunem toate 
eforturile pentru a fi siguri că politi
ca Dromovată de partidul comunist 
va deveni o realitate".

G. Rogers din Londra „salută pro
iectul de program al partidului", 
considerînd că „este un program 
bun. de natură să unească forțele de 
stînga din Anglia pentru înfăptuirea 
unei largi alianțe democratice împo
triva monopolurilor capitaliste. Pen
tru intensificarea luptei este necesar 
să clădim un partid comunist și o 
ligă a tineretului comunist mai pu
ternice".

Iar Jack Woddis, membru al Comi
tetului Politic, conchide în interven
ția sa: „în Anglia există forțele in 
stare să ducă tara pe un drum nou. 
Este sarcina de onoare a comuniști
lor de a realiza acțiunea unită si 
convergentă a acestor forțe".

♦) Un text rezumat al proiectului 
de program a fost publicat în „Scîn- 
teia" nr. 10 729, din 17 februarie a.c.

• Cinci detectivi la miezul nopții : 
COTROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
• Șatra : VIITORUL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Oaspeți de seară : PACEA — 16; 
18; 20.
G Diavolii din Spartivento : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20 15. * *
• Orfana : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Un orășel în Texas : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, (la 
grădină) — 20,15. TOMIS — 8.45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, (la gră
dină) — 20,30.
• B.D. în alertă : COSMOS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ora spectacolului : MIORIȚA — 
9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20, ARTA
— 9; 11,15; 13,30, (la grădină) —
20,30, GRADINA MOȘILOR — 20.30.
• Cercul magic î ARTA — 15,45; 
18; 20.
• Beethoven — file de viață : 
POPULAR — 20,15.
• Școala tinerilor căsătoriți : 
POPULAR — 15,30; 18.
© Călătoriile lui Gulliver : FLA- 
CARA — 9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20. (la grădină) — 20,30, GRADINA 
BUCEGI — 20,30.
• Ziua sacrificiului : GRADINA 
FESTIVAL — 20.15, GRADINA TI
TAN — 20,30.
• Cadavre de lux : GRADINA U- 
NIREA — 20,30.

teatre

• DIN ENERGIE TER
MICĂ, ENERGIE ELEC
TRICĂ. De la Laboratorul na
țional al S.U.A. din Chicago a 
fost adus pe calea aerului un 
sistem magnetic superconductor 
care va fi instalat la Institutul 
de temperaturi înalte de la 
Moscova al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. Sistemul va func
ționa în tandem cu generatorul 
magneto-hidrodinamic capabil să 
transforme direct energia ter
mică in energie electrică. In 
felul acesta, specialiștii sovietici 
și cei americani au posibilitatea 
de a-și uni eforturile in stu
dierea transformării magneto-

hidrodinamice a energiei, deoa
rece instalația de care dispune 
institutul moscovit este deocam
dată singura din lume de acest 
fel. Rezultatele obținute prin 
experiențe vor fi puse la dispo
ziția oamenilor de știință din 
ambele țări.

• CEL MAI POLUAT 
RIU DIN LUME _  după a-
precierea revistei ..Spiegel" — 
este considerat rîul Wupper din 
R.F.G. De-a lungul acestui riu. 
care are lungimea de 157 km, 

,sint situate peste 2 000 de între
prinderi industriale și localități 
cu o populație depășind 1 000 000 
persoane. S-a calculat că în

Wupper se deversează anual cir
ca 100 milioane metri cubi de 
diferite reziduuri industriale și 
menajere.

• MECANISMELE IM- 
BĂTRINIRII. La Vichy, în 
Franța, s-a desfășurat, din ini
țiativa „Institutului vieții", un 
congres internațional pe tema 
„îmbătrînirea — o sfidare la a- 
dresa științei și politicii sociale". 
Una din concluziile majore ale 
dezbaterilor este aceea că ome
nirea se află în ajunul unor 
descoperiri esențiale asupra me
canismelor îmbătrînirii la nive
lul celular. înțelegerea mai bună

TM? TTrr’TKTT’YVMYJUJ& JrlXilr JL U 11 IN JL/JbJNl
a acestor mecanisme va însem
na un pas hotărîtor în tratarea 
cu succes a maladiilor vascu
lare și a cancerului, ceea ce va 
face posibil ca viata popu
lației i.ntr-o tară cum este 
Franța să sporească cu 19 ani. 
O altă concluzie este aceea a 
rolului nefast al fumatului in 
ce privește mortalitatea. S-a 
arătat că in Statele Unite, de 
pildă, 41 la sută din decesele 
înregistrate în 1972 s-au datorat, 
în mod cert, unor maladii cauza
te de abuzul de tutun.

• MUZEU AL MODEI 
LA PARIS. Oricît ar părea de 
ciudat. Parisul, considerat de 
multi capitala mondială a 
modei, nu avea un muzeu al 
costumului. Această lacună va 
fi acum înlăturată prin deschi
derea. cu începere din ianuarie 
viitor, a unui muzeu al modei, 
între timp. în așteptarea acestui 
eveniment. în capitala Franței a 
fost inaugurată o mare retro
spectivă -a modei din perioada 
postbelică 1945—1977, considera
tă ca una din perioadele cele

mai fertile ale modei franceze 
și. în general, ale modei mon
diale.

• TEAMA DE MI
CROBI a determinat o mamă 
să-și țină închise în casă cele 
două fiice cea mai mare parte 
a timpului de Ia naștere și 
pînă în prezent. Este vorba de 
doamna Kolb, din Donndorf 
(R.F.G.), și fiicele sale. acum 
în vîrstă de 19 și 12 ani. A tre
buit să intervină poliția, deoa
rece mama a amenințat că se 
va sinucide dacă cineva va in
tra în casă. în cele din urmă 
tinerele au fost „eliberate", iar 
mama a fost internată intr-un 
spital de boli nervoase.

• SPRE RENTABILIZA
REA ENERGIEI EOLIENE, 
în apropiere de localitatea Kal- 
kungen a intrat în funcțiune 
prima centrală electrică eoliană 
de capacitate mai. mare din 
Suedia. Rotorul este instalat . ie 
un turn Înalt de 25 metri. La o 
viteză a vîntului de zece metri 
pe secundă, generatorul atinge 
o putere de 50 kWh. Centrala 
este folosită ca stație pilot. 
Deși energia electrică realizată 
astfel este încă destul de scum
pă. specialiștii suedezi speră s-o 
facă rentabilă prin intrarea în 
funcțiune a unor instalații și 
mai mari (cu o capacitate de 
aproximativ'Un megawat).

• PROGRAM MON
DIAL DE OPRIRE A 
ÎNAINTĂRII DEȘERTURI- 
LOR. La inițiativa O.N.U, la 
Nairobi va avea loc, între 29 
august și 9 septembrie 1977, o 
conferință dedicată combaterii 
înaintării zonelor de deșert in 
întreaga lume. Vor fi prezentate 
studii și rapoarte privind aspec
tele climatice, ecologice, sociale 
și tehnologice ale problemei. 
Programul definitiv va fi elabo
rat sub egida Consiliului de ad
ministrație al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.).



SCINTElA — miercuri 22 iunie 1977PAGINA 6

VARȘOVIA

Lucrările celei de-a XXXI-a
sesiuni a C. A. E. R.

Intilnirea pregătitoare de la Belgrad
fn dezbatere — probleme ale ordinii de zi a reuniunii repre
zentanților statelor participante la Conferința pentru secu

ritate și cooperare in Europa,

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 
Varșovia au început marți dimineața 
lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, la care participă delegații 
din țările membre — R. P, Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă. Republica Cuba, 
R. D. Germană. R. P. Mongolă. R. P. 
Polonă, Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară. U.R.S.S. — precum 
și o delegație din R.S.F. Iugoslavia.

în calitate de observatori, la lu
crări iau parte si delegații din R. P. 
Angola. R.P.D. Coreeană. R.D.P. 
Laos, R. S. Vietnam.

Delegația țării noastre este condusă 
de tovarășul Manea Mănescu. pri
mul ministru al guvernului.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, președintele sesiunii. Condu
cătorii delegațiilor participante au 
rostit scurte alocuțiuni in legătură 
cu sărbătorirea celei de-a 60-a ani

Rezolvarea problemei agroalimentare—obiectiv major 
al noii ordini economice internaționale

. V 1

Intervenția reprezentantului român la sesiunea ministerială 
a Consiliului Mondial al Alimentației

MANILA 21 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul celei de-a treia 
sesiuni ministeriale a Consiliului 
Mondial al Alimentației. care se 
desfășoară la Manila, Filip Tomu- 
lescu. ambasadorul României în Fi- 
lipine, șeful delegației române, care 
participă la dezbateri în calitate de 
observator, a subliniat că unul din
tre obiectivele majore ale noii or
dini economice internaționale trebu
ie să-l constituie rezolvarea proble
mei agroalimentare cu care sînt con
fruntate în primul rind tarile in 
curs de dezvoltare. El a relevat că, în 
opinia guvernului român, eforturile 
trebuie să se concentreze în prezent 
asupra modalităților de sporire sub
stanțială a producției agroalimenta
re. in primul rind în țările în curs 
de dezvoltare, ceea ce ar constitui 
un factor hotărîtor pentru soluționa
rea problemei alimentare mondiale,

Rezultate pozitive ale colaborării 
dintre România și P.N.U.D.

GENEVA 21 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul dezbaterilor asu
pra raportului directorului general 
al P.N.U.D. pe anul 1976, la cea de-a 
XXIV-a sesiune a Consiliului de ad
ministrație al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare, repre
zentantul țării noastre s-a referit la 
colaborarea dintre România și 
P.N.U.D. atît in 1976. cit și în peri
oada 1972—1976. El a relevat efici
ența acestei colaborări, bunele re
zultate obținute in realizarea in 
România a uhor importante proiecte 
cu sprijinul'P.N.UID.. printre ’ care 
dezvoltarea Institutului pentru cer
cetări privind creșterea plantelor și 
semințelor de la Fundulea și dezvol
tarea Centrului pentru pregătirea 
cadrelor în știința conducerii (CE- 
PECA).

în continuare, vorbitorul a arătat 
că România, ca țară în curs de dez
voltare, înțelege să beneficieze în 
continuare de cooperarea cu P.N.U.D. 
și să contribuie, totodată, in măsura 
posibilităților sale, la sprijinirea e- 
forturilor celorlalte țări în curs de 
dezvoltare pentru progresul lor eco
nomic și social. în acest context, a 
fost reafirmată dorința României de 
a participa la realizarea de proiecte 
P.N.U.D. în alte țări în curs de dez
voltare, în domenii în care dispune

„Edificarea securității Europene impune înaltă responsabilitate, 
contribuția constructivă a tuturor statelor continentului"

participanților la lucrările întîlnirii pregătitoare 
general-europene de la Belgrad

Ancheta „Scmteii“ în rîndul 
a reuniunii

înscriindu-se în cadrul marilor evenimente ale actualității inter
naționale, intilnirea pregătitoare a reuniunii general-europfene de la 
Belgrad polarizează atenția opiniei publice de pe continent și de 
pe alte meridiane ale globului, prin semnificația majoră a misiunii 
ce i-a fost încredințată in bazo Actului final de la Helsinki.

in legătură cu problemele esențiale de care depinde buna pregă
tire a reuniunii propriu-zise, ce urmează să aibă loc in toamna aces
tui an, am adresat șefilor de delegații die unor țări participante la 
intilnire următoarele întrebări:

CUM POT FI APRECIATE PERSPECTIVELE ÎNTÎLNIRII DE 
LA BELGRAD?

CE MASURI SE IMPUN PENTRU TRANSPUNEREA ÎN VIAȚA 
A ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI, PENTRU DEZVOLTAREA 
PROCESULUI DE DESTINDERE Șl ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII 
EUROPENE ?
Consemnăm mai jos primele răspunsuri.

„împărtășim viziunea 

creatoare și dinamică 
a României"

MILORAD PEȘICI, șeful delegației 
Iugoslaviei :

Debutul întîlnirii noastre este 
încurajator. Sintem conștienți de ne
cesitatea ca negocierile să se desfă
șoare fără oolemici. într-un climat 
favorabil. Succesul reuniunii de la 
Belgrad va depinde de toți pârtiei- 
panții si. în consecință. împărtășim 
o responsabilitate comună, atît în ce 
privește progresele, cît și eventualele 
dificultăți.

Procesul început la Helsinki tre
buie impulsionat atît prin eforturile 
fiecărei țări în parte, cît și pe plan 
bilateral si multilateral. Reuniunea 
de La Belgrad trebuie să examineze 
ceea ce s-a întreprins din Actul fi
nal. dar totodată, mai ales, de a sta
bili măsuri de consolidare a proce
sului destinderii. Dat fiind că acest 
nroces trebuie să fie universal, este 
normal ca activitatea îndreptată spre 
dezvoltarea lui să nu fie considerată 
ca o activitate de bloc. întrucit par

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. S-a trecut apoi la 
dezbaterea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi : raportul Comitetului 
Executiv cu privire la activitatea 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc între sesiunile a XXX-a și 
a XXXI-a ; raportul cu privire la 
elaborarea proiectelor programelor 
speciale de colaborare pe termen 
lung a țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniile combustibililor, ener
giei si materiilor prime, dezvoltării 
industriei construcțiilor de mașini, 
agriculturii si industriei alimentare ; 
dezvoltarea colaborării tehnico-știin- 
tifice a țărilor membre ale C.A.E.R. : 
stadiul îndeplinirii acordurilor co
merciale de lungă durată pe 1976— 
1980 ; programul desfășurării lucră
rilor privind coordonarea planurilor 
economice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe 1981—1985.

Luorările sesiunii continuă.

inclusiv pentru instituirea unui sis
tem de securitate alimentară pe plan 
internațional.

Vorbitorul a subliniat rolul pe 
care cooperarea internațională poa
te și trebuie să-l joace în înfăptui
rea obiectivului menționat, relevînd 
totodată că organizațiile internațio
nale sînt chemate să-și aducă o 
contribuție sporită la realizarea unei 
cooperări de substanță între țări.

Evidențiind importanta pe care 
cooperarea dintre țările în curs de 
dezvoltare trebuie să o aibă în pro
cesul de soluționare a problemelor 
alimentației mondiale, șeful delega
ției române a relevat că România 
este gata să găzduiască o reuniune 
de specialitate a țărilor în curs de 
dezvoltare in scopul adoptării de 
măsuri practice destinate dezvoltării 
producției agroalimentare in țările 
respective.

de experiență. EI a arătat că ar pu
tea fi utilizate în același timp. în fo
losul acestor țări, rezultatele poziti
ve obținute în realizarea unor pro
iecte executate în România cu spri
jinul P.N.U.D. Reprezentantul ro
mân a menționat că CEPECA poate 
oferi un bun exemplu în această di
recție. el puțind primi bursieri 
P.N.U.D. în cadrul unor programe 
de cooperare pentru pregătirea de 
cadre din țările în curs de dezvol-
tare.

Agenda apropiatei reuniuni 
la nivel înalt a „celor nouă"

LUXEMBURG 21 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai celor nouă 
țări membre ale C.E.E. (Comunitatea 
economică vest-europeană) s-au în
trunit marți la Luxemburg pentru a 
pregăti reuniunea la nivel înalt a ță
rilor Pieței comune, care va avea loc 
la Londra in zilele de 29 și 30 iunie.

După cum relevă agenția France 
Presse. principalele probleme care 

ticipăm la reuniune ca ștate indivi
duale. egale in drepturi si suverane.

Referitor la problematica reuniunii, 
considerăm ca foarte importantă și 
necesară examinarea măsurilor ce se 
impun pentru solutionarea aspectelor 
militare ale securității, care se află 
cu mult. în urmă față de voința po
litică exprimată de state privind pro
movarea destinderii — iar aceasta 
riscă să amenințe destinderea însăși. 
Si în celelalte probleme — ale coo
perării economice si tehnico-științi- 
fice. culturale, urmările conferinței — 
există un vast cîmp de cooperare 
pentru transpunerea în fapt a Actu
lui final. în interesul democratizării 
relațiilor interstatale, al păcii și secu
rității nu numai în Europa, ci și pe 
alte continente.

în ce privește Iugoslavia, facem to
tul pentru a contribui la progresul 
cauzei securității si cooperării. Aș 
dori să subliniez că. în acest sens, 
avem puncte de vedere relativ foar
te apropiate cu România socialistă, 
împărtășim poziția României privind 
necesitatea de a se aborda în mod 
creator și dinamic prevederile Actu
lui final. într-adevăr, el nu trebuie 
copiat mecanic, ci trebuie aprofundat 
și dezvoltat, potrivit mandatului încre
dințat de șefii de state și de guverne.

BELGRAD 21 (Trimisul special A- 
gerpres transmite). La centrul con
greselor „Sava“ din. capitala iugosla
vă au continuat lucrările întîlnirii 
pregătitoare a reuniunii reprezentan
ților statelor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa.

Ședința de lucru de marți, desfășu
rată, potrivit principiului rotației, sub 
președinția reprezentantului țării 
noastre, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a fost consacrată continuării 
dezbaterii pe marginea ordinii de zi 
a reuniunii propriu-zise, programată 
pentru toamna acestui an.

Conferința O.N.U. asupra dreptului mării
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— La Conferința O.N.U. asupra drep
tului mării continuă dezbaterile re
feritoare la instituțiile ce urmează a 
fi create în vederea exploatării și 
valorificării resurselor minerale ale 
zonei internaționale a teritoriilor sub
marine.

Luînd cuvîntul. reprezentantul 
României s-a pronunțat pentru so
luționarea tuturor problemelor in
stituționale din domeniul terito
riilor submarine în lumina cerin
țelor democratizării relațiilor inter
naționale. Țara noastră apreciază că

agențiile de presă transmit:
Guvern comunist în sta

tul indian Bengal. Calcutta, 
capitala statului indian Bengal, a fost 
instalat marți noul guvern local în 
frunte cu Jyoti Basu. lider al Parti
dului Comunist din India (marxist), 
în urma victoriei obținute în alege
rile de săptămîna trecută de către 
Frontul de stingă, condus de P.C. din 
India (marxist). Adresîndu-se ziariș
tilor după prima reuniune a cabi
netului. Jyoti Basu a arătat că se 
va consacra soluționării celor mai 
urgente probleme care se pun in 
fata maselor. El a anunțat că gu
vernul său va elibera toți deținuții 
politici din Bengal.

Noul guvern turc. După ce 
prșședintele Turciei. Fahri Korut'iirk, 
a acceptat lista noului cabinet, pri
mul ministru Biilent Ecevit a făcut 
cunoscută componenta echipei sale 
ministeriale. Astfel. Orhan Eyuboglu 
(secretar general al P.R.P.) și Turan 
Gunes dețin posturile de vicepremieri 
ai guvernului. Ministerul de Externe 
a fost încredințat lui Gunduz Okcun. 
Ministerul Apărării lui Hasan Esat 
îsik. iar cel de interne lui Ncedet 
Ugur.

vor fi discutate cu ocazia acestei reu
niuni vor fi relațiile țărilor vest-eu- 
ronene cu statele lumii a treia, după 
dialogul Nord-Sud de la Paris, lăr
girea cadrului C.E.E. prin primirea a 
trei noi țări (Grecia. Portugalia și 
Spania) si situația economică si so
cială. Convorbirile se vor referi, de 
asemenea, la politica comunitară în 
problema pescuitului.

„Este necesară 
înfăptuirea tuturor 

prevederilor 
Actului final"

F. CESKA. șeful delegației Aus
triei :

Intilnirea pregătitoare de la Bel
grad. prima reuniune paneuropeană 
după încheierea Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa, a 
luat un start bun. Toate delegațiile 
si-au exprimat dorința de a contri
bui la succesul ei si își manifestă 
voința de a acționa in spirit de coo
perare.

Cea mai bună cale de a continua 
procesul initiat la Helsinki este de 
a îndrepta toate eforturile spre tra
ducerea în viată a tuturor prevede
rilor Actului final. Sînt convins că 
un schimb sincer de vederi asupra 
măsurilor necesare pentru aplicarea 
acestor prevederi si dezvoltarea pro
cesului de destindere în viitor va 
contribui în mod efectiv la atingerea 
acestui tel. în ce o privește. Austria 
are in vedere să aducă o contribuție 
activă în această direcție.

„Cunoaștem și apreciem 
propunerile României"
E. RAJAKOSKI. șeful delegației 

Finlandei :
Impresiile noastre sînt dintre cele 

mai bune. Se știe că. în perioada 
premergătoare deschiderii reuniunii, 
s-a resimțit o anumită tensiune in 
climatul politic european. Este un 
lucru pozitiv că statele participante 
au abordat cu multă responsabilitate 
si voință politică sarcinile complexe 
ce au fost încredințate acestei întîl- 
niri. Putem, de aceea, să ne expri
măm optimismul cu privire la per
spectivele reuniunii general-euro
pene.

Din majoritatea luărilor de cuvint 
a rezultat preocuparea țărilor parti
cipante de a elabora o ordine de zi 
cit mai completă, care să permită 
atît efectuarea unui bilanț al aplicării 
principiilor și înțelegerilor adoptate 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare, cit și examinarea și a- 
doptarea de noi măsuri și propuneri 
pentru întărirea securității și dezvol
tarea cooperării pe continent. In ace
lași timp, a fost subliniată necesita
tea de a se lua hotăriri corespunză
toare privind modalitățile continuării 
conlucrării multilaterale dintre țările 
participante.

normele elaborate de conferință tre
buie să instituie un asemenea meca
nism internațional care să garanteze 
participarea tuturor statelor la ela
borarea soluțiilor, la procesul com
plex de exploatare a resurselor, pre
cum și la împărțirea beneficiilor. 
Veriga principală trebuie să o consti
tuie adunarea tuturor statelor, con
siliul, precum și celelalte organisme, 
asigurîndu-se aplicarea cu consec
vență a principiilor reprezentării 
geografice echitabile a tuturor sta
telor, mari, mici și mijlocii, rotației 
membrilor aleși.

La Pekin a sosit vizita 
de prietenie o delegație din Zim
babwe condusă de Robert Mugabe, 
secretar general al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.). lider 
al Frontului Patriotic Zimbabwe. De
legația din Zimbabwe a avut convor
biri cu Huan Hua. ministrul afaceri
lor externe, informează agenția China 
Nouă.

Cancelarul federal al 
Austriei Bruno Kreisky, l-a pri
mit. la Viena. pe Herbert Weiz. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul științei și tehnicii al R.D. 
Germane. Cu acest prilej, a fost ex
primată satisfacția față de evoluția 
pozitivă a raporturilor dintre Austria 
și R.D.G. Cele două părți au declarat 
că apreciază eforturile reciproce în 
direcția stimulării procesului de des
tindere în Europa drept o contribuție 
constructivă la înfăptuirea Actului 
final de la Helsinki ca un tot unitar.

Congresul mondial de 
electrotehnică, la care partici~ 
pă peste 2 500 de oameni de știintă 
și specialiști din 40 de țări, s-a des
chis la Palatul Congreselor din Krem
lin. Din România ia parte, o delegație 
condusă de Alexandru Nectila, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

Comunicat.în urma unei reu- 
niuni comune a guvernului cipriot 
si a Consiliului national, din care 
fac parte șefii principalelor parti
de politice din Cipru, desfășurată 
sub președinția arhiepiscopului Maka
rios. la Nicosia a fost dat publicității 
un comunicat comun în care se res
pinge orice concesie care „ar nune în 
pericol viitorul statului cipriot sau 
unitatea sa“.

Actul final a stabilit un cadru larg 
de acțiune. în spiritul prevederilor 
sale vor putea fi întreprinse noi mă
suri concrete. Cunoaștem în acest 
sens și apreciem propunerile pe care 
le-a făcut România — în special cu 
privire la încheierea unui tratat ge
neral european de nerecurgere la 
forță — in dorința de a contribui la 
înfăptuirea obiectivelor securității 
europene.

„Posibilități de acțiune - 
. intr-un larg evantai"

JAQUES LAURENT, șeful delega
ției Belgiei :

Sintem satisfăcițli că reuniunea a 
debutat în spiritul recomandărilor 
Actului final. într-o atmosferă bună, 
de conlucrare pozitivă. Țara mea. ca 

■ si toate celelalte state participante, 
speră că negocierile ne vor conduce 
spre aplicarea efectivă în viață a 
Actului final, la aprofundarea legă
turilor si cooperării intre state.

Căile de urmat pentru a continua 
procesul amorsat la Helsinki sînt 
stabilite în Actul final. Există un 
larg evantai de posibilități. Ele tre
buie examinate si puse în aplicare, 
potrivit cerințelor destinderii, ale 
securității si cooperării pe continent.

„Prioritate 
problemelor esențiale"

PAN DE SORALUCE. șeful dele
gației Spaniei :

Intilnirea multilaterală de la Bel
grad a început sub bune auspicii. O 
primă dovadă o constituie rapidita
tea cu care s-a trecut Ia chestiunile 
de fond ce privesc pregătirea reuniu
nii din toamnă. As dori să-mi ex
prim satisfacția. în acest context, 
pentru audienta pe care a avut-o 
propunerea prezentată de Spania — 
si împărtășită cu căldură de Româ
nia si alte țări — de a acorda prio
ritate absolută definirii problematicii 
ordinii de zi a reuniunii general- 

Manifestări consacrate 

aniversării centenarului 

Independenței României 
în orașul belgian Charleroi s-a 

deschis expoziția ..România 1977“. Cu 
acest prilej. Jacques Guyaux, publi
cist. președinte de onoare al Asocia
ției generale a presei belgiene, a ținut 
conferința intitulată ..România, anul 
100“. în care a prezentat istoria, arta 
si cultura poporului român de-a 
lungul veacurilor, evidențiind in mod 
deosebit dezvoltarea României în cei 
peste 30 de ani de la eliberare. De 
asemenea, el a subliniat rolul Româ
niei în viata politică internațională 
si contribuția remarcabilă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la in
staurarea unei noi ordini politice și 
economice internaționale.

Despre semnificația evenimentului 
si a relațiilor politice, economice și 
culturale dintre România si Belgia 
au vorbit Lucien Harmegnies. per
sonalitate politică de frunte a Parti
dului Socialist, primar al orașului 
Charleroi, precum si J. Pierre De- 
macq. vicepreședinte al consiliului 
municipal.

în sala bibliotecii din Luxemburg 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
consacrate centenarului, organizată 
de Ministerul luxemburghez al Cultu
rii si ambasada tării noastre. Despre 
însemnătatea evenimentului au vor
bit Robert Krieps. ministrul educa
ției si afacerilor culturale al Luxem
burgului, și Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României.

Au participat personalități ale vie
ții politice, economice si culturale 
luxemburgheze, conducerea Asocia
ției Luxemburg—România, ambasa
dori si alți membri ai corpului di
plomatic.

Congresul Uniunilor pro
fesionale din Albania <u p A > 
s-a deschis în localitatea Korea. La 
lucrări participă Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, alți conducători de 
partid și de stat albanezi. în cadrul 
primei ședințe. Rita Marko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, pre
ședintele . Consiliului Central al 
U.P.A., a prezentat „Raportul asupra 
activității Consiliului Central al 
U.P.A. și sarcinile uniunilor profe
sionale pentru aplicarea hotărîrilor 
celui de-al VIT-lea Congres al 
P.M.A.".

GtOVă. Aproximativ 80 000 de 
medici italieni au început marți o 
grevă de trei zile pe scară națională.

Dezmințire. statul Ma-’or Ge_ 
neral al forțelor armate turcești a 
dezmințit informațiile potrivit cărora 
bazele americane din Turcia vor con
tinua să funcționeze, in pofida hotă- 
ririi de închidere a lor. adoptată in 
urmă cu doi ani. după embargoul a- 
sUpra vînzărilor de arme americane 
către Turcia.

în Papua Noua Guinee au 
început primele alegeri parlamenta
re după obținerea independenței ță
rii. La vot participă 1.5 milioane 
membri ai corpului electoral.

Capriciile vremii. ° pioaie 
torențială a provocat moartea a trei 
persoane în Asturia (Spania). Si ju
mătatea de nord a continentului su
feră de pe urma ploilor abundente și 
a gravelor inundații. în Franța, cerul 
este acoperit și temperaturile sînt. in 
general, foarte scăzute, apropiindu-se 
de recordul de frig stabilit în 1886.

europene — respectiv, aspectelor e- 
sentiale ale securității și cooperării 
— si abia ulterior să discutăm as
pectele tehnico-organizatorice. cum 
ar fi data, durata si modalitățile de 
desfășurare.

Avem un cadru de acțiune foarte 
clar stabilit prin Actul final de la 
Helsinki. Desigur. în ^primul rînd, 
fiecare stat în parte poate si trebuie 
•să acționeze pentru traducerea în 
viată a prevederilor acestui docu
ment. Am în vedere atît. sfera poli
ticii interne, prin măsuri de ordin 
economic, social, politic — iar exem
plul Spaniei, aflată azi într-un am
plu proces de transformări, este eloc
vent — cît și in sfera relațiilor in
ternaționale. în al doilea rînd. exis
tă largi posibilități de acțiune pe 
olan bilateral si multilateral pentru 
întărirea securității si dezvoltarea 
liberă a cooperării.

în mod special vreau să relev că 
noi acordăm o mare importantă și 
situației din Mediterană. fiind con
vinși că o securitate trainică, de du
rată. in Europa nu este posibilă fără 
instaurarea păcii si securității în re
giunea mediteraneană.

„Un debut constructiv"
O. BENLER. șeful delegației Tur

ciei :
Avem satisfacția de a constata că 

reuniunea de la Belgrad a debutat 
in condiții excelente. într-o atmosfe
ră constructivă, de înțelegere, carac
terizată prin voința de cooperare.

în ce privește căile de aplicare a 
angajamentelor asumate la cel mai 
înalt nivel, ele sint stabilite în în
suși Actul final. Țările participante 
si-au exprimat hot.ărîrea de a conti
nua procesul multilateral amorsat la 
Conferința general-europeană. Ne 
revine misiunea de a examina aceste 
căi și modalități cu atenție și înaită 
responsabilitate, pentru a realiza o 
apropiere a punctelor de vedere și a 
conveni asupra unor măsuri accep
tabile tuturor statelor participante.

Dumitru ȚINU
Belgrad

PARIS

CONVORBIRILE FRANCO - SOVIETICE LA NIVEL ÎNALT
PARIS 21 (Agerpres). — Marți, la 

Rambouillet . au continuat convorbi
rile intre Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. și președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. cei doi interlocutori au a- 
bordat probleme ale securității euro
pene în lumina îndeplinirii Actului 
final de la Helsinki. Cu acest prilej,

Conferința Internaționala a Muncii
In centrul atenției — rolul colaborării 

in dezvoltarea economică

GENEVA. — în cadrul celei de-a 
LXIII-a Conferințe Internaționale a 
Muncii, care se desfășoară la Gene
va. s-au încheiat dezbaterile genera
le. O atentie deosebită a fost acor
dată. în intervențiile participanților, 
rolului colaborării tehnice în realiza
rea programelor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale, precum si în so
lutionarea problemelor cu caracter 
social-economic legate de aceste pro
grame.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC. — Președintele Siriei, 

Hafez Al-Assad. a primit pe preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.). Yasser Arafat, și pe 
Faruk Kaddumi. membru al Comite
tului Executiv al O.E.P.. președintele 
Departamentului politic al O.E.P. Po
trivit agenției A.P.. Kaddumi a pre
cizat că. in cursul convorbirilor, 
Yasser Arafat a prezentat președin
telui sirian punctul de vedere al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei asupra evoluției situației din 
Orientul Apropiat. în special asupra 
situației palestinenilor.

BEIRUT. — Președintele Libanului. 
Elias Sarkis, l-a primit pe președin
tele Fondului Arab de Dezvoltare E- 
conomică și Socială. Saeb El Jaroudi, 
aflat într-o vizită la Beirut. Jaroudi a 
avut convorbiri cu o serie de oficia
lități libaneze în legătură cu contri
buția Fondului Arab de Dezvoltare 
Economică si Socială la lucrările de 
reconstrucție ce vor fi efectuate in 
Liban.

CONFERINȚA DE LA LISABONA

0 puternică manifestare a solidarității 
cu lupta de eliberare națională 

a popoarelor din Africa australă
La Lisabona s-au încheiat lucră

rile Conferinței mondiale împotriva 
apartheidului, rasismului si colonia
lismului în Africa australă — ma
nifestare care a reunit reprezentanți 
din 68 de state ale lumii, lideri 
ai mișcărilor naționale din sudul 
continentului african si delegați ai 
unor organizații internaționale. Con
ferința de la Lisabona —- ca și re
centele reuniuni internaționale de la 
Maputo. Luanda si Lusaka — a dat 
expresie cererii popoarelor lumii 
de a se întreprinde acțiuni hotărîte 
în sprijinul luptei pe care o duc 
mișcările de eliberare din Republica 
Sud-Africană. Namibia. Rhodesia 
pentru abolirea politicii de asuprire 
rasistă si respectarea drepturilor 
populației africane din aceste țări de 
a fi libere și stănine pe soarta lor.

Conferința a adoptat o rezoluție ge
nerală care exprimă sprijinul partici- 
panților pentru lupta mișcărilor de 
eliberare din Namibia si Zimbabwe 
și. totodată, condamnă țările care co
laborează din punct de vedere mili
tar cu regimurile minoritare din A- 
frica australă.

Pe lingă rezoluția generală, confe
rința a aprobat alte șapte rezoluții, 
in care se cere Consiliului de Secu
ritate adoptarea de măsuri eficace 
pentru a impune sancțiuni firmelor 
străine care fac investiții în Africa 
de Sud ; se cere tuturor guvernelor 
să ia măsuri prin care să oblige so
cietățile transnaționale să se retragă 
din R.S.A. : de asemenea, se cere ca 
O.N.U. să acționeze pentru ca em
bargoul asupra livrărilor de arme 
Africii de Sud să devină efectiv ; 
este condamnată cooperarea nuclea
ră a unor state occidentale cu Africa 
de Sud.

Conferința mondială a hotărit. de 
asemenea, constituirea unui birou 
permanent, care va funcționa ia 
Lisabona.

în spiritul politicii sale principiale 
de solidaritate activă cu lupta po
poarelor din Africa pentru cistigarea 
și consolidarea independentei lor 
naționale. România socialistă a 
participat activ la lucrările conferin
ței de la Lisabona. Sentimentelor în
tregului nostru popor, poziției consec
vente a partidului și statului nostru 
le-a dat glas MESAJUL ADRESAT 
CONFERINȚEI DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. mesai in 
care se sublinia : „Condamnind cu 
fermitate politica tic apartheid si de 
discriminare rasială, care reprezintă 
o sfidare la adresa umanității, o 
încălcare flagrantă a Cartei O.N.U.. a 
celor mai elementare drepturi ale 
omului si constituie un grav pericol 
pentru pacea si securitatea interna
țională. România socialistă se pro
nunță in mod hotărit si acționează 
consecvent în sprijinul luptei popu
lației din Africa de Sud pentru liber
tate si democrație, pentru realizarea 
dreptului său sacru la o viată liberă 
și demnă, de sine stătătoare".

Așa cum este cunoscut, poporul 
român, care timp de secole a dus o 
luptă plină de sacrificii pentru do- 
bîndirea libertății si independentei 
Patriei, a sprijinit si sprijină în mod 
statornic lupta tuturor popoarelor 
pentru apărarea ființei naționa
le. împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru eliberare națională și socială. 
România a acordat si acordă între
gul sprijin — politic, diplomatic, 
moral si material — mișcărilor de 
eliberare națională din Africa. Un rol 
deosebit au avut în această privință 

s-a subliniat că cele două țări sînt 
gata să acționeze pentru traducerea 
in viată a tuturor prevederilor docu
mentului amintit. Părțile au subliniat 
că singurul mod practic posibil de a 
se evita o înfruntare în secolul ato
mic este continuarea procesului de 
destindere, care trebuie să fie înso
țit de destinderea militară. S-a acor
dat o atentie deosebită problemelor 
dezarmării.

Unii vorbitori — între care repre
zentanții din India si Sri Lanka — 
au evidențiat legătura care există 
între criza economică din statele in
dustrializate si situația economică din 
țările în curs de dezvoltare, atrăgind 
atentia asupra dimensiunilor alar
mante ale fenomenului amintit, criză 
manifestată în special prin creșterea 
șomajului și prin utilizarea incom
pletă a capacităților productive.

SANAA. — Vicepreședintele Ira 
kului. Taha Moheddin Maruf. a sosit 
in capitala Republicii Arabe Yemen, 
Sanaa, intr-o vizită oficială. în cursul 
șederii sale la Sanaa, vicepreședin
tele Irakului va avea convorbiri cu 
oficialități ale Republicii Arabe Ye
men. în legătură cu relațiile dintre 
cele două țări si cu o serie de pro
bleme interested lumea arabă, in ge
neral.

TEL AVIV. — După o dezbatere 
de peste opt ore. guvernul premie
rului israelian. Menahem Begin, a 
obtinut votul de încredere al Knes- 
se th ului (parlamentul tării). Din cei 
120 de deputati. 63 au votat pentru, 
53 împotrivă. Mai multi deputați au 
părăsit ședința. După depunerea vo
tului. primul ministru si membrii 
guvernului au prestat jurămîntul in 
fata Knessethului.

Programul prezentat de premierul 
israelian Menahem Begin a provocat 
vii critici în Knesseth, iar Partidul 
Muncii și Dash au refuzat să acorde 
încredere noului guvern.

întilnirile și convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu lideri ai miș
cărilor de eliberare, documentele 
semnate cu aceste ocazii — acte de 
mare însemnătate politică, marcind 
prime recunoașteri ale acestora 
pe plan internațional. în ace
lași timp, țara noastră a desfă
șurat o amplă activitate la O.N.U. și 
în alte organizații internaționale 
pentru adoptarea unor măsuri de 
natură să ducă la lichidarea vesti
giilor colonialismului si rasismului 
în Africa australă, să asigure înfăp
tuirea dreptului la autodeterminare a 
popoarelor respective.

Așa cum a evidențiat conferința 
de la Lisabona. în încercările de a 
perpetua politica de discriminare ra
sială și apartheid, regimul rasist din. 
Republica Sud-Africană se dedă la 
cele mai brutale forme de oprimare 
și represiune. Este destul a aminti 
în această privință masacrul de 1 
Soweto din 1976, cînd au căzut r 
puși de gloanțele politiei 143 r 
soane și au fost rănite altele 1 000. 
si represiunile de zilele trecute, soi 
date din nou cu victime omenești.

La Lisabona s-a condamnat ener
gic faptul că, în pofida numeroaselor 
rezoluții ale O.N.U., autoritățile sud- 
africane, refuză să recunoască dreptul 
inalienabil al poporului din Namibia 
la independență, cei peste 50 000 de 
militari sud-africani prezenți aici 
mentinînd populația sub un regim de 
teroare crîncenă. La fel, în Rhode
sia. guvernul minoritar al lui Ian 
Smith nu numai că refuză cu încă- 
păținare să cedeze puterea popu
lației majoritare africane, dar a tre
cut la acțiuni sistematice de provo
care. mergînd pină la intervenții ar
mate directe în țările vecine — cum 
au arătat din nou acțiunile agresive 
din aceste zile împotriva Mozam- 
bicului.

Toate acestea pun in evidentă im
plicațiile serioase pe care le au eve
nimentele din Africa australă pen
tru cauza păcii si securității generale.

în fata acestei situații din ce te ce 
mai critice, popoarele asuprite din 
Africa australă și-au intensificat in 
ultimul timp lupta lor de eliberare 
națională. Evidențiind succesele ob
ținute in ultimul timp de mișcările 
de eliberare națională din regiunea 
australă a Africii, participant» la 
conferința de la Lisabona au rele
vat necesitatea extinderii continue a 
sprijinului internațional acordat 
luptei acestora, imperativul intensi
ficării acțiunilor comune ale tuturor 
forțelor progresiste, democratice, re
voluționare si antiimperialiste. ale 
tuturor popoarelor pentru lichidarea 
politicii de discriminare rasială si 
apartheid.

Așa cum s-a arătat si în cadrul 
conferinței de la Lisabona. România 
socialistă sprijină activ măsurile de 
natură să nună capăt politicii de 
apartheid in Republica Sud-Africană, 
să asigure înfăptuirea dreptului po
porului namibian Ia autodeterminare, 
pentru transferul urgent al puterii 
în miinile populației de culoare din 
Rhodesia.

Se poate aprecia cu deplin temei 
că. prin întreaga sa desfășurare, prin 
hotărîrile adoptate, conferința de la 
Lisabona a marcat o contribuție 
concretă la întărirea solidarității in
ternaționale cu popoarele din Africa 
australă. în lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor lor de libertate si inde
pendență națională.

Radu BOGDAN
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