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PROGRAMUL
de creștere a nivelului de trai 

în anii 1976-1980
Conform hotârîrii Conferinței Naționale a Partidului Co

munist Român, se dă publicității PROGRAMUL DE CREȘ
TERE A NIVELULUI DE TRAI ÎN ANII 1976—1980, adoptat 
de conferință.

Hotăririle Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român privind 
planul cincinal 1976—1980 prevăd, odată cu dezvoltarea in ritm rapid a în
tregii economii naționale, creșterea în continuare a nivelului de trai al 
întregului popor, perfecționarea formelor de repartiție a veniturilor, legarea 
tot mai strînsă a acestor venituri de rezultatele obținute de fiecare membru 
al societății în producție, în activitatea socială.

I. Creșterea nivelului de trai 
în perioada 1950-1975

în decursul construcției socialiste in țara noastră, și îndeosebi în cursul 
ultimelor două cincinale, veniturile personalului muncitor au crescut astfel :

— lei lunar —

1950 1955 1960 1965 1970 1975
1 2 3 4 5 6

Retribuția minimă netă 
Retribuția medie netă 
Retribuția maximă netă

161 240 450
337 499 802

3 673 4 395 5 231
613- 800 1114

1028 1289 1 595
5 921 5 493 6 165

De asemenea, veniturile țărănimii din munca in cooperativele agricole de 
producție și din gospodăria personală pe o persoană activă (lei lunar) au 
cunoscut următoarea evoluție :

1950 1955 1960 1965 1970 1975‘
1 2 3 4 5 6

— Venituri nominale totale 172 381 416 506 589 1018
din care :

— Venituri bănești 66 134 166 198 257 394
Concomitent cu creșterea veniturilor repartizate în funcție de cantitatea 

și calitatea muncii a avut loc o sporire continuă a fondurilor sociale de 
consum.' Cheltuielile pentru acțiunile social-culturale finanțate de la bugetul 
de stat au crescut de la 3 445 milioane lei în 1950 la 50 916 milioane lei 
in 1975.

în perioada 1950—1975 volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul so
cialist a crescut de 9 ori : respectiv, de la 739 lei în medie pe un locuitor in 
1950 la 6 627 lei în 1975. în ritm susținut a sporit și volumul serviciilor pen
tru populație, de la 185 lei în medie pe un locuitor în 1950 la 1326 lei în 
1975. Ca urmare a creșterii continue a retribuției, a sporit substanțial consu
mul la principalele produse alimentare, țesături, încălțăminte și alte mărfuri 
industriale.

II. Principalele orientări 
ale Programului de creștere 

a nivelului de trai 
in perioada 1976-1980

Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român a adoptat un vast 
program pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste, pentru 
continuarea neabătută a politicii de industrializare a țării, dezvoltarea inten
sivă a agriculturii, creșterea avuției naționale și, pe această bază, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii au trecut cu hotă- 
rîre la transpunerea în viață a planului pe anii 1976—1980, obținînd în primii 
doi ani ai cincinalului succese remarcabile în dezvoltarea economico-socială 
a țării.

în Înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului privind 
dezvoltarea economico-socială a țării un rol decisiv revine, măsurilor energice 
adoptate de conducerea partidului la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
orientărilor și sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului de a 
se acționa cu fermitate pentru găsirea și punerea în valoare de noi căi și 
posibilități de sporire a productivității muncii, prin introducerea susținută a 
progresului tehnic, pentru desfășurarea unei largi acțiuni de reproiectare și 
modernizare a produselor, reducerea costurilor lucrărilor de investiții, îmbu

nătățirea calității produselor, reducerea continuă a cheltuielilor de producție, 
creșterea eficienței întregii activități economice.

Ținînd seama de rezultatele obținute de oamenii muncii, de posibilitățile 
existente pentru creșterea producției, a productivității muncii și a venitului 
național, din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a elaborat Programul de creștere a nivelului de trai in anii 
1976—1980, care asigură o suplimentare a prevederilor de plan și a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea privind nivelul de trai.

La baza elaborării programului s-au avut in vedere următoarele orientări 
de principiu :

— sporirea suplimentară a productivității muncii ;
— asigurarea unei creșteri mai accentuate a veniturilor directe din 

muncă, în primul rînd pe calea retribuției ;
— menținerea raportului existent între retribuția minimă și cea maximă 

pe economie ;
— corespunzător sporirii producției agricole, se vor asigura majorarea 

veniturilor țărănimii, îmbunătățirea sistemului de pensionare a membrilor 
cooperativelor agricole de producție și introducerea unui sistem de pensionare 
pentrp țăranii individuali ;

— utilizarea mai judicioasă a sumelor destinate cheltuielilor social- 
culturale ;

— majorarea pensiei de asigurări sociale, cu o creștere mai accentuată 
a pensiilor mici ;

— majorarea alocațiilor de stat pentru copil, a ajutoarelor ce se acordă 
mamelor cu mai mulți copii și a altor ajutoare ;

— sporirea cantităților de mărfuri livrate la fondul pieței la unele pro
duse de larg consum solicitate de populație ;

— accelerarea ritmului construcțiilor de locuințe ;
— menținerea indicelui prețurilor în limitele stabilite în planul cincinal.
Corespunzător acestor orientări, creșterea fondului total de retribuire in 

acest cincinal față de 1971—1975 va fi astfel de 73,3 la sută, față de 68 la sută 
prevăzut in cincinal.

III. Majorarea retribuțiilor 
personalului muncitor

1. în vederea creșterii mai accentuate a veniturilor directe ale oamenilor 
muncii, fondul de majorare a retribuțiilor prevăzut în planul cincinal se 
suplimentează cu 40.0 miliarde lei, ca rezultat al economiilor obținiLe prin 
reducerea costului investițiilor și a cheltuielilor materiale de producție, al 
gospodăririi mai judicioase a fondurilor sociale de consum, precum și a altor 
resurse.

Pe această bază, retribuția nominală netă va crește in acest cincinal cu 
circa 40,3 la sută, în care nu este cuprins impozitul, plătit în prezent de 
unitățile economico-sociale. La retribuția nominală brută, in care se include 
și impozitul, creșterea este de 44,1 la sută. Ca urmare, retribuția medie reală 
urmează să sporească în 1980, comparativ cu anul 1975, cu 32,3 la sută, față 
de 18—22 la sută cît este prevăzut în planul cincinal și de 18—20 la sută pre
văzut în Directivele Congresului al XI-lea.

2. Pornind de la necesitatea asigurării unor corelații mai stimulative în
tre retribuțiile tarifare nete din diferite ramuri ale economiei naționale, s-au 
îmbunătățit coeficienții de ierarhizare.

Ca urmare, față de media pe economie, se va realiza o majorare mai 
accentuată a retribuțiilor tarifare ale muncitorilor, îndeosebi în minerit, con- 
strucții-montaj, siderurgie, metalurgie neferoasă, construcții de mașini, petrol, 
chimie, textile.

3. Retribuțiile tarifare nete pe clase și indemnizațiile personalului teh- 
nico-economic, de specialitate și administrativ vor fi majorate cu circa 27,8 
la sută, păstrîndu-se corelațiile existente între retribuțiile diferitelor funcții 
și domenii de activitate.

4. Retribuția nominală netă va crește atit prin majorarea retribuției tari
fare și schimbarea coeficientului de ierarhizare a ramurilor, cit și prin acor
darea de trepte, gradații, a sporului de vechime și altoi\ sporuri prevăzute 
de lege. )

Nivelurile medii ale retribuțiilor și dinamica acestora vor fi următoarele :

1975 1980 1980 față de 1975 — %

Prevederi Prevederi Prevederi Prevederi
cincinal actuale cincinal actuale

- lei —
Retribuția medie

— nominală brută 1813 2 405 2 613 132,7 144,1
— nominală netă 1 595 2 065 2 238 129,5 140,3
— reală 1595 1948 2111 118—122 132,3

Retribuția tarifară minimă netă va ajunge la 1 425 lei lunar, față de cea 
actuală de 1 114 lei, iar raportul între retribuția netă minimă și maximă din 
economie se menține la nivelul de 1 la 5,5—6 prevăzut în Programul parti
dului, asigurîndu-se o cointeresare materială corespunzătoare în concordanță 
cu munca depusă și, în același timp, înfăptuirea în viață a principiilor eticii 
și echității, socialiste.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Dimensiunile certe ale viitorului 
nostru socialist

...Viitorul cincinal va marca un nou salt calitativ pe 
toate planurile vieții economice și sociale. România va 
depăși starea de țară în curs de dezvoltare, în accep
țiunea contemporană a acestei noțiuni, trecînd la stadiul 
de țară cu o dezvoltare medie.

NICOLAE CEAUȘESCU
Participăm cu toții — cu inima, 

cu gîndirea, cu fapta — la eveni
mente și hotăriri memorabile pentru 
viața, prezentul și viitorul României 
socialiste, pe care publicarea docu
mentelor adoptate recent de Confe
rința Națională a partidului le pune 
plenar în atenția întregului nostru 
popor. După ce cu toții am studiat 
și analizat Programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei socialiste pînă la finele actualu
lui cincinal, ieri au fost date publi
cității ORIENTĂRILE GENERALE 
CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA 
PLANULUI CINCINAL ÎN PE
RIOADA 1981—1985. Desigur, din Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională 
am desprins cu mîndrie și emoție, 
cu mare încredere în viitorul socia
list pe care ni-1 făurim, direcțiile 
majore de acțiune pentru cei trei 
ani, pînă in 1980, precum șl pentru 
următorii cinci ani, pînă în 1985, ni
velurile superioare de dezvoltare

economică și socială pe care le va 
atinge patria noastră. Iată-ne acum 
în fața unor documente foarte con
crete, detaliate privind strategia în
făptuirii obiectivelor și sarcinilor de 
ordin cantitativ și, mai ales, calitativ 
pe care ni le propunem pentru pe
rioada următoare.

De mai bine de un deceniu, de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., am 
fost învățați să chibzuim cu realism 
tot ceea ce ne propunem, să cintărim 
bine lucrurile, să prospectăm știin
țific viitorul. Cunoașteți cit era ve
nitul național pe un locuitor în 1965 ? 
însuma 500—600 dolari. în 1985 vom 
ajunge la 2 400—2 500 dolari pe un 
locuitor ; deci, de cinci ori mai mult, 
creindu-se condiții — așa cum sub
linia cu pregnanță tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în marele forum al comu
niștilor — ca România să depășească 
stadiul de țară in curs de dezvoltare, 
devenind o țară cu nivel mediu de 
dezvoltare. Da, cu forțele proprii, cu 
inima, gîndirea și, mai ales, cu fapta

sa, întregul nostru popor muncitor, 
dinamizat și conștientizat de partid, 
va asigura împlinirea — și, de ce nu, 
chiar depășirea — acestui deziderat, 
în acest scop, al progresului său tot 
mai accelerat, societatea noastră 
alocă pentru dezvoltare și în viitorul 
cincinal 30—33 la sută din venitul 
național și, implicit, beneficiază direct 
de roadele acestei politici.

România — de la țară în curs de 
dezvoltare, la țară cu dezvoltare me
die ! Este dimensiunea unui gran
dios salt în timp, este perspectiva 
devenirii patriei noastre socialiste în 
ascensiunea sa rapidă pe drumul fă
uririi socialismului multilateral dez
voltat. Care va fi chipul României 
la sfîrșitul cincinalului viitor ? îl gă
sim riguros conturat în Orientările 
generale, care precizează, din capul 
locului, că această perioadă va avea o 
importanță hotăritoare pentru mersul 
construcției socialiste și înflorirea
(Continuare în pag. a II-a)

OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI AD ÎNDEPLINII PIANUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE 

PE PRIMII DOI ANI Al CINCINALULUI
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

, într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini se scrie : în numele 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din unitățile constructoare de 
mașini, angajați ferm alături de în
tregul nostru popor în transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Conferinței 
Naționale, vă raportăm cu deosebită 
satisfacție că, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, am 
realizat astăzi, 15 decembrie a.c., sar
cinile de plan la producția industrială 
pe primii doi ani ai actualului cinci
nal. Pînă la sfîrșitul anului vom ob
ține o depășire de plan în valoare de 
circa 8 miliarde lei. Realizările obți
nute în dezvoltarea în ritm rapid a 
construcției de mașini, și cu precădere 
a subramurilor tehnice de virf, sînt 
rodul sprijinului permanent pe care 
noi, constructorii de mașini, l-am pri
mit și îl primim din partea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar

general, atit în cadrul analizelor, cit 
și cu prilejul vizitelor de lucru în 
intreprinderile noastre.

Depășirile obținute se concretizează 
în realizarea peste prevederile planu
lui cincinal, pe primii doi ani, a unor 
însemnate produse fizice solicitate de 
economia națională ca : mașini-unelte, 
inclusiv mașini-unelte cu comandă 
program și afișaj de cote 700 mii. lei, 
mijloace de automatizare electro
tehnice și electronice 400 mii. lei, pro
duse ale industriei de mecanică fină 
și optică 300 mii. lei, peste 8 000 auto
turisme de oraș, 5 600 tractoare, 400 
combine pentru recoltat furaje, 30 in
stalații pentru forat sonde de țiței și 
gaze și multe alte produse.

Comparativ cu anul 1975, in acest 
an producem de 1,4 ori mai multe 
mașini-unelte, de 1,3 ori mai multe 
utilaje tehnologice, de 2 ori mai mul
te autocamioane diesel ; producem, 
de asemenea, in acest an de 1,5 ori 
mai multe produse de mecanică fină, 
de 1,3 ori mai multe produse ale in
dustriei electronice. Realizările obți

nute pînă in prezent impun din par
tea constructorilor de mașini efor
turi deosebite pentru înlăturarea de
ficientelor care mai persistă în acti
vitatea noastră, in special in redu
cerea consumului de metal, combus
tibil, energie electrică, a folosirii in
tensive a capacităților de producție, 
accelerarea ritmului de asimilare a 
produselor.

Exprimîndu-ne atașamentul total 
față de hotăririle mobilizatoare ale 
Conferinței Naționale a partidului 
nostru — se arată în încheierea tele
gramei — vă asigurăm pe dumnea
voastră. iubite tovarășe secretar ge
neral. că vom aborda cu dăruire co
munistă înfăptuirea obiectivelor și 
nivelurilor prevăzute pentru următo
rii ani ai actualului cincinal, amplifi
cat prin programul suplimentar de 
dezvoltare a economiei naționale, ast
fel ca unitățile constructoare de ma
șini să realizeze și să depășească sar
cinile mari ce ne revin în urmă
torii ani.

Colectivul ajută, educă, formează 
...Dar pentru educarea tuturor tinerilor în spiritul cinstei și 

demnității este nevoie în continuare de mai multă perseverență, 
de mai mult efort.

RETRIBUȚIA MEDIE REALĂ 
sporul procentual in perioada 

1976-1980

DESFACERILE DE MĂRFURI 
ritmul mediu anual de creștere 

in perioada 1976-1980

„Avem în vedere ca, în viitor — arăta la Conferința Națională secretarul general al partidu
lui — să crească rolul colectivelor de oameni ai muncii, al societății, in general, in prevenirea și 
combaterea încălcării legilor și normelor de convie țuire socială, a manifestărilor ce contravin modului 
de muncă și viață al societății socialiste".

îndreptarea morală a unor tineri care au săvîrșit abateri, reeducarea lor prin muncă, fără 
privare de libertate, sub îndrumarea și supraveghe rea atentă a colectivelor de oameni ai muncii că
rora le-au fost încredințați — iată trăsături de adine și profund umanism revoluționar ale unei 
politici care preconizează creșterea rolului unităților socialiste, al organizațiilor obștești, al maselor 
populare in respectarea legalității, în intensificarea procesului de integrare socială a celor ce trebuie 
readuși pe drumul firesc al muncii și demnității, al formării omului nou.

Orientările și sarcinile stabilite în această privință de Conferința Națională sint menite să 
ridice pe un plan calitativ superior întreaga activi tate de educare și reeducare prin muncă. In lumina 
lor. creșterea rolului formativ al colectivelor de muncă presupune extinderea experienței acumulate 
pînă acum, întărirea responsabilității la toate eșa Ioanele, de la director la muncitor, sporirea exi
genței față de respectarea de către fiecare cetățean a legii și a normelor de conviețuire socială.

Directivele Planul Programul
Congresului cincinal . suplimentar

Directivele Planul Programul
Congresului cincinal suplimentar

Mal veniți pe-aici după 
o vreme și mai stăm de 
vorbă despre modul cum 
evoluează tinerii ce ne-au 
fost încredințați spre re
educare — consemnam 
această invitație cu a- 
proape șase luni in ur
mă (vezi „Scînteia" nr. 
10832), in secția prelu- 
crări-mecanice a între
prinderii „TIMPURI NOI" 
din Capitală. Cel care 
ne-o adresa, șeful de e- 
chipâ Ion Crețu, se refe
rea atunci la procesul re
integrării in muncă a u- 
nor tineri care fuseseră 
dați in răspunderea colec
tivului muncitoresc de la 
„Timpuri noi". Sâ lucre
ze, să învețe să redevină 
oameni. Cum au evoluat 
intre timp ?

— Noi considerăm că in 
general bine — ne răs
punde acum tovarășul Ion 
Gherman, adjunct al se
cretarului comitetului de 
partid al întreprinderii. 
Am avut inițial 12 tineri 
repartizați la noi, ulterior 
numărul lor a ajuns la 17.

— Ciți dintre ei...
— Ciți am „pierdut" și 

ciți au rămas in uzină ?...

De rămas, au rămas și 
lucrează toți. N-am „pier
dut" nici unul. Este o 
constatare pozitivă, care, 
de altfel, ne și demon
strează că sîntem pe dru
mul cel bun in finali
zarea acestor Importante

— Au fost și din aces
tea. Cine s-a dovedit 
cîndva slab și supus gre
șelii nu devine peste 
noapte, de la sine, un al
tul. Unul dintre băieți, 
din cauza anturajului, a 
mai avut de-a face cu mi-

anchetă socială

măsuri educative inițiate 
de partid.

— Cum ați procedat ?
— tn primul rînd. așa 

cum ați putut constata 
tncâ de astă-vară, fiecare 
a fost repartizat intr-un 
colectiv, atelier, echipă, 
cu oameni de nădejde, 
pricepuți nu numai in 
meserie, ci și tn pedago
gie, așa cum o înțelegem 
noi, muncitorește. Cu tact, 
cu omenie, dar și cu în
cercarea omului prin pro
ba muncii.

— Dificultăți..., momen
te de cumpănă ?...

liția. Din fericire, nimic 
grav ; a rămas tot prin
tre noi, dar sîntem cu 
ochii pe el. mai ceva ca 
înainte. Cu un altul avem 
probleme întrucit nu e 
lună să nu lipsească de 
citeva ori, sub fel de 
fel de pretexte. Și ciș- 
tigă mai puțin din cau
za asta (vedeți, avem 
aici și evidența prezen
ței la lucru și a ciștiguri- 
lor lor — dacă e cazul, 
trebuie să-i ajutăm și în 
sensul acesta). La unii 
însă e de ajuns sâ vezi 
că au început să cîștige 
chiar pește 2 000 de lei pe 
lună ca să-ți dai seama

că au deprins gustul mun
cii și satisfacția banului 
ciștigat prin efort pro
priu.

— Dar cu ceilalți ?
— tn primul rînd. acor

dăm o atenție specială 
timpului lor liber. Cu a- 
jutorul organizației U.T.C., 
al tinerilor din secții, chiar 
al unor muncitori mai 
vîrstnici ne apropiem mai 
mult de ei ; le cunoaș
tem mai bine preocupări
le din afara uzinei, prie
teniile. Fiindcă acolo, in 
acea parte adeseori „ne
văzută" a vieții lor. se 
află cel mai adesea cheia 
a tot felul de șovăieli și 
rătăciri. Am căutat, de a- 
ceea, să-i atragem și în 
timpul liber la activitățile 
noastre : muncă patrioti
că, distracții, excursii... 
Pe scurt, să se afle cît 
mai mult împreună cu 
colegii, sub semnul ace
lorași preocupări, cît mai 
departe de tentațiile tra
iului fără căpătîi.

Dinu POPESCU
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Pe unde calcă hărnicia
LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ MINIER DIN PETROȘANI - REALIZĂRI DE PRESTIGIU 

PRIVIND CREȘTEREA GRADULUI DE MECANIZARE, EXPLICATE DE AUTORII LOR
Dezvoltarea în ritm susținut a economiei noastre naționale necesită, 

în mod imperios, sporirea continuă a producției de cărbune — pentru 
satisfacerea în mai mare măsură a cerințelor din domeniile energiei 
electrice și termice, siderurgiei, chimiei — spor ce trebuie și poate fi 
obținut, în principal, prin mecanizarea proceselor tehnologice din sub
teran, perfecționarea și modernizarea întregii activități a minerilor, 
în cadrul indicațiilor date personal, încă din 1972, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dar mai ales în cu- 
vîntarea rostită la marea adunare populară din Petroșani, cu prilejul 
vizitei de lucru făcute în luna noiembrie a.c., acest deziderat al reali
zării producției de cărbune a fost subliniat cu deosebită claritate : 
„Dorim ca prin urgentarea mecanizării lucrărilor, prin introducerea 
utilajelor complexe, de mare productivitate, să ușurăm munca mine
rilor, să îmbunătățim condițiile de muncă in general și, totodată, să 
asigurăm o creștere mai accentuată a productivității și sporirea pro
ducției de cărbune, de care patria noastră are nevoie pentru dezvol
tarea sa economico-sociaiă". în acest context, specialiștilor din Valea 
Jiului, colectivului de la întreprinderea de utilaj minier din Petroșani 
le-au fost trasate sarcini de mare responsabilitate referitoare la lăr
girea gamei de mașini și utilaje miniere de mare productivitate, de 
echiparriente și instalații adecvate actualelor cerințe ale mineritului, 
concomitent cu accelerarea procesului de asimilare a acestora. Tim
pul relativ scurt în care întreprinderea petroșeneană s-a transformat 
într-o importantă unitate constructoare de mașini și utilaje miniere 
moderne se identifică și cu o valoroasă experiență practică.

și Alexandru Demeter — care stu
diază și analizează temeinic cele 
mai eficiente posibilități de realiza
re a reperelor și subansamblelor in
dicate. în acest cadru se nasc idei 
și propuneri valoroase. Așa, de pil
dă, la execuția forezei electrohidrau- 
lice de săpare a suitorilor, dintr-o 
asemenea analiză a rezultat o teh
nologie proprie de prelucrare și su
dare a prăjinilor de forat — pe baza 
propunerilor făcute de subinginerul 
Filip Alicu, strungarul Alexandru 
Svoboda, maistrul loan Almășan și 
de alți lucrători — tehnologie care

a înlocuit colaborarea cu alte uzine, 
a dus la cîștig de timp prețios și la 
înregistrarea unor economii de ordi
nul sutelor de mii de lei. Fără 
a epuiza astfel de exemple po
zitive, vreau să subliniez faptul că 
munca de concepție nu încetează 
odată cu întocmirea și predarea pro
iectelor, ci ea se continuă și in faza 
organizării științifice, minuțioase, a 
întregului proces de execuție a nou
lui utilaj, fiind pe drept cuvînt un 
atribut al activității noastre practi
ce".

De 5 ori mai multe mașini și utilaje 
decît în urmă

Cînd fiecare inginer și tehnician răspunde 
practic de cîte un obiectiv

Ing. NICOLAE LOBONT, respon
sabilul cu probleme de asimilări în 
cadrul atelierului de proiectare teh
nologică și autoutilare : „Chiar dacă, 
în mare parte, mașinile și utilajele 
construite de noi constituie mate
rializarea unor proiecte ale institu
tului de specialitate — Institutul de 
cercetări și proiectări miniere pen
tru cărbune Petroșani, cu secția sa 
de cercetări și proiectări de echipa
ment minier — prin grija comitetu
lui de partid din întreprindere și a 
consiliului oamenilor muncii s-a asi
gurat o funcționalitate corespunză
toare compartimentului propriu de 
concepție-proiectare, care și-a adus 
o contribuție însemnată la realizarea 
mașinilor, utilajelor, echipamentelor 
miniere cu emblema I.U.M.P., folo
site în unitățile miniere 
carbonifer al Văii Jiului.

Semnificativ este, de 
faptul că, în paralel cu 
unor utilaje complete, 
noștri desfășoară o permanentă ac
tivitate creatoare și în 
realizării unor noi piese de schimb 
și subansamble, necesare 
în stare de funcționare a unor ma
șini complexe provenite din import. 
La ora actuală, în minele din Valea 
Jiului, numeroase asemenea utilaje

din bazinul

asemenea, 
conceperea 
specialiștii

domeniul
repunerii

funcționează cu peste 50 la sută din 
piesele componente realizate în în
treprinderea din Petroșani, pe baza 
documentației de execuție întocmite 
de inginerii și tehnicienii noștri.

Pentru înfăptuirea la termen și 
cît mai exigentă a programului de 
asimilare a noilor utilaje — proiec
tate de I.C.P.M.C. Petroșani, cu care 
avem o strînsă și fructuoasă conlu
crare — în întreprinderea noastră 
s-a luat inițiativa repartizării fiecă
rui obiectiv din acest program in 
grija unui inginer sau tehnician, 
ceea ce a permis accelerarea proce
sului de asimilare și, prin soluțiile 
practice date de aceștia, s-a asigu
rat nu numai perfecționarea tehno
logiilor de execuție, ci și a utilaju
lui în sine. Este apreciată contribu
ția adusă pe această cale de cadrele 
noastre la creșterea valorii tehnice 
și tehnologice a unor utilaje asimi
late în ultimii ani, cum sînt com
plexele de susținere mecanizată pen
tru strate subțiri — tip „CMA-3" — 
cele pentru strate groase — tip 
„SCUT—PETROȘANI" — foreza e- 
lectro-hidraulică pentru săpat suitori 
cu diametre pînă la 1 200 m/m, la a- 
cestea fiind redus și timpul de asi
milare cu 15 pînă la 20 Ia sută față 
de cel planificat.

Ing. GHEORGHE OLARIU, direc
torul I.U.M. Petroșani : „Activita
tea de asimilare a noilor mașini 
și utilaje — destinate mecanizării 
lucrărilor miniere — a căpătat noi 
dimensiuni. Eforturile făcute în acest 
sens au dus la obținerea unor re
zultate bune, care insă obligă și 
la mai mult. De la 12,5 milioane lei 
— cit am realizat în anul 1973 — va
loarea produselor noi asimilate a 
ajuns în 11 luni din acest an, la pes
te 60 milioane lei, cu 10 milioane 
mai mult decît prevedea planul.

Depunem eforturi stăruitoare în 
domeniul scurtării duratei de asimi
lare a noilor mașini și utilaje, al ri
dicării calității acestora, sarcină fun
damentală reliefată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului. Atît în șe
dințele comitetului nostru de partid, 
ale 
cît 
de 
este 
suri
eficient și în fazele de execuție a 
prototipurilor, în scopul reducerii în 
ansamblu a timpului de materializa
re a ideilor și concepțiilor noi. în 
rîndul acestor măsuri aș aminti ex
tinderea tehnologiilor de fabricație

consiliului oamenilor muncii, 
și în adunările organizațiilor 
bază, programul de asimilări 
analizat temeinic, luîndu-se mă- 
concrete pentru a se acționa

cu patru ani
prin presare-matrițare, completarea 
SDV-urilor — confecționate în între
prindere — necesare realizării unor 
obiective specifice din planul de a- 
similări, îmbunătățirea continuă a 
performanțelor de lucru ale mașini- 
Ior-unelte și a coeficientului de uti
lizare a lor ; la ora actuală, de pil
dă, coeficientul mediu de folosire a 
mașinilor-unelte este de 87 la sută, 
dar faptul că în unele sectoare a 
ajuns la peste 95 la sută demonstrea
ză că avem încă certe posibilități 
care trebuie puse în valoare. Pen
tru ridicarea calității utilajelor pro
duse de noi — problemă majoră a 
întregii noastre activități — acționăm 
cu fermitate în sensul perfecționării 
tehnologiilor de execuție în sectoarele 
prelucrări prin așchiere, turnătorie, 
tratamente termice, concomitent cu 
întărirea și' permanentizarea contro
lului interfazic și interoperații, în 
care scop am procedat la o redistri
buire mai eficientă a personalului 
de specialitate. în aceeași măsură ne 
preocupăm — așa cum ne-a indicat 
personal secretarul general al parti
dului nostru — de pregătirea condi
țiilor materiale pentru a realiza in 
întreprinderea noastră și reparațiile 
capitale la utilajele și instalațiile din 
minele Văii Jiului.

Munca de execuție poartă în ea numeroase 
elemente de

VIOREL ANGHEL, maistru prin
cipal în secția prelucrări la rece : 
„în esență, în cazul noilor utilaje 
asimilate, s-ar părea că lucrătorii 
din secția noastră nu fac altceva 
decît să dea contur material ideilor 
elaborate și proiectate de specialiști. 
Pe baza practicii de fiecare zi, însă, 
aș îndrăzni să spun că atît la noi, 
cit și în secția de prelucrări la cald, 
munca de execuție poartă realmen
te în ea numeroase elemente de 
concepție, pare vin să scurteze tim-

concepție
pul cțe asimilare a nouțul utilaj, 
chiar să aducă unele îmbunătățiri 
valoroase în documentația acestuia. 
Pentru că, de îndată ce documenta
ția a intrat în „portofoliul" de co
menzi al secției, noi obișnuim să 
formăm un colectiv din specialiști 
și cei mai buni muncitori, maiștri 
cu experiență din secție — cum sînt 
strungarii Martin Ambruș și Victor 
Radu, lăcătușii Kloss Hans Otto și 
Constantin Radu, frezorul loan Rai- 
cu, maiștrii principali loan Predoi

întreaga activitate a constructorilor de utilaj minier din Petroșani 
demonstrează, prin puterea faptelor, responsabilitatea și ingeniozita
tea cu care aceștia acționează pentru a contribui, în mai mare mă
sură, la urgentarea procesului de mecanizare a lucrărilor miniere, la 
creșterea mai accentuată și în acest sector a productivității muncii — 
cerință primordială subliniată de documentele Conferinței Naționale 
a partidului. Semnificativ este că, imediat după vizita de lucru 
din noiembrie a.c. a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în întreprinderea 
petroșeneană de utilaj minier, colectivul de conducere, maiștri și 
muncitori cu înaltă experiență de aici au avut o amplă consultare cu 
cadre de specialitate din Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, pe marginea progra
mului de extindere și modernizare a unității, în lumina indicațiilor 
și orientărilor date la fața locului de secretarul general al partidului, 
în acest cadru, au fost soluționate o seamă de probleme majore, a 
fost revăzută și îmbunătățită documentația tehnico-economică a eta
pei a doua de dezvoltare a întreprinderii (pentru care au fost alocate 
importante fonduri de investiții), ceea ce va amplifica, într-un timp 
relativ scurt, potențialul tehnico-material al colectivului de aici, pen
tru asimilarea unei game largi de mașini, utilaje și instalații com
plexe miniere, la nivelul tehnicii mondiale, menite să ducă la creș
terea în ritm mai rapid a productivității muncii și, implicit, la sporirea 
producției de cărbune.

Grupaj realizat de
Sabin IONESCU 
corespondentul „Scinteii'

pămîntul rodește întreit
Necesitatea folosirii raționale a 

fondului funciar a fost subliniată din 
nou în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, aceasta 
constituind principala cale de acțiune 
pentru a se ajunge pînă în 1980 la o 
producție de circa 1 000—1 200 kg ce
reale pe locuitor. Experiența unui 
șir de unități agricole a demon
strat și demonstrează cu prisosință 
că prin desecări, îndiguiri, irigații și 
alte lucrări de îmbunătățiri funciare 
randamentele la hectar cresc sub
stanțial. La o asemenea experiență 
ne vom referi in continuare.

In urmă cu 14 ani, 
rile actualei întreprinderi agricole 
de stat Tulucești, județul Galați, 
erau încă o mare întindere 
papură și 
doar, se obțineau 
cîteva sute de 
tone de pește. Și 
acum fierul plu
gului mai scoate 
la suprafață cîte 
o cochilie de scoi
că, simbolică a- 
mintire a vechiu
lui peisaj lacus
tru. Amintirile au 
rămas însă într-un 
tografij 
acesta, _ . . .
ca 5 700 tone de grîu, 15 770 tone 
de porumb, 780 tone de floarea-soa
relui, 7 000 tone de legume. 170 000 
tone de lucerna masă verde, 4 800 
hectolitri lapte de vacă, 55 tone de 
lină ș.a. Un bilanț sugestiv pentru 
profundele transformări petrecute in 
ținutul fostului lac Brateș, cuprins 
între Prut, Dunăre și Valea Chinejii.

Traducîndu-se în viață sarcinile 
subliniate de conducerea partidului 
privind valorificarea cu maximă efi
ciență . a pămîntului — principalul 
mijloc de producție în agricultură — 
în anii 1964—1965, prin construirea 
unui dig lung de peste 20 km și exe
cutarea unor ample lucrări de dese
care, au fost atrase in producția 
agricolă peste 10 000 ha de teren ara
bil și, • totodată, a fost amenajat un 
lac artificial cu o suprafață de 2 500 
ha pentru creșterea peștilor. Valori
ficarea terenurilor a avut loc în pa
ralel cu efectuarea lucrărilot- de în
diguire și desecare. Astfel, în anul 
1964 au fost cultivate cu porumb și 
floarea-soarelui 1 776 ha de terenuri 
situate pe grinduri și locuri mai 
înalte. Apoi, suprafețele însămînțate 
au crescut mereu, reușindu-se ca în 
anul 1968 — cu un an înainte de ter
menul prevăzut în proiect — incinta 
indîguită Brateșul de Jos să fie cul
tivată în întregime. De atunci și pînă 
în prezent au fost livrate la fondul 
centralizat al statului sute de mii de 
tone de cereale, soia, legume, lină 
și alte produse, iar unor unități a- 
gricole — lucernă masă verde, gra
nule de lucernă și fin.

Din „istoria", relativ scurtă, a 
acestei întreprinderi agricole de stat, 
un fapt se evidențiază în mod deo
sebit : încheierea, an de an, a activi
tății cu beneficii. în cei 14 ani de 
cînd au început să fie cultivate aces
te pămînturi scoase practic de sub

terenu-

de ape, 
stufăriș, de unde doar,

ape, beneficiile realizate depășesc 
suina de 180 milioane lei, ceea ce re
prezintă de trei ori valoarea inves
tițiilor făcute pentru executarea lu
crărilor de îndiguire și desecare. 
Anul acesta, de pildă, cu toate greu
tățile înt.împinate din cauza evoluției 
mai puțin favorabile a condițiilor 
naturale, potrivit estimărilor, se vor 
obține beneficii de circa 15 milioane 
lei. Ne-am oprit asupra experienței 
acestei unități pentru că. de la bun 
început, colectivul 
muncii de la I.A.S. 
confruntat cu una 
cele mai dificile, de 
și azi pentru lucrătorii din agricul
tură : sporirea fertilității pămintului.

— într-adevăr, aceasta a fost și 
continuă să fie problema noastră 
nr. 1, ne-a spus tovarășul Vasile

de oameni ai 
Tulucești a fost 
din problemele 
mare actualitate

fertilității solului. în prezent, ca ur
mare a construirii a două stații de 
uscat furaje verzi, întreprinderea 
cultivă 4 200 ha cu lucernă. „Creșterea 
producțiilor medii este insă, fără 
îndoială, și rezultatul executării la 
timp și de calitate a lucrărilor agri
cole — investiție care... nu costă ni
mic. ne spunea șeful de fermă, to
varășul ”
tul că anul 
nut, in medie la hectar, 
diții de neirlgare, 5 037 kg grîu pe 
1 135 ha și 5 200 kg porumb boabe 
pe 3 033 ha dovedește spiritul de 
răspundere cu care au muncit meca
nizatorii și specialiștii întreprinderii, 
sau mai exact spus, calitatea muncii 
pentru a se asigura o calitate înaltă 
a lucrărilor — domeniu în care*  Ia 
Conferința Națională a partidului s-a 

arătat că și noi, 
cei care lucrăm 
în agricultură, 
trebuie 
cern 
salt 
nar“.
avea garanția rea
lizării în 
constant a 
producții mari, în 

fiecare fermă au fost organizate loturi 
experimentale, unde se cultivă toate 
soiurile de grîu și hibrizi de porumb 
din țară, se verifică eficiența diferi
telor doze de îngrășăminte chimice, 
se încearcă numeroase variante pen
tru rotația culturilor.

Experiențele făcute, ale căror re
zultate se aplică imediat în produc
ție, au drept obiectiv principal ale
gerea celor mai bune soluții pentru 
obținerea unor recolte maxime cu 
cheltuieli minime. Practic, in toate 
fermele, administrarea îngrășăminte
lor chimice se face numai ținîndu-se 
seama de cartarea agrotehnică a so
lului și de producțiile planificate. 
De asemenea, s-au luat măsuri pen
tru extinderea mecanizării și creș
terea productivității muncii, care de 
la 42 300 lei pe un muncitor în 1964 
a ajuns la peste 140 000 lei în acest 
an. Așa a fost posibil ca, anul aces
ta, pentru fiecare tonă de grîu să se 
cheltuiască numai 512 lei, iar pen
tru o tonă de porumb — 663 lei.

în lumina sarcinilor izvorîte din 
documentele Conferinței Naționa
le a partidului, conducerea între
prinderii agricole de stat Tulu
cești acționează cu și mai mul
tă tenacitate pentru obținerea u- 
nor rezultate superioare celor de pînă 
acum. Aceasta este și hotărîrea co
lectivului de oameni ai muncii din în
treprindere, dintre care unii — cum ap 
fi Emil Tudorache, director tehnic. 
Nicolae Velcinschi, Ion 
Adrian Luca, șefi de ferme, și alții 
— se află aici încă de cînd au înce
put să fie cultivate primele supra
fețe de teren scoase de sub ape.

Virgil Dumbravă, 
acesta s-au 

în

Din experiența întreprinderii agricole 
de stat Tulucești în sporirea fertilității 

solului

să fa
un adevărat 

revoluțio- 
Pentru a

mod 
unor

__ __  _  album cu fo
al întreprinderii. Anul 

întreprinderea a produs cir-
Popa, director al întreprinderii din 
anul 1965. In întreprinderea noastră, 
ca de altfel în toate unitățile agricole, 
se administrează, an de an, canti
tăți tot mai mari de îngrășăminte 
chimice. Se știe însă că prin folo
sirea tot mai intensivă a pămîntului 
calitățile lui naturale scad. în plus, 
pămîntul cultivat de noi era crud, 
abia scos de sub ape. în primii ani, 
conținutul de humus în sol nu depă
șea 0,5 la sută. Iată de ce, pentru a 
obține sporuri cît mai mari de pro
ducție de la fiecare kilogram de în- 
grășămînt administrat, deci pentru 
a avea o eficiență cît mai ridicată, 
ne-am stabilit o adevărată „strate
gie" pe termen lung, pentru îmbu
nătățirea fertilității naturale a pă
mîntului.

— Și ați reușit ca odată cu spo
rirea recoltelor să ameliorați și cali
tatea pămîntului ?

— Da, așa demonstrează realitatea. 
Și dovada cea mai concretă 
zintă conținutul de humus 
care a ajuns la 3—4 la sută, 
fapt ne mîndrim chiar mai 
cît cu producțiile realizate,
înseamnă că am creat cea mai sigură 
bază pentru obținerea unor recolte 
și mai mari în viitor. De acum în
colo, lucrurile depind mai mult de 
noi și mai puțin de pămînț.
, „Strategia" de care ne amintea 
directorul întreprinderii constă, prin
tre altele, în stabilirea unei anumite 
structuri și rotații a culturilor. Ast
fel, în primii ani s-a cultivat mai 
mult porumb și floarea-soarelui. 
Apoi, s-au mărit suprafețele cu lu- 
cernă și soia, iar în ultimii ani — 
cele cu grîu. Introducerea în cultură 
a lucernei, în anul 1967, a contribuit 
în mod substanțial la îmbunătățirea

o repre- 
din sol, 

Cu acest 
mult de- 
deoarece

Derjac,

Ion TEODOR

Dimensiunile certe
s-a înregistrat 
lunii curente : 
producție a in- 
corpuri de ilu- 
a atins para-

DOROHOI :

0 nouă capacitate de producție dată in funcțiune cu 4 luni inainte de prevederi «
Un prim record 

chiar la începutul 
noua capacitate de 
treprinderii pentru 
minat din Dorohoi 
metrii proiectați cu 4 luni înainte 
de termen. Cum ?

— Aș remarca mai întîi — ne 
spunea economistul Gheorghe Chi- 
rilă, directorul întreprinderii — 
conlucrarea mode], aș putea-o 
numi, ce s-a realizat între noi, ca 
beneficiari și constructori pe în
treaga durată a execuției noii ca
pacități. Am înțeles bine că numai 
pe seama unei astfel de conlucrări, 
ajutindu-i efectiv pe constructori, 
putem devansa atingerea parame
trilor proiectați la noua capacitate, 
fapt cu deosebite implicații în rea
lizările noastre ulterioare. Iată, pe 
scurt, în ce a constat această con-

lucrare : au fost create echipe mtx- 
te pentru montarea utilajelor (com
puse din constructori și muncitori 
ai întreprinderii beneficiare), fapt 
ce a dus la creșterea considerabilă 
a forței de muncă. Dintre primii 
reprezentanți ai beneficiarului ce 
au răspuns chemării comitetului 
de partid adresată in acest scop 
s-au numărat și maistrul Ion Cu- 
coș, șeful echipei de șamotori, lă
cătușii mecanici Ion Jacotă și 
Gheorghe Tănase și echipa de elec
tricieni condusă de Ion Aniței. In 
strînsă colaborare cu constructorul 
și proiectantul au fost găsite solu
ții de înlocuire a unor materiale de 
construcții din import. Și acest as
pect a avut un mare rol în atin
gerea în devans a parametrilor 
proiectați pe noua capacitate de 
producție. Apoi, odată cu termi-

narea montării utilajelor în secții, 
s-a trecut la probe tehnologice a 
acestora pe capacități parțiale. Con
comitent, consiliul oamenilor mun
cii a luat măsuri pentru asigurarea 
forței calificate de muncă.

Ce a determinat succesul de care 
aminteam la începutul acestor rîn- 
duri ? „După discuții la care a fost 
antrenat, practic, întregul nostru 
colectiv — ne relata Dumitru Gi- 
readă, președintele comitetului sin
dicatului și vicepreședinte al COM 
— s-a hotărît ca luna decembrie 
să însemne pentru noi lună-record 
în producție. Iar acum cînd au mai 
rămas puține zile pînă la sfîrșitul 
anului putem afirma cu temei că 
așa va fi". (Silvestri Ailenei. co
respondentul ,,Scînteii“).

ale viitorului nostru socialist
(Urmare din pag. I)

Munca la pădure nu este ușoară, 
acolo unde bradul și stejarul încep 
drumul de la cioată spre fabrici. O 
parte din acestea coboară și la F.P.L. 
Gugești, unde „aurul verde" dobin- 
dește noi carate.

Care au fost căile urmate pentru ca 
munca forestierilor — in sectoarele de 
exploatare si preindustrializare. sau 
de industrializare a lemnului — să 
beneficieze de avantajele mecanizării, 
să înregistreze randamente superioa
re. în condițiile reducerii considera
bile a efortului fizic ?

„Inventarul" tehnicii si al mecanis
melor existente în prezent relevă o 
primă apreciere : în cadrul între
prinderii. gradul de dotare acoperă 
în bune condiții cerințele actuale 
ale producției si chiar cele de per
spectivă. Recent, au fost trecute în 
evidenta mecanizării noi ferăstraie 
mecanice, tractoare articulate, funi- 
culare. încărcătoare cu brațe articu
late — tehnică de lucru care 
sitat pentru achiziționarea ei 
nate fonduri bănești.

— Aceasta insă nu a fost 
cale de creștere a gradului 
canizare. de sporire a zestrei
arăta ing. Vasile Boțea, directorul în
treprinderii. în mod deosebit. în 
acest an. am pus un mai mare ac
cent pe acțiunea de autodotare. acti
vitate in sprijinul căreia a fost mo
bilizată forța de creație a inovatori
lor si rationalizatorilor. a întregului 
nostru colectiv de muncă. Valoarea 
lucrărilor realizate prin autodotare în 
cele trei trimestre care au trecut din 
acest an depășește 11 milioane lei. 
iar eficienta economică a celor 18 
inovații si raționalizări aplicate in 
producție se apropie de 1 milion lei.

Cum a fost concepută si organizată 
această activitate de autodotare. pen
tru ca eficienta ei să fie cit mai sub
stanțială 1 în cadrul întreprinderii

functionează un atelier centralizat, 
unde lucrează o formație de muncă 
cu o bună pregătire profesională si o 
bogată experiență în producție. în 
cele trei schimburi de lucru ale ate
lierului sint prezente si cadrele de 
specialiști din compartimentele tehni
ce ale întreprinderii, activitatea aces
tora fiind în așa fel organizată ca

tiere. Eficiente au fost si 
cuțitelor pentru coiitoarele 
noase placate cu carburi 
(fată de cuțitele clasice, acestea au o 
durată de funcționare de 5—6 ori mai 
mare), precum si confecționarea co- 
jitoarelor pentru lobde cu cuțitele 
dispuse ne tamburi. care au o pro
ductivitate superioară cu 15 la sută

a nece- 
însem-
singura 
de me- 
tehnice.

realizarea 
de răsi- 
metalice

neralizat schimbul III la masinUe- 
unelte. prin , policalificarea lucrători
lor si atragerea în activități direct 
productive a personalului auxiliar. 
Totodată, s-a redus timpul de imo
bilizare în reparații a mașinilor si 
utilajelor, extinzindu-se tehnologia 
de reparații prin agregate de schimb 
si prin efectuarea unor reparații di-

exemnlu. este superior 
de 2 la sută nivelului 
trecut. Peste sarcinile 
fost livrate mai mult 
de bușteni pentru in- 
3 000 mc celuloză de 

de mină.

Drumul lemnului din pădurile
Vrancei spre fabrici

• De la țapină la calculatorul electronic • Mecanizarea și productivitatea înaltă, 
— carate în plus pentru „aurul verde" • Secvențe din experiența F.P.L. Gugești

cei puțin 50 la sută din programul 
lor să se desfășoare în producția di
rectă. Ca obiective mari ale acțiunii 
de autodotare s-au stabilit asimilarea 
pieselor de schimb si. in mod deose
bit. a celor din import (în prezent, 
se realizează 80 la sută din necesarul 
de piese de schimb), precum si fabri
carea unor utilaie noi. cu precădere 
pentru mecanizarea în flux continuu 
a lucrărilor din platformele finale 
preindustriale. cit si pentru sectoare
le de industrializare si exploatările 
forestiere.

La capitolul autodotare s-a înscris
— printre alte numeroase exemple
— si montarea unui banc de rodaj 
și reglai pentru motorul si servodi- 
rectia tractoarelor articulate fores-

fată 
mai 
melor de mașini pentru mecanizarea 
și modernizarea platformelor finale 
de preindustrializare.

Menționăm si faptul că la utilajele 
specificate. în perioada amintită — 
concomitent cu depășirea substanțială 
a productivității muncii stabilite — 
indicii de utilizare au fost superiori 
celor planificați cu doi oină Ia 10 la 
sută. Măsurile luate in acest scop 
și-au dovedit eficienta. Este vorba, 
printre altele, de servirea simultană 
de către un mecanizator a mai mul
tor utilaie (coiitoare pentru răși- 
noase. desnicătoare hidraulice ș.a.) 
si. pe această bază, de mărirea 
coeficientului de schimburi. S-a ae-

de cele „clasice). Autodotare 
înseamnă aici si execuția siste-

rect în teren, cu ajutorul atelierelor 
mobile. Nu lipsită de importantă este 
si preocuparea manifestată pentru ri
dicarea parametrilor constructivi si 
funcționali ai capacităților de produc
ție existente, pentru modernizarea 
proceselor tehnologice. antren.indu-se 
în aceste acțiuni, asa cum am arătat, 
cadrele tehnico-ingineresti din com
partimentele funcționale pentru ca 
cel puțin 50 la sută din programul de 
muncă al acestora să se 
în ateliere, pe șantierele 
tare si preindustrializare. 
planșetelor de proiectare.

Cum se reflectă aceste 
de care am amintit în bilanțul pri
melor trei trimestre ale anului în 
curs ? Indicele de utilizare a masei

desfășoare 
de ^xoloa- 

în fata
preocupări

lemnoase, de 
cu mai mult 
atins în anul 
planificate au 
de 10 000 mc 
dustrializare.
răsinoase, 1 500 mc lemn 
peste 2 000 mc lemn pentru construc
ții rurale — produse 
economia națională și la export.

Dar drumul aurului verde 
nuă. De exefhplu, la F.P.L. Gugești 
bradul și fagul își sporesc valoarea 
prin industrializare. Aici, de la în
ceputul lunii decembrie colectivul 
fabricii și-a onorat integral angaja
mentul de a depăși producția globală 
industrială cu 3 milioane lei și de a 
da la export, peste sarcinile prevă
zute, produse în valoare de mai bine 
de 500 mii lei valută.

în aceste valori sînt 
tățile suplimentare de 
și panel, de placaj și 
verse ambalaje și mobilier de bucă
tărie livrate beneficiarilor noștri din 
țară, precum și la export. Pornind 
de la solicitări, în acest an, de exem
plu, producția globală va înregistra 
față de anul trecut o creștere de 10 
milioane lei, iar exportul de peste 
1 milion lei valută. Atingerea acestui 
obiectiv a impus o mai mare preocu
pare pentru modernizarea proceselor 
tehnologice, pentru introducerea pe o 
scară lărgită a mecanizării, pentru o 
mai bună organizare a muncii în 
toate sectoarele, activitate care sc 
continuă și in prezent. tn fabrica 
aceasta sînt in construcție alte noi 
obiective : secțiile de semifabricate și 
prefabricate din cherestea. Prin in
trarea lor în funcțiune in anul viitor 
se va realiza o și mai bună valorifi
care a masei lemnoase.

solicitate de
conți-

incluse canti- 
furnir estetic 

cherestea, di-

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii

economico-sociaiă a țării noastre. Se 
vor urmări dezvoltarea în ritm înalt 
a forțelor de producție și repartiza
rea lor judicioasă pe întregul terito
riu al țării ; va continua ferm poli
tica de industrializare și se va ac
centua poziția conducătoare a indus
triei în ansamblul economiei — pro
ducția industrială urmind să spo
rească în cincinalul viitor cu 55—60 
la sută, astfel ca pină in 1985 această 
ramură să contribuie cu circa 70 la 
sută la formarea venitului național ; 
se va accelera procesul de dezvoltare 
complexă și intensivă a agriculturii 
în vederea satisfacerii, în cele mai 
bune condiții, a cerințelor de con
sum ale populației și a necesităților 
de materii prime ale industriei. Vor 
avea loc mutații importante în 
structura socială a țării, în relațiile 
de producție și sociale, se va accen
tua procesul de apropiere dintre 
munca fizică și intelectuală, între 
condițiile de muncă și viață de la 
sat și cele de la oraș.

Pentru a contura și mai exact ima
ginea României în viitorul cincinal, 
se cuvine subliniat încă un aspect 
esențial : producția pe locuitor la un 
șir de produse de bază — oțel, ener
gie electrică, mașini și utilaje, ci
ment, îngrășăminte chimice, mase 
plastice, fibre și fire sintetice, cerea
le, legume, carne, ulei, zahăr, ouă, 
lapte și altele 
1985 la 
nomic.

Sînt, 
pentru
miei noastre în viitorul cincinal rit
murile medii anuale de creștere pre
văzute la indicatorii economici fun
damentali. Astfel, venitul național va 
cunoaște un ritm anual de creștere 
de 8,6—9,6 la sută ; producția indus
trială — de 9—9,8 la sută ; produc
ția agricolă — de 4,2—4,5 la sută ; 
comerțul exterior — de 9,6—10,3 la 
sută. Aceste ritmuri — ce se reali
zează pe temelia solidă a afirmării 
puternice a revoluției tehnico-știin- 
țifice — sint ritmurile unei economii 
viguroase, care pulsează 
ca energică, avîntată a 
de muncitori, țărani și 
ce înfăptuiesc neabătut,
convingere, politica științifică a par
tidului nostru comunist. O muncă pe 
care partidul ne cere — acum și in 
perspectivă — să o ridicăm pe trep
te calitative tot mai înalte.

în spiritul Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională, Orientările gene
rale subliniază cu pregnanță că in 
centrul noului cincinal va sta ridi-

va ajunge pînă in 
nivelul țărilor avansate eco-

de asemenea, concludente 
înaltul dinamism al econo-

prin mun- 
milioanelor 
intelectuali 
cu deplină

carea nivelului tehnic și calitativ al 
întregii producții materiale, afir
marea cu și mai mare intensitate a 
revoluției tehnico-științifice, introdu
cerea celor mai noi cuceriri ale cu
noașterii in toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale, reallzindu-se ast
fel o economie modernă, de înalt ni
vel tehnic, de mare productivitate și 
eficiență. Reamintim, în acest con
text, cîteva din datele înscrise în 
Orientările generale : productivitatea 
muncii în industrie va spori intr-un 
ritm mediu anual de 7,4—8 la sută ; 
ponderea cheltuielilor materiale in 
produsul social se va reduce pînă în 
anul 1985 
du-se în 
rapidă a 
produsul 
dustriei, 
25-30 la 
ficare a materiilor prime și materia
lelor ; prin modernizarea producției 
și utilizarea intensivă a capacităților, 
va trebui să se obțină la 1 000 lei 
fonduri fixe o producție industrială 
de cel puțin 1 400—1 500 lei. Promo
varea largă a progresului tehnic în 
economie se va reflecta, de aseme
nea, în accentuarea procesului de 
înnoire și modernizare a producției : 
în anul 1985, circa 45 la sută din vo
lumul total al producției ramurilor 
producătoare și 70 la sută din con
strucția de mașini vor fi obținute pe 
seama produselor puse în 
în viitorul cincinal.

Toate aceste creșteri 
obiectiv creșterea nivelului 
întregului popor. Acesta 
fond, țelul suprem al politicii parti
dului nostru. în acest sens, ultimul 
capitol al Orientărilor generale cu
prinde — ca un corolar firesc — pa
rametrii social-umani ai devenirii 
noastre viitoare : retribuția reală va 
spori în perioada 1981—1985 cu 18—20 
la sută, iar veniturile reale ale țără
nimii pe o persoană vor crește cu 
20—22 la sută ; se vor majora toate 
categoriile de pensii și alocațiile pen
tru copii ; serviciile prestate popu
lației vor crește într-un ritm mediu 
anual de 
strui 1,3 
fondurile 
alte circa 
centre agroindustriale ; vor fi 
struite circa 17 000 noi săli de clasă, 
va continua construcția de unități 
pentru ocrotirea sănătății ; volumul 
desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
va crește cu 30—38 la sută.

Vom asigura, astfel, o temelie trai
nică realizării obiectivelor viitorului 
cincinal, etapă hotărîtoare pentru 
înaintarea mai rapidă a României pe 
drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunis
mului.

la 53—54 la sută, asigurîn- 
acest fel o creștere mai 

venitului național fată de 
social ; pe ansamblul in

se va asigura mărirea cu 
sută a indicelui de valori

fabricație

au drept 
de trai al 
este, în

8,5—9 la sută ; se vor con- 
milioane apartamente din 
și cu sprijinul statului ; 
140 de comune vor deveni 

con-
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(Urmare din pag. I)
Retribuția medie nominală netă pe între

gul an 1980 va fi de 2 238 lei, iar în luna 
decembrie a aceluiași an de 2 408 lei.

Raporturile dintre retribuțiile personalu
lui din invățămînt, cercetare-proiectare, 
producție, precum și dintre diferitele cate
gorii ale acestora se mențin la nivelul sta
bilit în Legea retribuției.

5. Majorarea retribuțiilor se va realiza în 
două etape :

Prima etapă a majorării Începută la 1 iu
lie 1977, cuprinzînd pînă la sfîrșitul acestui 
an 3,7 milioane persoane, se va încheia în 
anul 1978, realizîndu-se o creștere a retri
buției tarifare nete pe ramuri de 15,9—19,2 
la sută.

Etapa a II-a a majorării va începe In 
anul 1979 și se va încheia în anul 1980, asi- 
gurîndu-se creșterea totală a retribuției ta
rifare nete prevăzută pentru acest cincinal.

6. Corespunzător măsurilor stabilite pe 
economie, se vor majora și retribuțiile ca
drelor militare, ale personalului cu funcții 
eligibile și ale cadrelor din conducerea mi
nisterelor și celorlalte organe centrale.

Pentru a pune de acord Legea retribuției 
cu măsurile pentru creșterea nivelului de 
trai în anii 1976—1980, corespunzător cerin
țelor etapei actuale de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, se vor aduce îmbună
tățiri unor prevederi ale legii, care ur
mează să fie supuse dezbaterii publice și 
aprobate de Marea Adunare Națională.

IV. Sporirea 
a productivității

Creșterea suplimentară a retribuțiilor per
sonalului față de cincinal are în vedere 
realizarea unor ritmuri superioare de spo
rire a productivității muncii in ramurile 
producției materiale, folosirea mai eficien
tă a forței de muncă în toate sectoarele de 
activitate economică și social-culturală.

In industrie sînt posibilități pentru creș
terea suplimentară a productivității muncii 
peste prevederile din cincinal, atit în anul 
1977, cit și în anii următori ai cincinalului, 
prin majorarea suplimentară a producției 
industriale. Ca urmare, productivitatea 
muncii în anul 1980 va crește cu 55,1 la 
sută față de 1975 (ritm mediu anual de 9,2 
la sută), comparativ cu 50,7 la sută cît s-a 
prevăzut în planul cincinal (ritm mediu 
anual de 8,5 la sută).

mai accentuată 
sociale a muncii

Din totalul sporului de producție indus
trială ce se realizează în acest cincinal, 
peste 80 la sută se va obține pe seama creș
terii productivității muncii, față de 60 la 
sută realizată în cincinalul 1971—1975.

în construcții-montaj, analizele efectuate 
au scos în evidență posibilitatea creșterii 
suplimentare a productivității muncii peste 
prevederile cincinalului.

Ca urmare, productivitatea muncii în anul 
1980 va crește eu 58,9 la sută față de 1975 
(ritm mediu anual de 9,7 la sută), compara
tiv cu 56,9 la sută cît s-a prevăzut în pla
nul cincinal (ritm mediu anual de 9,4 la 
sută).

Prevederile de creștere mal accentuată a 
productivității muncii asigură o corelație 
corespunzătoare cu creșterea retribuției me
dii cuprinse în program.

se fac pentru căminele spital, pentru inva
lizi și bolnavi cronici, căminele pentru copii 
infirmi, căminele de bătrîni și pensionari, 
cantinele de ajutor social se prevăd să 
crească în cincinalul actual față de cinci
nalul 1971—1975 de la 1 565 milioane lei la 
1 967 milioane lei, respectiv cu 25,7%.

4. Cheltuielile pentru pensii de asigurări 
sociale de stat se prevăd să crească în cin
cinalul 1976—1980 față de cincinalul prece
dent de la 57 299 milioane lei la 85 930 mi
lioane lei, respectiv cu 50%.

5. Cheltuielile pentru indemnizații de 
boală sînt în cincinalul actual de 13 294 mi
lioane lei, față de 9 251 milioane lei în cin
cinalul 1971—1975, respectiv cu o majorare 
de 43,7%, în principal ca urmare a creșterii 
numărului personalului muncitor.

ț>. Cheltuielile pentru alocația de stat 
pentru copii, a ajutoarelor ce se acordă 
mamelor cu mai mulți copii și a altor aju
toare se prevăd să crească în actualul cin
cinal față de cincinalul precedent de la 
33161 milioane lei la 49 012 milioane Iei, 
adică cu 47,8%. Alocația de stat pentru copii 
ce se acordă tuturor categoriilor de perso
nal muncitor potrivit dispozițiilor legale să 
se majoreze în medie cu 30%. Aceasta se 
acordă pentru toți copiii în vîrstă de pînă 
la 16 ani aflați în întreținerea familiei, iar 
plafoanele de venituri în raport de care se 
stabilește cuantumul alocației de stat pen
tru copii au fost modificate ținînd seama 
de retribuțiile majorate din etapele I și II 
1977—1980.

Majorarea alocațiilor s-a aplicat cu înce
pere de la 1 septembrie 1977, acordindu-se 
50% din majorarea totală, iar în cursul anu
lui 1979 se va acorda restul majorării.

începînd cu 1 august 1977 s-a Instituit 
un nou sistem de sprijin al mamelor care 
au în îngrijire mai mulți copii pină la 
vîrstă de 18 ani. în cadrul acestui sistem 
beneficiază de ajutoare mamele care în
grijesc 5 sau mai mulți copii, față de si
tuația anterioară cînd ajutoarele se acordau 
numai de la 8 copii în sus.

Concomitent, s-au majorat cu 150 lei aju
toarele ce se acordau mamelor care aveau 
8 sau 9 copii în îngrijire și cu 200 lei aju
toarele ce se acordau celor care aveau 10 
sau mai mulți copii în îngrijire.

Aceste ajutoare se acordă mamelor pe 
tot timpul vieții.

Mamele care nasc al treilea copil și ur
mătorii primesc la nașterea fiecărui copil 
o indemnizație fixă de 1 000 lei.

Ajutoarele acordate soțiilor militarilor în 
termen care au copii în vîrstă de pină la 
8 ani sau sînt gravide, începînd cu luna a 
5-a, care nu sînt încadrate în muncă și nu 
au alte posibilități materiale de existență, 
precum și a celor care nu au capacitatea 
de a munci, s-au majorat, cu începere de ia 
1 august 1977, de la 150 lei la 350 lei pentru 
soțiile domiciliate in mediul urban și de 
la 100 lei la 200 lei pentru soțiile domicilia
te în mediul rural.

7. Cheltuielile pentru trimiteri Ia trata
ment balnear și odihnă s-au prevăzut la 
suma de 3 579 milioane lei.

8. Calculele privind cheltuielile social- 
culturale au fost efectuate la nivelul retri
buțiilor majorate în prima etapă 1977—1978; 
fondurile pentru majorarea retribuțiilor din 
etapa a II-a a acestui cincinal sînt cuprinse 
în plan în suma globală destinată în acest 
scop.

odată, se propune îmbunătățirea bazei ma
teriale prin asigurarea unor investiții supli
mentare.

Suplimentările propuse la unitățile consi
liilor populare cuprind imbunătățirea acti
vității în sectoarele de spălătorii, curățăto
rii, stații de autoservice, creșterea număru
lui de taxifurgonete pentru transportul de 
mărfuri, precum și prestări în construcții.

Prin măsurile propuse in cadrul unități
lor cooperației meșteșugărești se asigură 
utilizarea mai bună a capacităților actuale, 
precum și reprofilarea unor unități pentru 
întreținerea bunurilor de folosință îndelun
gată, spălătorii-curățătorii, repararea și în

treținerea locuințelor etc. La activitățile 
din mediul rural care se realizează prin 
unitățile cooperației de consum (reparații și 
întreținerea locuințelor, a bunurilor de fo
losință îndelungată etc.), a serviciilor de tu
rism și agrement (prin utilizarea mai com
pletă a capacităților de cazare), precum și 
a altor activități solicitate mai mult de 
populație s-au avut, de asemenea, în vedere 
creșteri peste prevederile din cincinal.

Pentru dezvoltarea prestărilor de servicii 
în acest cincinal se are în vedere sporirea 
mai accentuată' a serviciilor mai mult soli
citate de populație, cum sînt :

— milioane lei —

1975 1980 Diferente 
1980—1975

%
1980
1975

— reparații construcții, întreținerea 
locuințelor

— întreținerea și repararea bunu-
1 469 3120 +1 651 212.4

rilor de folosință îndelungată 
(radio, televizoare etc.). 409 904 + 495 221,0

— întreținerea și repararea auto-
turismelor 328 867 + 539 264,3

— servicii de gospodărie comunală
și locativă (apă, canalizare.
transport in comun, chirii etc.) 

— servicii de telefoane și poștă
5 552 9 620 +4 068 173,2
1956 2 960 + 1004 151,3

— reparații și comenzi de confec-
ții. tricotaje și încălțăminte 3 193 5 351 +2 158 167,5

— servicii personale (frizerie,
coafură etc.) 577 843 + 266 146.1

V. Creșterea veniturilor lucrătorilor 
din agricultura de stat, 

ale țărănimii cooperatiste 
și ale țăranilor cu gospodărie 

individuală din zonele necooperativizate

VIII. Creșterea volumului desfacerilor 
de mărfuri și al prestărilor de servicii

1. Volumul desfacerilor de mărfuri la bu- rapid decît s-a prevăzut In planul cincinal, 
nurlie de consum va crește în 1980 mai respectiv cu 52,1% față de 47,5%.

3. în primii doi ani ai cincinalului actual, 
prețurile cu amănuntul și tarifele au cres
cut cu numai 1,7%, situîndu-se cu mai mult 
de un procent sub limita minimă planifi
cată.

Indicele prețurilor cu amănuntul și al ta
rifelor se încadrează în prevederile planu

lui cincinal, respectiv 105—106 la sută. în 
acest cincinal nu se are în vedere creșterea 
prețurilor la produsele de bază și a chirii
lor. începînd din anul 1978 se vor aplica 
majorări de prețuri în transporturi și z in 
alte servicii.

In concordanță cu sarcinile ce revin agri
culturii în dezvoltarea producției vegetale 
și animale stabilite de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., precum și de Congresul consi
liilor de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al intregii țărănimi, va avea loc 
creșterea veniturilor tuturor lucrătorilor din 
agricultură, ținîndu-se seama de obținerea 
unor producții suplimentare, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de producție.

Se va asigura : creșterea mai mare, față 
de prevederile cincinalului, a veniturilor 
directe pentru lucrătorii din agricultura de 
stat, în același mod ca și pentru lucrătorii 
din industrie și celelalte ramuri ale eco
nomiei ; creșterea veniturilor țărănimii coo
peratiste și individuale în ritm superior ce
lui prevăzut în cincinal ; creșterea venitu
lui garantat al cooperatorilor, corelat cu re
tribuția lucrătorilor din agricultura de stat.

1. în agricultura de stat nivelurile de ma
jorare a retribuțiilor tarifare se vor stabili 
pe baza acelorași principii ca și pentru 
personalul din celelalte ramuri ale econo
miei. Ca urmare, retribuția medie netă in 
1980 va fi de 2 243 lei la întreprinderile a- 
gricole de stat și de 2 502 lei în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii.

Majorarea retribuției tarifare nete prevă
zute pe intregul cincinal pentru lucrătorii

din agricultura de stat se va realiza în 
două etape ; în prima etapă — începînd cu 
1 iulie 1977 — se asigură o creștere de 16,6 
la sută.

Nivelurile de creștere a retribuției și re
țelele tarifare prevăzute pentru întreprin
derile agricole de stat se vor aplica și per
sonalului din alte unități agricole de stat, 
ferme ale fabricilor de conserve, sectoare 
de producție ale institutelor și stațiunilor 
de cercetare, sere și alte unități similare.

2. în 1980 veniturile reale ale țărănimii 
urmează să crească, față de 1975, ui medie 
pe o persoană activă, cu circa 30%, in loc 
de 20—29% cît prevede planul cincinal. Ve
nitul mediu net al cooperatorilor pe o 
persoană activă va crește de Ia 974 lei în 
anul 1975 la 1 370 Iei în anul 1980. Totodată, 
venitul garantat va crește în anul 1980 față 
de 1975 cu 24—28 la sută.

3. Veniturile reale ale țăranilor din zone
le necooperativizate vor crește, în anul 1980, 
față de 1975, cu 16%, ajungînd la 1 250 lei 
lunar.

Veniturile țăranilor cu gospodărie indi
viduală din zonele necooperativizate vor 
crește, în funcție de producția agricolă ce 
urmează a fi realizată și de produsele care 
vor fi valorificate la fondul de stat și pe 
piața țărănească, situîndu-se la un nivel 
apropiat de cel al membrilor cooperatori.

— miliarde lei —

Total 
1976— 
1980

%
1980

, 1975
Ritm mediu 

anual

— Prevederi cincinal 910,1
916,5

147,5 8,1
— Propuneri actuale 152,1 8,7

IX. Construcțiile de locuințe 
și dezvoltarea activităților 
de gospodărie comunală

VI. Majorarea pensiilor

Corespunzător creșterii veniturilor tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, se asigură 
fondul de marfă necesar și majorarea co
respunzătoare a volumului de servicii, în 
conformitate cu programele aprobate de 
Comitetul Central al partidului In aceste 
domenii. Astfel, fondul suplimentar prevă
zut pentru majorarea retribuțiilor se aco
peră, în principal, prin cumpărări de 
mărfuri și creșterea prestărilor de servicii, 
asigurîndu-se echilibrul balanței de veni
turi și cheltuieli ale populației.

Volumul suplimentar este acoperit inte
gral cu mărfuri prin majorarea cantităților 
în anii 1978—1980, la unele produse de bază.

Livrările la fondul pieței in anul 1980 vor 
spori față de anul 1975 la o serie de pro
duse, cum sînt : came și produse din carne, 
lapte, unt, brinzeturi, zahăr, ulei comestibil, 
legume de cîmp, fructe proaspete, confecții- ) 
textile, tricotaje, încălțăminte, frigidere, 
mașini de spălat rufe, autoturisme de oraș, 
mobilă și altele.

Totodată, ca urmare a Investițiilor supli

mentare șl devansarea unor capacități de 
producție, se ara în vedere asigurarea în 
următorii ani a cerințelor populației la 
unele sortimente textile-încălțăminte defici
tare in prezent, cum sînt : țesături și con
fecții din bumbac pentru femei (diftlnă, 
finet), prosoape, țesături din mătase pentru 
draperii, cuverturi și fețe plăpumi, țesături 
și confecții din catifea, confecții din piele 
și blană, covoare, încălțăminte superioară 
etc. Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației și cu alte mărfuri deficitare, în
deosebi articole de uz casnic și gospodăresc, 
jucării, unele sortimente de materiale de 
construcții etc., se vor lua măsuri in vede
rea realizării Integrale a programelor 
aprobate și sporirea suplimentară a pro
ducției la aceste mărfuri.

în acest cincinal au fost prevăzute creș
teri însemnate la livrările pentru fondul 
pieței la sortimentele de mărfuri cu prețuri 
mici, care să corespundă diferitelor catego
rii de cumpărători, precum și la articolele 
pentru copii, astfel :

1. Pensiile de asigurări sociale de stat se 
majorează în două etape, în total cu 23.2 la 
sută ; in prima etapă, la 1 august 1977 au 
fost majorate cu jumătate din majorarea 
totală, iar restul se va acorda în anul 1979.

Ca urmare, pensia medie pentru limită 
de virstă cu vechime integrală va crește 
de Ia 1067 lei lunar la circa 1 250 lei. în 
acest cadru se are în vedere creșterea mai 
accentuată a pensiilor mici, care voi- avea 
o majorare totală de pînă la 40 la sută. De 
asemenea, sînt majorate, în aceeași propor
ție, pensiile militare, ale pensionarilor din 
cooperația meșteșugărească și pensiile 
I.O.V.R.

în stabilirea măsurilor adoptate prin 
Legea pensiilor s-a pornit de la principiul 
că atit retribuția, cit și pensia sînt.deter
minate de munca fiecăruia, pensia repre- 
zentînd, de fapt, recunoașterea de către so
cietate a contribuției pe care a adus-o orice 
om al muncii la dezvoltarea economico- 
socială a țării în perioada precedentă vir
atei de pensionare. Prin noua lege se asigură 
oamenilor muncii o pensie al cărui cuan
tum se ridică pină la 80% din retribuția 
avută, la care se adaugă pensia suplimen
tară.

2, Pentru țăranii cooperatori, pensiile 
pentru limită de vîrstă, invaliditate și pen
tru copii orfani se majorează in medie cu 
20%, pe data de 1 iulie 1977, pentru pensiile

lunare de pînă la 200 lei șl de la 1 ianuarie 
1978 pentru pensiile mai mari de 200 lei.

— Potrivit noii legi a •pensiilor, pentru 
țăranii cooperatori pensia lunară integrală 
pentru limită de virstă (care era de 180— 
250 lei lunar) crește, diferențiat pe sectoare 
de activitate, în raport de vechimea în 
muncă în cooperativă, fiind cuprinsă între 
350—650 lei lunar.

— Pensia va fl cu 10—15 la sută mai 
mare pentru cooperatorii care au îndeplinit 
funcții de brigadieri, șefi de ferme și de 
sectoare, contabili șefi și vicepreședinți 
scoși din producție, corespunzător cu im
portanța sectorului de care răspund șl de 
veniturile obținute. Pentru cooperatorii care 
au îndeplinit funcția de președinte al coo
perativei agricole de producție cel puțin 10 
ani pensia va fi de 600—1 000 lei lunar, sta
bilită în funțție de veniturile medii anuale 
pe care le-au realizat.

Pentru cooperatorii pensionări, la încasă
rile din pensii se adaugă veniturile prove
nite din ajutoare în natură și in bani, pre
cum și venituri din gospodăria personală.

3. S-a instituit un sistem de pensii pentru 
țăranii din zonele necooperativizate, pensia 
lunară pentru fiecare membru al familiei 
fiind de 160—400 lei, in funcție de perioada 
de contribuție personală, cit și de valoarea 
livrărilor anuale de produse agricole la 
fondul de stat.

VII. Cheltuielile social-culturale

U.M.
Total din care :

1980
%1980
19751976—1980

Preparate de carne cu preț pînă
la 22 lei/kg mii tone 224 65 215.7

Lacto — lapte praf pentru sugari tone 1 862 400 229,5
Cacao pudră tone 5 230 1200 143,7
Ciocolată si produse din ciocolată mii tone 104 23 125,0
Conserve de legume și fructe pen-

tru copii tone 4 480 2 000 16,7 ori
Confecții textile pentru copil mii. lei 12 500 2 910 177,7
Tricotaje pentru copii mii. Iei 11 530 2 700 137.5
Aparate de radio cu preț pină

la 750 lei/buc. mii buc. 845 200 110,8
Camere de dormit cu preț pină

la 6 000 lei/garnitură mii garnituri 632 145 112,8
Bucătării cu preț pînă la 1350

lei/garnitură mii garnituri 900 200 102,7

Creșterea și diversificarea producției menilor muncii. Dotarea populației cu bu-
bunurilor de consum și livrărilor de mărfuri nuri de folosință îndelungată va înregistra
către fondul pieței va asigura satisfacerea creșteri importante în actualul cincinal.
în condiții tot mai bune a necesităților oa- 1 după cum urmează :

— bucăți la 100 gospodării —

Diferențe %1975 1980—1975 1980/1975

Aparate de radio 67,1 82,7 + 15,6 123.3
Televizoare 47,1 63,5 + 16,4 134,8
Frigidere 31.0 49,0 + 18.0 158.1
Mașini de spălat rufe 22,1 28,4 + 6.3 128.5
Autoturisme de oraș 4,5 8,4 + 3,9 186,7

în perioada 1976-1980
Cheltuielile social-culturale finanțate de 

la bugetul statului se prevăd să crească în 
cincinalul actual față de cincinalul 1971— 
1975, de la 219 726 milioane lei la 321 745 
milioane lei, adică cu 102 019 milioane lei, 
din care 7 miliarde lei pentru majorarea 
retribuțiilor din etapa I 1977—1978. [n sco
pul dezvoltării in continuare a învățămîn- 
tului, culturii, artei și sportului, precum și 
pentru imbunătățirea ocrotirii sănătății 
s-au prevăzut fonduri cu peste 42 la sută 
mai mari decît în cincinalul trecut. în an
samblu, cheltuielile social-culturale sînt cu 
circa 46 la sută mai mari decît în perioada 
1971—1975, ajungînd în 1980 la aproximativ 
10 000 lei pe o familie.

1. Cheltuielile pentru învățămint vor 
crește în perioada 1976—1980 la 81 329 mili

oane lei. față de 55 980 milioane lei cît au 
fost in cincinalul precedent, respectiv cu 
45,3%. în acest fel sînt asigurate fondurile 
necesare pentru educarea copiilor și pre
gătirea tinerei generații în strinsă legătură 
cu cerințele producției de bunuri materiale 
și ale activității spirituale.

2. Cheltuielile pentru sănătate vor crește 
de la 42 667 milioane lei in cincinalul pre
cedent la 60 920 milioane lei in cincinalul 
1976—1980, respectiv cu 42,8%. Fondurile 
prevăzute asigură finanțarea intregii rețele 
de asistență sanitară — policlinici, spitale, 
preventorii, case de nașteri etc. — la nive
lul cerințelor medicale moderne, a mijloa
celor necesare pentru apărarea și refacerea 
sănătății oamenilor muncii.

3. Cheltuielile pentru asistentă socială ce

Față de prevederile inițiale din cincinal, 
dotarea populației se îmbunătățește la 
frigidere (49,0 buc. la 100 gospodării, față 
de 47,1 buc. la cincinal), mașini de spălat 
rufe (28,4 buc. față de 27,8 buc. la cincinal), 
autoturisme de oraș (8,4 buc. față de 6,9 
buc. la cincinal).

2. Prestările de servicii pentru populație, 
în condițiile creșterii veniturilor populației, 
volumul prestărilor de servicii va ti In 
1980 de 49,4 miliarde lei, cu o creștere de 
75,3% față de 68,6% aprobat prin planul 
cincinal, astfel :

19 8 0

— miliarde lei —

%

Prevederi Propuneri__
cincinal actuale 1 eren^e

Prestări de servicii
pentru populație
- total 47,5 49.4

Serviciile suplimentare propuse urmează 
a fi asigurate fri principal prin utilizarea 
mai bună a capacităților existente, diversi

1980/1975
cincinal actual

+ 1,9 168,6 175,3

Ritm mediu anual
cincinal actual

11,0 11,9

ficarea mai accentuată a serviciilor; prin 
dezvoltarea în ritm mai mare a activități
lor mai mult solicitate de populație. Tot

1. în actualul plan cincinal 1976—1980, 
Congresul al XI-lea a stabilit să se con
struiască 815 mii apartamente din fondurile 
statului- și din fondurile populației cu spri
jinul statului in credite și execuție, asigu- 
rîndu-se totodată și materialele necesare 
pentru construirea a circa 250 000 locuințe 
de către populație din fonduri proprii.

Ținînd seama de creșterea posibilităților 
economice, de cerințele populației și de 
pierderile cauzate fondului de locuit în 
urma cutremurului din 4 martie 1977, prin 
grija conducerii partidului planul de locu
ințe a fost suplimentat cu 190 000 aparta
mente. Ca urmare, numărul de apartamente 
ce urmează a se realiza in acest cincinal 
din fondurile statului și din fondurile popu
lației cu sprijinul statului este de 1 005 000 
apartamente (aproape dublu față de cinci
nalul trecut), la care se adaugă circa 
250 000 locuințe prevăzute a se construi de 
populație, din fonduri proprii.

Totodată, locuințele ce se construiesc în 
actualul cincinal vor beneficia de îmbună
tățirile stabilite, concretizate prin creșterea 
suprafețelor utile, dotări și finisaje superi
oare, precum și prin realizarea într-o pro
porție mai mare de apartamente cu 3—5 ca
mere, numărul mediu de camere pe un a- 
partament la locuințele de stat urmînd să 
fie de 2,45 în acest cincinal, față de 2,17 in 
cincinalul precedent.

Pentru realizarea acestui volum important 
de locuințe sînt necesare măsuri pentru 
creșterea gradului de industrializare a lu
crărilor, mecanizarea integrală a principa
lelor procese de execuție, utilizarea cu efi
ciență sporită a utilajelor de construcții, în 
paralel cu asigurarea stabilității forței de 
muncă, organizarea muncii în mai multe 
schimburi etc.

2. în cincinalul 1976—1980 se va realiza 
prima etapă din prevederile Programului 
național de sistematizare a teritoriului și 
localităților urbane. înfăptuirea acestui 
program se va reflecta direct în viața lo
calităților țării, a fiecărui cetățean. Va 
crește gradul de urbanizare în toațe locali
tățile, se vor dezvolta activitățile de gos
podărie comunală și de prestări de servicii. 
Un număr sporit de comune se vor trans
forma în centre urbane, agricole sau agro
industriale. Se vor crea condiții tot mai 
bune de muncă și de viață pentru toți ce
tățenii, fără deosebire de naționalitate, 
accentuîndu-se astfel procesul înlăturării 
treptate a deosebirilor esențiale dintre sat 
și oraș.

Pentru dezvoltarea activităților și servicii
lor de gospodărie comunală, fondurile de 
investiții alocate în actualul cincinal sînt 
destinate, în special, echipării tehnico- 
edilitare a orașelor, îmbunătățirii radicale a 
transportului în comun.

Astfel, in anul 1980 lungimea totală a re
țelelor de alimentare cu apă va ajunge la 
circa 15 500 km, cu 3 500 km mai mult decît 
la finele anului 1975, Iar lungimea totală a 
conductelor de canalizare va fi peste 9 000 
km, cu 2 000 km mai mult decît lungimea 
existentă la sfîrșitul cincinalului trecut.

De asemenea, îmbunătățiri calitative se 
vor înregistra și în transportul urban de 
călători, va crește numărul călătorilor 
transportați cu autovehiculele de transport 
în comun, se va dezvolta lungimea trasee
lor. Totodată, va crește substanțial parcul 
mijloacelor de transport urban în comun de 
persoane prin dotarea în acest cincinal cu 
peste 9 000 vehicule, din care aproape 2 000 
se vor asigura suplimentar peste prevede
rile inițiale ale planului cincinal.

De asemepea, se vor dezvolta activitățile 
de distribuție a energiei termice, salubri
zarea localităților, parcuri, spatii verzi, 
lacuri, ștranduri, zone de agrement și 
altele.

Realizarea tuturor acestor obiective va 
contribui in mai mare măsură la satisface
rea la un nivel ridicat a cerințelor materi
ale și spirituale ale întregului popor, la 
diversificarea și dezvoltarea prestărilor de 
servicii pentru populație.

Un rol deosebit de important în ridicarea 
gradului de civilizație al «ocietății noastre

va avea înfăptuirea neabătută a progra
mului construcției de locuințe, de sistema
tizare a localităților urbane și rurale, a în
tregului teritoriu, care va contribui la apro
pierea condițiilor de viață a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, la accelerarea 
procesului de omogenizare economico-so- 
cială a societății noastre.

★
înfăptuirea acestui vast program de 

creștere a nivelului de trai al întregului 
nostru popor necesită asigurarea îndepli
nirii in cele mai bune condiții a prevede
rilor de plan pe anul 1978, precum și a 
Programului suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a României In perioada 
1976—1980. în acest scop, este necesar să 
se ia măsuri hotărîte pentru organizarea 
exemplară a muncii în toate domeniile de 
activitate, pentru mobilizarea integrală a 
resurselor și posibilităților existente în toate 
întreprinderile, pentru utilizarea mai bună 
a fondurilor fixe productive, accelerarea 
dezvoltării economiei și creșterea avuției 
naționale.

în vederea valorificării maxime a uria
șului potențial productiv de care dispune 
economia noastră se cer luate măsuri ener
gice pentru creșterea indicelui de utilizare 
a parcului de mașini-unelte, utilaje și in
stalații, pentru dotarea cu mașini și utilaje 
a spatiilor disponibile, pentru ridicarea la 
un nivel calitativ superior a activității eco
nomice a tuturor unităților.

Pornind de la obiectivul stabilit de Con
gresul al XI-lea de a transforma acest cin
cinal în cincinalul afirmării plenare a revo
luției tehnico-științifice în România, vor 
trebui intensificate eforturile pentru asimi
larea noilor instalații, utilaje, materiale șl 
bunuri de consum, modernizarea tehnologii
lor de fabricație, promovarea largă și ra
pidă în producție a cuceririlor științei și 
tehnicii avansate.

O sarcină primordială în toate ramurile 
producției materiale trebuie să o constituie 
în continuare creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, reducerea cheltuieli
lor materiale în activitatea de producție și 
In investiții. Creșterea eficienței activității 
economice trebuie să se oglindească în ob
ținerea unor beneficii tot mai mari în fie
care întreprindere, în întreaga economie — 
calea sigură a sporirii avuției naționale, a 
creșterii continue a bunăstării oamenilor 
muncii.

Desfășurînd în fiecare ramură a econo
miei naționale, în fiecare întreprindere și 
la fiecare loc de muncă o amplă activitate, 
punîndu-și pe deplin în valoare experiența 
și spiritul lor creator, comitetele județene, 
toate organele și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii sînt chemați 
să facă totul pentru realizarea în întregime 
a obiectivelor cincinalului revoluției știin- 
țifico-tehnice, asigurînd astfel resursele ne
cesare înfăptuirii integrale a acestui pro
gram de creștere a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Măsurile prevăzute pentru creșterea mai 
accentuată a nivelului de trai al populației 
în cincinalul 1976—1980 constituie o nouă și 
puternică dovadă a grijii permanente a 

' partidului și statului pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și ridicarea gradului de 
civilizație al întregului popor, o expresie a 
profundului umanism al societății pe care 
o edificăm, se înscrie în politica generală a 
partidului de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Conferința Națională își exprimă încre
derea că eroica noastră clasă muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — vor acționa cu și mai 
multă hotărîre pentru a pune și mai larg 
în valoare marile posibilități și resurse de 
progres ale economiei noastre socialiste, 
asigurînd îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor economice pe anul in 
curs și pe întregul cincinal, înfăptuirea is
toricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea 
al partidului și, pe această bază, ridicarea 
gradului de bunăstare și civilizație a între
gului nostru popor.
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Personajul literar, con
diția sa actuală, esența sau 
perspectivele sale sînt 
subiecte care preocupă 
frecvent, aproape periodic, 
critica literară, polarizînd 
totodată in permanență in
teresul cititorilor. E și fi
resc să fie astfel de vreme 
ce personajul este, iar după 
modesta mea opinie va 
continua să rămînă, princi
palul purtător de mesaj al 
operei. Oricine urmărește 
aceste dezbateri, fără în
doială utile, poate sesiza 
însă că unii participanți nu 
rezistă Ia o anume tentație 
a exclusivismului. Dar ceea 
ce dăunează evoluției și 
concluziilor oricărei discu
ții nu este opinia contrară, 
ci tocmai opinia emisă in 
spirit partizan, cu ambiții 
de exclusivitate. Așa, 
bunăoară, modul in care o 
parte a comentatorilor pri
vește structura personaju
lui poate genera și între
ține această impresie de 
intoleranță. Fie in numele 
noii spiritualități a acestui 
veac, fie în numele auten
ticității, este privită cu 
condescendență „naiva" 
pretenție a autorului de a 
ști totul despre personajele 
sale, contestîndu-se tot
odată dreptul la existență 
al așa-zisului „personaj 
tradițional", concept sub 
care se ințelege însă în
deobște personajul împli
nit, normal, logic și coerent. 
Controversa e veche și 
binecunoscută, ea reducîn- 
du-se în esență la tentativa 
de a înlocui o convenție 
artistică prin altă conven
ție artistică. Dar, mă în
treb, de ce e neapărat ne
cesar să înlocuim și nu să 
sporim ? Orice artist este 
animat de aspirația, mai 
mult sau mai puțin eviden
tă, mai mult sau mai pu
țin dramatică, inspre în
noire și perfecțiune. Aceas
ta insă nu înseamnă că, 
odată făcut pasul înainte, 
el va azvîrli peste bord 
ceea ce s-a dovedit a fi un 
bun ciștigat. Iar persona
jele derivate din prototipul 
balzacian (un epitet care, 
sub unele penițe, tinde să 
primească o nuanță vag de
preciativă) au adus și vor 
continua să aducă substan
țiale servicii literaturii ca

formă a conștiinței sociale, 
între personajul cu contu
ruri ferme, cu stare civilă 
și statut social limpede și 
între personajul disparent, 
redus la o „nebuloasă uma
nă" sau la o,simplă „voce" 
există o generoasă gamă de 
structuri posibile dintre 
care scriitorul va ști s-o 
aleagă pe aceea care cores
punde intențiilor și tempe
ramentului său artistic. Im
portantă nu mi se pare atit 
această structură în sine — 
toate avînd virtual dreptul 
egal la existență artistică

tura. „Vrem să creăm un 
om drept — spunea secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, la Conferința 
națională a scriitorilor — 
un om cinstit, un om care 
să se preocupe și de el și 
de semenii Iui, care să în
țeleagă că solidaritatea' so
cială este condiția dezvol
tării națiunii, condiția in
dependenței, bunăstării și 
fericirii." Reiese, cred, cu 
claritate de aici rolul 
deosebit ce revine perso
najului literar în răspunsul

mare șl poate compromite 
bunele intenții. Cel ce sem
nează aceste rînduri a plă
tit și el didacticismului un 
tribut destul de substanțial 
de care e conștient și pe 
care critțca 1 l-a imputat 
pe bună dreptate. Pe teme
iul unor posibile eșecuri 
tnsă, nu cred că avem drep
tul de a contesta actualita
tea unui atare personaj. 
Cum ar putea literatura să 
răspundă înaltei sale mi
siuni de educare și mode
lare a conștiințelor fără a 
transfigura artistic eroii

Viața legitimează

necesitatea eroului exemplar
- însemnări despre personajul literar - prin 
cipalul purtător de mesaj al operei artistice-

puncte de vedere
— ci, în primul rînd, modul 
în care personajul exprimă 
o realitate, un adevăr, mo
dul în care se integrează 
orizontului nostru spiritual 
și răspunde imperativelor 
majore, istorice, aflate azi 
în fața literaturii noastre și 
asumate cu lucidă respon
sabilitate de către scriitori.

Socialismul și-a propus 
să creeze o civilizație su- 
perioadă, iar aceasta impli
că, așa cum bine se știe, 
crearea unui om nou, cu o 
conștiință superioară. Este 
un proces grandios nu 
numai prin scopul său fi
nal, ci și prin forțele socia
le pe care le angajează. 
Una dintre aceste forțe — 
și nu una oarecare deoa
rece este 
valori de 
citate — 
Niciodată 
azi nu s-a accentuat — și 
pe drept cuvînt — misiu
nea educativă, de modelare 
a conștiințelor, pe care tre
buie să și-o asume litera-

capabilă să creeze 
îndelungată efica- 
este și literatura, 
mai mult decit

pe care literatura trebuie 
să-1 dea acestui deziderat. 
Cu atît mai stranie apare 
atunci rezerva care se mai 
manifestă pe alocuri față 
de ceea ce ne-am obișnuit 
să numim „personaj pozi
tiv". E o rezervă care por
nește aparent de Ia terme
nii „pozitiv-negativ", afec
tați de o îndelungată uzu
ră didactică și deturnați de 
la sensurile lor firești în- 
tr-o epocă de dogmatism 
sociologizant. Dar de aici 
pînă la a contesta auten
ticitatea eroului in litera
tură sau pînă la a afirma 
că un personaj virtuos ar 
trezi „suspiciunea cititoru
lui" — cum făcea nu de 
mult un cunoscut critic — 
e o diferență care intră din 
nou in sfera intoleranței de 
care aminteam la începu
tul acestor însemnări. 
Dezabuzare, snobism, com
plex al unui fals intelec
tualism ? E adevărat, în 
realizarea unui personaj 

. exemplar, riscul devierii in
edidacticism mult mai

tv
Concertele filarmonicilor

din Tîrgu Mureș, Iași și Quj-
Napoca la Ateneul Român

timpului său ? Iar eroii 
aceștia există realmente, îi 
vedem și-i întîlnim zilnic, 
nu e nevoie să intervină 
catastrofe ca aceea de la 4 
martie ca să-i cunoaștem. 
Sînt acești oameni din 
preajmă, care ridică o țară 
și o societate nouă, onești, 
cu o viziune robustă și lu
minoasă asupra vieții, com- 

‘ ‘ ‘ o
in

petenți profesional, de 
mare probitate etică 
relațiile lor sociale și de fa
milie, generoși și visători, 
capabili de profunde și tul
burătoare 
cînd sint 
supuși și 
îndoielii, 
tenit sub 
al adevărului, într-un 
vînt, cu nimic mai j 
complecși decît cutare 
anxios și moluscoid, Inca
pabil a se decide între bine 
și rău, cu o psihologie 
pulverizată in stări de con
știință obscure și ambigue. 
Reprezintă și aceasta din 
urmă o realitate, trăiește 
și el printre noi, chiar 
răsfățat de unii scriitori și

suferințe atunci 
loviți sau trădați, 
ei înfringerii sau 
dar aflați necon- 
semnul binelui și 

cu- 
puțin 

i ins

mult iubit de o parte a cri
ticii și, ca atare, am da 
dovadă de un exclusivism 
la fel de reprobabil negin- 
du-i dreptul la existență 
artistică. Discutabilă e doar 
ambiția sa de a prevala 
asupra personajului exem
plar — prin care, repet, nu 
înțeleg o schemă 
ționată la masa de 
transfigurarea unei 
țe reale — ambiție 
care mă îndoiesc că ar pu
tea fi susținută prin vreo 
corespondență în realitatea 
societății românești de azi

Oamenii — s-a spus — au 
nevoie de istorii. Am con
vingerea că oamenii 
avea mereu nevoie de 
torii atit timp cit vor ști 
să-și păstreze capacitatea 
de visare și fărîma de in
genuitate. Una dintre mi
siunile noastre, ca scriitori, 
este să dăm oamenilor 
aceste istorii veridice în or
dine artistică și în stare să 
le lumineze într-un fel sau 
altul pasul următor, să le 
deschidă sau să le lărgeas
că o perspectivă, să le con
firme o credință, ca, bună
oară, aceea că rostul bine
lui este să triumfe în cele 
din urmă asupra răului. E 
un lucru care nu se poate 
realiza decît cu ajutorul 
eroilor. Căci, tot astfel, oa
menii au avut întotdeauna 
nevoie și de modele și cînd 
spun aceasta mă gîndesc în 
primul rînd la cei tineri și 
la cei ce vin în urma lor. 
Fiecare generație de 
scriitori a creat cite o im
presionantă galerie de per
sonaje memorabile printre 
care un loc de prim plan 
l-au deținut eroii, capabili 
să se constituie în modele 
și idealuri pentru întregi 
generații de cititori. Mă 
tem că noi, cei de azi, sin- 
tem încă datori sub acest 
aspect : a da existență ar
tistică oamenilor deplini în 
mijlocul cărora trăim, pe 
cuvîntul cărora ne bizuim, 
în forța și destinul cărora 
credem. Ei sint eroii aces
tui pămînt și ai acestei 
epoci și, cum se știe, eroii 
nu mor. Ei pot așadar 
acorda și scrierilor noastre 
acea șansă a duratei spre 
care artistul dintotdeauna 
a aspirat.

confec- 
scris, ci 
existen- 

despre

vor 
is-

Radu CIOBANU
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20,20 Film artistic : „înfringerea". O 
producție americană

21,55 Meridiane culturale
22,25 Telejurnal

PROGRAMUL 1

Seria concertelor 
simfonice susținute de 
filarmonici din țară a 
fost inaugurată la A- 
teneu in prima săptă- 
mînă a lunii noiem
brie de către Filar
monica din Tirgu Mu
reș. în program: Wag
ner, Rachmaninov, Mo
zart, Aladar, piese 
care vorbeau elocvent 
de buna pregătire a a- 
cestui ansamblu. Cel 
mai reușit moment 
a fost 
diție a 
troducere 
gro" de Zoltan 
Este o lucrare 
tivată cu trei 
urmă, o piesă 
într-o formă 
de sonată, care relevă 
insă un caracter de 
fantezie, de inspirată 
improvizație. Este o 
persiflare — cum 
spune chiar autorul — 
a manierismelor ro
mantice, o persiflare 
in care sint clare u- 
morul fin, rafinamen
tul. Și dirijorul Szal- 
man Lorant, un distins 
muzician, la pupitrul 
acestui entuziast co
lectiv — Filarmonica 
din Tîrgu Mureș — a 
ințeles-o, a tălmăcit-o 
cu farmec.

Protagonista urmă
toarelor două concer
te din sena amintită 
a fost Filarmonica 
„Moldova" din Iași. 
Melomanilor bucu- 
reșteni li s-au propus 
spre audiție : Enescu, 
Wagner. Și anume : 
Uvertura de concert 
op. 32 și Poemul sim
fonic „Vox Maris", 
alături de fragmente 
din operele wagnerie
ne : „Aurul Rinului", 
„Walkyria", „Sigfried", 
„Amurgul zeilor". In
teresantă această ală
turare, interesantă a- 
legerea paginilor din 
Tetralogie ; opusurile

reușit 
prima 
piesei; 

și
au- 

„In- 
Alle- 

Aladar. 
defim- 
ani in 
așezată 
clasică

enesciene purtînd nr. 
31, 32 sînt dintre cele 
pe care autorul le-a 
plămădit și șlefuit 
ani de-a rîndul pină 
să 
tria 
tr-un limbaj personal 
a muzicii 
(„Uvertura 
cert" fiind scrisă pe 
teme în caracter popu
lar), pină cind a reu
șit să 
muzică 
matică 
literar 
pornit 
Maris", 
perele 
fragmentele au punc
tat marea desfășurare 
a Tetralogiei prin 
scene-cheie, prin acele 
momente dense care 
păstrează de fapt ca 
un simbol esența în
tregii dramaturgii. 
Deci, un program În
drăzneț, alcătuit cu 
curaj, spărgînd canoa
nele obișnuite ale 
„săptămînalelor sim
fonice". Excelente or
chestra și corul Filar
monicii „Moldova". Se 
vede clar că ieșenii fac 
muzică din dragoste 
pentru muzică, cu pa
siune, cu talent, cu 
competență. Nu numai 
că partiturile au fost 
pxemplar parcurse, că 
s-au depășit cele mai 
dificile secvențe, dar 
soliști, cor, orchestră 
au realizat momente 
de mare vibrație. Este 
meritul întregului co
lectiv, al soliștilor 
Pompei Hărășteanu, 
Ligla Grosu, Rodica 
Lixandru Mincev, Ste
la Hauler, dar mai a- 
les a dirijorului de 
înaltă clasă, Ion Ba
ciu, care a imprimat 
mai ales Tetralogiei, 
suflu, dinamism, a lu
minat distinct 
motivele, a exclus 
ce clipă trenantă.

ajungă la măies- 
exprimării in-

românești 
de con

imagineze in 
acțiunea dra- 
a programului 
de la care a 
pentru „Vox 
Cit privește o- 
lui Wagner,

favoarea clarității ac
țiunii, a cursivității.

Un concert „de zile 
mari" ne-a oferit și 
Filarmonica din Cluj- 
Napoca. Mai întîi am 
luat cunoștință de 
„Translații" II, de Ti- 
beriu Olah, piesă pen
tru trei orchestre de 
coarde și suflători de 
lemn, compoziție care 
continuă acele princi
pii variaționale pe 
care autorul le-a folo
sit in ciclul „Brân- 
cuși" ; o înlănțuire de 
variațiuni stricte, con
trastante de-a lungul 
cărora suflătorii de 
lemn propun proiecta
rea, translarea mate
rialului sonor oferit 
de orchestrele de coar
de, fiecărei articulații 
oferindu-i-se un co
respondent ritmic, ar
monic. Apoi, după lu
crarea lui Olah, Con
certul pentru pian și 
orchestră nr. 4 în Sol 
major de Beethoven, 
solist, pianistul bulgar 
Ivan Drenikov (con
vingător mai ales in 
partea mediană, prin 
muzicalitate, prin acu
ratețea armoniilor) și 
poate unul dintre mo
mentele cele mai rea
lizate ale stagiunii 
bucureștene : Simfo
nia a IlI-a in Fa ma
jor de Brahms. Pen
tru că de mult nu a 
răsunat la Ateneu o 
simfonie de Brahms, 
atit de generos, de pa
sionant : împletire de 
izbucniri impetuoase, 
planuri limpezi, ar
monii vibrante, clare, 
clipe de fremătător 
romantism. O inter
pretare care poate fi 
comparată cu versiuni 
celebre, incă un succes 
al colectivului simfo
nic clujean.

9,00
9.05

10.00
12,05
12,20
15,00 Campionatele internaționale de 

tenis ale României
17,05 Emisiune în limba germană
18,50 Tragerea Loto
19,05 Film serial pentru copil : Cuore
19,30 Telejurnal
20,00 Hotărîrile Conferinței Naționale — 

mobilizator program de acțiune

17,00 Antologia etntulul
17.30 Desene animate
17,55 Radar pionieresc bucureștean
18,15 Ora veselă
19,10 Reportaj TV
19.30 Telejurnal
20,00 Hotărîrile Conferinței Naționale — 

mobilizator program de acțiune
20,20 Treptele afirmării : violonista Da

niela Rîpan
Semnături tinerești. Reportaj 
Telex
Blocnotes
Artiști români contemporani 
Telerama — sport

20.45 
21,05 
21,10

Nu spunem o noutate atunri 
cînd afirmăm că la sfîrșitul unei 
săptămini de lucru simțim nevoia 
unei relaxări. Firesc, deoarece rit
mul trepidant al vieții cere alter
narea zilelor de muncă cu o odihnă 
activă, care asigură un plus de vi
goare și sănătate. Asistăm astfel, 
și în țara noastră, la un exploziv 
fenomen de masă care se numește 
turism. După cum am fost infor
mați la Ministerul Turismului, dacă 
in 1970 la excursiile organizate in 
țară au participat 5 milioane de 
oameni, in numai șase ani numărul 
acestora s-a dublat și continuă să 
crească. Celor ce practică drume
ția li s-au pus la dispoziție mo
derne unități hoteliere și de ali
mentație publică, vile și cabane si
tuate in cele mai pitorești zone 
turistice ale țării. Ele oferă nume
roase posibilități de agrement — 
pîrtii de schi și săniuș, patinoare, 
piscine, saune, echitație etc.

Pornind de la sfatul medicilor că 
din 365 de zile 365 sînt bune pen
tru drumeție, oficiile județene de 
turism și filialele lor au stabilit 
programe de excursii pentru toate 
zilele săptămînii. In perioada 1 oc
tombrie — 31 martie, turiștii care 
participă la excursiile organizate 
in primele cinci zile ale săptămînii 
beneficiază de însemnate reduceri 
la transportul cu autocarele și mi
crobuzele. Reducerile sînt diferen
țiate, cele mai mari acordîndu-se 
grupurilor de elevi, studenți, pen
sionari, membri ai C.A.P. și lucră
tori ai I.A.S.

Organizînd excursii pe traseele 
ce duc spre Valea Prahovei, Olte
nia de sub munte, Maramureș și 
Țara Oașului, Porțile de Fier, Mun
ții Banatului, Munții Apuseni, Țara 
Hațegului, Munții Retezat, Valea 
Oltului, spre alte zone turistice bine 
amenajate din apropierea localită-

ților urbane, oficiile județene de 
turism și filialele lor facilitează 
petrecerea plăcută a timpului liber. 
Notăm, de asemenea, că se progra
mează Circuitul turistic al Româ
niei.

Este unanim recunoscut că abe
cedarul turismului se învață ince- 
pind cu primii ani de școală și se 
transformă pe parcurs intr-o formă 
organizată - de studiu, devenind o 
metodă pedagogică modernă pentru 
profesori care asigură dezvoltarea 
cunoștințelor elevilor și, implicit, 
educarea lor patriotică, mîndria lor 
de a fi cetățeni ai patriei noastre 
socialiste.

Evident, excursiile în diferite 
colțuri ale țării pot oferi un pri
lej de îmbogățire a cunoștințelor 
și pentru oamenii care muncesc în 
diferite domenii de activitate. 
Bunăoară, constructorii de autotu
risme de ia Pitești fac deseori 
excursii de documentare la colegii 
lor de la „Steagul roșu" — Bra
șov, un mare număr de muncitori 
de la întreprinderea de casete de 
radio din București au făcut vizite 
similare la unitățile cu care co
laborează din orașele Brașov, Bis
trița și Cluj-Napoca etc. O formulă 
de excursii care cîștigă din ce 
în ce mai mult teren și care se do
vedește, prin tematica ce și-o pro
pune, deosebit de eficientă. Iată de 
ce, in această perioadă, cînd lucră
rile agricole sint încheiate, mem
brii cooperativelor agricole de pro
ducție și ceilalți lucrători din agri
cultură participă, in mare număr, 
la excursii care le oferă și diferite 
schimburi de experiență.

Iată doar cîteva argumente pen
tru participarea cit mai largă la 
excursiile organizate de oficiile ju
dețene de turism și de filialele a- 
cestora din toată țara, cu trenul 
sau cu autocarul, pg distanțe mal 
mici sau mai mari.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

lait- 
orl- 

in
Smaranda
OȚEANU

O nouă carte de 
teatru a lui Mihnea 
Gheorghiu, Istorii dra
matice, apărută de cu- 
rînd la editura „Emi- 
nescu", cuprinde două 
texte diferite ca gen, 
dar puțind să fie ru
bricate împreună : Pa
tetica ’17 și Mușcheta
rul român. Primul text, 
scris pentru jubileul 
de o sută de ani al 
Independenței noastre 
de stat, a 
zentat cu 
în cadrul 
„Cin tarea 
pe două 
țară : Teatrul Național 
din Craiova și Tea
trul maghiar de stat 
din Cluj-Napoca. Ce
lălalt text este 
scenariu din care 
fost extras filmul i 
mitrie

Să 
piesa 
scena 
filmul 
ar anula ori ar micșo
ra tentația lecturii 1 A- 
desea, tocmai contra
riul e mai adevărat. E- 
xistă anume dimen
siuni, aproape in orice 
mijloc de informație și 
în orice formă de 
constituire a cunoaște
rii, pe care numai li
tera tipărită, bineînțe
les cu scrutarea min
tală la care această li
teră ne obligă, ni le 
pot revela în întregi
mea lor. In acest sens, 
cartea la care ne ra
portăm în rindurile de 
față poate însemna un 
îndemn și o confir
mare.

fost repre- 
strălucire. 

Festivalului 
României", 
scene din

un
: a
Di-

Cantemir.
nu spunem 
reprezentată
de. teatru — 
văzut pe ecran

că 
pe 

sau

Cîteva judecăți, mai 
întîi, cu privire la Pa
tetica ’77. Autorul 
aici n-a avut în vede
re o acțiune anumită, 
cu treptele ei de ri
goare : ce și-a propus, 
mai ales, a fost să 
pună în lumină o fres
că. S-a preocupat, de
sigur, să reconstituie 
un episod de istorie 
națională ; însă a-

Secvențele piesei ne 
pun în față mișcări și 
imagini dintr-un cu
prinzător tablou de e- 
pocă. Anume : strada ; 
freamătul de opinie 
publică, la apariția de 
ediții speciale ale ga
zetelor ; rumoarea din 
cugete, în așteptarea 
de vești și evenimen
te epocale ; berăria 
studenților, cu aspec-

Mihnea GHEORGHIU

//

; de 
con-

vocări și situații 
fapt, o asociere 
vergentă, in esența ei 
profundă și edifica
toare, denotînd cită 
realitate românească 
putea să pulseze in 
dosul evenimentelor 
diplomatice și militare 
la ordinea zilei, deno
tînd. de asemenea, la 
ce temperatură sufle
tească și morală s-au

Ele slnt multiplicate 
doar pe hîrtie de 
serviciu, ca documente 
de atelier, pe circuite 
închise, pentru uzul 
regizorilor, interpreți- 
lor și birourilor de 
producție. Redactarea 
lor e ținută să respec
te o anume tehnică, 
legată și impusă func
țional de procesul fil
mării. Mai rar însă,

Istorii dramatice"
ceasta, nu numai ca să 
rememorăm faptic di
ferite împrejurări și e- 
venimente, ci și pen
tru a ne solicita o 
participare emotivă in 
date sufletești și mo
rale ale unui climat. 
Piesa, toată, vibrează 
de patriotism : dar nu 
un patriotism decla
matoriu, încărcat de 
orgolii și semne exte
rioare, ci unul intrin
sec, garantat cu fapte 
de istorie, cu revendi
cări ieșite din natura 
lucrurilor și seva pă- 
mintului, cu acte de 
viață ale unei comu
nități umane hotărite 
să-și apere și să-și ia 
destinul în 
mîini.

te din boema vremii ; 
momente de încorda
re in cabinetul primu
lui ministru ; freamăt 
și așteptare in reac
ții ; cursuri la Uni
versitate ; cursuri me
morabile in parlamen
tul țării ; întîlniri și 
convorbiri diplomati
ce ; stări de spirit in 
orașe și la sate ; ba
lul oștirii și decreta
rea mobilizării ; șe
dințe de stat-major ale 
celor două armate a- 
liate ; viață de tabă
ră ; scene de război ; 
bucuria victoriei ; re
culegere in memoria 
celor cu jertfa cărora 
a fost posibilă aceas
tă victorie ș.a.m.d.

propriile ei Aparent, poate, un 
mozaic rapsodic de e-

toate acestea, 
cuvinte, a- 

despre Muș- 
rornân. Este

pe trecut
Cîteva 

cum, și 
chetarul 
un titlu oarecum cotn-
posit, poate nu îndea
juns de propriu; in- 
trucit se referă la un 
personaj fictiv, ro
manțat, într-un text în 
care totuși figura do
minantă, purtătoare de 
conținut și înțelesuri, 
este aceea a lui Dimi- 
trie Cantemir. omul, 
cărturarul și domnito
rul Moldovei. Faptul 
însă este secundar ; 
de altminteri. în 
mul care i-a urmat, 
rectarea necesară 
și făcut.

De regulă, scenariile 
cinematografice nu 
văd lumina tiparului.

fil- 
co- 
s-a

se știe ori se admite 
că aceste texte pot a- 
vea și valoare literară. 
Si trebuie precizat : o 
asemenea valoare, nu 
cu simplu titlu de ra
finament speculativ ori 
de gratuitate artistică, 
ci și ca dimensiune de 
fond, cu putere acti
vă, capabilă să impri
me procesului în cau
ză un plus de spiritua
litate, în măsură să a- 
sigure scenariului ci
nematografic încă un 
prestigiu in voința sa 
de gen autonom, bine 
constituit.

S-ar părea că Mih
nea Gheorghiu a ve
nit cu o soluție de 

Scenariul 
forma în 
prezentat.

deschidere. 
amintit, in 
care ne este

poate fi un semnal. 
Deține în el și punc
te de program. Găsim 
in forma sa de redac
tare elemente de tea
tru. de istorie, de ro
man, de metodologie 
regizorală, chiar și in
dicații de comportare 
actoricească. O ase
menea îmbinare de e- 
lemente era de rigoa
re, pentru ca autorul 
să poată face față sar
cinii pe care și-a im
pus-o. E vorba de o 
sarcină grea, com
plexă, intrucit Cante
mir a fost văzut aici 
intr-un larg complex 
de epocă. Domnitorul 
Moldovei este și o 
personalitate a diplo
mației și culturii eu
ropene. Faptele se pe
trec într-o perioadă a- 
nunțătoare de mari 
prefaceri politice și 
sociale, unele din a- 
cestea prin raportări 
de forță 
te puteri 
tele sub 
creștere 
iluministe.

în această carte, 
Istorii dramatice, iși 
stau față in față o pie
să de teatru și un 
scenariu de film. însă 
nu pentru a se con
frunta. ca aparținind 
unor modalități sau 
genuri contrarii, ci 
dimpotrivă, avînd a 
dovedi in ce măsură, 
cu cit folos artistic și 
intelectual, iși pot fi 
complementare.

intre diferi- 
europene, al- 
acțiunea in 

a ideologiei

Ion ZAMFIRESCU

(Urmare din pag. I)
Aveam insă, aici la „Timpuri Noi", 

în secția prelucrări mecanice, și două 
cunoștințe : Nicu și Ștefan. Atunci, 
în vară, abia se încadraseră de cîte
va zile, iar semnele începutului pă
reau promițătoare.

— în privința lui Ștefan, pot să 
răspund că da, cu rezultate uneori 
deosebit de bune — confirmă tova
rășul Constantin Chingaru, șef de 
atelier și secretarul organizației de 
partid din secție. Eu il cred aflat 
categoric pe drumul cel bun. In linii 
mari și Nicu, dar nu pot să fiu pe 
de-a-ntregul mulțumit. Ne mai 
creează cîteodată probleme : absențe 
nemotivate.

Pe urmele unor tineri puși în li
bertate și repartizați in diferite co
lective de muncă, am făcut o vizită 
și la o altă întreprindere bucureștea- 
nă : „AVERSA". O primă constata
re : din cei 27 de tineri repartizați 
aici. 14 au rămas, lucrează și, in ge
neral. se poate conta pe evoluția lor 
pozitivă ; alți opt continuă să con
stituie ceea ce se cheamă cazuri- 
problemă (cînd vin, cînd lipsesc cu 
zilele, lucrări slabe, dezinteres etc.), 
iar cinci sint dispăruți și din uzină, 
și de la domiciliu. Din această ulti
mă categorie, despre doi se știe : 
lăsind-o pe tinjeală cu lucrul, au 
sfirșit prin a avea din nou de-a face 
cu legea. Situația celorlalți trei este

însă cu desăvirșire necunoscută. 
N-au fost de găsit nici acasă. Ni s-a 
spus, la „Aversa", că atit organele 
de miliție, cit și cele ale procuratu
rii țin legătură permanentă cu între
prinderea, că vin periodic pentru a 
cunoaște îndeaproape situația fiecă
rui tinăr. Faptul că pe jumătate din
tre tinerii încredințați spre reeduca

Sinteți sigur ?
— Sigur. A trecut și pe aici, după 

operație... Mi-a arătat și certificatul 
medical...

— Sinteți mulțumit de evoluția 
lui ?

— Ce să vă spun ? Cînd vine, face 
treabă. Dar cam are obiceiul să lip
sească. Intr-o vreme am stat mult

ță și promptitudine. Dacă, de pildă, 
un meșter n-ar afla despre tinărul 
dat în grijă, că acesta s-a operat, 
abia... la ieșirea lui din spital (unde 
ne-am fi așteptat chiar să-1 fi vizi
tat in timpul convalescenței) ; dacă 
i-ar fi făcut nu una singură, ci mai 
multe vizite acasă ; dacă cu tatăl 
băiatului, deși muncitor șl el în a-

părinții cu intervenții. Le-au cîntat 
în strună, cu mult prea multă înțe
legere, și orgapele de miliție și ofi
ciile forțelor de muncă, dîndu-le re
partiții după repartiții, după cheful 
de „ultimă oră" al junelui rătăcitor. 
Pe unde n-a umblat I. Petrică, îna
inte de a ajunge (pentru scurt timp) 
la „Aversa" ? A stat mai intîi acasă

Colectivul ajută, educă, formează
re colectivul începe să conteze, că 
semnele revenirii lor morale încep să 
devină certe constituie, fără îndoia
lă, o reușită. Dar numai parțială. 
Oare de ce ? Să vedem ce învăță
minte se desprind din partea de neiz- 
bindă. „Lucrează aici tinărul N.S." ? 
— am întrebat noi la biroul personal, 
revăzindu-ne însemnările din vară. 
„Lucrează, dar... acum absentează de 
mai multe zile", a venit răspunsul, 
după o consultare cu pontatoarea 
din secție. „Nemotivat" ?. „Nemoti
vat". In secție insă, de la șeful de 
brigadă Aurel Matei, aveam să aflăm 
altceva : că tinărul respectiv se află 
în concediu medical, ca urmare a 
unei operații de apendicită.

de vorbă cu el — și eu, și meșterul 
— și o mai rărise cu lipsurile. O 
dată am fost și acasă la el. De alt
fel. tatăl lui lucrează și el în uzină, 
mai ținem legătura. Noi sperăm să 
facem totuși ceva din băiat, să-1 ca
lificăm lăcătuș...

Nu pot fi trecute, desigur, cu ve
derea eforturile, preocupările celor 
de aici, de la „Aversa", îndreptate 
spre recuperarea și formarea tineri
lor ce le-au fost dați in grijă. Ca 
și rezultatele promițătoare obținute 
cu mulți dintre ei. Credem insă că 
reușitele ar fi fost și mai multe, și 
mai pronunțate, dacă aceste preocu
pări ar fi fost, în toate cazurile, la 
fel de stăruitoare, dublate de exigen

ceeași întreprindere, nu s-ar fi întil- 
nit, doar „din cind in cînd"...

La „scăparea" unor tineri din 
mină, la slăbirea supravegherii lor 
și-au adus contribuția și alte cauze. 
Unele pe care le semnalam incă din 
vară : intervenții ale părinților care 
au „cedat" insistențelor odraslelor lor 
in a-i muta de colo-colo, chipurile 
în locuri mai potrivite, pentru a-i 
avea „mal aproape", ori a le face pe 
plac în căutarea cine știe cărei me
serii pentru care s-a deșteptat brusc 
vocația băiatului... Nici nu se obiș
nuise bine Dănuț G. cu locul de 
muncă și tatăl său a și venit cu nota 
de transfer. „Să-1 ia la el“... Altora, 
nici n-a mai fost nevoie să le vină

vreo trei săptămini („să se odihneas
că"), apoi a încercat la IREMOAS 
(„prea departe de casă"), la „Acumu
latorul" („prea greu"), la „Electro- 
aparataj" („greu și aici")... La „A- 
versa" n-a încercat decît să-și facă 
formele de încadrare. Nu le-a termi
nat nici astăzi. Și nici nu l-a mai 
văzut nimeni pe acolo.

Lipsa controlului și a exigenței, 
care trebuiau să se facă simțite din 
capul locului, au servit altora drept 
„portițe" ca să se eschiveze de la 
muncă, de la prezenta zilnică la lo
cul unde au fost repartizați. în unele 
unități s-a înțeles că n-ar fi potrivit

să li se aplice acestor tineri sancțiu
nea desfacerii contractului de muncă 
in caz de lipsă nemotivată de la lu
cru. Dar nici să se aștepte cu săptă- 
minile — cum de multe ori s-a în- 
timplat ! — pină să le vină pofta 
de lucru chiulangiilor n-a fost o so
luție. Așa s-a înfiripat în capul unor 
asemenea plimbăreți ideea că e de 
ajuns să „mimeze" munca, să dea din 
cind in cînd pe „acolo", cîteva zile 
pe lună, și totul e în regulă... Și, din 
păcate, unii au reușit să practice luni 
în șir acest sistem. Consecințele — în 
bună parte — s-au văzut Viață dusă 
mai departe în chip periferic, antu- 
raje dubioase și uneori chiar cedări 
in fața vechilor tentații.

De aceea, pentru a preîntîmpina 
asemenea accidente, pentru a face 
durabilă, eficientă, opera de educare 
și reeducare a acestor tineri, este 
nevoie ca pretutindeni, în colectivele 
de muncă in care sînt repartizați, să 
se acționeze și mai stăruitor, căutin- 
du-se pentru fiecare caz căile și mo
dalitățile cele mai potrivite. Iar din
tre toate — așa cum o probează fap
tele, experiența ciștigată — pe pri
mul loc se află supravegherea aten
tă, îndrumarea dublată de tact și 
exigență, cunoașterea temeinică a 
fiecărui tinăr in parte.

Nu departe de Tirgu Frumos 
se află satul Costești, in sat 
există o cooperativă agricolă, 
iar printre cooperatori se află și 
Dumitru Ololeru. Pină aici, ni
mic 
dim 
ieru 
lucrează incă voinicește alături 
de toți ceilalți, ne apare, 
in adevărata ei frumusețe, 
viața, acestui om. O viață de
dicată muncii, obștii din care 
face parte. Aflăm că pină la 
sfîrșitul acestui an moș Mitică 
va ajunge să aibă 87 de norme 
pline, de zi-lumlnă, cite una 
pentru fiecare din anii virstel 
sale. Impresionează faptul că 
moș Mitică nu face, să zicem, 
treburi mai ușoare, adică să în
grijească de flori sau albine. El 
sparge piatră pentru construcții 
de case, poduri, fîntini. De unde 
și urarea noastră să fie „tare ca 
piatra", la anul și la mulți ani I

deosebit.
insă că
are 87 de ani și că

Băiatul

Dacă ne 
Dumitru

din salonul 8
Dumitru Andrei. Marin Sto- 

checi. N. Vasile și M. Diaco- 
nescu sînt cei patru semnatari 
ai unei scrisori adresate rubri
cii noastre, in care ne istorisesc 
o intimplare mai puțin obiș
nuită. în timp ce se juca, îm
preună cu alți colegi, în curtea 
liceului din Calafat, elevul Cos- 
tel Sorea, în vîrstă de 12 ani, a 
fost lovit puternic de o minge 
de fotbal, drept în moalele 
capului, iar capul i s-a proiectat, 
violent, intr-un stîlp. A fost 
transportat, în stare de comă, 
la spitalul de neurologie din 
Craiova. Zile și săptămini în 
șir Coste! a fost paralizat. 
Mulți iși pierduseră orice nă
dejde că va mai putea vreodată 
să zburde, să fie și el in rind 
cu toți puștii de virsta lui. Dar 
iată că medicul Ion Stoica, a- 
jutat 'de colega sa Maria Beldi- 
man, de alți specialiști și asisL 
tente medicale, a reușit să-1 re
pună pe Costel pe picioare, să-1 
redea familiei, școlii, societății.
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I Vînătorească I
| și nu prea 
I
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I♦ JL
lntr-una din diminețile tre- . 

cute, pădurarul loan Rus, de la 
Ocolul stMcoJibou, județul Să- I 
laj, iși făcea rondul ca de obi
cei, Era tare necăjit că mistre
ții îi ocolesc de cam multișor 
capcana, pe care o meșterise 
cu multă iscusință și migală. 
In dimineața respectivă se ducea 
spre capcana-țarc tot cu inima 
strinsă c-o s-o afle goală. Dar 
s-a înșelat. Ba a sărit chiar în 
sus de bucurie. Și a început să 
numere: 1, 2, 3, 4... In total, nu 
mai puțin de 14 mistreți, unul 
mai dolofan și mai năpraznic 
decit altul, se aflau acum in 
capcana-țarc. „Ehei, furioșilor, 
dacă, ați ști unde o să vă ducă 
mașina..." O să-i ducă să zburde 
cit or vrea in pădurile Dîmbo
viței. De n-ar intîlni, incalte, 
vreun braconier...
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♦

| Cînd nu știi
■ 9

| latinește...
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
■
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— Aveți flori de tei? — în

treabă un client pe vinzătoarea 
din magazinul cu autoservire 
nr. 2 din Satu Mare.

— N-avem flori de tei, dar 
vă putem oferi „Flores Filliae", 
„Semen Sinapis Albae", „Stig
mata Maydis Cone“...

Nici clientul, nici vinzătoarea 
nu știau că, de fapt, in maga
zin existau flori de tei, sub de
numirea latinească de „Flores 
Filliae". Dar probabil că și spe
cialiștii în latină ar pleca din 
magazin fără „ceaiul" dorit, din 
moment ce pe pungile cu plante 
medicinale nu sint tipărite nici 
un fel de indicații terapeutice. 
Ce-i de făcut? Una din două: 
ori întreprinderea de plante 
medicinale Cluj-Napoca și „Pla
far" " “
livrat 
felul 
scrie 
numele românești ale plantelor 
medicinale împreună cu indi
cațiile terapeutice de rigoare, 
ori... Ori clienții și vinzătoarele 
se apucă să învețe latinește.

din București (care 
comerțului ceaiurile 

arătat mai sus) vor 
pe viitoarele pungi

au 
m 

in
și

N-a ascultat
de sfatul
oamenilor

S-a întimplat in comuna 
Suatu, județul Cluj.' Văzind că 
nimeni nu-i răspunde la pro
vocările lui cu sămînță de scan
dal, un flăcău zdravăn, în toată 
firea, n-a găsit altceva mai bun 
de făcut decit să se răzbune pe 
prima... fintlnă care i-a ieșit in 
cale. Și unde nu zici că s-a 
apucat să smulgă scindurile din 
gărduțul care 
rtmcindu-le 
stingă. Cițiva 
credință, l-au 
timpere, dar 
din cale afară, l-au înșfăcat de 
braț și l-au dus acasă. Dar abia 
au plecat oamenii de la el, că 
nevricosul a .zbughit-o din nou 
pe ușă afară și a revenit la 
fintîna cu pricina, continuin- 
du-și opera de distrugere a 
gardului de protecție. Din pă
cate, amețit cum era. de băutu
ră, tinărul a căzut in fîntină. Cu 
toate străduințele celor din jur, 
n-a mal putut fi salvat.

o împrejmuia. a- 
in dreapta și-n 
trecători, de bună 
sfătuit să se as- 
văzindu-l ‘furios
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IRubricd realizata de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"
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Excelenței Sale )ommdui NICOLAE CEAUȘESCU 
Președinte Republicii Socialiste România

Am fost puternic r?oat de urările din mesajul pe care Excelența Voastră 
a binevoit să mi-1 ad^eze cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a indepen
denței țării mele.

Adresîndu-vă sirpre mulțumiri, sint bucuros să vă transmit, la rîndul 
n;tu. dumneavoastră'1 poporului României, urări de fericire și prosperitate. 

Cu foarte inaltă msiderație,
MOKTAR OULD DADDAH

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ a STATULUI BAHREIN

Primin la Consiliul de Miniștri

Alteței Sale Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

MANAMA
Cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein, am plăcerea de a vă adresa 

sincere felicitări și urări cordiale de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Joi după-amiaă, Ion Pățan, vice- 
prim-ministru a guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice intrnaționale, a primit 
delegația ecor>mică din Republica 
Gaboneză, ccidusă de dr. Obame 
Nguema Paulo, secretar de stat la 
Ministerul Măelor și Resurselor. Hi
draulice, preedintele părții gabo- 
neze în Corrsia mixtă guvernamen
tală româno-gaboneză de cooperare 
economică s tehnică, care participă 
la lucrările celei de-a doua sesiuni 
a comisiei.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme irivind dezvoltarea cola

LA „ELECTROPUTERE" CRAIOVA

Motorul electric nr. 55 0004
La întreprinderea „Electroputere" 

din Craiova s-a livrat cel de al 
55 000-Iea motor electric și al 92 000- 
lea transformator de putere realizate 
aici de la începerea fabricației. în 
această prestigioasă unitate econo
mică se realizează motoare electrice 
sincrone și asincrone de uz general 
și motoare de tracțiune diesel și e-
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„DACIADA" — o competiție pentru toți
Au început duminicile sportului alb

Pe Valea Prahovei și îri platoul 
Bucegi, duminica precedentă a con
stituit o primă zi veritabilă a spor
tului alb. Avantajați de un timp 
fără vînt, mult însorit, mii de șoimi, 
pionieri, tineri școlari, însoțiți de e- 
ducatoare, diriginți, profesori de e- 
ducație fizică, de părinți, s-au aflat 
pe pirtiile Poiana Popicăriei, Virful 
cu Dor, Cota 1400, Caraiman, pe su
tele de derdelușe, in pasionante în
treceri amicale de schi și săniuțe. O 
primă relatare ne-a făcut-o un par
ticipant direct, profesorul Constantin 
Iovan, de la Școala generală „Geor
ge Enescu" din Sinaia: „Bine echipați, 
120 de elevi între 8 și 18 ani au suit 
de dimineață la Vîrful cu Dor, unde 
am organizat primele întreceri — 
între clase — mai mult pentru aco
modare".

Mai jos, pe pîrtia de bob și sanie 
de la Sinaia, în cadrul „Dacladei" a 
avut loc competiția „Prima zăpadă", 
la al cărei start s-au aflat, cu săniu
țele, peste 100 de fete și băieți, între 
15 și 25 de ani, din cluburile și aso
ciațiile sportive locale. Au avut loc 
două manșe, urmînd ca alte două să 
aibă loc duminica viitoare. Pe pri
mele locuri, în întrecerea pe grupe 
de virstă s-au situat Roxana Burdu
și că, Florentina Toader, Maria Mol- 
sescu, Constantin Rădueanu, Ștefan 
Nenciu și Liviu Drăgoi.

Secretarul comitetului orășenesc 
U.T.C., Petre Lungu, prezent și el 
pe pirtii, ne-a comunicat că foarte 
antrenante au fost întrecerile între 
clase și străzi la săniuță, unde au 
participat 350 de copii. Acestea au 
avut loc pe pirtiile „Șoimului" și 
„Furnica". L-am întîlnit duminică 
printre copii și pe primarul de la 
Bușteni, Marin Militaru. Cu cîteva 
zile înainte avusese o discuție cu 
directorii de grădinițe, de școli, eu 
diriginții, mobilizîndu-i pentru acțiu
nea locală din cadrul „Daciadei". 
„Toți copiii afară, în aerul sănătos 
al muntelui".

— Și cîți copii au venit pe pîrtii 
și derdelușe ?

— E greu de spus precis, dar nu 
mai puțin de 1500 — ne-a răspuns. 
Pentru șoimi și pionieri au fost or
ganizate pe 20 de străzi (la noi ju
mătate din străzi sint protejate și 
transformate în derdelușe), întreceri 
intre grupe și clase. Așa cum ani 
hotărît în comun, la întreceri au 
participat ca susținători profesorii, 
educatoarele, părinții. Spre exemplu:

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala mică) ; Ro
mulus cel Mare — 17; 20.
• Filarmonica „George Enescu"
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mibai Brediceanu. 
Solist : Heinz Imdahl (R.F.G.) —
bariton — 20.
• Opera Română : Manon — 19.
• Teatrul de operetă : Tara 
surisului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lsmdra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Ecoanei) : Interviu — 19,30.
« Teatrul de comedie : Musafirul 
rare n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul infern — 19.30, 
(sala Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Ciulești (Studio 74): 
Năpasta — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19,30;
• Ansamblul artistic „Rapsodia 

borării, cooperării economice și teh
nice, precum și lărgirea și diversifi
carea schimburilor comerciale dintre 
România și Republica Gaboneză.

Au participat Bujor Almășan, mi- 
nistru-secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cboperării 
Economice Internaționale, președin
tele părții române în comisie. Porfir 
Negrea, ambasadorul țării noastre la 
Libreville.

A luat parte Maurice Yocko, am
basadorul Republicii Gaboneze la 
București.

(Agerpres)

lectrică cu puteri cuprinse între 100 
și peste 2 500 kW destinate benefi
ciarilor din țară și exportului, pre
cum și transformatoare de putere 
de la 60 kVA pînă la 400 MWA. 
Aproape 90 la sută din producția de 
motoare a acestui an o reprezintă 
produsele noi și modernizate. (Nico- 
lae Băbălău).

inginerul Alexandru Dumitrașcu, di
rectorul Centrului profesional indus
trial de la noi, era și el prezent pe 
pîrtia de schi Caraiman cu 50 de e- 
levi. Alți 64 de tineri se aflau în 
zona Zamorei.

Tovarășul Ion Dinu, șeful serviciu
lui cabane de la O.J.T. Sinaia, ne 
spunea : „Toate cabanele din masi
vul Bucegi au fost pline duminica 
trecută cu oaspeți sportivi. Au sosit 
la Sinaia trenuri de vacanță și auto
care din Capitală, din Ploiești, din 
alte orașe ale țării. Sistemele noas
tre de transport pe cablu — telefe
ricul pînă la cota 2 000, telescaunele, 
teleschiurile — au funcționat în pro
gram prelungit".

Pe pirtiile și patinoarele băcăuane
Și prin părțile Bacăului iarna și-a 

intrat in drepturi. Pe valea munte
lui, de la Tg. Ocna și pînă sus, la 
Ghimeș-Palanca, ca și în zonele Oi- 
tuz, Cașin, Tazlău zăpada căzută din 
belșug a creat condiții pentru desfă
șurarea sportdrilor cu patine, schiuri 
și săniuțe. Prin.-grija comisiei jude
țene de organizare a „Daciadei", ca 
și a celor orășenești și comunale, pre
tutindeni au fost luate măsuri în ve
derea asigurării bazei materiale pen
tru buna desfășurare a întrecerilor 
înscrise în programul de iarnă a a- 
cestei populare competiții. La Slănic 
Moldova, Agăș, Dofteana, Dărmă- 
neșli, Oituz, Mănăstirea Cașin și în 
alte 16 localități au fost amenajate 
pirtii pentru schi și săniuțe, iar în 
localitățile Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Bacău, Moinești, Comănești, Berești- 
Tazlău, Tg. Trotuș au fost înființate 
patinoare. în atelierele școlare, ca și 
în asociațiile sportive, au fost reali
zate un mare număr de schiuri și 
săniuțe. Odată cu aceasta, în școli, 
în întreprinderi șl instituții. Ia sate 
se desfășoară o largă muncă de pro
pagandă în vederea popularizării 
sporturilor de iarnă șl a atragerii la 
practicarea lor a unui număr tot mai 
mare de tineri. La Dărmănești, bu
năoară, comună de la poalele Ciucu- 
lui, au fost înscriși pe listele de 
concurs peste 2 000 tineri : elevi, 
muncitori forestieri, petroliști, con
structori. Sub conducerea profesori
lor de educație fizică și a altor ca
dre din comună au loc zilnic între-

română" : Ctntece din prispa casei
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rwprr Pufușor Și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Anotimpurile minzului — 
17.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Este vinovată Corina 7 — 19,30.

cinema
• împușcături sub clar de lună : 
SCALA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII - 17,30.
• Melodiile Broadwayului : PA* * 
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

Deci, practic, duminica trecută 
s-a inaugurat sezonul sportului alb 
prin numărul mare de iubitori ai 
schiului și ai întrecerilor de săniuțe 
prezenți pe Valea Prahovei. Un în
ceput de bun augur pentru bogatul 
calendar al competițiilor viitoare.

Nu ne indoim că duminica urmă
toare în Bucegi, ca și în celelalte 
masive muntoase, chemarea zăpezii 
Va aduce in aer liber — la schi, să- 
niuș și excursii cu piciorul — un nu
măr mai mare de tineri și alți cetă
țeni. După cum, nu ne indoim că 
vor fi inițiate și mai multe concursuri 
sportive de masă. Ediția de ișrnă a 
„Daciadei" este în toi !

Constantin CAPRARV 
corespondentul „Scinteli"

ceri la săniuțe, patine și‘schiuri. In
teres pentru buna organizare și des
fășurare a competiției se observă și 
în comunele Căluți, Oituz, Pirgărești, 
Palanca, Asău, ca și în orașele Co
mănești, Slănic Moldova și Tg. Ocna, 
unde mii de tineri s-au prezentat la 
startul întrecerilor cu schiuri și să
niuțe confecționate de ei. în toate 
aceste localități, comisiile locale, au 
stabilit programe concrete zilnice de 
desfășurare a antrenamentelor și con
cursurilor. Prof. Dumitru Dumitriu, 
secretar al consiliului județean de 
educație fizică și sport, ne spunea că 
pînă la această dată la întrecerile e- 
diției de iarnă a „Daciadei" au 
participat aproape 50 000 de tineri de 
la orașe și sate. Analizînd rezulta
tele obținute pină acum, comisia ju
dețeană a luat noi măsuri menite să 
stimuleze în și mai mare măsură 
participarea tinerilor la această com
petiție, astfel ca în final numărul lor 
să depășească cifra de 80 000. S-a 
stabilit, între altele, ca la toate ba
zele sportive din orașe să fie ame
najate patinoare, iar în comunele din 
zona de munte să fie organizate 
pirtii pentru schiuri și săniuțe. Au 
fost luate, de asemenea, măsuri ca 
în stațiunea Slănic Moldova să fie 
pregătite pîrtii pe care se vor des
fășura întreceri în cadrul etapei ju
dețene a sporturilor de iarnă,

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteli"

• Poruncă întunecată : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20JȘ. FESTIVAL — 8.45; 11; 13,30; 
m; îmrH-ii
• Iarba verde de acasă î CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18.15;
20,30, FEROVIAR - 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Unde înfloresc crinii : EFORIE 
— 9; 11,15; 13,3|; 16; 18,15; 20,30
• Cartea jungliî — 9,30; 11; 12,30; 
14,30; 16, Ilaidttcii lui Șaptccai — 
18; 20 : DOINA.»
• Al șaptelea . continent : GRI- 
VIȚA — 9; 11/15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Aripi frlntei: BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : BUCEGI ' 9,30; 12; 15,15;
17,45; 20,15.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Danka — 15,30, Comedie mută 
'77 - 17,45; 20 : FERENTARI.
• Fair-play : 4RA — 15,30; 18;
20.15, MUNCA -t- 10,30; 12,45; 15,45; 
18; 20.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică :■ CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Viridiana — 9,45; 11,45, Am tn- 
tîlnit țigani fericiți — 14; 16,15, 
Macbeth — 18,30; 20,30: CINEMA
TECA.

20,15.
• Mama : CAPITOL — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Floare de cîmp : VICTORIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

Cucerindu-și inde
pendența în anul 1971, 
după un secol și ju
mătate de dominație 
colonială, Bahreinul 
s-a angajat pe calea 
dezvoltării economi- 
co-sociale. obținind în 
ultima perioadă o se
rie de rezultate nota
bile, mai ales în in
dustria petrolului, do
meniu în care micul 
emirat (suprafața — 
622 kmp ; populația 
— 260 000 locuitori) 
deține o tradiție și o 
experiență bine cu
noscute. Bahreinul, 
prima țară arabă din 
regiunea Golfului care 
a început exploatarea 
„aurului negru", a 
construit, de aseme
nea, cea dintîi insta
lație de rafinare 
(1935), continuind să 
ocupe și astăzi un loc 
de frunte în industria 
de prelucrare a țițeiu
lui. Rafinăria de la 

Awali, cu o capacita
te de 15 milioane to
ne anual, se numără 
printre cele mai mari 
din Orientul Mijlociu.

în dorința de a pro
teja principala bogă
ție naturală și de a o 
utiliza în scopul dez
voltării generale a ță
rii, guvernul de la 
Manama a instaurat 
controlul statului asu
pra industriei petro
liere, reducînd, totoda
tă, volumul extracției 
anuale și inițiind pro
iecte de diversificare 
a economiei naționale. 
După uzina de alumi
niu, inaugurată în 
1973, a început con
struirea unei uzine de 
desalinizare a apei de 
mare, a unui doc us
cat cară va putea pri
mi tancuri petroliere 
pină la 500 000 to
ne, ca și a altor o- 
biective importante. 
De asemenea, s-a tre

cut la modernizarea 
agriculturii și a pescui
tului, două sectoare 
tradiționale ale eco
nomiei naționale.

Animat de sen
timente de since
ră prietenie față de 
țările care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu interes și sim
patie succesele ob
ținute de poporul Bah- 
reinului. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și emiratul Bah
rein s-au statornicit 
relații de colaborare 
întemeiate pe stimă și 
încredere, care, așa 
cum au dovedit-o con
tactele bilaterale la 
diverse niveluri, au 
largi perspective de 
dezvoltare, în inte
resul ambelor țări și 
popoare.

N. L.

Sportivi români 
in întreceri internaționale

HANDBAL : în ziua a doua a tur
neului internațional masculin de 
handbal care se desfășoară în R.D. 
Germană, selecționata României a in- 
tîlnit la Cottbus reprezentativa Ce
hoslovaciei, în fața căreia a ciștigat 
cu scorul de 20—18 (11—9). Golgete- 
rul echipei române a fost Ștefan 
Birtalan, care a înscris 9 goluri, ce
lelalte puncte fiind marcate de Dră- 
găniță (4). Durău, Mironiuc (cîte 3) 
și Bota.

întilnirea dintre cele două echipe 
ale țării-gazdă s-a încheiat cu un 
scor puțin obișnuit in competițiile in
ternaționale : 42—23 (25—12) în fa
voarea primei reprezentative a R.D. 
Germane. Selecționata Poloniei a în
trecut cu scorul de 24—20 (10—9) for
mația U.R.S.S.

HOCHEI : Astăzi, de la ora 18,00, 
pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" din Capitală, se
lecționata divizionară de hochei pe 
gheață a țării noastre va susține un 
joc internațional amical în compa
nia formației Traktor Celiabinsk, care 
activează în prima ligă a Campio
natului U.R.S.S.

ÎNOT : în bazinul acoperit din o- 
rașul Baia Mare se vor desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămini campiona
tele internaționale de inot ale Româ
niei. la care și-au anunțat partici
parea sportivi și sportive din Bulga
ria. Cehoslovacia. Polonia și Româ
nia. In cele două zile de concurs, 
sîmbătă și duminică, sint programate 
29 de probe.

Din lotul țării noastre se eviden
țiază înotătoarele Carmen Bunaciu, 
Anca Miclăuș, Mihaela Costea și Iri- 
nel Pănulescu.

TENIS
Campionatele internaționale de te

nis pe teren acoperit de la Brașov, 
au continuat ieri cu sferturile de fi
nală ale probei de simplu bărbați, 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Barany (Ungaria) — Bircu (Româ
nia) 4—6, 6—3. 6—4 : Dirner (Ceho
slovacia) — Dîrzu (România) 6—2, 
6—3 ; B. Pampoulov (Bulgaria) — 
T. Marcu (România) 6—4, 6—4 ; Hă- 
rădău (România) — Țiței (România) 
6—1, 6—3.

în semifinalele programate astăzi, 
Hărădău întîlneșțe pe Dirner, in 
timp ce Barany va) juca în compania 
lui Pampoulov.

• Aripioară sau picior ?: GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, AURORA - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Pinocchio : FLAMURA — 9.
• Ură ; DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Valea prafului de pușcă : CIU
LEȘTI - 9; 11; 13,15; 13,30; 17,45; 
20.
• Regăsire : FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15.30; 18; 20.
• Corsarul negru : COTROCENI 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Iama bobocilor : PACEA — 16; 
18; 20.
• Cidul : VIITORUL — 10,30;
15,30; 19.
a Comoara din lacul de argint : 
VOLGA — 9; 11,15; 13^0; 15,45; 18;
20.15,
• Atac împotriva lui Rommel :
MIORIȚA - 9; 11; 13,15; 15.30;
17.45; 20.
• Sonată pe malul lacului : 
POPULAR — 15,45: 18; 20.
• Perla : COSMOS — 15,30; 18;
20.15,
• Piedone, comisarul fără armă : 
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Insula egretelor argintii : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Mark polițistul : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii 

sale în țara noastră, ambasadorul 
Republicii Irak la București, Ab
dullah Suleiman Al-Khidair, a oferit, 
joi seara, o recepție.

Au participat Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

ir
La București a fost semnat, joi, 

Protocolul de colaborare bilaterală 
dintre Consiliul ziariștilor din Re
publica Socialistă România și Uniu
nea ziariștilor din Republica Demo
crată Germană pe anii 1978—1980.

★
Joi au început in Capitală lucrările 

Colocviului național de critică și isto
rie literară. Manifestarea este organi
zată de secția de critică și istorie 
literară a Asociației scriitorilor din 
București.

La colocviu participă, timp de două 
zile, alături de critici și istorici lite
rari din întreaga țară, poeți, proza
tori, dramaturgi, cercetători, cadre 
didactice, editori, redactori ai unor 
publicații de specialitate, studenți.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de George Macovescu, președintele 
Uniunii scriitorilor.

Referatul biroului secției de criti
că și istorie literară din cadrul Aso
ciației scriitorilor din București, pre
zentat de Ion Ianoși, a fost urmat de 
dezbateri.

★
Publicul amator de artă din Capi

tală cunoaște, incepînd de ieri, prin 
intermediul unei expoziții, deschisă 
la Teatrul Național, creația uneia 
dintre personalitățile de seamă ale 
vieții artistice din Costa Rica, Fran
cisco Amighetti.

La vernisaj au rostit scurte alocu
țiuni pictorul Gheorghe Anghel, 
membru in biroul secției de pictură 
a Uniunii artiștilor plastici și Car
los Campos, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Costa Rica 
la București.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 

decembrie. In țară: Vreme în general 
Închisă. Vor cădea precipitații locale, 
mai ales sub formă de ninsoare și 
lapoviță. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat prezentind intensificări locale 
în estul țării și la munte din sectorul 
nord-vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 10 și zero 
grade, local mai coborîte, iar cele 
maxime între minus 4 și plus 6 grade. 
Local ceață, cu depunere de chiciură. 
Izolat — polei, tn București: Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipita
ții slabe, mai ales sub formă de nin
soare. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura tn creștere ușoară. Ceață 
și chiciură.

„REVUE DE POLITIQUE INTERNATIONALE" (Belgrad);

„Sustragerea de inteligență" și implicațiile sale negative 
pentru țările în curs de dezvoltare

• „Abisul tehnologic**  ilustrat cu date edificatoare : 112 savanți și ingineri la 100 000 de locuitori 
în țările industrializate, 3,8 la tarile în curs de dezvoltare din Africa ® în actualul deceniu, cheltu
ielile țărilor în curs de dezvoltare pentru achiziționarea de tehnologie se ridică la 9 miliarde do
lari • „Furtul creierelor“ — factor de agravare a situației, mijloc de spoliere a țărilor slab dez
voltate de către statele industrializate: numai in 1971 venitul adus S.U.A. de specialiștii racolați 
s-a ridicat la 3,7 miliarde dolari • Necesitatea unor măsuri concertate din partea țărilor păgubite

Racolarea de specialiști din 
nocivă care adincește decalajele 
publicat de „Revue de politiqi 
din care redăm :

Din punct de vedere al stadiului 
de dezvoltare al forțelor de produc
ție, distanța dintre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare 
tinde să crească. Știința și tehnolo
gia au un rol determinant pentru 
dezvoltarea în diverse domenii 
— educație, sănătate, energie, trans
porturi, industrializare, agricultură — 
dar decalajele în acest domeniu din
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, departe de a se 
îngusta, cresc, reprezentind una din 
marile probleme cu care sînt con
fruntate statele în curs de dezvol
tare. Se poate forma o idee asupra 
profunzimii abisului tehnologic care 
separă țările industrializate de țările 
în curs de dezvoltare raportînd efec
tivele cadrelor de specialiști (savanți, 
ingineri și tehnicieni) la cifra globală 
a populației. în 1970, la 100 000 de lo
cuitori reveneau, în medie, 112 sa
vanți și ingineri în țările industria
lizate, 3,8 în opt țări din Africa pen
tru care există date statistice, 22 in 
Asia și 69 în America Latină. în ce 
privește efectivele tehnicienilor, ra
portul este, aproximativ, același 
(142,3 față de 8,3, 23,4 și 77,2). Dis
tanțele dintre țările menționate 
sînt și mai mari în domeniul 
cercetărilor și al studierii probleme
lor dezvoltării. în medie, la 10 000 de 
locuitori, 10,4 savanți se consacrau 
cercetărilor și problemelor dezvoltă
rii în țările industrializate, în timp 
ce în Africa — 0,38, în Asia — 1,6, 
iar în America Latină — 1,15.

Penuria de cadre cu înaltă califi
care pe care o resimt țările în curs 
de dezvoltare sporește dependența

R. S. CEHOSLOVACĂ:

Computerele in slujba 
agriculturii

...Tuchoraz. O localitate ca multe 
altele din R. S Cehoslovacă. Casele, 
mari si frumoase, de oameni gospo
dari, sint construite intr-un stil spe
cific, care le conferă un farmec apar
te. Gospodăria agricolă colectivă de 
aici este cunoscută pentru rezultatele 
constant bune obținute în producția 
vegetală si animală. Președintele 
cooperativei. tovarășul Miroslav 
Klusâcek, este o gazdă primitoare, 
bucuros de a avea oaspeți din 
România. „Am vizitat țara dumnea
voastră și am fost impresionat de 
tot ce am văzut, în mod deosebit 
de eforturile care se fac pen
tru extinderea irigațiilor. In ce ne 
privește, sintem in fața unui eveni
ment important pentru viitorul gos
podăriei noastre. In curînd ne vom 
unifică cu gospo
dăria agricolă co
lectivă din Klu- 
ciov, vecină cu 
noi. Aceasta ne va 
permite să con
centrăm producția 
vegetală, să folo
sim cu randament sporit mașini
le și utilajele agricole, să ne specia
lizăm în producția zootehnică si să 
extindem suprafețele amenajate pen
tru irigații. Pentru realizarea acestor 
obiective, care reclamă soluționarea 
unor multiple probleme, ne sint de 
mare sprijin soluțiile practice oferite 
de cercetarea științifică".

într-adevăr, caracteristic pentru 
dezvoltarea actuală a agriculturii 
R. S. Cehoslovace sînt introducerea 
și folosirea pe scară largă a modele
lor matematice și tehnicii de calcul în 
planificarea si conducerea științifică 
a întregii activități, factor determi
nant pentru realizarea unei agricul
turi modeme, intensive. în prezent, 
mai mult de jumătate din gospodă
riile -agricole de stat si cooperativele 
agricole colective folosesc tehnica 
electronică de calcul pentru soluțio
narea unor probleme majore, cum 
sint : zonarea culturilor, concentra-' 
rea si specializarea producției, fo
losirea iudicioasă a fondului funciar, 
întocmirea nrosramelor de fertili
zare, stabilirea rațiilor optime în 
creșterea si îngrăsarea animalelor, 
ținerea evidenței contabile și calcu
larea retribuției lucrătorilor și altele.

Am fost oaspeții Institutului de 
cercetări pentru economia agricul
turii si alimentației din Praga. „cre
ierul" care coordonează o bună parte 
din această activitate laborioasă de 
cercetare. Aici sînt în studiu ample 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

țările în curs de dezvoltare, practică 
mondiale, constituie tema unui articol 
e internaționale" din Belgrad, articol 

lor față de țările industrializate : 
statele în curs de dezvoltare trebuie 
să importe o tehnologie care cîteo- 
dată este departe de a răspunde ne
voilor lor, plătind pentru aceasta 
prețuri excepțional de ridicate. Po
trivit datelor furnizate de secreta
riatul U.N.C.T.A.D., la sfîrșitul anilor 
’60, țările în curs de dezvoltare plă
tiseră 1,5 miliarde de dolari pentru 
dreptul de a utiliza brevete de in
venții, licențe și mărci de fabricație. 
Conform aprecierilor din aceeași 
sursă, această cheltuială a sporit de 
șase ori in anii ’70.

în acest cadru devine și mal în
grijorător fenomenul profund nociv 
al „transferului de tehnologie «în 
sens invers»", atragerea de cadre de 
specialiști din țările în curs de dez
voltare în țările industrializate 
(„brain — drain"). în cea de-a doua 
jumătate a deceniului trecut și la în
ceputul actualului deceniu, exodul 
de cadre cu înaltă calificare din ță
rile în curs de dezvoltare a dobîndit 
proporții alarmante. După statistici
le O.N.U., 300 000 de savanți, ingi
neri și medici au emigrat din țările 
în curs de dezvoltare în țări indus
trializate. Cea mai mare parte din 
ei — 230 000 — au plecat în S.U.A., 
Canada și Anglia ; din 1961 pînă în 
1970, în S.U.A. au sosit 53 000 de ex- 
perțl cu formație superioară. Intre 
anii 1965—1970, sporul de savanți și 
ingineri care lucrau în Statele Uni
te s-a realizat în proporție de 20 la 
sută pe seama cadrelor din străină
tate. în 1970, experții din țările în 
curs de dezvoltare au ajuns să repre
zinte 69 la sută din sporul respectiv. 

programe la nivel national, referi
toare la Dlanificarea de lungă du
rată si prognoza dezvoltării agricul
turii si industriei alimentare, cerce
tări în domeniul politicii alimenta
ției. investigarea mediului de viată 
si de muncă al lucrătorilor din agri
cultură și sondarea părerilor popu
lației agricole, sistemul de condu
cere planificată a agriculturii, efi
cienta investițiilor etc. „Institutul 
nostru — ne spunea tovarășul Emil 
Borăk. locțiitorul directorului — are 
sarcina de a rezolva unele probleme 
la nivel macroeconomic, de larg in
teres. în Derioada actuală, bunăoară, 
în domeniul agriculturii si alimen
tației intocmim o prognoză de lun
gă durată, pînă în anul 1990, care va 
sta la baza programelor de măsuri 

pentru dezvolta
rea producției a- 
gricole. Astăzi, 
schimbul de in
formații și cola
borarea în cerce
tare se impun ca 
metode de lucru 

pentru soluționarea problemelor com
plexe care privesc creșterea produc
ției, planificarea și conducerea între
gii activități din agricultură. Tocmai 
în acest cadru avem o colaborare 
strînsă cu Institutul de economia 
agriculturii și cu Centrul de cal
cul din București, pe agenda de lu
cru comună fiind înscrise rezolvarea, 
pînă in anul 1980, a opt tematici im
portante în domeniul agriculturii".

Despre dezvoltarea accentuată a 
științei și tehnicii agricole, ca prin
cipală nîrghie de înfăptuire a pro
gramului de ridicare a agriculturii, 
ni s-a vorbit pe larg și la Direcția 
știință și cercetări din Ministerul Fe
deral al Agriculturii și Alimentației 
din Praga. Planul unitar privind dez
voltarea științei și tehnicii agricole 
în actualul cincinal prevede — ca o 
ilustrare în acest sens — rezolvarea 
a 600 de sarcini prioritare pentru 
producția agricolă.

Toate acestea se înscriu în efor
tul de a realiza o agricultură mo
dernă, de mare productivitate, care 
să asigure în 2—3 ani aprovizionarea 
deplină cu produse agroalimentare și 
cu materii prime pentru industria 
prelucrătoare, sarcină stabilită de di
rectivele celui de-al XV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Aurel PAPADIUC

Așadar, din țări în curs de dez
voltare, înapoiate din punct de ve
dere tehnologic, se transferă în fie
care an o mare parte din potenția
lul lor tehnologic către țările bogate 
a căror capacitate tehnologică este 
incomparabil superioară. Deși este 
greu să se stabilească cu mare pre
cizie daunele suferite în consecință 
de țările în curs de dezvoltare, da
tele experților O.N.U. relevă că nu
mai în S.U.A., într-un singur an, 
1970, venitul adus de pe urma 
activității cadrelor de specialiști 
din țările în curs de dezvol
tare s-a ridicat la 3,7 miliarde 
de dolari. Se poate menționa, 
cu titlu de comparație, că, în 
același an, ajutorul american pentru 
țările în curs de dezvoltare s-a ri
dicat la numai 3,1 miliarde de do
lari. Acest venit de 3,7 miliarde de 
dolari adus Statelor Unite, prin con
tribuția specialiștilor din țările în 
curs de dezvoltare, a reprezentat 0,3 
la sută din creșterea produsului so
cial sau 14 la sută din sumele alo
cate în S.U.A. cercetărilor și per
fecționărilor tehnologice.

Țările în curs de dezvoltare — se 
spune in încheierea articolului — 
sînt pe cale de a lua măsuri seri
oase, în propriile țări, pentru regle
mentarea problemelor care apar 
drept cauză a fenomenelor de 
„brain-drain". Totodată ele trebuie 
să-și concerteze pozițiile în legătură 
cu această problemă. Este nevoie 
ca țările în curs de dezvoltare 
să procedeze în acest domeniu la 
o informare reciprocă mai bună 
și mai eficace, la o cooperare spo
rită, implicînd programe și institu
ții comune. Aceasta este, de fapt, 
în deplină concordanță cu obiectivul 
făuririi unei noi ordini economice 
internaționale.

• TRANSPORT DE E- 
LECTRICITATE FĂRĂ 
PIERDERI. Cercetătorii Insti
tutului de cercetări energetice 
din U.R.S.S. au realizat expe
rimental un cablu electric su- 
praconductibii de mare randa
ment. El este alcătuit din două 
țevi de cupru așezate coaxial și- 
răcite Ia o temperatură de mi
nus 263 grade Celsius cu aju
torul heliului lichid. Coeficien
tul de exploatare al unui ase- 
rnenea cablu depășește procen- 
ul de 99 la sută, ceea ce în

seamnă că energia electrică 
poate fi transportată la mari 
distanțe practic fără pierderi.

• CĂRBUNE ECO
NOMIC Șl NEPOLUANT. 
Specialiști ai Institutului peri- 

■ tru tratarea chimică a cărbuni
lor din orașul polonez Zabrze 

\au obținut rezultate bune in 
_____________________________

cercetările vizînd realizarea u- 
nor brichete de cărbuni care să 
nu degaje mult fum în timpul 
combustiei. Aceste brichete sînt 
fabricate din cărbuni de slabă 
calitate, inclusiv din praful de 
cărbune rezultat în urma ex
tracției în abataje. Brichetele 
pot inlocui cu succes cărbunii 
superiori folosiți la încălzirea 
încăperilor ; ele nu conțin gu- 
droane, nu poluează atmosfera, 
iar combustia este aproape to
tală.

• IN 
ȘTRAND

MUNȚI, CA LA
tn ultimul sezon

de ascensiuni montane și-au 
pierdut viața în Alpi doi ași ai 
acestui sport : ghidul francez 
Jean Brunei și cățărătorul aus
triac Gerhard Mayer. De altfel, 
o statistică provizorie arată că 
numărul celor care au pierit în 
Alpi a fost neobișnuit de mare 
în acest an : 84 în zona fran
ceză, 41 in cea austriacă, 94 in

Elveția și 110 in Alpii bavarezi. 
Adevărul este că puțini dintre 
aceștia au fost ascensioniști ex
perimentați. De la un timp, da
torită și actualelor posibilități 
de a se ajunge lesne pînă la 
mari altitudini (șosele asfaltate, 
teleferice), se observă o a‘ luen- 
ță de vizitatori nepregă iți și 
neechipați pentru urcușt i di
ficile și surprize meteori Jgice, 
victimele înregistrîndu-i > in 
special in rîndul acestora. Un 
încercat alpinist italian relata 
recent că a descoperit intr-o 
zonă destul de prlmejdioar „un 
bărbat în pantaloni scur și 
sațtdale, de parcă s-ar fi aflat 
la ștrand"...
• MAȘINĂ DE TĂIAT 

CU JET DE APĂ. o f^mă 
americană a construit o mașină 
perfecționată de tăiere a beto
nului, lemnului, fibrelor de . sti
clă, materialului plastic etc) cu 
ajutorul jetului de apă. Maiina

se compune din două compre- 
soare ce imprimă apei o viteză 
de 800 m pe secundă. Duzele 
de ejecție sînt fabricate din sa
fir.

• „LINA DE AUR" - 
A EXISTAT AIEVEA. Le
gendara „lină de aur". în cău
tarea căreia argonauții au por
nit spre Colhida, adică spre 
țărmurile estice ale Pontului 
Euxin. ar fi existat in realita
te. Aceasta este concluzia unor 
arheologi gruzini, in urma să
păturilor efectuate pe litoralul 
Mării Negre corespunzînd teri
toriului anticei regiuni. Potrivit 
specialiștilor, locuitorii Colhi- 
dei adunau aurul din riuri cu 
ajutorul unor piei de berbec 
argăsite în mod special, pe care

le aruncau în apă. Cu timpul, 
lina de pe aceste piei se aco
perea cu un strat strălucitor de 
aur. de unde și denumirea de
venită legendară. Aceiași arhe
ologi confirmă, de altfel, reputa
ția Colhidei de bogată regiune 
auriferă, săpături recente sco- 
țînd la iveală peste 2 500 de va
loroase obiecte de artă, confec
ționate din metal prețios.

• OCROTIREA FON
DULUI CINEGETIC ÎN 
KENYA. Guvernul Kenyei a 
interzis comerțul cu trofeele de 
vinătoare, precum și cu obiecte 
din fildeș. Această măsură, ca 
și recenta interzicere a vînatu- 
lui, au fost decise pentru prote
jarea animalelor sălbatice, care

se împuținează din ce în ce mai 
mult. De asemenea, au fost lua
te măsuri împotriva braconaju
lui și scoaterii clandestine a 
trofeelor de vînătoare din țară.

• UN ANUAR AL 
STAFIILOR a apărut zilele 
trecute la Londra; Autorul vo
lumului, Jack Hallam, a intro
dus in acest anuar sui generis 
nu mai puțin de 500 stafii care, 
pretinde el, ar fi fost „identifi
cate" în Marea Britanie. Even
tualii cititori sint avertizați că 
Anglia ar fi „țara cea mai bîn- 
tuită de stafii", numărul total 
al acestora ridicindu-se la... 
25 000. «Stafiile, precizează auto
rul — explicind în acest fel și 
mobilul apariției „lucrării" sale 
— aduc un real folos afacerilor 
imobiliare. înainte de cel de-al 
doilea război mondial o casă 
despre care se spunea că ar fi 
bîntuită de stafii nu găsea cum
părători. Acum, o casă cu sta

fii are o valoare mult mai 
mare» găsindu-se destui ama
tori, in special în rîndul snobi
lor, cu parale : pe de altă parte, 
asemenea case devin și o atrac
ție turistică. într-un ziar brita
nic chiar a apărut un anunț de 
vînzare cu următorul conținut : 
„vînd han cu stafie cu tot" 1

• FLUORIZAREA 
APEI POTABILE. Cu 15 » 
in urmă, autoritățile sanitare 
din Basel au hotărît să intro
ducă fluor în apa potabilă dis
tribuită celor 250 000 de locui
tori ai orașului. După cum ară
ta Martin Btlttner, directorul 
clinicii stomatologice din Basel, 
ca urmare a acestei măsuri, 
completate de o sistematică e- 
ducație sanitară, apariția carii
lor dentare la copii și adoles
cenți a scăzut substanțial, în 
timp ce în alte. țări această a- 
fecțiune continuă să fie foarte 
răspindită. Astfel. în R.F. Ger

mania la 80 la sută din copiii 
în virstă de zece ani se con
stată apariția cariilor dentare, 
iar in Anglia 13 la sută din ti
nerii de 18 ani poartă proteză 
dentară 1

• UN VACCIN ÎM
POTRIVA HEPATITEI VI
RALE a fost pus la punct de 
specialiștii Institutului „Merch 
Sharpe and Dohme" din West 
Point (S.U.A.). Acest vaccin, a 
precizat dr. Maurice Hilleman, 
conducătorul departamentului 
de virusologie al institutului, a 
trecuț cu succes experiențele e- 
fectuate pe animale și s-a do
vedit capabil să stimuleze pro
ducerea de anticorpi, fără efec
te secundare. Experiențele efec
tuate pe voluntari, a continuat 
el, s-au dovedit la fel de reu
șite. Primele doze de vaccin 
sînt gata pentru a fi utilizate 
pe scară largă.
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REUNIUNEA DE LA BELGRAD

în sprijinul asigurării securității 
și dezvoltării cooperării 

in bazinul Mării Mediterane
Intervenjia reprezentantului român

BELGRAD 15. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Zilele acestea, 
în toate cele cinci organe subsidiare 
de lucru ale reuniunii de la Belgrad 
a reprezentanților țărilor participan
te la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa au continuat 
discuțiile asupra propunerilor pre
zentate anterior de o serie de dele
gații, ședințele acestor organe pri
lejuind, totodată, posibilitatea pre
zentării unor noi propuneri.

în organul de lucru privind secu
ritatea și cooperarea in bazinul Mării 
Mediterane, discuțiile s-au concen
trat asupra ideilor de bază ce ar 
urma să fie reținute și incluse în do
cumentul final al reuniunii, pornind 
de la Intervențiile repetate pronun
țate de țările participante, precum și 
de la contribuțiile pe care le-au adus 
țările mediteraneene nesemnatare aie 
Actului final. Delegațiile Franței, 
Italiei, Portugaliei, Spaniei, Turciei 
și Iugoslaviei au prezentat — sub 
forma unui document de lucru — o 
serie de propuneri privind aspectele 
securității și cooperării în Meditera- 
na. în document se menționează 
schimbul de vederi aprofundat, care 
a avut Ioc în cadrul discuțiilor refe
ritoare la raporturile din regiunea 
Mediteranei, și se apreciază că s-au 
întreprins unele eforturi pe plan 
bilateral șî multilateral de natură să 
contribuie la întărirea securității și 
promovarea cooperării în această 
zonă. Cu toate acestea — se sublinia
ză în document — în regiune persistă 
tensiuni și crize care amenință pacea 
în această zonă. Subliniind importan
ța dezvoltării cooperării în diferite 
domenii ale activității economice, 
documentul celor șase țări relevă ne
cesitatea intensificării acestei coope
rări între toate statele participante și 
țările mediteraneene neparticipante

Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.

Aspră condamnare a politicii de apartheid 
și discriminare rasială din Republica Sud-Africană

NAȚIUNILE UNITE. — Aduna
rea Generală a O.N.U. a adoptat 
un număr de 14 rezoluții care con
damnă politica de apartheid și dis
criminare rasială din Republica Sud- 
Africană. Votul asupra documentelor 
a avut loc la capătul unor ample 
dezbateri, în cadrul cărora majorita
tea statelor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite au condamnat cu 
fermitate politica revolută și inumană 
de apartheid practicată de autorită
țile rasiste de la Pretoria și au cerut 
să se pună capăt de urgență și defi
nitiv acestei politici, aflată in dez
acord flagrant cu principiile Cartei
O.N.U., cu normele unanim recu
noscute ale dreptului 'international.

Documentele adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U. reflectă, atît prin 
numărul cit și prin conținutul lor, 
îngrijorarea comunității internațio
nale în legătură cu situația gravă 
care persistă in R.S.A. ca urmare a 
perpetuării dominației minorității 
albe asupra populației africane ma
joritare și a intensificării acțiunilor 
represive ale autorităților rasiste îm
potriva africanilor care luptă pentru 
recunoașterea drepturilor lor inalie
nabile.

Printr-o rezoluție a Adunării Ge
nerale, începînd de la 28 martie 1978 

la C.S.C.E. în scopul intensificării 
eforturilor de promovare a securității 
în întreaga regiune, țările coautoare 
propun convocarea, în cadrul urmări
lor C.S.C.E., a unei reuniuni de 
experți ce ar urma să aibă loc î4n 
Malta. Se propune ca mandatul reu
niunii să-l constituie examinarea 
posibilităților și căilor de promovare 
a cooperării reciproc avantajoase în 
diferite domenii : economic, științific 
și cultural. în document se precizea
ză, de asemenea, că statele medite
raneene neparticipante vor fi invita
te să-și aducă contribuția în cadrul 
acestei reuniuni.

Luînd cuvîntul în acest organ de 
lucru, șeful delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti, a reafir
mat interesul pe care România il 
acordă întăririi securității și dezvol
tării cooperării în Mediterana ca 
parte integrantă a procesului de edi
ficare a securității pe plan european, 
considerînd necesar, în același timp, 
să se intensifice eforturile pentru 
extinderea relațiilor dintre statele 
aparținînd acestei zone, în vederea în
tăririi păcii in întreaga regiune a 
Mării Mediterane. O expresie a aces
tei poziții o constituie și faptul că 
România a sprijinit constant, încă 
din primele faze ale C.S.C.E., atra
gerea statelor mediteraneene nepar
ticipante la discutarea problemelor 
legate de întărirea securității ' și a 
colaborării în Mediterana, a partici
pat activ la elaborarea Declarației 
din Actul final privind Mediterana. 
La lucrările reuniunii de la Belgrad
— a subliniat șeful delegației române
— este necesar să se adopte decizii 
care să asigure și pentru regiunea 
Mediteranei continuarea eforturilor 
multilaterale în vederea dezvoltării 
și diversificării colaborării în zonă.

a fost proclamat „Anul internațional 
împotriva apartheidului".

Una dintre rezoluțiile adoptate re
cunoaște legitimitatea luptei desfă
șurate de mișcarea de eliberare na
țională din R.S.A. pentru obținerea 
libertății și independenței autentice a 
populației africane majoritare. Un 
alt text apreciază că embargoul 
obligatoriu asupra vînzărilor de arme 
către regimul rasist condus de John 
Vorster este esențial pentru înceta
rea politicii de apartheid și cheamă 
toate statele să interzică acordarea 
de împrumuturi și efectuarea de in
vestiții în această țară. O rezoluție, 
adoptată cu 113 voturi pentru, nici 
unul contra și 27 abțineri, condamnă 
„regimul minoritar rasist ilegal din 
Africa de Sud pentru politica sa cri
minală.

O rezoluție cere Comitetului spe
cial O.N.U. împotriva apartheidului 
să organizeze campanii internaționale 
„pentru încetarea cooperării militare, 
nucleare, economice și în alte do
menii cu regimul rasist din R.S.A.".

Prin alte rezoluții adoptate se con
damnă actele de represiune din 
R.S.A., crearea de bantustane de că
tre regimul de la Pretoria și alte 
acțiuni ilegale ale regimului condus 
de John Vorster.

Un apel al Consiliului 
Mondial al Păcii 
pentru încetarea 

cursei înarmărilor
HELSINKI 15 (Agerpres). — Con

siliul Mondial al Păcii cheamă în
treaga omenire iubitoare de pace să 
intensifice in 1978 lupta împotriva 
bombei cu neutroni — a declarat la 
o conferință de presă, organizată la 
Helsinki. Romesh Chandra, președin
tele consiliului.

Consiliul Mondial al Păcii depune 
toate eforturile pentru a obține in
terzicerea producției acestei arme de 
distrugere în masă și pentru reali
zarea de pași hotărîți pe calea în
cetării cursei înarmărilor, a subli
niat el.

Sesiunea
Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace
PRAGA 15 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc sesiunea Adunării Fede
rale a R. S. Cehoslovace. Sesiunea a 
dezbătut și aprobat bugetul de stat 
pe anul 1978.

ȘOMAJUL ÎN RÎNDURILE TINERETULUI 
ă atins proporții alarmante în majoritatea 

țărilor capitaliste
O apreciere unanimă a participanților la conferința 

ministerială a O.E.C.D.
PARIS 15 (Agerpres). — La Paris 

a început, joi, o conferință ministe
rială a statelor membre ale O.E.C.D. 
— Organizația pentru cooperare eco
nomică și dezvoltare. După cum re
latează agențiile de presă, principala

Convorbiri economice româno-chineze
PEKIN 15 (Agerpres). — Delega

ția guvernamentală tehnico-econo- 
<nică română, condusă de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, aflată într-o vizită 
oficială de lucru in R. P. Chineză, 
a avut convorbiri cu Ciu Tî-țien, 
ministrul construcțiilor de mașini 
nr. 1, precum și la conducerile Mi
nisterului Relațiilor Economice cu 
Țările Străine și Ministerului Ener
giei și Gospodăririi Apelor.

în cadrul convorbirilor au fost 
subliniate relațiile de solidaritate și 
colaborare prietenească dintre Româ
nia și China, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre popoarele celor două

Consultări diplomatice privind situația 
din Orientul Mijlociu

RIAD. — în ultima etapă a tur
neului său prin unele țări din O- 
rientul Mijlociu, secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, a vizitat Ara
bia Saudită. El a fost primit de re
gele Khalid al Arabiei Saudite și de 
prințul moștenitor Fahd. Au avut loc 
convorbiri .consacrate evoluției situa
ției din Orientul Mijlociu și relațiilor 
bilaterale.

problemă aflată pe ordinea de zi a 
dezbaterilor o constituie șomajul in 
rindurile tineretului care, potrivit a- 
precierii unanime a participanților, a 
atins in țările respective cote alar
mante.

Această proble
mă — declara în 
cuvîntul inaugu
ral ministrul a- 
merican al mun
cii, Ray Marshall, 
este din ce in ce 
mai serioasă și, 
în prezent, nu e- 
xistă indicii ale 
ameliorării ei. 
După cum reiese 
din statisticile 
cele mai recente, 
tinerii reprezintă 
aproximativ o 
cincime din forța 
de muncă a sta
telor membre ale 
O.E.C.D. și, în a- 
celași timp, apro
ximativ două 
cincimi din nu
mărul total al șo
merilor. Din cei 
peste 17 milioane 
de șomeri din 
statele respective, 
numărul tinerilor 
care nu pot găsi 
de lucru se ridica 
la 7 milioane.

Aceeași proble
mă a fost abor
dată de ministrul 
francez al muncii, 
Christian Beul- 
lac, precum și de 
alți delegați.
în fotografie: De
monstrație la Ro
ma împotriva 
creșterii șomaju
lui și a costului 

vieții 

țări. A fost relevată importanța 
deosebită a schimburilor de mesaje 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Hua 
Kuo-fen, președintele C.C. al
P. C. Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, pri
vind dezvoltarea continuă a relații
lor prietenești româno-chineze.

Ambele părți au evidențiat inte
resul și hotărîrea reciprocă de a 
acționa în continuare pentru adîn- 
cirea și diversificarea relațiilor eco
nomice, pentru lărgirea cooperării și 
colaborării tehnico-științifice, pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale.

PARIS. — Președintele Valâry Gis- 
card d’Estaing l-a primit joi pe 
vicepreședintele Republicii Arabe 
Egipt, Husni Mubarak.

în timpul întrevederii au fost 
abordate, cu prioritate, probleme pri
vind actualele eforturi întreprinse 
pentru soluționarea pe cale politică 
a situației din Orientul Mijlociu, 
precum și ale relațiilor bilaterale.

agențiile de presă transmit:
Ședința Comisiei comu

ne de colaborare a C.A.E.R. 
și Republicii Irak s a înche- 
iat la Bagdad. La ședință au parti
cipat reprezentanți ai Bulgariei, Ce
hoslovaciei. Cubei, R.D.G., Mongoliei, 
Poloniei, României, Ungariei și 
U.R.S.S. Participariții la ședință au 
discutat rezultatele activității grupe
lor de lucru pentru industria petro
lului și gazelor, agricultură și coo
perare tehnico-știintifică, precum și 
probleme ale dezvoltării în continua
re a colaborării pe baze multilatera
le între țările interesate membre ale 
C.A.E.R. și Republica Irak, in dife
rite domenii. »

P.C. Peruan este gata sâ 
sprijine constituirea unui 
front al forțelor democrati
ce și progresiste din țară,tn 
perspectiva viitoarelor alegeri pen- 

ztru Adunarea Constituantă, care vor 
avea loc în iunie 1978, a declarat se
cretarul general al P.C.P., Jorge del 
Prado. El a arătat că frontul unit al 
forțelor progresiste și democratice va 
trebui să se bazeze pe un program 
sprijinit de acțiuni concrete.

Zborul statiei orbitale 
„Saliut-6". Cosmonauții Iuri Ro
manenko și Gheorghi Greciko con
tinuă repunerea în funcțiune a sis
temelor de bord și aparaturii sta
ției. A fost terminată operația de 
repunere în funcțiune a sistemelor 
de asigurare a condițiilor de viață 
și de aprovizionare cu energie elec
trică. Echipajul va realiza lucrări cu 
sistemul automat de navigație „Del
ta". Sistemele de bord ale stației 
funcționează normal. Cei doi cosmo- 
nauți se simt bine.

VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI CMUNIST ROMAN 
IN FINLANDA

HELSINKI 15 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei pe care o între
prinde in Finlanda, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a avut, miercuri și

Lucrările Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene

Tovarășul Kim Ir Sen reales președinte al republicii
PHENIAN 15 (Agerpres). — La 

Phenian s-au deschis, joi, lucrările 
primei sesiuni a celei de-a șasea le
gislaturi a Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene. Tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a fost 
reales. în unanimitate, în funcția de 
președinte al Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Au fost aleși, de asemenea, vice
președinții R.P.D. Coreene, premierul 
Consiliului Administrativ, precum și 
membrii consiliului. în funcțiile de 
vicepreședinți ai R.P.D. Coreene au 
fost aleși tovarășii Kim Ir, Kan Riang

La Pekin a avut Ioc’între 24 
noiembrie și 3 decembrie, prima se
siune a Adunării Reprezentanților 
Populari a municipiului Pekin, re
cent constituită. Adunarea l-a ales pe 
tovarășul Hua Kuo-fen deputat în 
cea de-a V-a Adunare Națională a 
Reprezentanților Populari.

Prima ședință a C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii 
a avut loc la Luanda. Cu acest pri
lej, au fost aleși cei 11 membri și 3 
membri supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. Președintele partidului, Agostinho 
Neto, este, de asemenea, membru al 
Biroului Politic.

Guvernul de coaliție al 
Turciei a pierdut majorita
tea absolută în Parlament, 
odată cu demisia miercuri a altor doi

Febra monetară în creștere
La Bursa din Tokio, paritatea do

larului în raport cu yenul japonez 
a atins, joi, un nou record minim, 
valoarea sa scăzînd cu încă doi yeni, 
pină la 238 yeni la un dolar. Guver
nul japonez, „șocat", după cum scrie 
agenția Kyodo, de această nouă 
creștere a valorii yenului față de 
moneda americană, a intervenit ime
diat pentru a susține dolarul prin 
cumpărări masive. Potrivit agenției 
Kyodo, autoritățile monetare vest- 
germane, elvețiene și din alte țări 
vest-europene au protestat pe lingă 
guvernul japonez, acuzîndu-1 că este 
răspunzător de reînvierea specula
țiilor monetare. Pe de altă parte, a- 
genția Associated Press, citind 
cercuri financiare din Tokio, arată 

joi, întîlnirl 6 comitetele de partid 
și organele loție ale administrației 
de stat din orbite Kemi, Tornio și 
Rovaniemi. Au ost vizitate obiective 
economice și ocial-culturale din 
această regiune ordică a Finlandei.

Uk și Pak Sen Cer. în funcția de 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene a fast ales tova
rășul Ri Djong Ok.

Sesiunea a ales, totoțată, Comite
tul Popular Central al R.P.D. Co
reene, precum și Comitetul Perma
nent al Adunării Populare Supreme, 
al cărui președinte este Hwang 
Jang Up.

Tovarășul Kim Ir Sen a rostit, în 
prima zi a dezbaterilor, o amplă cu- 
vîntare. Apoi, deputății au trecut la 
examinarea planului de dezvoltare :e 
economiei naționale pe perioadf 
1978—1984.

deputați din partea Partidului Drep
tății. In ultimele zile, cinci deputați 
ai acestui partid și-au prezentat de
misia. Agenția U.P.I. informează că 
demisiile celor cinci deputați au fost 
determinate de eșecul acestui partid 
în alegerile municipale din Turcia, 
desfășurate duminică.

Greve și demonstrații ale 
fermierilor din S.U.A. La •- 
pelul lansat de Organizația america
nă a agriculturii, sute de mii de fer
mieri din S.U.A. au declarat miercuri 
o grevă generală în semn de pro
test față de înrăutățirea condițiilor 
lor de viață. Agenția U.P.I. mențio
nează că în 31 de capitale ale dife
ritelor state fermierii au organizat 
acțiuni demonstrative, blocind stră
zile cu tractoare și instalînd pichete 
de grevțî in fața unor mari maga
zine.

că noua creștere a valorii yenului 
se datorează, parțial, continuării 
disputei comerciale americano-japo- 
neze.

La bursa din New York, cursul 
dolarului a înregistrat nivelul său cel 
mai scăzut din ultimii doi ani și 
jumătate. Ceea ce a caracterizat ope
rațiunile au fost importantele fluc
tuații ale cotelor de schimb ale de
vizei americane, fluctuații determi
nate, pe de o parte, de fenomenele 
similare semnalate la celelalte burse 
vest-europene, și, pe de altă parte, 
de zvonurile privind iminenta adop
tare a unor decizii cu caracter finan
ciar de către Administrația federală 
americană.

PERICULOSUL „JOC AL SFERELOR"
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Realismul este întotdeauna punctul 

de pornire și condiția necesară a unei 
politici eficiente. Realismul s-a im
pus, și a fost larg recunoscut ca 
unul din atributele fundamentale ale 
politicii — atît interne cit și externe, 
ambele fiind îngemănate — ale Româ
niei socialiste. Analiza lucidă și pă
trunzătoare a realităților a stat la 
baza orientărilor stabilite de Con
gresul al XI-lea în domeniul vieții 
internaționale, ceea ce a și făcut ca 
aceste orientări să-și găsească o de
plină confirmare prin mersul eveni
mentelor. Și același spirit realist, 
aceeași investigație atentă și cuprin
zătoare a faptelor, privite cu obiec
tivitate științifică, așa cum sint ele, 
nu cum am dori sau am prefera să 
fie, caracterizează Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului.

Folosindu-se minunatul instrument 
de cunoaștere pe care-1 constituie 
materialismul dialectic și istoric, sint 
descifrate din tumultul, viitoarea și 
imensa diversitate a evenimentelor, 
sint clarificate, decantate și înfățișate 
sintetic tendințele fundamentale, ma
rile procese, marile tendințe ale con
temporaneității, direcțiile posibile de 
evoluție în dinamica lor — desprin- 
zîndu-se concluzii teoretice și prac
tice de imediată și maximă impor
tanță.

în lumina acestor concluzii, feno
mene aparent încețoșate, amorfe, de
vin limpezi, fapte aparent disparate 
se ordonează, legăturile cauzale 
devin vizibile. Raportul secretarului 
general al partidului ne ajută să în
țelegem că asistăm la o evoluție 
nu rectilinie, ci deosebit de contorsio
nată și contradictorie a vieții inter
naționale, că străbatem o perioadă 
de mare complexitate și acuitate, o 
perioadă care impune o puternică 
mobilizare a forțelor spre a se pre
veni și frîna dezvoltări periculoase 
pentru soarta păcii și libertății po
poarelor.

Sint, desigur, cunoscute — au fost 
pretutindeni primite cu mare interes 
— ideile fundamentale ale Raportu
lui. Așa cum se arată, aspectul pri
mordial il constituie o tot mai puter
nică afirmare a forțelor sociale care 
se pronunță pentru lichidarea poli
ticii imperialiste de dominație și 
dictat, pentru o politică nouă, de 
pace și progres, pentru raporturi 
internaționale noi, capabile să a- 
sigure securitatea și colaborarea 
pașnică a națiunilor. Sub acțiunea 
acestor forțe, s-a obținut un șir de 
succese mari, evidente și incontesta
bile, modificind corespunzător rapor
tul mondial de forțe. Sint succesele 
pe care le denumim, sintetic, progre
sele destinderii.

Dar încă de la Congresul al XI-lea 
partidul nostru a prevenit că rezulta
tele destinderii nu trebuie idealizate, 
că ele sînt expresia unui curs aflat 
abia lă începuturile sale și încă fra
gil, localizat ; ar fi o profundă eroa
re ignorarea faptului că acest curs 
este nu numai lipsit de un soclu ro
bust în condițiile unei absențe a 
destinderii militare — ci și su
pus unor contrapresiuni ; forțele 
interesate în perpetuarea politicii de 
tip vechi, imperialist, nu*  au depus 
nici armele, nici celelalte unelte în
tunecate de acțiune ce le sînt proprii.

Acțiunea acestor contra-forțe și 
gradul ei de periculozitate trebuie 
înțelese în contextul situației in
ternaționale actuale, care, așa cum 
arată Raportul, se caracterizează 
printr-un ghem de contradicții și 
ciocniri de interese. Contradicții pe 
plan internațional — între lumea 
socialistă și lumea capitalistă ; între 
țările în curs și dornice de dezvoltare 
și statele avansate economic, din
tre care unele, în urma unei politici 
mioape, încearcă menținerea decala
jelor ; între marile monopoluri su- 
pranaționale sau transnaționale, care 
caută să aservească tot ce pot și 
oriunde pot : între marile puteri ale 
lumii capitaliste. Contradicții de or
din social, de clasă — a căror ascu
țire este legată de încercarea cercu
rilor imperialiste, în general a capi
talului monopolist financiar de a ieși 
din criză prin intensificarea exploa
tării propriului popor, concomitent 
cu aruncarea poverilor acesteia pe 
umerii gltor popoare.

Toate acestea, pe un teren țâre se 
infierbintă datorită atît prelungirii 
crizei economice, prelungire conside
rabilă și fără vreo perspectivă de a 
se întrevedea „capătul tunelului", cît 
și fenomenelor adiacente de criză 
energetică, a materiilor prime și mo- 
netar-financiare ; pe un teren care 
s-a îngustat drastic datorită lichidă
rii sistemului colonial ; pe un teren 
care este minat de continuarea fre
netică, întru nimic diminuată, a 
cursei înarmărilor.

Pe fundalul tuturor acestor con
tradicții se desfășoară — cînd osten
tativ, cînd transparent sau abscons 
— și cunoaște exacerbare, o ascuțire 
pronunțată, un proces care tinde să 
devină omniprezent, un proces pe 
care Raportul îl pune în plină lu
mină : intensificarea puternică a lup
tei pentru o nouă reîmpărțire a 
lumii, a zonelor sau sferelor de in
fluență, pentru cîștigarea de noi po
ziții dominante de către diferite state 
și grupări de state.

Nu este un proces sau un fenomen 
nou ; de cînd există imperialism 
acesta a avut ca trăsătură definitorie 

politica de împărțire și reîmpărțire 
teritorială a lumii — fie prin așa- 
zise „înțelegeri pașnice", la care 
erau tîrguite țări și națiuni, fie pe 
calea forței, prin confruntări milita
re.

Dezvoltarea inegală, în salturi a 
statelor în epoca imperialismului — 
legitate socială care continuă să ac
ționeze — schimbările în raportul de 
forțe, ascensiunea unor puteri sau 
decadența altora au determinat con
flicte cu urmări din cele mai tra
gice. Primul război mondial a fost 
tocmai un rezultat al ascuțirii maxi
me a luptei pentru sfere de influen
tă, pentru acapararea și reacapararea 
de colonii între principalele grupări 

de state de atunci — anglo-franceză 
și germană ; de la tendințele Germa
niei hitleriste, Japoniei și Italiei ani
lor ’40, de reîmpărțire a lumii, de 
modificare a hărților politice, de ocu
pare militară sau aservire și atra
gere în propria orbită politică a 
altor state — tendirițe pe care po
poarele n-au știut și n-au putut să 
le contracareze — au izbucnit flă
cările celui de-al doilea război mon
dial.

Nu este greu de întrevăzut ce 
riscuri comportă o asemenea politică 
în condițiile actuale, cînd seînteile 
ciocnirilor de interese economice și 
politice cad peste o lume în care 
s-au acumulat atîtea arsenale, atitea 
stocuri de arme, inclusiv nucleare.

Aprecierea partidului nostru că a- 
ceastă luptă cunoaște în prezent ni
velurile cele mai înalte din perioada 
postbelică este, de aceea, de natură 
să avertizeze, să trezească din false 
euforii — uneori întreținute artificial 
cu bună știință, pentru ca în spatele 
perdeluțelor trandafirii să se poată 
desfășura manevre tenebroase — să 
cheme la reflecție și răspundere, să 
mobilizeze din timp. Fiindcă este 
timpul !

Lupta pentru obținerea de poziții 
dominante își găsește multiple do
menii de acțiune. Fără a se exclude 
din acest cîmp unele state mai avan

sate, care formează și ele obiectul 
poftelor și presiunilor, se poate afir
ma că terenul principal il constituie 
lumea țărilor în curs de dezvoltare. 
Pentru că: acestea formează marea 
majoritate a statelor lumii; ele aco
peră zone întinse ale globului, inclu
siv puncte strategice nodale ; sînt, in 
general, state tinere, muguri apăruți 
pe ruinele sistemului colonial ; inde
pendența lor politică este încă slab 
consolidată, iar cea economică în și 
mai mică măsură ; își caută sau, 
cîteodată, debusolate își dibuie o cale 
proprie de viață ; reprezintă un vast 
potențial uman, și îndeosebi un 
imens, chiar principal, rezervor mon
dial de materii prime.

în ce privește formele de manifes
tare, acestea sînt deosebit de variate 
— pașnice sau nepașnice, economice 
sau militare. De pildă, am cunoscut, 
în anii din urmă, nu puține încercări 
de recurgere la forța armată — în 
definitiv nu aceste mobiluri au de
terminat intervenția în Vietnam ? 
Dar în condițiile lumii de azi, cînd 
„diplomația canonierelor" și „corpu
rilor expediționare" devine tot mai 
greu aplicabilă, accentul se strămută 
pe mijloace politice și economice.

Mijloace economice — de o mare 
diversitate, avînd însă, practic, ace
lași conținut, de tip neocolonialist : 
acorduri inechitabile, credite pentru 
dezvoltări pe linii corespunzătoare 
nu intereselor reale ale popoarelor 
respective, ci intereselor cercurilor 
imperialiste, chiar implanturi indus
triale, de natură însă să statorniceas
că dependențe tehnice. Sub coaja „a- 
jutoarelor dezinteresate" acordate 
unor state In curs de dezvoltare apare 
nu rareori miezul neocolonialist amar 
și toxic : împiedicarea unei evolu
ții independente și crearea unor ra
porturi de subordonare.

Mijloace politice — prin presiuni, 
amestecuri în treburile interne, inge
rințe sau manevre diplomatice zu
grăvite în culorile celor mai bune in
tenții. De pildă, ca să ne limităm la 
un singur exemplu, nu de florile mă
rului, ci de teama de a nu scăpa 

„sfera" din mîini și a se rostogoli 
„dincolo", puteri și cercuri politice 
care au purtat pe brațe și au aprovi
zionat din belșug cu arme regimurile 
rasiste din Rhodesia, Namibia și A- 
frica de Sud manifestă în prezent un 
interes subit pentru o soluționare 
„convenabilă" — adică de natură să 
excludă forțele progresiste a pro
blemelor acestei zone, 'in condițiile 
cînd procesele revoluționare se afir
mă puternic în regiuni largi ale A- 
fricii.

Mai mult, s-ar putea spune că o 
poartă ideală de intrare o constituie 
crearea sau întreținerea de conflic
te și situații tulb^iri. Practic, după 
ce imperialismul a săvîrșit un „prim 

păcat" împotriva umanității prin 
subjugarea unor popoare, el a co
mis, atunci cînd (s-a văzut nevo
it să se retragă, un al doilea „pă
cat", lăsînd în urma sa numeroa
se litigii' și probleme în suspen
sie ; la acestea se adaugă acum 
un nou „păcat" — întreținerea artifi
cială a focarelor de încordare. Țări 
slab dezvoltate sînt înhămate la 
cursa înarmărilor; ceea ce, pe de o 
parte, le obligă că din sărăcia lor să 
irosească importante fonduri care ar 
putea servi dezvoltării, iar, pe de 
altă parte, le face,,, să devină tot mai 
dependente de fuțfjjaorul de arme și 
tehnică militară nțioernă pe care nu 
le pot produce si Tgure. Decalajele 
economice se s Incesc, pericolele 
pentru soarta păi cresc. Nu ar fi 
exagerat să se șpt lă că fără aseme
nea practici nu pitține probleme in
ternaționale acute ar fi fost astăzi 
rezolvate sau poate chiar demult ci
catrizate.

înseamnă, oare relevarea acestor 
aspecte nocive, i î „duș rece" peste 
aprecierile privii 1 afirmarea unui 
curs nou în lumea contemporană ? 
înseamnă, oare, evidențierea acestor 
fenomene periculoase o sursă de ne
liniște, de alarmism ?

Nu, nicidecum ! In aprecierea si
tuației internațiohale este necesar să 
evităm atît supraaprecierea perico

lelor, care nu poate duce decît ÎS 
negativism, la fatalism, dar și sub
aprecierea acestora, care poate con
duce la demobilizare, la slăbirea vi
gilenței.

Realismul și realitatea obligă să 
vedem clar și cealaltă latură — res
pectiv reacția puternică de împotri
vire pe care aceste fenomene le în- 
timpină' din partea forțelor înaintate 
ale lumii de azi, a popoarelor. După 
cum se relevă în Raport, lupta din
tre aceste două tendințe diametral 
opuse constituie una din caracteris
ticile fundamentale ale dezvoltării 
pe plan mondial.

Și este un puternic izvor de încre
dere și optimism aprecierea că exis
tă în lumea de astăzi condiții pentru 
contracararea eficientă a politicii 
imperialiste de dominație șl asupri
re, că stă în puterea popoarelor să 
impiedice aplicarea acestei politici.

Este o realitate majoră și incontes
tabilă că niciodată nu s-a afirmat cu 
o asemenea vigoare ca azi voința 
popoarelor de a fi stăpîne pe desti
nele proprii, pe bogățiile lor națio
nale, de a le folosi în scopul dez
voltării independente, libere de orice 
subordonare, de a-și orîndui viața 
așa cum doresc.

Este o realitate majoră, incontes
tabilă, că nu rareori planurile de îm
părțiri și reîmpărțiri, oricit de minu
țios elaborate, ignoră un factor fun
damental : hotărîrea statelor de a-și 
conserva independența și a-și apăra 
interesele proprii, de a nu se lăsa 
atrase la remorca politicii imperialis
te, de a înainta pe calea prosperi
tății. V

Este o realitate majoră că în lumea 
de astăzi a crescut și crește rolul 
statelor mici și mijlocii — ceea ce 
constituie un fenomen pozitiv pen
tru că, în ansamblu și prin însuși ca
racterul lor, ele nu pot fl promotoare 
ale unei politici de împărțire a lu
mii. Și cu cît ele vor participa mai 
activ la viața internațională și își 
vor face mai ferm auzit cuvîntul 
propriu, cu atît aceasta va servi con
solidării și ascendenței cursului nou 
în politica mondială.

Este, de asemenea, o realitate din 
cele mai semnificative ale epocii 
noastre amploarea pe care o cu
noaște mișcarea țărilor nealiniate. 
De fapt, însăși nașterea acestei miș
cări, însuși conținutul principal al 
politicii de nealiniere sînt expresii 
ale respingerii politicii de aservire, 
de subordonare. Faptul că, din pă
cate, unele state în curs de dezvol
tare, nealiniate mai sînt atrase în 
vîrtejul confruntărilor nu poate di
minua afirmarea caracteristicii gene- 
ral-dominantă, respectiv linia dez
voltării de sine stătătoare.

Reprezintă, de asemenea, o realita
te majoră recunoașterea largă de care 
se bucură noile principii de raportur 
internaționale — a căror respectam 
și materializare consecventă consti
tuie un antidot eficient împotriva 
politicii imperialiste ; la fel, și ade
ziunea de care se bucură conceptul 
unei noi ordini economice și politice 
— de asemenea de natură să frîneze 
politica expansionismului, dominației 
și aservirii ; la fel, intensificarea 
luptei pentru înfăptuirea unei dezar
mări reale, care ar duce la eradi
carea instrumentelor politicii de 
forță.

Dar, la început și la sfîrșit de toa
te, sînt popoarele. Absolut toate po
poarele sînt interesate în contracara
rea politicii de dominație — aceasta 
este o lecție de neuitat a istoriei. 
Planurile de aservire au fost elabo
rate întotdeauna de grupuscule, de 
cercuri înguste, minate de interese 
egoiste — dar imensul lor cortegiu 
de suferințe și nenorociri a fost 
suportat de popoare.

lată de ce, în numele intereselor 
lor adevărate, se impune mai mult ca 
oricînd întărirea unității de acțiune a 
tuturor popoarelor, a tuturor țărilor 
socialiste avînd menirea și îndatori
rea de a exprima interesele vitale ale 
omenirii, solidaritatea și conjugarea 
eforturilor clasei muncitoare, par
tidelor comuniste, altor partide mun
citorești și revoluționare, tuturor 
organizațiilor și mișcărilor progresis
te și democratice, tuturor curentelor 
care se pronunță pentru echitate și 
justiție internațională. Toate acestea 
reprezintă o forță uriașă care, acțio- 
nind unitar, convergent, este în mă
sură să zădărnicească politica impe
rialistă, să oprească cursul periculos 
al evenimentelor, să orienteze evolu
ția vieții internaționale într-o direc
ție nouă, să-și îndeplinească cu suc
ces răspunderea istorică de a asigura 
pacea lumii, mersul înainte al ome
nirii.

Sferele sînt rotunde, ca și min
gile. Dar, spre deosebire de mingi, 
„jocul sferelor" implică imense pe
ricole.

Chemarea la luciditate, la încetarea 
„jocului cu focul", la responsabilita
te, la simțul măsurii — și, în același 
timp, apelul vibrant adresat po
poarelor la vigilență și acțiune uni
tă, la combativitate și solidaritate 
în numele cauzei păcii, securității și 
înfloririi tuturor națitinilor constituie 
esența secțiunii de politică interna
țională a Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința. Națională a partidului.

Nicolae CORBU
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