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PROGRAMUL DOCUMENTELE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

de reducere a duratei
săptămînii de lucru

Printr-o nouă calitate a muncii 
spre o nouă calitate u vieții

Conform hotâririi Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 
se dă publicității PROGRAMUL DE REDUCERE A DURATEI SĂPTĂMÎNII DE 
LUCRU, adoptat de conferință.
Programul Partidului Comunist Român de fă

urire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism în
scrie, ca țel fundamental și rațiune supremă a 
noii orînduiri sociale, asigurarea bunăstării în
tregului popor, afirmarea plenară a personalității 
umane. Un obiectiv esențial al politicii partidului 
este reducerea duratei săptămînii de lucru — 
factor important în asigurarea unei vieți armo
nioase, a îmbinării raționale a muncii cu odihna 
fi instrucția cultural-științifică a maselor.

Promovînd cu fermitate politica de dezvoltare 
rapidă a forțelor de producție, în anii construc
ției socialiste și în mod deosebit în perioada care 
a urmat Congresului al IX-lea al P.C.R. a fost 
creată o puternică industrie, s-a modernizat con
tinuu baza tehnico-materială a societății, s-a 
schimbat din temelii profilul economico-social al 
României. Dintr-o țară cu un pronunțat caracter 
agrar, cu o industrie slab dezvoltată și o agri
cultură înapoiată, România a devenit, in mai 
puțin de 3 decenii, o țară industrial-agrară. Lăr
girea și modernizarea bazei tehnico-materiale a 
societății, perfecționarea relațiilor de producție, 
adincirea democrației socialiste au • determinat 
profunde schimbări in toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale a poporului român. Sporirea 
în perioada 1951—1976 de peste 11 ori a venitului 
național a asigurat condiții pentru înfăptuirea 
unui amplu program de ridicare a nivelului de 
trai al întregii noastre națiuni. Veniturile reale 
totale ale populației s-au majorat în această pe
rioadă de circa 5,2 ori ; s-a îmbunătățit conside
rabil consumul populației de produse alimentare 
și industriale.

în anii socialismului au fost luate măsuri suc
cesive pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă,

de protecție și securitate a muncii, pentru redu
cerea programului de lucru in sectoarele cu 
procese de producție vătămătoare și condiții grele 
de muncă. în prezent, la extracția minereurilor, 
a cărbunelui și alte locuri de muncă aproape 
100 000 oameni ai muncii beneficiază de săptă- 
mîna de lucru redusă. Un număr de 400 000 oa
meni ai muncii lucrează sîmbăta numai prima 
jumătate a zilei, cu compensarea diferenței de 
ore în celelalte zile ale săptămînii.

Cincinalul 1976—1980 va marca ridicarea Româ
niei pe o treaptă superioară de dezvoltare, par- 
curgîndu-se astfel o nouă și însemnată etapă in 
înfăptuirea Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multialteral dezvoltate în țara 
noastră. In concordanță cu orientarea stabilită la 
Congresul al XI-lea al partidului, ca cincinalul 
1976—1980 să devină cincinalul afirmării revolu
ției tehnico-științifice în România, se va realiza 
un ritm înalt de creștere a potențialului econo
mic al țării, de modernizare tehnologică a pro
ducției, de asimilare de noi produse, de promo
vare largă a mecanizării și automatizării, asigu
rindu-se ridicarea eficienței întregii activități 
productive.

Creșterea rapidă a gradului de dotare a econo
miei cu mijloace tehnice moderne, perfecționarea 
continuă a organizării producției și a muncii, ri
dicarea nivelului general de pregătire a cadrelor, 
sporirea necontenită a productivității muncii 
creează condiții pentru creșterea mai accentuată a 
nivelului de trai al populației, pentru înfăptuirea 
hotâririi adoptate de cel de-al XI-lea Congres al 
partidului de trecere treptată la săptămina de 
lucru de 44 ore, astfel încît această importantă 
acțiune să se încheie în anul 1983.

celorlalți indicatori economico-financiari stabiliți 
în plan ;

d) realizarea nivelului retribuției medii lunare 
planificate.'

In funcție de specificul fiecărei activități, mi
nisterele vor putea stabili și alți indicatori care 
să constituie condiții de bază pentru introducerea 
săptămînii de lucru reduse.

4. Organele și organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi și ' ,
consiliile de conducere ale ministerelor și celor
lalte organe centrale vor lua măsurile 
organizatorice, tehnice și economice pentru asi
gurarea tuturor condițiilor necesare trecerii la 
săptămina de lucru redusă.

Introducerea săptămînii de lucru de 46 ore și 
apoi de 44 ore se va face în următoarea ordine 
de prioritate :

— ramurile și sectoarele în care lucrează un 
număr însemnat de femei, precum și cele cu 
condiții grele sau vătămătoare de muncă, indus
tria ușoară, industria minieră, industria metalur
gică și. sectoarele calde din industria construc
țiilor de mașini, industria chimică, industria ci
mentului, a hirtiei și celulozei ;

— celelalte ramuri ale producției materiale ;
— activitățile social-culturale, sistemul bancar, 

administrația de stat.
Eșalonarea orientativă pe ani a personalului 

muncitor care urmează a beneficia de reducerea 
duratei săptămînii de lucru la 46 ore se pre
zintă astfel :

centrale,
politice,

Anul
Ponderea personalului muncitor care 

beneficiază de săptămina redusă 
în total personal

I. Orientările de bază și condițiile trecerii

1978
1979
1980

15—20
55—60

100

la reducerea duratei
reducerii dura-

44 ore.

treptat, 
să fie

1. Introducerea și generalizarea 
tei săptămînii de lucru se vor înfăptui pe baza 
următoarelor orientări principale :

a) Durata săptămînii de lucru va fi de 
Orarul zilnic de lucru va fi de 8 ore.

Realizarea acestui obiectiv se va face 
urmind ca pină la sfirșitul anului 1983
generalizat în întreaga economie națională.

b) Trecerea la săptămina redusă de lucru 
va face în mod eșalonat astfel-:

— etapa I, 1978—1980, se va introduce săptă- 
mîna de lucru de 46 ore, cu ziua de muncă de 
8 ore, asigurindu-se în fiecare lună, în afara săr
bătorilor legale, o zi liberă, de regulă prima 
simbătă a lunii ;

— etapa a Il-a, 1981—1983, se va introduce săp- 
tămîna de lucru de 44 ore. cu ziua de muncă de 
8 ore ; programele de lucru vor fi întocmite astfel 
încît să se asigure în fiecare lună două sîmbete 
libere sau alte două zile.

In construcții, agricultură, exploatări forestiere, 
precum și în alte activități cu condiții specifice, 
unde este reglementat ca în anumite perioade 
durata zilei de muncă să fie mai mare de 8 ore, 
se va urmări ca fondul de timp de muncă anual 
pe o persoană să se diminueze corespunzător 
trecerii la săptămina de lucru redusă.

se

săptămînii de lucru
Ca și pînă acum, personalul muncitor din unele 

locuri de muncă va beneficia de o săptămînă 
de lucru mai redusă. La aceste unități se va face 
o analiză temeinică a condițiilor în care se des
fășoară munca, luîndu-se măsuri care să con
ducă la eliminarea factorilor nocivi, precum și 
alte măsuri de protecție și securitate a muncii în 
scopul limitării la minimum a acestor locuri de 
muncă.

2. Pentru a veni în sprijinul femeilor cu copii 
mici, întreprinderile vor putea organiza munca 
acestora în două ture a 4 ore la un schimb de 8 
ore, retribuția făcîndu-se în raport de timpul 
lucrat.

3. Unitățile socialiste vor putea trece la săp- 
tămîna de lucru redusă numai în situația în care 
se va asigura îndeplinirea următoarelor condiții 
de bază :

a) realizarea sarcinilor de creștere a producti
vității muncii în ritmurile prevăzute în plan ;

b) îndeplinirea producției în volumul, sortimen
tele și calitatea stabilite prin plan, precum și în
cadrarea în numărul de personal munțitor și 
fondul de retribuire planificat ; .

c) încadrarea în nivelurile planificate pentru 
cheltuielile maxime, materiale și totale la 1000 
lei producție-marfă, realizarea beneficiului și

In cadrul acestor limite, în raport de rezulta
tele obținute, de concluziile experimentării și 
gradul de asigurare a măsurilor tehnico-econo- 
mice necesare îndeplinirii sarcinilor de plan în 
noile condiții de lucru, anual se vor supune apro
bării unitățile și numărul de personal muncitor 
pe ministere și consilii populare care urmează 
să treacă la săptămina de lucru redusă.

în condițiile generalizării săptămînii de lucru 
de 46 ore, pe măsura acumulării experienței și a 
pregătirii condițiilor necesare, începînd cu anul 
1981 se va trece treptat la săptămina de lucru de 
44 ore, pe baza unui program, care se va elabora 
de către întreprinderi, centrale, ministere și con
silii populare sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid.

5. Trecerea la reducerea duratei săptămînii de 
lucru va fi precedată în toate ramurile de ex
perimentări în unități reprezentative, care să 
permită acumularea experienței necesare. Pe mă
sura creării condițiilor, se va experimenta gene
ralizarea reducerii săptămînii de lucru și în pro
fil teritorial.

6. întreprinderile vor trece la săptămina re
dusă de lucru numai după ce au asigurat toate 
măsurile tehnico-economice și organizatorice pen
tru îndeplinirea prevederilor de plan. Unitățile 
economice care în urma introducerii săptămînii 
de lucru reduse nu vor realiza sarcinile de plan, 
vor reveni temporar la săptămina de lucru de 
48 ore, respectiv 46 ore în etapa a Il-a, pînă la 
aplicarea unor noi măsuri care să satisfacă ce
rințele programului săptămînal redus.

Relație legică demonstrată de experiența construcției socialiste 
în țara noastră, evidențiată de Programul privind creșterea nivelului de trai 

în actualul cincinal, adoptat de Conferința Națională a partidului
Elaborat din inițiativa și sub con

ducerea 
general . .
Nicolae Ceaușescu, și adoptat in 
unanimitate de Conferința Naționa
lă, PROGRAMUL DE CREȘTERE A 
NIVELULUI DE TRAI ÎN ANII 
1976—1980, dat ieri publicității, con
stituie o nouă și 1 
a profundului u- 
manism care ca
racterizează în
treaga politică a 
partidului nostru, 
al cărei țel su
prem este omul, 
împlinirea multi
laterală a perso
nalității sale. Am 
studiat cu toții, 
cu emoție și • vi
brantă mîndrie 1 
patriotică. Rapor
tul prezentat Con
ferinței Naționa
le de secretarul 
general al parti
dului, raport care 
se constituie în- 
tr-un strălucit o- 
magiu adus înal
telor virtuți ale . .
tru, pentru minunatele realizări ob
ținute pină acum în toate domeniile 
de activitate, într-o nouă și însu- 
flețitoare chemare de a munci mai 
cu spor, pentru a putea trăi, astfel, 
mai bine, de a-și făuri un vii
tor luminos, pe măsura puteri
lor și aspirațiilor sale. Așa cum 

. svbtaia secretarul general al parti
dului, Programul privind măsurile 
suplimentare de dezvoltare economi
co-socială pină in 1980 și Programul 
de creștere a nivelului de trai con
stituie un tot unitar și numai reali
zarea lor punct cu punct va face ca 
de prevederile lor să beneficieze, 
practic, întregul nostru popor.

Ne-am convins cu toții, de-a lun
gul anilor construcției socialiste, că 
singurul izvor al bunăstării noastre 
este creșterea forței economice a ță
rii. a avuției naționale, prin 
munca noastră, a tuturor. însăși 
adoptarea Programului de creștere a 
nivelului de trai în anii 1976—1980, 
care asigură o suplimentare a preve
derilor inițiale din Directivele Con
gresului al XI-lea al partidului și 
din planul cincinal, a fost posibilă 
tocmai ca urmare a rezultatelor re
marcabile obținute de oamenii muncii 
în primii doi ani ai actualului cinci
nal, a posibilităților nou create, su
perioare, pentru creșterea producției, 
a productivității muncii, a eficienței 
economice și a venitului național. O 
privire retrospectivă demonstrează cu 
mare putere de convingere această 
legătură legică, organică, intre rezul
tatele superioare obținute în creșterea 
avuției naționale, a venitului național 
și creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Am pornit în 
1950 de la o retribuție medie netă 
modestă, care a ajuns să fie în pre
zent de peste 5 ori mai mare, iar 
acum programul prevede o nouă și 
substanțială majorare a retribuției 
pină în 1980, care va continua să 
crească și in viitorul cincinal, potrivit

nemijlocită a secretarului 
al partidului, tovarășul-

puternică expresie

Orientărilor generale cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României în perioada 1981—1985. A- 
ceastă evoluție a retribuției oamenilor 
muncii, a veniturilor reale ale între
gii populații ilustrează însăși evoluția 
puterii economice a țării, rodul poli
ticii științifice, consecvente a parti
dului nostru de industrializare în

compensat in funcție de cantitatea și 
calitatea muncii, in raport cu con
tribuția pe care o aduce la dezvol
tarea forțelor de producție, la pro
gresul economico-social al țării. 
Creșterea mai accentuată a venituri
lor directe permite, totodată, fiecă
ruia să-și gospodărească mai bine, 
potrivit propriilor

„Programul de măsuri pentru crește
rea nivelului de trai material și spiritual 
al întregului popor atestă în mod grăitor 
faptul că tot ceea ce se făurește în țara 
noastră este destinat omului, satisfacerii 
cerințelor de viață ale celor ce muncesc, 
înfloririi multilaterale a personalității 
umane“.

NICOLAE CEAUȘESCU

poporului nos- ritm susținut a României, de dezvol
tare continuă a agriculturii, de repar
tizare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu, de creș
tere neîncetată a productivității mun
cii, a eficienței în toate domeniile de 
activitate.

Legînd direct bunăstarea de rezul
tatele muncii, de activitatea noastră 
mai productivă, de calitate, mai efi
cientă, programul pune accentul 
pe creșterea mai substanțială a 
veniturilor directe — fondul total de 
retribuiri sporind în acest cincinal, 
față de cincinalul 1971—1975, cu 73.3 
la sută, în timp ce fondurile pentru 
acțiunile social-culturale cresc cu 46 
la sută. Este echitabil și firesc ca fie
care membru al societății să fie re

cerințe și necesi
tăți personale, 
cîștigurile sporite 
de care dispune, 
în spiritul acelu
iași principiu al 
echității socialis
te — care exclu
de uniformizarea 
veniturilor — în 
program se face 
precizarea că ra
portul dintre re
tribuția netă ma
ximă și minimă 
pe economie se 
menține la nive
lul existent, prin 
majorarea mai 
accentuată a re
tribuțiilor mici. O 
asemenea orien
tare nu este re

zultatul unei dorințe subiective, al 
unei atitudini „f........................... .
de cei cu venituri 
cesitate obiectivă, 
înseși schimbările 
structura economică 
cietății, in gradul de dezvoltare a 
forțelor de producție, care au deter
minat creșterea nivelului de pregă
tire tehnico-profesională, științifică 
și culturală a celor ce muncesc.

întruchipare a trăsăturii funda
mentale a intregii politici a partidu
lui și statului nostru de creștere a 
nivelului de trai, Programul are în 
vedere nu o categorie sau alta de 
cetățeni, ci, practic, pe toți oamenii

.filantropice" față 
mici, ci o ne- 
decurgînd din • 
care au loc în 

și socială a so-

(Continuare în pag. a V-a)
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Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

In telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se spune : Angajați într-o 
efervescentă întrecere socialistă și 
animați de dorința fierhinte de a în
făptui neabătut obiectivele Congresu
lui al XI-lea al partidului pentru 
cel de-al doilea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice, oamenii 
muncii din industria județului Galați, 
avînd mereu în față exemplul înain
tat al , comuniștilor, raportează că, 
sub imboldul novator al hotărîrilor 
adoptate de înaltul forum al parti
dului, au înregistrat un nou și re
marcabil succes : realizarea la data 
de 16 decembrie — cu 15 zile mai 
devreme — a sarcinilor de plan la 
producția globală industrială pe pri
mii doi ani ai cincinalului, creindu-se 
posibilitatea obținerii pînă la finele 
anului a unei producții globale supli
mentare în valoare de 1,4 miliarde 
lei, peste 80 la sută din acest spor 
fiind realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Acest important spor valoric se va 
concretiza, printre altele, în realiza
rea peste prevederi a 760 milioane 
kWh energie electrică, 50 000 tone 
fontă, 53 000 tone oțel aliat. 210 000 
tone cocs metalurgic, 1 750 tone ma
șini și utilaje tehnologice pentru in
dustria metalurgică, peste 10 000 tone 
construcții metalice, 120 milioane lei 
piese de schimb, 1,2 milioane mp țe
sături și alte 
ale industriei

Totodată, vă 
mii doi ani ai

cantități de produse 
alimentare si ușoare, 
raportăm că, în pri- 
cincinalului, au fost

asimilate în producție peste 100 
mărci noi de oțeluri, cu performanțe 
tehnice superioare, solicitate de eco
nomia națională, platforma de foraj 
marin și mineralierul de 55 000 tdw, 
table pentru cazane și recipienți de 
înaltă presiune necesare industriei 
chimice.

Succesele obținute constituie pen
tru toți oamenii muncii din indus
tria județului o garanție că angaja
mentul pe care și l-au luat de a 
realiza peste plan în acest cincinal 
o producție globală industrială în 
valoare de 3,4 miliarde lei va fi 
îndeplinit integral. Vom mobiliza 
toate forțele pentru a traduce în 
fapte indicația dată de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a ridica nive
lul tehnic, calitativ al tuturor pro
duselor obținute in unitățile noastre 
economice, transformînd astfel can
titatea într-o nouă calitate, vom în
deplini întocmai sarcinile cu privire 
la perfecționarea cadrului organiza
toric de participare a clasei munci
toare la conducerea societății, vă- 
zînd in această hotărîre o nouă și 
edificatoare dovadă a grijii partidului 
pentru dezvoltarea democrației so
cialiste.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
deplina noastră adeziune față de ho- 
tărîrile adoptate de Conferința Na
țională a Partidului Comunist Ro
mân, ne angajăm solemn, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face 
fermă în

totul pentru transpunerea 
viată a acestor hotărîri.

Industria județului Botoșani
a îndeplinit planul anual

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu sentimente de adîncă mîndrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii din industria botoșăneană — 
se spune in telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de comitetul județean 
de partid — vă raportează, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea pianului de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
1977 cu 16 zile înainte de termen, 
ceea ce ne permite ca pînă la sfîrși- 
tul anului curent să suplimentăm 
contribuția noastră Ia marea avuție 
națională cu o producție fizică in va
loare de peste 220 milioane lei.

Vă încredințăm, și cu acest prilej, 
scumpe tovarășe secretar general, că

ideile directoare cuprinse în magis
tralul Raport ce l-ați prezentat Con
ferinței Naționale, îndemnurile însu- 
Hețitoare adresate întregului popor 
in cuvintul de închidere a conferin
ței se află continuu pe masa noastră 
de lucru, ca sursă inepuizabilă de 
orientare a întregii activități.

Vă vom urma nestrămutat, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în tot ce 
întreprindeți pe pian intern și ex
tern, deplin convinși fiind că, prin 
tot ceea ce faceți, contribuit! la ridi
carea pe noi trepte a bunăstării și 
fericirii noastre, la creșterea presti
giului internațional al României so
cialiste, la consolidarea păcii, echi
tății și dreptății pe pămînt.



PAGINA 2 SCÎNTEIA — simbătă 17 decembrie 1977

O flacără înaltă luminează 
încrederea în reușită: 

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
„Adresez chemarea tuturor oamenilor muncii, fără deo

sebire de naționalitate, întregului popor, de a-și uni și mai 
mult eforturile, sub drapelele tricolor și roșu, sub condu
cerea partidului nostru comunist, pentru triumful societății 
socialiste multilateral dezvoltate, al comunismului, pentru 
măreția României socialiste".

Este chemarea înflăcărată, către întregul popor, adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu de fa tribuna Conferin
ței Naționale a partidului. Un apel la muncă fără preget, 
consacrată înfloririi patriei. Un îndemn pentru a pune în 
slujba acestui scop înalt toate rezervele de energie și inte
ligență creatoare, spiritul revoluționar și abnegația comu
nistă. Răspunsul nu poate fi decît unul singur: pe măsura 
poporului erou, a opțiunii sale pentru drumul ales, de edi
ficare, sub conducerea partidului, a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României. Adică — răspunsul fapte
lor. Fapte din care am ales, din imensul mănunchi, doar 
citeva de pe platforma siderurgică gălățeană.

— Anul 1977 a fost din multe 
puncte de vedere un an deosebit 
pentru noi, ni se spune la laminorul 
de tablă groasă.

Un „punct de vedere" a fost foaia 
aceea de tablă expediată la Bocșa. 
Ajunsă la capătul fluxului, la foar
fece, pe dreptunghiul încă fierbinte 
cineva a caligrafiat, cu o mină tre
murată de emoție, cifra 1 și alte șap
te zerouri. Adică : 10 000 000. Zece mi
lioane tone tablă, de dimensiuni din
tre cele mai variate, pentru cerin
țele țării și pentru export s-au pro
dus aici, de cînd a intrat în funcțiu
ne această primă unitate a combina
tului siderurgic gălățean. Dincolo de 
cantitate, zilele și nopțile de muncă 
ale laminoriștilor, termoenergeticie- 
nilor, echipelor de întreținere, maiș
trilor și inginerilor. Dincolo de can
titate, cîteva mii de zile și nopți de 
zbatere continuă, 24 de ore din 24, 
de îndrăzneală și tenacitate omeneas
că, de satisfacții și obstacole, într-un 
cuvint : de viață trăită intens, băr- 
bătește, aici, la laminor. Iar viața 
asta, în care nici o zi nu a semănat 
cu alta, cuprinde și celelalte „puncte 
de vedere", ce au făcut din 1977 un 
an aparte.

Unul dintre aceste „puncte" — 
poate cel mai fierbinte ! — l-a consti
tuit problema... bigazului (combina
rea gazului de furnal cu gazul me
tan, sursă de mari economii de com
bustibil — n.r.). La prima încercare, 
eșuată, destui și-au adus aminte : 
„Păi n-am ajuns la același impas în 
’75, în ’76 ?...“ Da, nu lipsiseră ten
tativele infructuoase. Un colectiv de 
laminatori condus de inginerul Con
stantin Grosu înregistra atunci în- 
tiiul eșec in introducerea bigazului. 
Și-au încercat apoi puterile și lami- 
natorii care-1 aveau in frunte pe ac
tualul șef de secție, ing. Traian Popa. 
Fără sorți de izbîndă. Urmează la 
rînd colectivul de laminatori în 
frunte cu inginerul Gheorghe Pe- 
cheanu și maiștrii Fotache Chebac 
și Kiss Arpad. Iarăși nereușită. E 
chemat proiectantul la fața locului. 
Ipoteze, variante și— nici un rezultat 
practic, cum glumește acum cineva. 
„Nu vă saturaserăți de aceste drumuri 
înfundate ?“ „Dar ce, replică glumind 
Dumitru Țanu, secretarul comitetului 
de partid de aici, aviația s-a născut 
într-o singură zi ?“ Și al ți oameni 
se înscriu pe lista încercărilor. Cu 
încăpățînare și orgoliu. Și dorința de 
a învinge. Cu încrederea comunistă 
că șansa este de partea celui care nu 
încrucișează brațele, ci caută neobo
sit, acționează, urcă un pas, încă 
unul, și încă unul, oricit de greu ar 
fi acest suiș. „Dacă mergeți pînă la 
capăt cu acest proiect — le spune 
celor de aici ing. George Mirzac, 
directorul general al Centralei indus
triale siderurgice Galați, om care a 
lucrat cîțiva ani buni la laminorul 
unde s-au produs cele zece milioane 
tone de tablă — atunci sînteți...". Și 
Dumitru Țanu refuză să repete apre
cierea superlativă.

Se pregătește din nou clipa de... 

zbor : vane înlocuite, etanșări pre
cum la carte, punerea la punct a 
operației de pornire, „pregătire psi
hologică" cu acei care începuseră să 
bată în retragere — „ce, noi tot gaz 
am ars acasă 7“ ; „unde nu-i ex
periență greu se poate naște ceva 
nou !“ etc. — punerea în valoare a 
unor idei binevenite din partea ini
moșilor termotehnicieni Ion Gheor
ghiu, Ion Patrichi, Gheorghe Șfichi, 
oameni cu ani mulți in urmă in ex
ploatarea focului cuptoarelor. Vine și 
ziua cind se trece pe bigaz. Merge 
ce merge și, iată, flacăra începe 
să-și piardă din culoarea puțin ver
zuie, pe la uși prinde să se prelingă 

’dire de fum. Semne că iar ceva nu 
este în regulă. „Unde mama dracu
lui e buba, zic oamenii de la cup
toare : de data asta ar fi trebuit să 
fie pe-a noastră 1 Parcă am băga 
vînt în cuptoare, atît de fără vlagă 
este flacăra". Și tot ei hotărăsc : nu 
ne dăm bătuți 1...

Sint oameni care se dovedesc cu 
atît mai puteyiici, cu cît știu să ră- 
mină drepți și neînfrînți în fața ori
căror încercări. Puterea lor stă și în 
faptul că, la prima poticnire, nu fac 
pasul înapoi, își păstrează neștirbită 
voința de a izbuti. Iar puterea asta 
nu poate avea alt izvor decît încre
derea în gîndul care te animă, con
vingerea comunistă că adevărul este 
de partea ta. Dar pentru a afirma 
și impune un adevăr totdeauna a 
fost nevoie de luptă, de acțiune, de 
dăruire. învingătorilor nu li s-au ofe
rit niciodată, pe tavă, victoriile la 
care au năzuit fierbinte.

Nu ne dăm bătuți, au decis lami- 
natorii, și au luat-o de la capăt. O 
lună de zile de observații și încer
cări, de tenacitate neîntreruptă, co
munistă, pentru a afla numele și 
prenumele tuturor greutăților ce se 
așezau de-a curmezișul celor peste 26 
de milioane de metri cubi de gaz 
metan, cît spun contabilii, sub sem
nătură, că s-au economisit pînă de 
curind aici prin introducerea gazu
lui de furnal in ardere la cuptoare. 
Adică introducerea bigazului. Uriașa 
cantitate de energie poate fi măsu
rată doar cu picătura de energie a 
fiecăruia, cu zbuciumul neîntrerupt 
al laminatorilor ; ea s-a născut din 
cheltuirea atîtor idei, din superba 
flacără care a luminat mereu încre
derea în reușită. „Iar dacă contabilii 
ar avea și o rubrică -lupta cu 
inerția»-, e de părere același secretar 
de partid, atunci poate s-ar vedea 
mai bine valoarea acestor milioane"... 

într-adevăr, bătălia cu inerția ca
pătă aici, nu de puține ori, desfă
șurări fierbinți, confruntări neîndu
plecate. Un gest de muncă, repetat, 
intră în reflexul rutinei și schimba

Plus de plan născut din plusul acesta, din oameni. Oameni mereu ne
mulțumiți cu cît au făcut, mereu țintind spre un drum dc împliniri și mai 
mari. Trăind ardent această stare de spirit revoluționară, căreia Conferința 
Națională a partidului i-a dat o expresie și mai puternică, ingemănînd în
flăcărarea din inimi într-o unică flacără : flacăra mereu vie, comunistă a 
muncii pentru patrie, pentru împlinirea idealului nostru comunist.

‘ Ilie TANASACHE

rea lui e la fel de complicată în 
cîte o împrejurare, după cum a fost 
și deprinderea. Muncitorii Andrei 
Pecheanu, Ilie Dumitru, maiștrii 
Costică Bucătarii, Paaait Caraiman, 
Petrache Cireașă au ajuns subiect 
de critică in adunarea de partid toc
mai la capitolul inerție. Ce s-a in- 
tîmplat de i'apt ? Laminorul a primit 
o comandă de citeva mii de tone de 
tablă, cu niște cote extrem de rigu
roase. Cei de la ajustaj au lucrat 
normal, cu atenția demonstrată și 
răsdemonstrată pînă atunci. „Tocmai 
acest normal vă reproșăm, li s-a 
spus în adunarea comuniștilor". ..Mai 
clar" a cerut unul dintre criticați. 
„Bine, mai clar. Este in firea comu
niștilor să nu se mulțumească numai 
cu normal, ci și cu ceva peste. „Nor
mal" poate lucra oricine. îndatorirea 
noastră este de a arăta mai mult. 
Or, în cazul dat, n-ați arătat".

„Aveți dreptate, sîntem numai buni 
de autocritică, a răspuns Andrei Pe
cheanu, în numele tuturor. Dacă la 
atenția obișnuită mai adăugam incă 
un pic de atenție nu ajungeam aici. 
N-o să se mai întîmple". Dovada că 

■nu s-a mai întîmplat ? Satisfăcut de 
tabla laminată la dimensiuni exacte, 
clientul a suplimentat cererea sa cu 
încă 8 000 de tone. Tone pe care la- 
minatorii nu s-au mulțumit să le 
facă doar între parametrii normali, 
ci adăugind și ceva peste. Din con
vingerea intimă că lupta cu inerția 
trebuie dusă în fiecare zi, în fiecare 
clipă. în fond, spiritele deschise nou
lui sfnt într-o neîntreruptă ofensivă, 
receptivitatea la ideile novatoare nu-i 
cîtuși de puțin o chestiune de cam
panie. cu puncte terminus prestabi
lite. Obișnuințele, practicile rutinie
re, gesturile reflexe care imbătrînesc, 
anchilozează sînt inamici perpetui pe 
acest drum. Drum în care viața de 
uzină ridică în fiece sejjundă semne 
de întrebare pentru om, răspunsul 
neputînd fi altul decît acțiunea gîn- 
dită rapid, eficientă, mobilizarea ace
lei energii peste din om, în stare să 
croiască și să netezească drumuri, în 
stare să declanșeze reacțiile în lanț 
ale altor energii, să le unească și să 
le ordoneze într-o singură direcție.

Plusul acesta, din oameni, capătă 
aici, la laminorul de tablă groasă 
gălățean, înfățișări dintre cele mai 
diferite. Eram in laminor în mo
mentul predării ștafetei schimbului 
B, cînd maistrul Costică Isac excla
mă : „Din pricina nu știu cărei de
fecțiuni, în citeva ore sîntem în pe
ricol să nu avem brame de laminat". 
Stare fără ieșire : n-ai ce băga 
în cilindri, nu laminezi. Starea 
asta, fără ieșire, o trăiseră însă 
cu cîtva timp mai înainte și la- 
minatorii de sub conducerea mais
trului Kiss Arpad. Meșterul s-a dus 
atunci direct la slebing, pe platfor
ma cuptoarelor adînci, a colaborat cu 
cei de la programări ; șl astfel cilin
drii și-au căpătat porția cerută de 
metal. „Trebuie să facem musai rost 
de brame", a hotărît și maistrul 
Isac, de data aceasta. Oamenii s-au 
răspîndit prin depozite, pe unde au 
știut ei. De colo trei brame, de din
colo cinci... Cuptoarele își făceau 
nestingherite datoria, cilindrii la fel. 
Două ore și jumătate, cît a durat 
defecțiunea, s-a lucrat din plin. 
Două ore și jumătate cîștigate pro
ducției de acești oameni care s-au 
declarat adversari neînduplecat! ai 
stării de inerție, oameni care-și unesc 
eforturile pentru ca imposibilul să 
devină posibil. Numele acestui impo
sibil convertit, aici, în posibil ? A- 
proape 40 000 tone tablă laminată 
peste plan. Cu zece mii de tone mai 
mul decît și-a înscris acest harnic 
colectiv al Combinatului siderurgic 
de la Galați în angajamentul anual.

Ieri, 16 decembrie, pe ultimul ceas de luminâ a zilei, oră la care primele articole ale ziarului pe care îl aveți în mină cunoșteau căldura plumbului de. 
linotip. Pe planșeul viitorului ultim nivel al blocului nr. 44 de pe bd. 1 Mai din Capitală, o ultimă consfătuire operativă. Ger? Unde se citește gerul pe 
chipul acestor oameni?! Iminența serii? Unde se citește grija că ziua se sfirșește I Totul exprimă o dîrză, dar senină încordare. Sub însemnul unei singure 

preocupări: închiderea construcției la termenul pentru care s-au angajat.Cuvîntul muncitoresc va fi respectat Foto: E. Dichiseanu

1N MUNCA DE EDUCAȚIE 

acțiune fermă, unitară
Printre muncitorii întreprinderii 

noastre — poate și in alte colective 
de muncă — circulă o vorbă : „oțe
lul, cît ii el de tare, se șlefuiește mal 
ușor decît un om“. Vorba își are te
meiul ei, aici. Unitatea noastră, după 
cum se știe, a intrat în al șaselea an 
de existență. Sint șase ani de cind 
debuta la Focșani această întreprin
dere cu profil de mecanică fină. 
Muncitori au venit de peste tot. 
Mulți însă s-au format in acest răs
timp, câpătînd atestarea profesională 
în colectivul nostru.

Dar, după cum se știe, deprinde
rea meseriei în
seamnă doar ju
mătate din dru
mul străbătut. Ca 
să ajungi la dem
nitatea titlului de 
muncitor trebuie 
să deprinzi și 
spiritul revolu
ționar propriu clasei muncitoare, să 
dovedești o atitudine înaintată în 
munca și viața de zi cu zi. Și ast
fel ajung iar la vorba de care amin
team la începutul acestor rinduri, po
trivit căreia oțelul se modelează 
muit mai ușor decît omul. Cu omul 
trebuie să muncești mai mult, nu 
totdeauna știi de unde să-l iei, tre
buie să nu demobilizezi la primul ob
stacol, să nu te lași pînă nu-1 cîștigi 
pe fiecare de partea oamenilor ade- 
vărați. Da, e greu, însă merită ca 
noi, muncitorii, să ne asumăm acest 
greu, așa cum nu facem niciodată 

Fără cuvinte
Desen de ȘT. COCIOABA

pasul înapoi din calea oricărui ob
stacol. Aici aș mai adăuga incă o 
idee, pe care o consider de mare în
semnătate : reușita in educație pre
supune o acțiune unitară între fami
lie și colectivitate. Pentru fiecare 
dintre noi este limpede că rolul fa- 

.miliei, în formarea propriilor copii 
ca oameni întregi, ca cetățeni demni 
ai țării, nu încetează nici atunci cînd 
ei sînt primiți într-un colectiv de 
muncă. Aș vrea să ilustrez această 
afirmație cu un exemplu în care 
este vorba despre rectificatorul 
N. G. Unul din sutele de ti

neri care au intrat în colectivul 
nostru în ultimii ani. In privința lui, 
nu știu cine a răspîndit zvonul că 
ar fi „nepotul cuiva". Fapt care, pe 
noi, tovarășii lui de muncă, ne-a 
lăsat, ca să zic așa, rece. Aici 
nu „certificatul de nepot al cuiva" 
contează, ci ceea ce faci tu. Calita
tea muncii tale. Atitudinea ta în 
producție și dincolo de poarta uzinei. 
Cînd mi-a ajuns și mie la ureche 
treaba cu „nepotul" am zis :• „aici 
cu toții sîntem nepoții cuiva': adică 
nepoții spiritului muncitoresc, ai 

demnității de muncitor pe care nu 
avem voie să le facem de rîs".

Din păcate, nu tot astfel gindea și 
tinărul in cauză. Venind între noi cu 
„eticheta" amintită, el a început în
dată cu pretențiile. Prima : șeful de 
echipă este exagerat de exigent cu 
dinsul. Ce are împotriva lui ? De ce-1 
paște cu atîta strășnicie ? Șeful de 
echipă ? Se purta cu el așa cum se 
poartă și azi cu flecare om din co
lectivul său : aspru, dar drept, neîn
duplecat cu neajunsurile. „Totuși, pe 
mine nu mă înțelege, cer să fiu 
schimbat de aici". Bine, am zis, fie 

și un lup mîncat de oaie. L-am 
schimbat în altă formație de lucru. 
Iată însă că și aici încep necazurile 
pentru tinărul nostru „neînțeles". 
Muncea fără tragere de inimă, dădea 
lucru prost. Intervenția colectivului 
de muncă a fost promptă, exigentă, 
fără ocolișuri. Din păcate însă, tină
rul pricepea foarte greu că noi nu 
îi vrem decît binele, că odată intrat 
în mijlocul nostru trebuia neapărat 
să renunțe la năravurile și apucă
turile' reprobabile.

In acest efort de lămurire, de con
fruntare, am ajuns cu toții la urmă
toarea constatare : tinărul acesta 
avea destule neajunsuri în compor
tare cu care venise „de acasă". Oare 
nu-i nimerit să stăm de vorbă și cu 
părinții lui ? Că mai sînt unii părinți 
— de ce să n-o spunem pe șleau ? — 
care zic că s-au achitat de răspunde
rea lor odată ce și-au văzut fiul (ori 
fiica) intrat la fabrică, cazat în 
căminul fabricii, cu un venit asigu
rat de fabrică. Mentalitate care me
rită combătută cu tărie, oriunde am 
întîlni-o.

Chemăm deci la întreprindere pe 
tatăl tînărului și nu mică ne-a fost 
mirarea cînd și acesta a început să-i 
cînte în strună, să arate cît de „ne
înțeleasă" îi este odrasla. Ce să mai 
lungesc vorba : am considerat de da
toria noastră să lămurim lucrurile 
pînă la capăt, să luăm atitudine fer
mă și împotriva acestei „alianțe" fără 
motiv. Atitudinea noastră deschisă, 
poate prea aspră, dar. repet, dreaptă, 
l-a pus serios pe gînduri pe ta
tăl băiatului. Am observat atunci 
că ceva se mișcă în inima tatălui, că 
ni-1 facem noi aliat de data aceasta 
în munca de educare, de formare și 
cîștigare a unui om — propriul lui 
fiu. Mai apoi am văzut că tatăl a în
ceput să arate un interes constant 
față de drumul în viață al fiului, că 
află timp pentru bucuriile și impasu
rile lui, că mereu îl întreabă : „cînd 

mă chemi să-mi arăți fotografia ta 
de la panoul de onoare?" — etc. Ne-a 
mai cerut acest părinte îngăduința de 
a veni mai des in întreprindere, de a 
afla de la sursă cum muncește, cum 
se comportă fiul său. Dinspre partea 
noastră, pentru asemenea părinți, 
porțile întreprinderii nu pot fi decit 
deschise.

Oare nu am dreptate ?
Eu am dat aici numai un exem

plu, dar, după cum cunosc eu, pro
blema aceasta are o mai largă cu
prindere, fiind întîlnită frecvent și in 
alte locuri. De-a lungul anilor de 

muncă in fabrică 
mi-a fost dat nu 
o dată să observ 
cum. în cîte o îm
prejurare. unele 
familii se spălau 
pe mîini de răs
pundere în ce 
privește creșterea, 

educarea și formarea propriilor 
lor copii. Ba cite unii merg pînă 
acolo îneît ridică nici mai mult 
nici mai puțin pretenția ca „oalele 
sparte" de odraslele lor să fie plă
tite de alții. „Să răspundă școala, o- 
bișnuiesc aceștia să zică, că de aia 
are profesori, să facă educație" ; 
ori : „L-am dat la fabrică, treaba 
colectivului de acolo. Ei să răs- 
ptindă de aici înainte". Aseme
nea oameni uită un adevăr ele
mentar, și anume că datoria lor de 
a continua efortul pentru creșterea 
și desăvirșirea copiilor ca oameni în
tregi nu se oprește cîtuși de puțin la 
poarta școlii ori a fabricii. De-abia 
de aici încolo este nevoie de o colabo
rare strînsă, responsabilă cu școala, 
cu întreprinderea pentru a da un om 
întreg societății noastre. Cu toții a- 
vem sarcina să acționăm ferm în a- 
ceastă direcție, să ne unim forțele 
și, mai ales, să-i facem pe părinți 
să simtă necontenit răspunderea pe 
care o au, nu la modul general și pe 
departe, ci la modul concret, direct. 
Să determinăm peste tot o opinie fer
mă împotriva tuturor acelora care 
uită că sînt părinți și au obligații ce 
trebuie duse cu cinste la îndeplinire. 
Numai astfel, prin efortul unit, prin 
stăruință și exigență, prin strădania 
pătrunsă de responsabilitate a fami
liei și colectivității vom izbuti să 
creștem peste tot buni meseriași și 
buni cetățeni, oameni cu o conștiin
ță înaintată, formați la școala muncii 
și a educației comuniste.

George DRAGOȘ
maistru
la întreprinderea de dispozitive, 
ștanțe, matrițe și scule 
așchletoare Focșani

FAMILIA răspunde în fața 
pentru trăinicia ei,

iimarii familii-colectivul de muncă
pentru creșterea copiilor

— Cît costă un copil ? 
întrebarea și-o punea un 

bărbat tinăr, uitindu-și nu 
numai manierele, politețea, 
ci in primul rind răspun
derea.

— Cit costă un copil ? 
— repeta el întrebarea- 
reproș la adresa soției, 
„care nu știe să fie gospo
dină, care nu știe să fie 
econoamă, care...".

Un tată la vîrsta intre» 
bărilor ? Nu. Un tată nu 
are vîrstă, are răspunderea 
de cîrmaci al unei nave u- 
mane, răspunderea față de 
familia sa.

...— Ce înseamnă, tată, 
sentimentul conștiinței ? 
(Și fetiței de 10 ani, care 
transforma in întrebare o 
frază auzită poate la școa
lă, poate în altă parte, tre
buie să-i răspunzi cu răb
dare, pentru că ești dator 
să semeni pe ogorul fiin
ței sale, cu delicatețe și te
meinicie, prima sămintă de 
conștiință). Atunci — insis
tă fetița — cum e. conștiin
ță cu sentiment sau senti
ment cu conștiință ?

Desigur, copilul se fră- 
mintă pentru o mulțime de 
alte întrebări : cit rest tre
buie să ia din banii pentru 
lapte, dacă frățiorul mai 
mic și-a încălțat ciorapii 
sub pantaloni cind a plecat 
la școală, dacă o surioară 
mănîncă pîinea cu coajă 
cu tot, dacă cealaltă suri
oară s-a spălat pe dinți. 

dacă a închis ușa bine cînd 
a plecat la școală...

...„Cine vă face mîncare?" 
„Mămica". „Cine face cum
părăturile ?“ „Mămica". „Și 
tăticu ?“ „Și tăticu... stă cu 
noi pină vine mămica". 
„Dar lecțiile, cine le con
trolează ?“ „Mămica". „Și 
tăticu ?“. „Și tăticu... stă...". 
„Și pe mămica cine o aju
tă ?“ O sumedenie de ste
luțe începură să scinteieze 
in ochii vioi ai copiilor, cu 
chipuri bucălate plesnind 
de sănătate și deschiziîtd 
atîtea căi spre zîmbet, spre 
lumină... Chipuri pentru 
mămica...

într-o sală de ședințe a 
întreprinderii de mașini 
grele București se convo
case o comisie de judecată 
la reclamația unui tată, 
care dorea să salveze cei 
patru copii... de mama lor. 
De fapt, reclamația sa era 
formulată altfel, să salveze 
patru copii de o mamă. 
Această „o mamă" este, de 
fapt, mama bună a celor 
patru copii și soția bună, 
in sens juridic și uman, a 
celui care reclama. De 
fapt, ce dorea acest om ? 
Ca cei de față să .afle că 
mama copiilor, soția lui, 
nu este o mamă buna, 
nu-și hrănește copiii, nu 
și-i îngrijește, că, zicea el, 
..deși i-am dat bani (de 
fapt pensia de întreținere 
obținută de soție prin sen
tința judecătorească), soția 
se plinge că nu-i ajung".

■ Aduceți copiii să spu
nă ce-au mîncat zilele as

tea — continuă el amenin
țător. Sînt aici toți cei pa
tru copii, i-am luat de la 
școală. Am cărat mîncarea 
cu cratițele de la socri, că 
în frigider n-am găsit de
cit mincare... rece. Și „școa
la" știe. Am informat-o eu. 
Ea nu poate să-și îngrijeas
că copiii, nu e in stare. O 
să-i cresc eu, adică părinții 
mei, să se descurce ea cum 
o ști cu banii ei, eu nu-i 
mai dau nici un leu. N-o 
să vadă nici un leu I Și iau 
copiii și ne despărțim de
finitiv 1 1 !

Femeia, cu bărbia tremu- 
rînd în piept, își ținea pri
virile în pumnii strinși în 
poală. Aștepta pe scaun. 
Alături de el. E tinără. Cu 
spatele neîncovoiat, umerii 
încarcă răbdare. Și aștepta.

— Se plîngea mereu că 
e obosită cind vine de la 
serviciu, cind vine de la 
cumpărături, cind zice că 
face treabă la bucătărie, 
sau prin casă... E comodă, 
tot timpul imi cere ajutor...

...Se aud pași prin came
ră. Femeia așază ultima 
față de pernă călcată pes
te rufele incă fierbinți îm
păturite la marginea patu
lui. Un pic de ceai pe fun
dul unei cești, rămas de la 
copii, cu un pic de lămiie. 
înghițea odihnindu-se in 
tăcerea coborîtă pe gea
muri, pe ușă, pe clanță... 
pe mîinile ei lustruite, pe 
umerii ei rotunjiți in ati- 
tea liniștite nopți cînd se 

găsea, se regăsea muncind. 
„Oare să le las pe mîine ? 
Nu, sînt tocmai bune de 
călcat, iar miine vreau să 
cos... am uitat... sint patru 
tivuri doar... Desigur, iar 
am uitat". Oftă, mai înghiți 
din ceai, se ridică și luă 
fierul de călcat cu nădejde 
și putere să termine odată 
și odată ce-și propune. 
Așa o găsea adesea bărba-

ClT COSTĂ... UN COPIL ?
Un episod pilduitor pentru forța de înrîurire educativă a colectivului

tul. „Nu te-ai culcat ?“ 
„Ți-e foame ?“ „Noapte 
bună". Venea din schimbul 
doi... sau trei... Era obosit. 
Ea își continua mai greu 
călcatul. Se-ncheia o zi, 
se-ncheia o noapte. „Ca și 
cum aș fi servitorul casei 
— se auzea de alături vo
cea soțului. Servitorul fa
miliei. Servitorul copiilor".

— Am invățat-o minte și 
nu i-am dat nici un ban — 
continua tunătoare .vocea 
aceluiași in ședința amin
tită.

...Da, femeia își amin
tea... îi spusese că va plăti 
un om să-i curețe covorui, 
că ea nu are putere și a- 
tunci el l-a curățat și l-a 
spălat noaptea, să nu-l vadă 
nimeni, dar tot l-au văzut 
unii și l-au lăudat, dar el 
se simțea foarte, foarte 
umilit și ea își frîngea mîi- 

nile cum să-1 liniștească, 
să-1 liniștească și să simtă 
că asta face orice om care-i 
de-al casei...

— Ba, mi-a adus în casă 
un zugrav — din nou acu
zatoare, vocea soțului si 
tatălui — fără să știu că i-a 
dat și să mănînce. Ce să 
mai suport atitea, face nu
mai ce vrea I Mereu și 
mereu curățenie, că tot nu 

se vede ! M-am săturat și 
am plecat definitiv de-a- 
casă I

— Parcă este a patra 
oară ? — întreabă cineva.

...Da, așa este. înainte de 
ultima plecare, cind era 
însărcinată cu al treilea 
copil și l-a căutat la ser
viciu că nu adusese banii 
și i-a venit rău la poartă 
așteptindu-1 și... Amînase, 
tot timpul amînase o între
bare gravă, dură, pentru 
care se certa și atunci cînd 
și-o punea doar in gînd... 
Doar în gînd păstra curajul 
femeii aceleia de 65 de ani 
care ii povestea plingind 
poștăriței cum obținuse 
pensie de întreținere pen
tru ea, casnică de-o viață, 
cînd soțul, de aceeași vîr
stă, plecase cu o tinără... 
Doar in gînd... Curajul se 
ivi din răspunderea pentru 

copiii lor, nu pentru ea. 
pentru a rezolva situațiile 
fără ieșire, ajungînd la tri
bunal și obținind pensia 
de întreținere... Și apoi, cu
rajul de a cere (și a obți
nut) un bilet de odihnă la 
mare cu copiii... Și a chel
tuit in plus, sigur că a 
cheltuit...

— Cit costă un copil î
— Nu mi-am pus viața 

pe tarabă — zice femeia — 
și nici nu mi-am pirit băr
batul unuia sau altuia, ve
cinilor, prietenilor și nici 
măcar părinților.

Nici nu l-a urmărit prin 
locurile unde a umblat el, 
deși ea a fost „spionată", 
„pinditâ", „calomniată", că, 
desigur, asta e cel mai 
ușor de făcut cu o femeie. 
A biruit toate insinuările, 
toate jignirile, toate greu
tățile ca să-și păstreze fa
milia, copiii.

— Soția nu e tinără ca 
și dumneata ? — intreabă 
alt muncitor din secție. A 
tăcut și a tăinuit escapade
le duinitale. că noi n-arn 
știut niciodată. Nici nou 
nici părinții. Că ea te, aș
tepta să te-ntorci. Dar alt
fel și altcum.

Cineva ar putea da o re
țetă de cum e bine sau rău 

în căsnicie ? Copiii își iu
besc părinții deopotrivă. 
Unde sînt copii intervine 
judecata. Ce ai de făcut 
pentru ei ? Nu-i destul să 
stai cu ei. Femeia trebuie 
ajutată, indiferent dacă are 
serviciu sau nu. Mereu. Și 
c-o vorbă.

— De cîte ori ați ieșit 
împreună la plimbare ? — 
insistă din sală cineva.

...Niciodată n-am înțeles 
unde pleacă de unul sin
gur și noi ne plimbam așa 
parcă în calea lui, dar el 
nu venea decit seara tir- 
ziu...

...Eu am dreptul la via
ță — imi spune mereu — 
tu ești femeie, să-ți vezi de 
gospodărie. Dreptul la via
tă ? Dar eu trăiesc adevă
rata viață. Eu am casa mea, 
cu gindurile și poveștile 
copiilor mei, nu alerg in 
alte case, la alți oameni 
să-mi trăiesc viața 1 Drep
tul la viață I Viața este in 
fiecare copil de-al nostru, 
venit ca o speranță de dra
goste și nădejde, de putere 
și încredere in ziua de mii
ne. Și va veni un mîine, 
căci știu să muncesc, știu 
să aștept să-mi cresc copiii 
mari, știu ce să iubesc I

— Să înțelegeți, oameni 
buni — adăugase Nicolae 
Iana. secretarul comitetu
lui de partid, cind, îm
preună și cu Alexandru 
Tărăivan, secretar ad
junct al comitetului U.T.C., 
ne-am dus acasă și am 
discutat îndelung cu cei 
doi tineri muncitori — că 

trebuie să vă dați mîna, 
să vă lămuriți ce aveți 
de făcut împreună, că pen
tru patru copii e multă 
treabă, mai ales că merg 
la școală. Lasă-ți nevasta 
să-și facă socotelile și ca 
bărbat pune suflet alături 
pe-aceeași cale, n-o mai 
amenința și nu te mai cer
ta, ajut-o în truda ei pen
tru casă și pentru copii, 
înțelege că rostul casei și 
al familiei îl ține femeia.

Pe unde vine liniștea ? 
Prin ochi, prin zîmbet, 
printr-un cuvînt. Căci au 
vorbit cu ei cei 11 vecini, 
părinți, educatori... Deci, o 
familie tinără, de 13 ani, 
cu doi oameni care au por
nit la drum cu un buchet 
de trandafiri, s-au poticnit, 
și s-au poticnit de patru 
ori, dar au dat peste altfel 
de oameni, de care aveau 
nevoie. Căci răspunderea 
pentru omul de alături se 
întemeiază, la noi, pe exis
tența unui tip nou de re
lații interumane, într-o so
cietate căreia nu-1 pot f> 
indiferente problemele fa
miliei, ale omului in gene
ral. cu întreaga lui struc
tură morală.

Umărul și cuvîntul tău 
de tovarăș, de vecin, de 
cetățean pot interveni 
atunci cind cîrmaciul coră
biei navighează in derivă. 
Pot interveni pentru a 
aduce o mică navă urna 
nă la linia de plutire nor
mală, oricit ar fi furtuna 
de mare. Căci nu există un 
om care să nu aibă măcar 
o fărîmă de răspundere 

pentru el și pentru viitorul 
prin care se continuă, pen
tru copiii lui...

...Ședința se terminase, 
în halele turnătoriilor de 
pe marea platformă Ber- 
ceni oamenii discutau în 
acel răgaz dintre schim
buri...

...Și dacă a izbucnit un 
incendiu la cuptorul 2, 
l-am stins imediat, apoi 
ne-am scuturat părul de 
zgură și cu maistrul, și cu 
inginerul ăl mare am in
trat în cuptor și am curățat 
șamota. Am zărit cum se 
ivea în zid fisura. Ea pro
vocase focul. Pe urmă am 
astupat-o, am pus șamotă 
nouă. Nu întîrziem. Un ac
cident rezolvat. Pontăm 
normal...

Alături de ceilalți tineri 
muncitori, tatăl celor patru 
copii, după un accident su
fletesc rezolvat, va ponta 
și el normal. Pentru viața 
unei zile de muncă, dar și 
pentru viața unei familii, a 
familiei sale.

...A doua zi după discu- / 
ția amintită, într-o dumi
nică, la masa de prinz veni 
și bărbatul, iar ginguritul 
copiilor se opri... Femeia 
fremăta de grijă servind 
pe fiecare... Căci tăticu iar 
s-a intors.

...A patra oară... Și ia 
casă nu se schimbase ni
mic. nici mămica, nici... 
Parcă totuși tăticu. nu-i 
mai privește sever și nu-i 
alungă de lingă el și nu se 
mai ceartă.

Angela POPESCU
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4 PROGRAMU
de reducere a duratei săptămânii de iucru

II. Valorificarea maximă a rezervelor 
de creștere a productivității muncii — 
condiție hotăritoare pentru trecerea 

la săptămina de lucru redusă
Reducerea duratei săptămînii de lucru Im

pune o preocupare susținută pentru valori
ficarea cu maximă eficiență a întregului po
tențial tehnic, material și uman de care dis
pun unitățile economico-sociale, realizarea 
integrală a prevederilor cincinalului, inclu
siv a programului suplimentar pe perioada 
1978—1980. în acest scop, fiecare unitate va 
efectua analize aprofundate pentru identi
ficarea și atragerea în circuitul productiv 
a tuturor rezervelor existente, introducerea 
pe scară largă a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, folosirea deplină a ca
pacităților de producție și a forței de 
muncă, stabilindu-se programe concrete de 
măsuri tehnico-economice și politico-orga- 
nizatorice.

în elaborarea programelor de măsuri, uni
tățile socialiste vor acorda o atenție deose
bită : perfecționării organizării producției și 
a muncii ; normării riguroase a muncii în
tregului personal muncitor, atît a celor care 
lucrează în acord, cit și a celor în regie ; 
stabilirii precise a sarcinilor de lucru pen
tru fiecare om al muncii ; extinderii muncii 
în acord, și în primul rînd a acordului glo
bal ; dimensionării la strictul necesar a per
sonalului muncitor din compartimentele 
funcționale, precum și a celui din activitățile 
auxiliare ; îmbunătățirii aprovizionării teh- 
nico-materiale. Măsurile prevăzute vor tre
bui să conducă la creșterea mai rapidă a 
productivității orare a muncii, care să com
penseze reducerea timpului de lucru săptă- 
minal.

1. în Industrie, în elaborarea programelor 
de măsuri se vor avea în vedere în princi
pal următoarele :

a) Perfecționarea organizării muncii, ridi
carea calificării profesionale a tuturor cate
goriilor de personal muncitor, utilizarea 
deplină a timpului de lucru, prin :

— fundamentarea corespunzătoare a nor
melor de muncă și îmbunătățirea lor sis
tematică, In raport de noile condiții create ; 
determinarea riguroasă a sarcinilor de ser
viciu ; extinderea muncii în acord, și în mod 
deosebit a acordului global.

— reducerea la strictul necesar a persona
lului neproductiv, aslgurîndu-se recalificarea 
și trecerea acestuia în sectoarele productive;

— repartizarea corespunzătoare a forței 
de muncă pe schimburi ; organizarea rațio
nală a locurilor de muncă'; folosirea inte
grală, în mod productiv, a timpului de lucru 
în cadrul schimbului, întărirea ordinii și 
disciplinei ;

— ridicarea calificării profesionale a tu
turor categoriilor de oameni ai muncii ; îm
bunătățirea formelor de pregătire profesio
nală și legarea maț ștrînsă a programelor 
de reciclare de cerințele fiecărui loc de 
muncă ;

— extinderea acțiunii de policalificare a 
muncitorilor și de deservire a mai multor 
mașini.

b) Perfecționarea conducerii și organizării 
producției prin :

— îmbunătățirea activității de programare 
și urmărire operativă a producției ; reduce
rea ciclurilor de fabricație și a perioadelor 
de asimilare a produselor ;

— desfășurarea ritmică a procesului de 
producție, eliminarea strangulărilor și a 
locurilor înguste ;

— asigurarea aprovizionării tehnico-mate- 
riale în strictă concordanță cu nevoile pro
ducției, întărirea disciplinei contractuale ;

— organizarea rațională a transporturilor 
uzinale, a mișcării și depozitării materia
lelor.

c) Folosirea deplină a capacităților de 
producție, a spațiilor construite prin :

— asigurarea funcționării fără întrerupere 
a mașinilor, utilajelor și instalațiilor ; creș
terea indicelui de utilizare a acestora ;

— completarea cu utilaje a tuturor supra
fețelor construite ;

— atingerea in perioade cît mai scurte 
a parametrilor proiectați la noile capaci
tăți de producție puse în funcțiune ;

— asigurarea unui regim de schimburi 
care să permită folosirea optimă a mașini
lor, utilajelor, instalațiilor și suprafețelor de 
producție ;

— buna organizare a activității de Între
ținere și reparare a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor.

d) Promovarea intensă a progresului teh- 
nico-științific, accentuarea procesului de 
înnoire a producției și valorificarea supe
rioară a materiilor și materialelor, prin :

— extinderea automatizării șl mecaniză
rii producției, folosirea largă a mașinilor- 
agregat, a liniilor transfer și mașinilor- 
unelte cu comandă-program ;

— orientarea activității de cercetare și 
concepție tehnică spre crearea de produse 
cu consumuri reduse de materii prime și 
materiale ;

— elaborarea de tehnologii noi, perfec
ționarea tehnologiilor existente, introdu
cerea și extinderea de procese și procedee 
tehnologice avansate ;

— reducerea duratei ciclului de cerceta- 
re-prolectare-asimilare a noilor produse șl 
tehnologii ;

— amplificarea acțiunilor de tipizare, u- 
nificare și standardizare a produselor șl 
tehnologiilor de fabricație, promovarea 
specializării șl cooperării ;

— reducerea mai accentuată a consumu
rilor specifice de combustibili, energie, me
tal, lemn, piele și a altor materii prime 
și materiale, folosirea pe scară largă a de
șeurilor și materialelor înlocuitoare ;

— îmbunătățirea calității producției șl 
produselor, creșterea ponderii producției de 
calitate superioară, scoaterea din fabricație 
a produselor învechite și înlocuirea lor cu 
produse cu parametri tehnici superiori, în
tărirea controlului de calitate pe parcursul 
tuturor fazelor procesului de producție.

2. în agricultură, programele de măsuri 
se vor axa, în principal, pe următoarele :

— perfecționarea organizării producției și 
a muncii, generalizarea acordului global ;

— crearea condițiilor pentru folosirea cit 
mai deplină a forței de muncă pe tot par
cursul anului, creșterea gradului de califi
care al tuturor lucrătorilor din agricultură, 
formarea de muncitori agricoli cu pregă
tire multilaterală în domeniul mecanizării, 
chimizării, lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare, zootehnice ;

— organizarea rațională a activității echi
pelor de lucru, brigăzilor și fermelor, sta
bilirea judicioasă a orarelor de lucru, in 
tot cursul anului ;

— întărirea ordinii și disciplinei și a răs
punderii fiecărei formații de lucru pentru 
realizarea sarcinilor de plan ;

— promovarea intensă a tehnologiilor 
moderne în producția vegetală și în zoo
tehnie ;

— folosirea pe scară largă a mecanizării 
în executarea tuturor lucrărilor agricole, 
utilizarea integrală a capacității parcului de 
tractoare și mașini agricole ;

— gospodărirea eficientă a fondului fun
ciar, cultivarea tuturor suprafețelor de te
ren, executarea la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor agricole ; folosirea inte
grală și rațională a sistemelor de irigații.

3. în construcții, programele de măsuri 
vor avea in vedere următoarele :

— perfecționarea organizării activității de 
construcții și montaj, asigurarea continui
tății lucrărilor în tot cursul anului ;

— asigurarea și pregătirea forței de mun
că calificate, întărirea ordinii și disciplinei 
pe șantiere, generalizarea muncii în acord 
global ;

— creșterea indicilor de folosire a utila
jelor din dotare, asigurîndu-se lucrul in 
două schimburi la utilajele de excavați! și 
transport și in trei schimburi la utilajele 
folosite la montaj ;

— accelerarea proceselor de industriali
zare a lucrărilor, folosirea pe scară largă

III. îmbunătățirea 

și a activităților
Folosirea in bune condiții a timpului li

ber ca urmare a reducerii duratei săptă
mînii de lucru impune luarea unor noi 
măsuri din partea organelor de stat, a or
ganizațiilor de masă și obștești, care să a- 
sigure organizarea corespunzătoare și îm
bunătățirea servirii populației și a acti
vităților cultural-educative. în acest scop :

1. Comitetele și birourile executive ale 
consiliilor populare, Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor vor asigura îm
bunătățirea activității întreprinderilor de 
transport în comun, o bună corelare a ac
tivității de transport cu noile programe de 
lucru ale unităților productive și social- 
culturale și vor lua măsuri pentru organi
zarea corespunzătoare a transporturilor în 
zilele de odihnă și sărbătoare către zonele 
turistice și de agrement.

2. Ministerul Comerțului Interior, CEN- 
TROCOOP, tțCECOM, Ministerul Turismu
lui șl comitetele, respectiv birourile execu
tive ale consiliilor populare vor lua măsuri 
pentru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu mărfuri și servicii, adaptarea ora
relor de funcționare a unităților comerciale 

a elementelor prefabricate, mecanizarea 
mai intensă a lucrărilor de construcții și 
montaj ;

— gospodărirea rațională a materialelor 
de construcții, reducerea consumurilor spe
cifice de ciment, metal, lemn, folosirea pe 
scară largă a înlocuitorilor, eliminarea ri
sipei de materiale.

4. în transporturi, prin programele de 
măsuri se vor urmări utilizarea rațională 
a tuturor categoriilor de mijloace de trans
port, optimizarea legăturilor dintre cen
trele de producție și consum și a repar
tizării volumului de mărfuri pe categorii 
de transport, introducerea pe scară largă 
a paletizării și conteinerizării, extinderea 
mecanizării și automatizării lucrărilor de 
încărcare-descărcare, întărirea disciplinei și 
creșterea siguranței în circulație.

5. în comerț, programele de măsuri vor 
urmări, în principal, utilizarea deplină a 
spațiilor comerciale, promovarea mai largă 
a formelor moderne și rapide de servire 
a populației, sporirea ponderii vînzării de 
mărfuri preambalate, extinderea legături
lor directe dintre producător și magazinele 
de desfacere cu amănuntul, ridicarea cali
ficării profesionale a tuturor categoriilor 
de personal muncitor, folosirea rațională 
a forței de muncă și a timpului de lucru.

6. în activitățile administrative, progra
mele de măsuri vor pune accentul pe ra
ționalizarea muncii, perfecționarea structu
rilor organizatorice, dimensionarea la stric
tul necesar a personalului muncitor din 
aparatul central, precum și a celui admi
nistrativ și din compartimentele funcțio
nale din toate unitățile, îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă, înlăturarea 
paralelismelor și fenomenelor de birocra
tism, simplificarea sistemului informațio
nal, promovarea largă a metodelor moder
ne de evidență și gestiune, utilizarea efi
cientă a tehnicii de calcul, creșterea ope
rativității și a spiritului de răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor.

servirii populației 
cultural-educative
la condițiile create prin trecerea la săptă
mina de lucru redusă.

3. Ministerul Turismului, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România și Uniu
nea Tineretului Comunist vor elabora un 
program special privind dezvoltarea acti
vităților turistice in raport cu cerințele 
rezultate din creșterea timpului liber.

4. Comitetele, respectiv birourile execu
tive ale consiliilor populare, Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, Mi
nisterul Turismului, Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România și Uniunea Ti
neretului Comunist, precum și întreprin
derile și instituțiile vor dezvolta baza ma
terială a activității sportive în orașe, în 
jurul acestora, precum și în zonele turis
tice, în vederea sporirii numărului de oa
meni ai muncii care își petrec în mod ac
tiv timpul liber.

5. Consiliul Culturii și Educației Socia
liste va elabora un program special pen
tru lărgirea șl adaptarea activităților cul
tural-educative ținînd seama de creșterea 
timpului liber al oamenilor muncii ca ur
mare a trecerii la săptămina redusă de 
lucru.

IV. Măsuri organizatorice
1. întreaga activitate de organizare a ac

țiunii și de elaborare a programelor de 
măsuri pentru asigurarea condițiilor nece
sare reducerii duratei săptăminii de lucru 
va fi condusă de Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

Secțiunile Consiliului Suprem vor exa
mina și aproba programele de măsuri pen
tru asigurarea condițiilor de reducere a 
săptăminii de lucru și vor urmări periodic 
modul de îndeplinire a acestora.

2. La nivelul ministerelor, comitetelor, 
respectiv birourilor executive, ale consili
ilor populare, precum și la centrale, în
treprinderi și celelalte unități socialiste, 
răspunderea pentru elaborarea programe
lor de măsuri și a propunerilor de trecere 
la reducerea duratei săptăminii de lucru 
revine organelor de conducere colectivă.

în elaborarea și aplicarea întregului an
samblu de măsuri, care să asigure în fie
care unitate crearea condițiilor pentru tre
cerea la reducerea duratei săptămînii de 
lucru, vor fi atrași muncitori de înaltă ca
lificare, maiștri, șefi de ateliere și secții, 
ingineri, economiști, tehnicieni și alți spe
cialiști. Se va organiza o largă consultare 
a oamenilor muncii, astfel încît programul 
de măsuri cu privire la reducerea săp
tămînii de lucru să valorifice experien
ța și spiritul de inițiativă al întregului co
lectiv din unitatea respectivă.

Organelor de conducere colectivă le re
vin următoarele sarcini :

a) Consiliile oamenilor muncii din între
prinderi vor examina problemele pe care 
le ridică reducerea săptămînii de lucru, 
vor elabora programele de măsuri pentru 
asigurarea realizării integrale a sarcinilor 
care le revin din planul național și vor 
stabili graficele de lUcru.

Programele de măsuri vor fi supuse dez
baterii și aprobării adunărilor generale ale 
oamenilor muncii.

în perioada aplicării săptămînii de lucru 
reduse, consiliile oamenilor muncii vor ur
mări îndeaproape eficiența măsurilor sta
bilite și vor soluționa operativ toate pro
blemele care se ridică în legătură cu rea
lizarea sarcinilor de plan în noile condiții 
de lucru.

b) Consiliile oamenilor muncii din cen
trale și consiliile de conducere ale minis
terelor vor sprijini unitățile subordonate 
în întreaga activitate de elaborare și apli
care a măsurilor necesare introducerii re
ducerii săptămînii de lucru ; vor aproba 
programele de măsuri pentru trecerea la 
săptămina de lucru redusă, graficele pen
tru experimentarea și extinderea săptămî
nii de lucru reduse în unitățile subordona
te ț vor elabora analize și studii, proprii 
pentru rezolvarea problemelor specifice ce 
se ridică la nivel de centrală și minister.

c) Comitetele, respectiv birourile execu
tive, ale consiliilor populare vor asigura 
corelarea programelor unităților producti
ve cu cele ale unităților de servire și 
prestări de servicii ; vor crea condiții pen
tru trecerea la experimentarea în profil 
teritorial a reducerii săptămînii de lucru ; 
vor îndruma și controla desfășurarea în
tregii acțiuni în raza lor de activitate.

3. în scopul efectuării de studii și ana
lize, al urmăririi realizării condițiilor or
ganizatorice, tehnico-economice și sociale 
necesare trecerii la reducerea duratei săp
tămînii de lucru, organele de conducere 
colectivă de pe toate treptele organizato

rice ișl constituie comisii speciale de lu
cru. în unitățile mari se vor putea consti
tui colective pe uzine, fabrici, exploatări 
sau secții. Comisiile vor fi formate din re
prezentanți ai organului de conducere co
lectivă, ai organizațiilor de partid, sindicat, 
U.T.C., femei, din cei mai buni muncitori 
și specialiști.

4. Consiliul de Miniștri va examina pro
gramele de măsuri, graficele de experi
mentare și generalizare a reducerii dura
tei săptămînii de lucru, elaborate de mi
nistere, celelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat și comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și le va 
supune spre aprobare Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale.

★
întreaga activitate de înfăptuire a pro

gramului de trecere la reducerea duratei 
săptămînii de lucru se va desfășura sub 
directa conducere a organelor și organiza
țiilor de partid. Organele și organizațiile 
de partid vor intensifica activitatea poli
tică și organizatorică pentru mobilizarea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
la înfăptuirea măsurilor privind perfecțio
narea organizării producției și a muncii, 
promovarea unor tehnologii moderne, 
creșterea productivității muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei în producție, realiza
rea in cele mai bune condiții a tuturor 
sarcinilor planului național unic de dez
voltare economică și socială a țării.

Organizațiile de sindicat, U.T.C., de fe
mei vor participa activ la întreaga acțiu
ne de înfăptuire a trecerii la reducerea 
duratei săptăminii de lucru, vor desfășura 
o intensă activitate pentru dezvoltarea în
trecerii socialiste, stimularea inițiativei, a 
mișcării de inovații și raționalizări, crește
rea spiritului de răspundere în utilizarea 
cu randament maxim a mașinilor și utila
jelor, economisirea materiilor prime, com
bustibilului și energiei, întărirea discipli
nei în muncă.

Comitetele județene, municipale și oră
șenești de partid vor conduce nemijlocit 
întreaga activitate de pregătire, experi
mentare și trecere la săptămina de lucru 
redusă, vor îndruma și sprijini îndeaproape 
organizațiile de partid și consiliile oame
nilor muncii din unitățile socialiste în lua
rea de măsuri politice, organizatorice, teh
nice și economice, care să asigure reușita 
deplină a acțiunii de reducere a duratei 
săptămînii de lucru.

Conferința Națională a Partidului Co
munist Român își exprimă convingerea că 
toate comitetele județene de partid, orga
nele și organizațiile de partid, de sindicat 
și U.T.C., conducerile ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, colectivele de oa
meni ai muncii vor desfășura o intensă 
activitate creatoare pentru aplicarea în 
practică a programului de reducere a săp
tămînii de lucru.

Realizînd în mod exemplar sarcinile care 
le revin, oamenii muncii, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, aduc 
o contribuție de seamă la îndeplinirea o- 
biectivelor actualului plan cincinal, la acce
lerarea dezvoltării forțelor de producție și 
ridicarea pe o treaptă superioară a nive
lului de trai, la înfăptuirea Programului 
partidului nostru de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în România.Concret, cum acționați pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor ?

în ansamblul orientărilor și sarcinilor majore stabilite de Conferința 
Națională a partidului, un loc central îl ocupă ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor. în conștiința tuturor oamenilor muncii este viu 
îndemnul insuflețitor al secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, rostit de la înalta tribună a Conferinței Naționale : 
..Ridicarea nivelului tehnic, calitativ al tuturor produselor a devenit o 
condiție hotăritoare a progresului economiei noastre și de aceea, in ur
mătorii trei ani, in această direcție trebuie realizate schimbări funda

mentale".

---------------------------ANCHETA

Devine clar ca lumina zilei că nu mai putem vorbi astăzi despre creș
terea eficienței economice, a productivității muncii sociale, a competitivi
tății mărfurilor fără a asocia strîns aceste categorii de reînnoirea și mo
dernizarea producției, ca un proces permanent, revoluționar, de îmbună
tățire a calității, a caracteristicilor tehnice, economice, funcționale și es
tetice ale produselor. Cum se acționează, in aceste zile, în institutele de 
cercetare și inginerie tehnologică, in unitățile industriale pentru tradu
cerea in viață a acestui obiectiv central, fundamental al activității eco
nomice ?

„SCÎNTEII"---------------------------
Institutul de cercetări și proiectări 

pentru mecanică fină și scule :

„Vom scurta ciclul
La 15 octombrie, colectivul INSTI

TUTULUI DE CERCETĂRI ȘI PRO
IECTĂRI PENTRU MECANICA 
FINA ȘI SCULE DIN BUCUREȘTI 
și-a îndeplinit integral planul pe 
anul 1977. în prezent, o mare atenție 
se acordă reducerii ciclului cerceta- 
re-proiectare-producție, domeniu in 
care institutul bucureștean a dobindit 
o bună experiență. Dovadă : dacă în 
urmă cu cițiva ani, acest ciclu era 
de 3—5 ani, în prezent el s-a redus la 
un an și jumătate—doi ani, pentru 
cele mai complexe produse. Și fap
tele dovedesc că, aici, drumul de la 
cercetare la producția de serie poate 
fi și mai scurt.

Direcțiile de acțiune pentru a scur
ta. în continuare, ciclul cercetare- 
proiectare-producție sînt numeroase. 
Să ne oprim asupra citorva :
• Organizarea unor colective mix

te de lucru, formate din specialiști 
ai institutului, din întreprinderi și 
muncitori cu înaltă calificare din sec
țiile acestora. în acest fel, ni s-a 
spus, se asigură o conlucrare directă 
între cercetare și producție, fructifi
carea superioară a inițiativei și ex
perienței colective, adaptarea rapidă 
a cercetării la cerințele producției. 
Tocmai datorită rezultatelor bune 
obținute astfel, în această lună la 
institutul bucureștean au mai fost 
organizate încă patru asemenea co
lective mixte.
• Tipizarea unor produse și sub- 

•nsamble și folosirea acestora pentru 
crearea de noi produse. După opinia 
specialiștilor din institui, folosirea 
elementelor tipizate permite reduce
rea cu peste 50 la sută a timpului de 
proiectare, diminuarea termenului 
de introducere in producție a noilor 
produse, pregătirea fabricației solici- 
tind un volum redus de muncă. La 
institutul bucureștean s-a elaborat 

cercetare - producție"
un program special de tipizare pen
tru anul 1978 și acțiunea va continua, 
urmînd ca in 1980 circa 60—65 la sută 
din produse să se realizeze în con
strucție tipizată.
• Perfecționarea și adincirea cu

noștințelor de specialitate ale tuturor 
lucrătorilor. Este o acțiune care are 
în vedere sarcinile ce revin institu- 

• tului in anii următori și, în funcție 
de acestea, domeniile pe care trebuie 
să le abordeze și in care să se spe
cializeze fiecare colectiv de cercetare 
în parte.

în timpul documentării noastre, 
numeroși interlocutori au ținut să 
sublinieze marile avantaje care de
curg din faptul că institutul este 
amplasat in cadrul întreprinderii de 
mecanică fină din București. întru- 
cît aceeași idee au susținut-o și spe
cialiștii, maiștrii și muncitorii între
prinderii bucureștene, supunem 
atenției cititorilor noștri cjteva din
tre aceste avantaje : se asigură ast
fel o mai bună aprovizionare a in
stitutului cu materii prime și ma
teriale, care, de regulă, solicită sorti
mente speciale și in cantități mici ; 
institutul are acces la toate maga
ziile de scule ale întreprinderii, iar 
o serie de operații care nu pot fi 
realizate decît pe mașini speciale se 
execută în secțiile acesteia.

Dar, ceea ce este esențial, se asigură 
o legătură directă între cercetare și 
producție, o conlucrare permanentă 
și fructuoasă între colectivul insti
tutului și cel al intreprinderii, se 
oferă chiar posibilitatea constituirii 
unor colective mixte de cercetare 
— așa cum am arătat — care își 
asumă întreaga răspundere pentru 
asimilarea noilor produse, pină la 
introducerea acestora în fabricația 
de serie.

„Pe baza experienței noastre — ne 

relata tovarășul Mihai Florea, direc
torul tehnic al institutului — putem 
spune că prin amplasarea institute
lor de cercetare și inginerie tehno
logică in cadrul intreprinderilor de 
profil, printr-o colaborare strînsă 
între acestea, ciclul cercetare — pro

întreprinderea mecanică-Roman :

„Asiguram performanțe
Au trecut aproape trei ani de 

cînd, transpunind in viață sarcina 
trasată de conducerea partidului, de 
a-și reevalua din mers posibilitățile 
de care dispune și a contribui tot 
mai mult la dotarea industriei noas
tre cu mașini-unelte așchietoare de 
înaltă tehnicitate, colectivul ÎNTRE
PRINDERII MECANICE DIN RO
MAN anunța realizarea primelor 
strunguri Carusel cu un diametru 
de prelucrare de 1 250 mm.

— Acest început modest — ne 
spunea ing. Florin Răslescu, tehno
log șef al întreprinderii — a consti
tuit pentru noi o fereastră larg des
chisă spre valorificarea superioară a 
capacității tehnice creatoare a între
gului colectiv. în acest scop, in fie
care secție am constituit colective 
de creație, formate din muncitori cu 
Înaltă calificare și din specialiști.

La întreprinderea mecanică Ro
man, pasiunea pentru tehnica nouă 
se regăsește in rezultatele de pres
tigiu obținute prin asimilarea unor 
produse competitive pe piața exter
nă, cum sînt strungurile carusel de 
1 250, 1 600, 2 000 mm și altele. De 
asemenea, se cuvine remarcat că. 
dacă la început, marea majoritate 
a reperelor erau importate sau se 
realizau in alte unități din țară, 
acum gradul de integrare a acestor 
agregate de tehnicitate ridicată se 
apropie de 90 la sută și preocupările 
în acest domeniu sînt tot mai stă
ruitoare.

Aveam să mai constatăm că în 
întreprindere au fost începute pre- 

iectare — producție poate fi redus cu 
50 la sută". Este o opinie care merită 
toată atenția, mai ales acum cînd in 
domeniul ridicării nivelului tehnic 
calitativ al tuturor produselor tre
buie realizate schimbări fundamen
tale, așa cum s-a subliniat la Con
ferința Națională a partidului.

tehnice înalte mașinilor" 
gătirile pentru asimilarea strunguri
lor carusel cu un diametru de pre
lucrare de 4 000 mm. Totodată, co
lectivul de muncă și-a asumat sar
cina de a realiza un lot de 14 
strunguri carusel de înaltă tehnici
tate. dotate cu comandă numerică, 
necesare dotării întreprinderii de 
osii și boghiuri din Balș, agregate 
care inițial erau prevăzute a fi pro
curate din import. Alte patru strun
guri asemănătoare au fost lansate 
în fabricație in vederea dotării unei 
noi unități economice din Ploiești, 
în întreprindere s-au creat condiții 
ca întreaga familie de strunguri ca
rusel, care se fabrică aici, să fie 
dotată cu diferite accesorii și dispo
zitive speciale de copiat, de strun- 
jit și filetat conic, cu instalații de 
răcire și de rectificat, ceea ce duce 
la creșterea competitivității pe piața 
externă și la o eficiență economică 
sporită in fabricație și în exploatare.

Oprindu-ne asupra preocupărilor 
acestui harnic colectiv privind ridi
carea nivelului tehnic al produselor 
și creșterea eficienței economice, 
trebuie spus că, imediat după Con
ferința Națională a partidului, pe 
planșetele serviciului de specialitate 
au și intrat in lucru proiectele pri
vind realizarea, cu forțe proprii, a 
unor batiuri cu pereți subțiri, care 
vor duce la reducerea in medie cu 
500 kg a consumului de metal pe 
fiecare strung carusel. Aceeași pre
ocupare există și pentru îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnico-func-

Intreprlnderea metalurgică din lași este dotată cu mașini și utilaje moderne, de înaltă tehnicitate, care, minuite 
de mîinl harnice și pricepute, asigură fabricarea unor produse de bună calitate, cu caracteristici superioare, 

în imagine : un aspect de muncă din secția laminoare Foto : S. Cristian

ționale ale mașinilor de prelucrare 
a lemnului. Un calcul sumar demon
strează că, datorită acestor căutări 
pentru promovarea progresului teh

Constructorii de mașini din Reșița :
A

„înnoim și modernizam, in acest cincinal, 

întreaga producție".
CONSTRUCTORII DE MAȘINI 

DIN REȘIȚA, exprimindu-și ade
ziunea lor totală față de documen
tele aprobate de Conferința Națio
nală a partidului, sint hotărîți să 
nu-și precupețească eforturile pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor stabilite de acest inalt forum al 
comuniștilor.

— Pînă ia finele cincinalului vom 
realiza peste prevederile de plan o 
producție în valoare de 750 milioane 
lei. în lumina sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a partidului, o 
atenție deosebită acordăm ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al produ
selor. Pînă in 1980, ponderea produ
selor noi și modernizate se va ridica 
la peste 95 la sută din valoarea to
tală a producției.

Ce s-a realizat pînă acum ? în 
primul rînd, printr-o bună colabo
rare cu specialiștii de la Institutul 
de cercetări și proiectări echipa
mente hidroenergetice din Reși
ța. s-a trecut la înlocuirea fa
bricației turbinelor tip Kaplan cu 
turbine tip Frencis și Bulb, produse 
care sînt, din punct de vedere al 
funcționalității și randamentului, al 
caracteristicilor economice, mult su
perioare celor realizate pînă acum. 
De fapt, pînă la.sfîrșitul cincinalului, 

nic, se creează condiții ca numai in 
anul viitor să se poată realiza supli
mentar 25 de batiuri necesare fabri
cării strungurilor carusel de 1 600 mm.

ponderea acestor tipuri de produse 
noi și modernizate se va ridica la 
80 la sută in structura fabricației de 
hidroagregate. De asemenea, în mo
mentul de față, in întreprindere se 
află in stadiu avansat de moderni
zare și fabricația motoarelor Diesel 
de tracțiune feroviară și s-a asimi
lat cu bune rezultate o nouă familie 
de motoare Diesel navale.

— Evident, rezultatele de pînă 
acum, ne spune inginerul Simion 
Șandru, ne obligă, în spiritul exigen
țelor puse de partid, la mult mai 
mult. Bunăoară, am trecut la fabri
cația motoarelor navale de puteri 
mari. Este necesar insă să acționăm 
mai ferm pentru asigurarea unui 
grad mai înalt de integrare a fabri
cației.

în 1978 va continua asimilarea a 
încă 3 tipuri de motoare navale și 
în același timp, așa cum ni s-a 
spus, se va acționa pentru reducerea 
în mai mare măsură a importurilor, 
în acest sens, notăm că o serie de 
piese turnate din fontă, de mare 
performanță, s-au turnat și prelucrat 
în condiții de calitate bună, că exis
tă condiții pentru realizarea, cu for
țele proprii ale întreprinderii, și a 
altor repere prevăzute a fi aduse din 
import.

De asemenea, am reținut că, prin 
soluționarea unor probleme cu care 
se confruntă colectivul reșițean, efor
turile sale ar putea să dea roade mult 
mal bogate. Bunăoară, muncitorul 
specialist Vasile Mătase sublinia nece
sitatea dotării corespunzătoare a sec
torului cald cu aparatură de măsură 
și control. La rîndul lor, partenerii 
de cooperare ai reșițenilor, respectiv 
întreprinderea „Hidromecanica" din 
Brașov, au datoria să pună la punct 
fabricația grupurilor de supraalimen- 
tare necesare producerii motoarelor 
diesel, iar întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rimnicu Vîlcea să a- 
simileze o serie de repere matrițate, 
pentru a asigura creșterea gradului 
de integrare a fabricației, diminuarea 
importurilor.

Preocupîndu-se de promovarea 
progresului tehnic, de ridicarea ni
velului calitativ al produselor, con
structorii de mașini reșițeni acordă 
o mare atenție realizării cu forțe 
proprii a unor utilaje și instalații, 
valoarea lucrărilor de autoutilare ri- 
dicindu-se la peste 50 milioane lei. 
Sînt necesare însă o serie de 
SDV-uri și aparate pe care nu le 
pot realiza singuri, acestea putînd 
fi achiziționate numai cu sprijinul 
centralei industriale și al ministeru
lui. Iată, așadar, că răspunsul mun
citoresc al constructorilor de mașini 
reșițeni de a înnoi și moderniza a- 
proape integral fabricația, de a reali
za produse de înaltă complexitate, 
cu performanțe superioare, trebuie 
să fie susținut și printr-un ajutor 
operativ și eficient din partea cola
boratorilor, al forurilor de resort.

Ilie ȘTEFAN 
Ion MANEA 
Nicolae CATANA
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Teatrul și tineretul —>
Dacă din cele zece spec

tacole prezentate de tea're 
— din orașul gazdă și din 
alte orașe ale tării — cu 
prilejul Festivalului spec
tacolelor de teatru pentru 
tineret și copii, desfășurat 
la Piatra Neamț, în ca
drul celei de-a doua edi
ții a' Festivalului național 
„Cintarea României", patru 
au fost destinate în mod 
declarat copiilor, proporția 
poate fi considerată accep
tabilă. Presupunind selec
ția cit de cît reprezentativă 
pentru starea actuală a 
teatrului pentru copii, fie
care dintre aceste specta
cole și toate laolaltă, în 
ciuda marii lor diversități 
și inegalități valorice, sus
cită unele întrebări, apre
cieri, considerații cu carac
ter mai general, menite a 
stimula o dezbatere cu pri
vire la condiția și îndato
ririle educative ale institu
țiilor artistice față de cea 
mai tînără generație de ce
tățeni ai țării.

Micii spectatori au putut 
vedea, pe scena Teatrului 
Tineretului din Piatra 
Neamț, in zilele festivalu
lui, două spectacole pre
zentate de Teatrul pentru 
copii și tineret din Iași : 
„Pinocchio", adaptare de 
Constantin Brehnescu după 
Carlo Collodi, și „Un yan
keu la curtea regelui Ar
thur", versiune liberă de 
Ștefan Oprea după Mark 
Twain ; spectacolul Tea
trului „Ion Creangă" cu 
„Recreația mare", adaptare 
scenică de Ion Gheorghe 
Arcudeanu după Mircea 
Sintimbreanu, și „Anotim
purile mînzului", adaptare 
de Vladimir Simon după 
Vladimir Tihvinski și M. 
Azov, prezentat de Teatrul 
„Țăndărică". Așadar, adap
tări... adaptări... adaptări.

O primă întrebare se im
pune de îndată : ce se în- 
tîmplă cu dramaturgia 
pentru copii ? Adaptările 
scenice după opere literare

celebre sînt binevenite, de
sigur, ele funcționînd ade
sea ca mediatori, deschi- 
zind calea și stimulînd a- 
petența pentru cunoașterea 
unor valori statornicite ale 
culturii naționale sau uni
versale. Este acesta și ca
zul de față ? Aici răspunsul 
variază, fie pentru că nu 
s-a pornit totdeauna de la 
capodopere, fie pentru că, 
in prelucrarea pentru sce
nă, nu valorile literare, ci 
îndeosebi cele spectaculare

șean, care și-a asumat 
acum patru ani riscul de a se 
transforma din teatru de 
păpuși in teatru complex 
„de animație — poezie — 
pantomimă — păpuși — 
măști" destinat copiilor și 
tineretului. Ritm, culoare, 
veselie, o molipsitoare plă
cere a jocului sînt calități 
care se transmit în sală 
provocind reacția imediată 
a micilor spectatori. Se re
marcă și o tentativă stilis
tică pe linia unei conven-

rodică s-a putut descifra 
în cursul spectacolului care 
se adresa unor copii mai 
aproape de pragul adoles
cenței. Dar aglomerînd pa
rodie peste parodie s-a ob
ținut un amalgam lipsit de 
gust. Grosolănia și vulgari
tatea prezentate sub firma 
parodiei, a demitizării nu 
pot avea decît un efect 
contrar celui dorit, în o- 
pera de educare multilate
rală a tineretului.

S-a vorbit adesea, și pe

Cum sînt onorate 
îndatoririle educative ?

s-au aflat pe planul întîi. 
în principiu, nimic de o- 
biectat, mai ales că, în ca
zurile fericite, mijloacele- 
scenice au fost polariza’e 
pentru a da expresie artis
tică unor idei morale de o 
evidentă valoare educativă.

Iată, de pildă, spectaco
lul care a întrunit adeziu
nea și simpatia publicului 
ca și aprecierile juriului, 
obținînd diploma de cel 
mai bun spectacol pentru 
copii : „Anotimpurile min- 
zului", realizat de tînăra 
echipă de marionetiști ai 
Teatrului „Țăndărică", în 
regia Irinei Niculescu și 
scenografia Anei Pușchilă. 
Imagini scenice de o mare 
expresivitate, de o poezie 
suavă realizată prin culoa
re, lumină și mișcare ple
dează pentru solidaritate, 
pentru curaj și demnitate.

„Pinocchio" prezintă 
semne îmbucurătoare ale 
unui progres profesional al 
colectivului teatrului ie-

ționale „comedia dell’arte". 
Totuși, adaptarea defectu
oasă. care nu finalizează 
cu limpezime fiecare epi
sod, și regia înclinată mai 
mult spre exacerbarea 
spectaculosului decît spre 
reliefarea valorilor educa
tive (ambele datorate lui 
C. Brehnescu) mențin spec
tacolul în zona unei sub
stanțe rarefiate.

Cusururile devin mai 
grave la „Un yankeu la 
curtea regelui Arthur". 
Intenția era cît se poate de 
lăudabilă : a folosi opera 
lui Mark Twain pentru a 
prezenta o imagine critică 
a lumii violente și rapace 
a capitalismului contempo
ran, ironizînd totodată și 
desuetudinea cavalerismu
lui medieval. Dar intenția 
s-a materializat prin mij
loace artistice atît de rudi
mentare, incît numai punc
tul de plecare — și acela 
zgomotos și strident^ — 
și-a mai dezvăluit direc
țiile. Oarecare intenție pa-

bună dreptate, despre ne
cesitatea ca pe scena tea
trului de copii să apară 
personaje-copii, eroi ai zi
lelor noastre, care ar putea 
avea o mai mare putere 
de influențare asupra mici
lor spectatori, decît eroii 
închipuiți ai basmelor sau 
ai legendelor străine. Difi
cila întreprindere și-a asu
mat-o Teatrul „Ion Crean
gă". Ideea spectacolului, 
valoroasă in sine — aceea 
a transpunerii părinților in 
rolurile copiilor pentru ca 
astfel, trăindu-le, să poată 
găsi soluții mai eficiente 
pe plan pedagogic și o au
diență mai directă in sală 
— nu și-a găsit insă o ex
presie artistică adecvată, 
consecventă, in șirul de 
scheciuri care compun re
prezentația. Aducerea rea
lității pe scenă nu înseam
nă reproducerea anodină a 
unor aspecte de viață coti
diană, nici însăilarea unor 
istorioare morale sau a 
unor mici glume nevinova

te. Ci realitate transfigura
tă. detectarea unor conflic
te reale care, infățișate ar
tistic, să vorbească virate
lor fragede, făcînd mai in
teligibil universul uman, 
material, spiritual în care 
copiii iși desfășoară exis
tența, provocindu-le gîndi- 
rea, sensibilitatea.

Copiii de azi au o capa
citate de înțelegere ,mai 
mare decît iși inchipuie 
unii realizatori de specta
cole destinate, parcă unor 
minți rămase in fază ne
evoluată. Mijloacele de in
formare in masă au contri- 

1 buit enorm la dezvoltarea 
inteligenței, a imaginației 
copiilor, la îmbogățirea o- 
rizontului lor de cunoaște
re. Teatrul destinat virate
lor fragede trebuie să țină 
seama de această realitate 
a psihologiei copilului con
temporan. Aceasta nu în
seamnă nicidecum a eli
mina basmul, legenda, fee
ria din rîndurile genurilor 
valabile în opera de edu
care etico-estetică a copi
ilor. Ci a face din vechile 
mituri metafore cu tîlc, o- 
pere poetice încărcate de 
adevăr, de gindire înari
pată, de sentimente nobile.

Fără îndoială, dincolo de 
spectacolele de la Piatra 
Neamț, problema reperto
riului și a calității specta
colelor pentru copii și tine
ret rămine deschisă. Nu e 
vorba de a fetișiza vreo 
formulă, vreun gen anume. 
Posibilitățile de ' invenție 
sînt, în această direcție, in
finite. E vorba doar de a 
înțelege că teatrul poate 
contribui prin mijloacele 
sale specifice la integrarea 
conștientă a copilului în 
problematica socială, mo
rală, politică a realității 
noastre actuale. Și a înțe
lege înseamnă a acționa in 
numele unor înalte țeluri 
artistice, educative.
Margareta BĂRBUȚĂ

Pentru
Bogat aprovizionate cu jocuri și 

jucării pentru copii de diverse 
virate, magazinele și raioanele spe
cializate ale comerțului de stat 
oferă mașinuțe, sunători, diverse 
jocuri de construcții din material 
plastic, jocuri distractive din car
ton poligrafiat cu caracter didac
tic.. In același timp, pentru co-

cei mici
pili de 1—3 ani există fi
gurine din plastisol, reprezentînd 
diferite animale și personaje din 
basme. în unitățile amintite se 
pot procura truse pentru aplicații 
practice, diverse animale confecțio
nate din material textil, truse .de 
lucru manual pentru fetițe, jucării 
mecanizate.

tv
12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Nicholas Nick

leby (reluarea ultimului episod)
13,00 Concert de prînz
13,55 Duminică la Glod — Maramureș
14,25 Agenda culturală
15,00 Campionatele internaționale de 

tenis ale României. (Transmisiune 
directă de la Sala sporturilor din 
Brașov)

16.50 Clubul tineretului
17.50 Odă la stema Republicii (versuri 

contemporane)

18,05 Săptămîna politicâ internă și in
ternațională

18,20 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Stan și Bran

19,30 Telejurnal • La chemarea Confe
rinței, a secretarului general al 
partidului — întreaga națiune răs
punde prin fapte

20,00 Hotărîrile Conferinței Naționale — 
mobilizator program de acțiune

20,15 Teleenciclopedia
20,50 Ciclul de filme românești de tele

viziune. ,,Războiul Independenței44. 
O producție a Studioului de film 
TV, realizată în Centrul de pro
ducție cinematografică „Bucu
rești44. Episodul IV : „Epopeea sa
nitarilor44

22,00 Telejurnal • Sport
22,25 întîlnire cu satira si umorul

cinema

De ce vin, de ce nu vin 
tinerii la teatru

— In activitatea, de 
altfel complexă, a 
Teatrului dramatic din 
Galați, preciza prof. 
Laurențiu Buurceanu, 
de la Liceul „Vasile 
Alecsandri" din locali
tate, unul din aspec
tele demne de laudă ți 
tinzînd oarecum a 
constitui o tradiție 
este preocuparea pen
tru educația tineretu
lui, in special a celui 
aflat la virata școlară. 
Aspirațiile către un 
repertoriu cuprinză
tor, cit mai bogat in 
creații ale dramatur
giei naționale, de
termină implicit și o 
contribuție (conștientă 
și destul de constant 
susținută) la consoli
darea muncii educati
ve desfășurate in 
școli. In acest sens pot 
fi menționate intre al
tele spectacole din 
dramaturgia autohto
nă, clasică și contem
porană, cu „Despot 
Vodă", „Florin și Flo- 
rica" sau „Chirița in 
provincie" de Vasile 
Alecsandri, „Răzvan și 
Vidra" de Hasdeu. 
„Tache, Ianche și Ca- 
dir" de V. I. Popa. „O- 
mul care a văzut 
moartea" de Victor 
Eftimiu, „Opinia pu
blică" și „Mitică Bla- 
jinu" de Aurel Baran- 
ga, „Camera de ală
turi" de Paul Everac 
sau ultima premieră 
„Viforul" de Dela- 
vrancea. Sprijinul a- 
cordat de teatrul gălă- 
țean școlii este consi
derabil dacă ne gîn- 
dim că cele mai im
portante momente ale 
istoriei literaturii dra
matice românești au 
fost dezvăluite. Se 
cere, totuși, o mai 
mare temeritate în a- 
bordarea a ceea ce am 
numi elemente repre
zentative concludente. 
De asemenea, colabo
rarea teatrului cu șco
lile trebuie realizată 
ca de la instituție 
culturală la instituție 
culturală, modalitatea 
sjmplă a trimiterii im
presarului care să 
vîndă bilete, dove- 
dindu-se neîndestulă
toare. Inițiativa în a- 
ceastă colaborare tre
buie să revină condu

cerii teatrului, mai a- 
les atunci cind unele 
cadre didactice nu 
prețuiesc la justa va
loare eficienta educa
tivă a spectacolului de 
teatru, ocolindu-1.

Opiniile de mai sus 
— care nu și-au pro
pus să epuizeze subiec
tul aflat în discuție — 
sînt completate de di
rectorul teatrului dra
matic gălățean, actorul 
Mihai Mihail: Am con
ceput legătura cu tine
retul școlar pe mai 
multe planuri. In afara 
repertoriului, pe care 
l-am Îmbogățit consi
derabil, am organizat 
două recitaluri poetice 
realizate la studioul 
teatrului din creațiile 
lui Goga și, respectiv, 
Emil Botta, care s-au 
adresat, de asemenea, 
în principal tinerilor. 
Totodată, îndrumarea 
unor formații de tea
tru sau realizarea unor 
acțiuni de dezbatere a 
unor spectacole, proce
se literare — la liceul 
de marină, șantierul 
de căi ferate — dar și 
la universitate sau in 
întreprinderi, precum 
combinatul siderurgic, 
șantierul naval, au avut 
darul să sporească mo
dalitățile de contact cu 
tinerii, să le întăreas
că. Celor mai mici le 
oferim in actuala sta
giune un basm — 
„Fata de piatră" de 
Dimitrie Stelaru, do
rind să continuăm o 
linie mai veche care a 
consemnat, în urmă 
cu cițiva ani, reali
zarea pe scena noastră 
a „Soldățelului de 
plumb" de Sașa Licby.

în legătură cu mo
dul în care se preocu
pă teatrul gălățean a- 
mintit de realizarea 
unei educații constan
te, eficiente în rindul 
tinerilor, am solicitat 
și opinia tovarășului 
Emil Ciuntn, prim-se- 
cretar al Comitetului 
județean Galați al 
U.T.C. „In rîndul ti
neretului gălățean — 
ne-a spus dinsul — 
teatrul a cîștigat mulți 
prieteni. Am reușit 
realizarea unor ac
țiuni comune cu tea
trul dramatic la ■ șan
tierul naval, între

prinderea mecanică 
navală Galați, în alte 
uzine, școli. Vom con
tinua această conlu
crare la noul club al 
tineretului din Galați. 
Am totuși părerea că 
îndeosebi studenții 
noștri evită teatrul. 
Poate sînt mulțumiți 
cu acțiunile de la pro
pria casă de cultură, 
poate au alte rețineri. 
Cert este că, împreu
nă cu teatrul, va tre
bui să acționăm mai 
mult în această direc
ție și implicit să fa
cem în mai mare mă
sură un mijloc de e- 
ducație a tineretului".

Ar fi greșit, deci, 
să se creadă că s-a 
realizat totul, că toți 
tinerii Galațiului sînt 
constanți spectatori ai 
reprezentațiilor teatru
lui dramatic. O si
tuație ne arată că 
spectacolele „Chirița 
în provincie", „Groa
pa" și „Viforul" au 
fost vizionate pină in 
prezent de circa 50 000 
spectatori, din care 
65—70 la sută sînt ti
neri. „A 12-a noapte" 
și „Domnul Puntila și 
sluga sa Matty" au 
fost vizionate de circa
3 300 și, respectiv,
4 700 spectatori, din 
care doar jumătate au 
fost tineri. Această 
pondere reprezintă 
încă puțin față de nu
mărul tinerilor Gala
ți ului, oraș cu o popu
lație de peste 250 000 
locuitori. CR privește 
prezența tinerilor in 
sala de spectacole, ea 
depinde în mare mă
sură și de prezența 
profesorilor — în ca
zul elevilor și studen
ților — a factorilor 
din conducerea între
prinderilor — în cazul 
tineretului muncitor. 
Credem că, oricit ar 
fi de ocupați, și di
rectorii, conducătorii 
întreprinderilor, ai u- 
nităților economice 
gălățene au ce să 
vadă la teatrul din o- 
rașul lor 1 Și nu tre
buie să facă altceva 
decît să dea curs in
vitațiilor ce le sînt 
trimise.

Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scinteii"

O frumoasă inițiativă 
teatrală solicită sprijinul 

creației originale
Sala „Studio 197" a 

Teatrului de stat din 
Arad devenise neîncă
pătoare și nu întîm- 
plător. Avea loc un 
interesant eveniment 
cultural. Interesant din 
mai multe puncte de 
vedere. Dînd contur 
unei valoroase și — de 
ce nu ? — originale
inițiative, materiali- 
zind susținute eforturi 
și pregătiri de pină 
atunci, teatrul arădean 
prezenta in premieră 
spectacolul cu piesa 
„Stele pe maidan", 
dramatizare după Oc- 
tav Pancu-Iași, pur- 
tînd semnătura cunos
cutului animator al 
spectacolelor de teatru 
pentru copii — regi
zorul Iosif Maria Bila, 
cel ce semnează, de 
altfel, și regia artis
tică a spectacolului. 
Aveam să aflăm — 
fapt îmbucurător — 
că, odată cu această 
premieră, Teatrul de 
stat din Arad inau
gura, în cadrul celei 
de-a Il-a ediții a 
Festivalului național 
„Cintarea României", 
„Scena pedagogică", o 
inspirată modalitate de 
educație multilaterală 
in rindul copiilor, al 
elevilor, iar gindul ni 
s-a întors la acel 12 
noiembrie 1813 cind 
elevii fostei Preparan
dii din Arad prezentau 
in orașul de pe Mureș 
primul lor spectacol in 
limba română. Reîn
viind tradiția, dar pe 
un alt plan valoric, 
teatrul arădean și-a 
propus ca, începind cu 
această stagiune, in 
cadrul studioului de 
teatru pentru copii, să 
pună în scenă texte 
de spectacol diversifi
cate, pentru toate vîr- 
stele. Astfel, pe lingă 
beneficiile aduse pro
cesului instructiv-edu- 
cativ, prin dramatiza
rea și prezentarea sub 
această formă a unor 
opere literare, teatrul 
pentru și cu copii a 
devenit un fenomen 
activ al culturii de 
masă.

— începutul a fost, 
așadar, făcut — spu
nea tovarășul Cornel iu 
Maior, directorul Tea
trului de stat din 
Arad. Spectacolul cu 
piesa „Stele pe mai
dan" a fost pregătit 
într-o nouă concepție, 
în sensul că. pe scenă, 
alături de actori ai 
teatrului, apar copii 
— elevi de la Școala 
generală nr. 2 din 
Arad, in roluri adec
vate viratei. în per
spectiva nu prea în
depărtată vom pre
zenta o altă piesă, de 
fapt . tot o adaptare, 
după „Recreația mare" 
de Mircea Sintimbrea
nu, iar in repertoriul 
teatrului nostru mai 
figurează, și continuă 
să fie prezentat la se
diu și in diferite lo
calități din județ, bas
mul „Fluierul ferme
cat" de autorul ară
dean Sorin Lepa, fost 
actor al teatrului nos
tru. în atenția noastră 
se află, de asemenea, 
punerea in scenă in 
viitoarea stagiune a 
unei dramatizări după 
cunoscuta lucrare „Ci- 
reșarii" de Constantin 
Chiriță.

Preocupările noastre 
s-au îndreptat și in 
direcția includerii in 
repertoriul teatrului a 
unor piese pentru ti
neret. în actuala sta
giune prezentăm, ce-i 
drept in reluare, piesa 
„Balada celor doi în
drăgostiți" de Dimitrie 
Roman, o piesă care 
s-a bucurat și pină 
acum de multă apre
ciere in rindul tineri
lor spectatori din 
Arad. Apoi, o altă 
piesă cu care am 
deschis actuala sta
giune este „Fata mor
gana" de Dumitru So
lomon. La ora actuală 
se află în curs de 
definitivare o altă 
piesă pentru tineret 
intitulată „Judecata de 
apoi" de Tudor Băran, 
piesă care va fi inclu
să în repertoriul vii
toarei stagiuni 19Ț8Z 
1979.

— După această e- 
numerare, ar fi nece
sară și o estimare ca
litativă a repertoriu
lui...

— Da, aveți drepta
te ! Pentru noi cali
tatea nu atît a spec
tacolului cît mai ales 
a repertoriului rămine 
incă o problemă des
chisă. Privit în an
samblu, repertoriul pe 
care l-am putea abor
da este foarte sărac, 
dificultatea constînd 
tocmai în lipsa unor 
piese scrise pentru 
copii și -- prin prisma 
inițiativei noastre — 
pentru teatru cu inter
pret copii. Ne vom 
preocupa ca experi
mentul nostru- să nu 
rămînă nici pe departe 
la acest stadiu, la
boratorul pedagogic de 
teatru cu și pentru co
pii urmind a deveni 
un adevărat ferment 
de cultură și artă la 
Arad. Bineînțeles că 
în susținerea și contu
rarea unul asemenea 
obiectiv un cuvînt îl 
așteptăm și din partea 
scriitorilor de piese 
de teatru, in fața că
rora considerăm că se 
află un bogat izvor de 
inspirație, dacă avem 
în vedere, bunăoară, 
nenumăratele opere 
din literatura română, 
clasică și contempora
nă. care ar putea fi 
transpuse pe scenă. Și 
mai ales realitățile 
noastre socialiste.

Subliniem de aceea, 
chiar cu riscul repe
tării, necesitatea spo
ririi în viitor a numă
rului pieselor din dra
maturgia românească 
contemporană, ale că
ror teme, inspirate din 
viața și preocupările 
actuale ale tinerilor și 
copiilor din patria 
noastră, să confere un 
plus de vigoare forței 
educative recunoscute 
a acestei utile institu
ții care este teatrul.

Constantin 
SIMION 
corespondentul 
„Scinteii"

CONCURS PENTRU BURSELE UNIUNII 
ARTIȘTILOR PLASTICI PE ANUL 1978

Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România a- 
nunță concursul pentru burse pe 
anul 1978. Se acordă cinci burse 
de cite 1 500 de lei lunar timp de 
un an absolvenților din ultimii trei 
ani ai institutelor de artă plastică 
„lyicolae Grigorescu" și „Ion An- 
dreescu", precum și ai facultăților 
de desen (cu examen de stat).

Candidații la aceste burse vor 
depune la sediul Uniunii artiștilor 
plastici din Rucurești. pină la 8 ia
nuarie 1978, actele cu care să dove
dească numirea în învățămint în 
cadrul personalului de predare sau 
in alte organizații socialiste pe 
baza repartizării, precum și înca
drarea in muncă sau transferarea 
din alte sectoare de activitate la 
cerere sau în interesul serviciului 
în condițiile prevăzute de statutul 
personalului didactic adoptat prin 
Legea nr. 6/1969.

Odată cu aceste dovezi, candida- 
ții vor depune un memoriu de ac
tivitate artistică. Toți candidați! la 
burse vor trimite un număr de lu
crări de artă pentru concurs la se
diul Uniunii artiștilor plastici din

București, str. Nicolae Iorga nr. 12. 
pină la 15 ianuarie-1978. Absolven
ții avind ca specialitate pictura, 
grafica sau artele decorative vor 
depune cite 10 lucrări, toate in a- 
ceeași specialitate. Absolvenții 
avind ca specialitate sculptura vor 
depuhe fiecare cite cinci lucrări 
originale.

Examinarea lucrărilor de către 
juriul instituit prin hotărîrea co
mitetului de conducere al Uniunii 
artiștilor plastici va avea loc în 
București, in perioada 16—22 ianua
rie 1978. Rezultatul concursului va 
fi anunțat prin poștă ciștigătorilor 
de burse.

Bursa se acordă numai pentru 
perioada în care bursierul pres
tează efectiv o activitate remarcată 
în cîmpul muncii, in baza reparti
ției guvernamentale sau transferu
lui la alt loc de muncă ; întreru
perile de activitate, indiferent de 
motiv, sistează dreptul la bursă.

Amănunte privind organizarea 
concursului pentru bursele mențio
nate se pot obține de la Uniunea 
artiștilor plastici din București, 
telefon 50 20 45 — 50 21 98.

Un sistem practic și avantajos 
de economisire

în sprijinul oamenilor muncii 
care doresc să economisească cu 
regularitate Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a intro
dus forma de depuneri pe bază 
de consimțămînt scris. Cei ce 
doresc să folosească acest sistem 
practic și. avantajos de econo
misire completează un formular 
prin care solicită întreprinderii 
sau instituției la care lucrează 
să li se depună chenzinal sau lu
nar, total sau parțial, retribu
ția bănească pe care o primesc. 
Formularele respective se gă
sesc la ghișeele C.E.C. din în
treprinderi ori instituții sau la 
oricare unitate C.E.C.

Sumele pentru care se dă con
simțămînt să fie depuse la Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
sînt înscrise in libretul de eco
nomii de către ghișeul CEC. 
de la locul de muncă sau. in 
lipsa acestuia, de către unitatea 
C.E.C. unde s-a virat depune

rea. Depunătorii care au cont 
personal la C.E.C. pot solicita 
înscrierea sumei in acesta de 
către unitatea C.E.C. la care 
este deschis contul.

Operațiunile de restituiri din 
sumele depuse prin consimță
mînt scris se pot efectua la ghi
șeul C.E.C. de la locul de mun
că sau de la oricare unitate 
C.E.C., in funcție de Instrumen
tul de economisire folosit.

Depunătorii prin consimță
mînt scris beneficiază de toate 
drepturile și avantajele genera
le acordate de stat, cum ar fi : 
păstrarea secretului asupra ope
rațiunilor efectuate, garanția 
asupra sumelor depuse, a dobin- 
zilor și a ciștigurilor și impre
scriptibilitatea acestora, acorda
rea de dobînzi și cîștiguri, scu
tirea de taxe și impozite etc., 
precum și de avantajele specifi
ce ale instrumentului de econo
misire ales de depunător.

FAPTUL
I DIVERS

• 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 Broadway ului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mama : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,16, 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.
• Poruncă întunecată : LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15. FESTIVAL — 8.45; 11; 13,30; 
18; 18.30; 20.45.
• 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: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Cartea junglei — 9,30; 11; 12,30; 
14,30; 16, Haiducii lui ș apter ai —

20./, DOINA.
• Al șaptelea continent : GRI- 
VIȚA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
e Aripi frfnte : BUZEȘTI — 9; 
11,15: 13,30; 15.45 î 18; 20,15.
a Un gentleman in 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 : LTRA — 15,30; 18;
20.15. MUNCA.- 10.30; 12.45; 15.45; 
18; 20.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : CINEMA STU
DIO - 10: 12: 14; 16; 18; 20.
• Frumoasele nopții — 9.45, Vară 
și fum — 11.45, Iluzia cea mare
— 14, Viridiana — 16.15, Becket — 
18.30 : CINEMATECA.
• Aripioară sau picior?; GLO
RIA - 9: 11,15: 13,30: 15,45: :8;
20.15. AURORA - 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11.15; 
13.30: 15.45; 18; 20.
A Pinocchio : FLAMURA - 9.
• Ură : DRUMUL SĂRII - 16;
18; 20.
• Valea prafului de pușcă : GTU- 
LEȘTI - 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45: 
20.
a Regăsire : FLOREASCA ~ 9;
11; 13; 15.30; 18; 20.
• Corsarul negru : COTROCENI
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19,30.
• Iarna bobocilor : PACEA — 16; 
18; 20.
• Ciclul î VIITORUL — 10,30;
15,30; 19.

• Comoara din lacul de argint : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 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, comisanil fără armă : 
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 13.45; 
18; 20,15.
• Insula egretelor argintii : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Mark polițistul : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac —
19.30. (sala mică) : Romulus cel 
Mare — 15*30,  Acord — 20.
• Filarmonica „George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor j Mihai Brediceanu. 
Solist : Heinz Imdahl (R.F.G.) — 
bariton — 20, (sala mică a Pala
tului) : Concert extraordinar sus
ținut de Quintetul de suflători din 
Austria —■ 18.
• Opera Română : Walkiria —19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 15, Pelicanul
- 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Emîgranții —
15.30. Recital Leopoldina Bălănuță 
și Anda Câlugăreanu — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
- 19,30.
• Teatrul „C. t. Nottara44 (sala 
Magheru) : Patima fără sfîrșit —
19.30. (sala Studio) : Carambol
- 19.
• Teatrul Giuleștt : Comedie fără 
titlu — 19,30, (Studio 74) : Năpas
ta - 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase44 (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Drag mi-e ctntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Nota 
zero la purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică64 (sala Vic
toria) : Anotimpurile mînzului
- 17.
• Circul București : Vedetele Cir
cului din Sofia — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Piticul din grădina de vară —
19.30.
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DE LA
Printre numeroasele forme de 

asigurări facultative puse la dispo
ziția cetățenilor este și „asigurarea 
mixtă de viață".

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează, in cazul pierderii sau 
reducerii capacității șale de muncă 
in urma unui accident, sau pentru 
familia sa, in cazul decesului asi
guratului din orice cauză. Totodată, 
o astfel de asigurare dă posibilitatea 
asiguratului să economisească in 
mod planificat o anumită sumă de 
bani pe care o va primi la expira
rea duratei asigurării.

în scopul de a răspunde unor ce
rințe ale populației, asigurarea 
mixtă de viață se practică și in 
alte trei variante, realizate prin 
extinderea protecției asupra unui 
număr mai mare de persoane, prin 
majorarea cuantumului sumei asi
gurate in cazul survenirii unor anu
mite categorii de evenimente asi
gurate ori prin prelungirea în 
timp a prestațiilor ADAS.
• Asigurarea familială mixtă de 

viață dă posibilitatea cuprinderii in 
asigurare a tuturor membrilor de 
familie în vîrstă de la 5 la 60 de 
ani, oricare din aceștia puțind în
casa suma asigurată, în funcție de 
evenimentul asigurat intimplat.

• Asigurarea mixtă de viață și 
suplimentară de accidente dă posi
bilitatea asiguratului să încaseze de 
la ADAS, in funcție de urmările ac
cidentelor intimplate, de 6 ori suma 
înscrisă în poliță.

0 Asigurarea mixtă de viață cu 
pensie pentru urmași dă posibili
tatea asiguratului să garanteze ur
mașilor înscriși in poliță primirea 
eșalonată a unor sume de bani. In 
baza acestei asigurări, ADAS plă
tește : jumătate din suma prevă
zută in poliță, la decesul asigura
tului ; o pensie anuală de 10% din 
suma asigurată, pină la expirarea 
asigurării ; a doua jumătate a su
mei asigurate, la termenul de ex
pirare a asigurării.

Asigurarea mixtă de viață și va-

ADAS
riantele acesteia prezintă o serie 
de avantaje, dintre care enu
merăm :

0 Sînt accesibile tuturor persoa
nelor în , vîrstă de ia 16 pină la 
60 de ani.

0 Se pot contracta pe termene 
de la 5 la 20 de ani.

0 Primele de asigurare se sta
bilesc diferențiat, in funcție de 
vîrsța persoanei ce se asigură, de 
durata poliței de asigurare și de 
suma asigurată. La solicitarea asi
guratului acestea pot fi achitate și 
in rate.

0 La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută in poliță, 
ADAS plătește majorată cu 10% 
suma pentru care s-a contractat 
asigurarea.

0 Asigurările participă la trage
rile de amortizare lunare și spe
ciale, acordindu-se pentru fiecare 
combinație de litere ieșită la tra
gere 1 000 de lei.

0 în situația in care primele de 
asigurare se achită anticipat, se 
acordă o reducere de 4%, incepînd 
cu ce! de-al doilea an pentru care 
s-au plătit primele respective.

Pentru a beneficia neîntrerupt de 
toate foloasele ce le oferă asigu
rările mixte de viață, este necesar 
ca ratele de primă să fie achitate 
la termenele stabilite.

Pentru a se asigura continuitatea 
plății primelor se poate folosi for
ma de plată pe bază de „consimță
mînt scris", prin împuternicirea ce 
se dă de către asigurat lucrătorilor 
care efectuează plățile de retribuții 
de a achita Administrației Asigură
rilor de Stat, din drepturile sale, 
primele, atit pentru asigurările in 
curs, cît și pentru cele pe care le 
va încheia sau reînnoi.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
recomandăm să vă adresați respon
sabililor cu asigurările din unită
țile socialiste, agenților și inspecto
rilor de asigurare sau, direct, ori
cărei unități ADAS.
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Stejarul 
lui Cuza

Pădurea „Vorona“ de pe raza 
județului Botoșani este renu
mită nu numai prin frumuse
țea ei, ci și prin aceea că adă
postește, printre falnicii ei 
copaci, un stejar monumental. 
Grosimea trunchiului abia că i-o 
pot cuprinde cinci oameni zdra
veni, inlănțuindu-și brațele. Spe
cialiștii apreciază că stejarul are 
peste 450 de ani. Un argument 
in plus pentru sătenii de aici 
să-l ocrotească și in viitor cu 
aceeași grijă și mindrie. Mai 
ales că bătrinii de prin partea 
locului spun că au auzit de la 
bunii și străbunii lor ,cd in 
drumurile sale prin țară, A- 
lexandru loan Cuza se oprea 
deseori să se odihnească la 
Umbra stejarului. Ei l-au numit 
„Stejarul lui Cuza“ și face parte 
acum dintre monumentele na
turii.

Atentie 
la polei!

Odată cu venirea iernii, pe 
multe șosele s-au format și se 
formează mizgă și polei. In a- 
ceste condiții — după cum 
scriam in ziarul nostru zilele 
trecute — conducătorii auto 
trebuie să circule cu atenție 
sporită, să respecte cu strictețe, 
regulile de circulație, să țină 
seama de starea vremii și a 
drumurilor. Nesocotind aceste 
cerințe elementare, llie Bivo- 
laru, de la întreprinderea jude
țeană de transporturi auto Me
hedinți, coloana Baia de Aramă, 
a circulat cu viteză excesivă pe 
un drum cu polei. La un mo
ment dat, din cauza alunecușu- 
lui, l.B. a pierdut controlul 
volanului autodubei pe care o 
conducea. Mașina s-n răsturnat, 
iar el a fost grav accidentat. In
ternat de urgență in spital, cu 
toate intervențiile prompte ale 
medicilor, n-a mai putut fi 
salvat.

Plecat 
fără adresă

Ne scrie Ana Boghină din 
comuna Roșiile, județul Vîlcea: 
„întrucît cititorii rubricii «Faptul 
divers» au ajutat pe mulți copii 
să-și găsească părinții și pe 
părinți să dea de urma copiilor 
care plecaseră de acasă fără 
adresă, am și eu o mare ru
găminte. Soțul meu, Gheorghe 
Boghină, a plecat de mai bine 
de trei ani de acasă și m-a lă
sat singură cu patru copil. De 
atunci și pină astăzi n-a cata
dicsit să le trimită nici un leu, 
nici o piine, nimic. Am muncit 
din răsputeri și mi-am îngrijit 
copiii cum am putut. Dar acum 
sînt bolnavă șl mă descurc tare 
greu". în încheierea scrisorii se 
dau cîteva semnalmente pentru 
recunoașterea lui Gheorghe Bo
ghină: n-are încă 40 de ani, 
statură potrivită, blond, poartă 
mustață. A fost văzut pe la 
Sibiu și București. Cine îl intîl- 
nește sau știe unde se află să-i 
aducă aminte că e tătic. Ba 
chiar și bunic. îl anunțăm pe 
această cale că are un nepoțel. 
Să-i trăiască!

Pregătiri 
pentru... vara

Lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat din județul Tul- 
cea știu foarte bine că tocmai 
acum, iarna, trebuie să se pre
gătească temeinic pentru vară. 
Peste 400 de muncitori, șefi de 
fermă și economiști au început 
să invețe șl meseria de mecanici 
agricoli. Cursurile cuprind in
struire teoretică și activități 
practice. Intenția organizatorilor 
e limpede : in campaniile agri
cole, mai ales in cele de recol
tare, să poată asigura munca in 
două schimburi pe tractoare și 
combine. Nu degeaba se spune 
că omul gospodar iși face vara 
sanie și iarna car.

De lemn 
Tănase
IPe la miezul nopții, un echi

paj a! miliției din Slobozia a 
pornit intr-un rond pe la paz-

Inicii de la întreprinderi și in
stituții. Primul popas s-a soldat 
și cu prima surpriză: la S.M.A.. 
cei doi paznici — Constantin 
Manole și Emanoil Ladern — se

I întreceau care mai de care să 
sforăie mai tare. Tot în brațele

Ilui Morfeu a fost găsit, și paz
nicul de la autobaza nr. 1, Si- 
mion Tănase. Dormea buștean.

ISau, cum i-au zis a doua zi cei 
din jur, stătea în post de... lemn 
Tănase. Cei trei „adorrniți" au

Ifost sancționați, fiecare, cu cite 
o amendă de 400 lei. Si s-au 
trezit 1

| Fuga nu e
■ sănătoasă....
I Pe marginea unui drum din 

apropierea comunei Suharău, 
I județul Botoșani, a fost găsit 

decedat bătrînul Vasile Amari- 
nei, in vîrstă de 75 de ani. Au 

Ifost anunțate imediat organele 
de miliție. Cercetările întreprin
se au dus la concluzia că bătri- 

Inul fusese accidentat de o... bi
cicletă. A fost descoperit și bi
ciclistul, in persoana lui Gheor
ghe Mihalache, cizmar la o uni- 

Itate meșteșugărească din Do- 
rohoi. El circulase seara fără a 
avea lumini de semnalizare la 

I bicicletă. După ce l-a lovit pe 
bătrin, s-a dat jos de pe bi
cicletă, dar in loc să rămînă lin
gă el sau să anunțe autorități- 

Ile, a fugit, ca un laș, de la lo
cul faptei.

L__

Rubricâ reallzatd de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteii"
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Repu

blicii Populare Democrate Coreene vă adresez, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al poporului român și al meu personal, cele mai cordiale 
felicitări.

Expresie a sentimentelor de stimă și dragoste nutrite de poporul frate 
coreean, realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Re
publicii Populare Democrate Coreene constituie o puternică mărturie de 
adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, la eforturile 
constructive și perseverente pe care le depuneți în vederea realizării dezi
deratului major al națiunii coreene de unificare pașnică și independentă a 
patriei.

Pornind de Ia hotărîrea comună de a colabora tot mai strîns în edifi
carea socialismului în țările noastre, am convingerea fermă că, acționînd în 
continuare in spiritul Tratatului de prietenie semnat împreună la București, 
relațiile de solidaritate militantă și conlucrare rodnică pe multiple planuri 
intre partidele și țările noastre se vor adînci tot mai mult, în interesul po
porului român și poporului coreean, al cauzei generale a păcii și securității 
internaționale.

Vă urez din toată inima, stimate tovarășe Kim Ir Sen, noi succese în 
activitatea de înaltă răspundere consacrată construcției socialismului, prospe
rității și fericirii poporului coreean, cauzei nobile a unificării patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului AGOSTINHO NETO
Președinte al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președinte al Republicii Populare Angola

LUANDA
Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al M.P.L.A. — 

Partidul Muncii îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa cordiale 
felicitări, un cald salut de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai 
bune urări de noi succese.

îmi exprim convingerea că, in spiritul întîlnirilor și convorbirilor pe care 
le-am avut împreună. în România, ca și pe pămintul african, relațiile de 
prietenie și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii se vor amplifica și aprofunda. în viitor, în interesul cola
borării pe diverse planuri între țările și popoarele noastre, al unității for
țelor antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului JOERGEN JENSEN
Președintele Partidului Comunist din Danemarca

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Partidului Comunist 
din Danemarca, doresc ca, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și al meu personal, să vă adresez calde felicitări și urări 
de succese in muncă.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre 
partidele noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor ro
mân și danez, în interesul întăririi unității și solidarității partidelor comu
niste și muncitorești, al cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului RI DJONG OK
Premier al Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
vă adresez cele mai calde felicitări și sincere urări de noi și mari succese 
cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de premier al Consiliului Ad
ministrativ al Republicii Populare Democrate Coreene.

Șînt convins că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare frățească 
româno-coreene vor continua să se dezvolte și să se consolideze tot mai mult, 
in interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

au Început lucrările celei de-a xiii-a 
SESIUNI A COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE 
ROMĂNO-UNGARE DE COLABORARE ECONOMICĂ

Vineri a sosit în Capitală o delega
ție economică guvernamentală con
dusă de tovarășul Ferenc Havasi, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, președintele 
părții ungare in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară de co
laborare economică, pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a XIII-a 
sesiuni a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române în 
comisie, Constantin Oancea, adjunct 

>1 ministrului afacerilor externe, 
'ictor Bolojan, ambasadorul țării 

noastre la Budapesta, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți dr. Gyorgy Biczo, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, membri ai 
ambasadei.

Zilele acestea la Ploiești s-a 
desfășurat faza județeană a con
cursului „Cel mai bun ospătar, co
fetar, bucătar", organizat de direc
ția comercială județeană împreună 
cu organizația județeană Prahova 
a U.T.C. în etapele de masă — la 
nivel de unități, Întreprinderi, 
orașe — la startul competiției s-au 
prezentat sute de lucrători din ali
mentația publică din orașele și lo
calitățile muncitorești ale Praho
vei care și-au verificat practic și 
teoretic cunoștințele lor profesio

H H ■ R ■ Q
(Urmare din pag. I)

In aceeași zi, la Palatul din Piața 
Victoriei au început lucrările celei 
de-a XIII-a sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale româno-ungare de 
colaborare economică.

în lumina indicațiilor și orientări
lor stabilite cu prilejul intilnirilor la 
nivel înalt, din acest an, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Jânos 
Kădăr. comisia examinează activita
tea de colaborare și cooperare eco
nomică dintre cele două țări, ana
lizează modul de desfășurare a 
schimburilor reciproce de mărfuri. 
Totodată, pe agenda de lucru a co
misiei figurează noi măsuri pentru 
dezvoltarea și adîncirea în continua
re a cooperării și specializării in pro
ducție, pentru lărgirea în continua
re a schimburilor comerciale intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară.

(Agerpres)

Concurs profesional vremea
nale, căpătind in același timp noi 
cunoștințe pentru o mai bună ser
vire a consumatorilor. Ionel Mi- 
clăuș. directorul direcției comercia
le județene, aprecia, că acest con
curs a avut darul să schimbe mul
te lucruri în bine la restaurantele, 
cofetăriile, magazinele Gospodina, 
din localitățile județului. Asemenea 
competiții cu caracter educativ și 
de perfecționare profesională vor 
continua în județul Prahova cu o 
largă participare. (Constantin Că
prarul.

■ SaBHHISH H n ■ ■
firmare a forței și vitalității econo
miei noastre socialiste, căreia politica 
de investiții a partidului, orientarea 
constantă spre dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-materiale a 
producției îi asigură un puternic di
namism.

în cadrul preocupărilor de perfec
ționare a formelor de repartiție, de 
aplicare consecventă a sistemului de 
repartiție după cantitatea și calitatea 
muncii prestate, prin program s-au 
adus modificări coeficienților de 
ierarhizare a ramurilor, stimulindu-se 
intr-o măsură sporită activitatea sec
toarelor de importanță deosebită : 
minerit, construcții-montaj, siderur
gie. metalurgie neferoasă, construcții 
de mașini, chimie ș.a.

Să facem un succint calcul pornind 
de la datele programului : de ce sume 
va beneficia in plus populația in ac
tualul cincinal, comparativ cu peri
oada 1971—1975 ?
• 40 miliarde lei — sporul de cîș- 

tiguri prin suplimentarea fondului de 
majorare a retribuțiilor prevăzut în 
plan ;
• 26 miliarde lei — in plus, pen

tru invățămînt ;
• 18 miliarde lei — în plus, pen

tru sănătate ;
• 16 miliarde lei — in plus, pen

tru alocația copiilor, pentru ajutoa
rele ce se acordă mamelor cu mai 
mulți copii ;

• 28 miliarde Iei — in plus, pen
tru pensiile de asigurări sociale.

Adunînd aceste sume ce nu cuprind 
decît o parte din sporurile de veni
turi ale populației — la acestea adău-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim mulțumiri pentru felicitările sincere adresate de 
Excelența Voastră cu ocazia Zilei naționale a Bahreinului.

La rîndul meu, vă urez multă sănătate și fericire, progres și bunăstare 
țării dumneavoastră.

ISA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

* * *

muncii, pe toți cei care, prin munca 
lor, creează bunuri materiale și spi
rituale. în acest fel, toți cei care 
participă nemijlocjt la creșterea avu
ției naționale, la sporirea continuă a 
venitului național, se bucură, deopo
trivă — în raport cu cantitatea și ca
litatea muncii depuse — de roadele 
politicii partidului de creștere con
tinuă a bunăstării poporului. Con
cret, față de 1975, în 1980 sporurile 
de venituri vor fi :

• de la 1 595 lei la 2 238 lei — re
tribuția medie netă a personalului 
muncitor din întreprinderi și in
stituții ;

• de la 974 lei la 1 370 lei — ve
nitul mediu net al țăranilor coope
ratori ;

• de la 1 067 lei la 1 250 lei — 
pensia medie pentru limită de virstă, 
cu vechime integrală ;
• creșterea cu 30 la sută a aloca

ției de stat pentru copii etc.
Amploarea acestor creșteri — care 

depășesc cu mult nivelurile stabilite 
inițial prin Directivele Congresului 
al XI-lea și planul cincinal — va 
duce la sporirea substanțială a buge
telor fiecărei familii, asigurind ast
fel condiții tot mai bune de viață 
pentru toți cetățenii țârii. înfăptuirea 
majorărilor stabilite — cele mai mari 
de pină acum din întreaga. perioadă 
a construcției socialiste — in con
dițiile in care țara a înregistrat in 
acest an pagube atit de mari provo
cate de seismul de la 4 martie — 
constituie o nouă și grăitoare con

Președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), Robert 
Mugabe, a trimis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj 
de felicitare cu ocazia Conferinței Naționale a partidului.

„în numele Comitetului Central, al întregului nostru partid și al forțe
lor combatante — se spune în mesaj — vreau să vă transmit felicitările 
noastre, precum și mărturia sigură a solidarității noastre". Conferința Na
țională a P.C.R. — se subliniază in' continuare în mesaj — va marca o etapă 
importantă in transformarea revoluționară a României.

în încheiere, se exprimă convingerea că relațiile de prietenie și solida
ritate revoluționară dintre cele două partide se vor întări in continuare, 
în lupta împotriva imperialismului și colonialismului.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, vi
neri după-amiază, pe tovarășul Fe
renc Havasi, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
președintele părții ungare in Comisia 
mixtă guvernamentală ungaro-româ- 
nă de colaborare economică, care 
participă la lucrările celei de-a 
XIII-a sesiuni a comisiei ce se des
fășoară la București.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul intilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jânos Kădăr, a fost apreciat fap
tul că există multiple posibilități de 
adîncire și diversificare a colaborării 
economice între cele două țări, în 
concordanță cu potențialul economii
lor lor naționale, în interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Au fost subliniate rezultatele po
zitive obținute în domeniile coope
rării in producția industrială și teh- 
nico-științificâ, schimburilor comer
ciale, ambele părți exprimîndu-și sa
tisfacția pentru evoluția ascendentă 
a conlucrării între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Ungară.

Ministrul afacerilor externe al României
va efectua o vizită

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. va efectua o vizită ofi
cială in Spania, in perioada 20—22

încheierea lucrărilor 
sesiunii Comisiei mixte 

guvernamentale 
româno-gaboneze

Vineri dimineața s-au încheiat la 
București lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-gaboneze de coope
rare economică și tehnică.

Corni siâ a analizat modul cum se 
îndeplinesc înțelegerile convenite în
tre președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Gaboneze, El 
Hadj Omar Bongo, cu prilejul vizitei 
sale in țara noastră, stabilind noi 
măsuri pentru dezvoltarea relațiilor 
și cooperării economice și tehnice în 
domenii de interes reciproc, pentru 
lărgirea și diversificarea schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

La încheierea lucrărilor, Bujor Al- 
mășan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
președintele părții române in comi
sie, și dr. Obame Nguema Paulin, 
secretar de stat la Ministerul Minelor 
și Resurselor Hidraulice, președintele1 
părții gaboneze în comisie, au sem
nat protocolul sesiunii.

Au luat parte Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, Porfir Negrea, amba
sadorul țării noastre la Libreville.

A participat Maurice Iocko, am
basadorul Republicii Gaboneze la 
București.

★
în aceeași zi, delegația gaboneză a 

părăsit Capitala.
(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 decembrie. în țară : Vreme 
cețoasă, mai ales dimineața și seara. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe, izolate, 
atit sub formă de ninsoare, cit și sub 
formă de lapoviță, ploaie și burniță. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai coborite, iar maximele între mi
nus 3 și plus 6 grade. Izolat, condiții 
de polei. în București : Vreme cețoasă, 
îndeosebi seara și dimineața. Cerul va' 
fi variabil, mai mult noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt slab, tempe
ratura în creștere ușoară.

gindu-se creșterile cuprinse inițial în 
planul cincinal, privind mărirea fon
dului de retribuire, plus sporurile de 
ciștig ale țărănimii, celelalte majo
rări de venituri — ajungem la un to
tal de aproape 130 miliarde lei — a- 
dică o medie pe familie de peste 
19 000 lei, ceea ce echivalează cu re

O NOUA CALITATE
A VIEȚII

tribuția medie pe un întreg an de 
zile a unui muncitor.

După cum se știe, o bună parte 
din prevederile programului au în
ceput să se aplice încă din acest an: 
s-au majorat, in prima etapă, retri
buțiile personalului muncitor din 12 
ramuri economice — . cuprinzind 3,7 
milioane persoane — pensiile, aloca
țiile de stat pentru copii, ajutoarele 
pentru mamele cu mai multi copii. în 
mod eșalonat, acțiunea de majorare 
va continua in 1978 și in anii urmă
tori. asigurindu-se venituri crescute 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. SporuTi importante de veni
turi sînt stabilite și pentru lucrătorii 
din agricultură, pentru toți cei ce 
muncesc în unitățile agricole de stat,

La primire a luat parte tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-ungară de colaborare econo
mică.

Au fost prezenți Victor Bolojan, 
ambasadorul țării noastre la Buda
pesta, și Gyorgy Biczd, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești.

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

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, vineri, pe 
ambasadorul Statelor Unite Mexicane 
la București, Juan Manuel Berlanga 
Garcia, în audiență protocolară de 
prezentare.

în aceeași zi, primul ministru a pri
mit pe ambasadorul Irakului la 
București. Abdullah Suleiman Al- 
Khidair, în vizită de rămas bun, în 
legătură cu încheierea misiunii sale 
în tara noastră.

întrevederile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

oficială în Spania
decembrie 1977, la invitația ministru
lui spaniol al afacerilor externe, 
Marcelino Oreja Aguirre.

0 delegație a Partidului Comunist din Olanda 
a sosit in Capitală

Vineri la amiază a sosit la Bucu
rești o delegație a Partidului Comu
nist din Olanda, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită de 
prietenie in țara noastră. Din dele
gație fac parte : Joop Ijisberg, mem
bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.O., Freek Meis, mem
bru a! Comitetului Executiv al P.C.O., 
și S. Van der Helm, membru al

Plenara lărgită a Consiliului 
Sanitar Superior

Ieri a avut loc in Capitală Ple
nara lărgită a Consiliului Sanitar 
Superior, care a dezbătut importante 
probleme privind : „direcțiile de dez
voltare ale ocrotirii sănătății în per
spectiva viitorului cincinal", „perfec
ționarea criteriilor de diagnostic cli
nic, funcțional și de evaluare a ca
pacității de muncă", precum și „mă
surile ce se impun pentru creșterea 
eficienței programelor de imunizare 
activă a populației in vederea preve
nirii bolilor transmisibile".

Au fost apreciate nivelurile atinse 
pină in prezent in dezvoltarea bazei 
tehnfco-materiale a ocrotirii sănătă
ții și s-a subliniat necesitatea unei 
activități susținute de integrare a di
feritelor forme ale asistenței me
dicale într-un sistem funcțional uni
tar, judicios repartizat pe întreg 
cuprinsul țării. Pentru creșterea efi
cienței activității de asistență medi
cală se impune concentrarea tuturor 
eforturilor pe aspectele calitative ale 
muncii și utilizarea cit mai raționa
lă a mijloacelor materiale puse la 
dispoziție.

în analiza noilor criterii de diag
nostic clinic, funcțional și de e- 
valuare a capacității de muncă, s-a 
evidențiat, pe de o parte, valoarea 
acestor criterii pentru medici, care 
vor dispune de un instrument de 
caracterizare și evaluare unitară a 
incapacității și de stabilire a măsu
rilor ce se impun pentru recuperarea 
bolnavilor, iar pe de altă parte pen
tru bolnavi, care vor avea asigurate 
cu promptitudine condițiile necesare 
Îngrijirii și refacerii sănătății. în ve
derea reintegrării lor in muncă.

în încheierea dezbaterilor, tovară
șul Ion Ionițâ, membru al Comitetu

in cooperativele agricole de produc
ție, precum și pentru țăranii din zo
nele necooperativizate.

în concepția partidului nostru, o 
calitate superioară a vieții trebuie 
să se înfăptuiască printr-un com
plex de măsuri, care vizează atit 
creșterea veniturilor populației, cit 

și crearea bazei materiale necesare 
satisfacerii multilaterale a cerințelor, 
crescinde ale vieții moderne, a unui 
trai demn, într-o societate civili
zată, cum este societatea noastră so
cialistă. Programul pune in acest 
scop un accent deosebit pe îmbună
tățirea aprovizionării populației și a 
serviciilor publice, chemate sâ satis
facă exigențele sporite de confort, de 
instrucție și educație, de odihnă și 
refacere a sănătății oamenilor. în a- 
cest sens, este de menționat că vo
lumul desfacerilor de mărfuri va 
crește într-un ritm mediu anual de 
8.7 la sută, iar prestările de serviciu — 
într-un ritm de 11,9 la sută, cu mult 
peste prevederile inițiale. Cu deose
bire se cuvine subliniată preocupa

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul Toshi Sakaki, 
membru al Prezidiului C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia.

La intilnire a participat tovarășul 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej s-a făcut o in
formare reciprocă privitoare la pre
ocupările actuale ale celor două 
partide, precum și un schimb de pă
reri asupra unor aspecte ale situației 
internaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești mondiale.

*
„Alimentația și agricultura în urmă

toarele trei decenii" a constituit o- 
biectul unor interesante dezbateri 
care au avut loc, vineri, în cadrul 
Colectivului de prognoză al Acade
miei Republicii Socialiste România. 
Participanții au dezbătut, in lu
mina sarcinilor trasate de Con
gresul al XJ-lea, de Programul 
și de Conferința Națională a P.C.R., 
probleme privind resursele naturale 
ale agriculturii și creșterea capacității 
productive a solului și plantelor, co
relația populație-producție-alimenta- 
ție, elemente noi ale științei și teh
nicii menite să accelereze dezvolta
rea producției vegetale și animale, 
precum și a industriei alimentare. Au 
fost discutate, de asemenea, proble
me ale alimentației in contextul unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

★
Colocviul național de critică și is

torie literară, manifestare ce a sus
citat, timp de două zile,, atenția oa
menilor de cultură din întreaga țară, 
și-a încheiat, vineri, lucrările.

★
La clubul întreprinderii Tractorul 

din Brașov au început vineri între
cerile în concursul pe teme de pro
tecția muncii organizat de Consiliul 
Central ’al U.G.S.R., C.C. al U.T.C. 
și Ministerul Muncii. Concursul, a- 
vind ca scop o mai bună cunoaștere 
și o mai corectă aplicare a regle
mentărilor in acest domeniu, a an
trenat. în fazele de masă, peste 2,5 
milioane oameni ai muncii.

Timp de două zile, concurenții vor 
lua parte atit la probe practice pe 
meserii, cit și la proba teoretică con
sacrată cunoașterii și aplicării legis
lației în acest domeniu.

(Agerpres)

A apărut:
„Revista economică"
Nr. 50/16 decembrie 1977

Comitetului districtual Haga al 
P.C.O.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația olandeză a fost întimpinată 
de tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetulpi Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Mihnea Gheorghiu, 
membri ai C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președinte al Consiliului Sani
tar Superior, a subliniat că problema 
ocrotirii sănătății a stat și stă con
tinuu în atenția conducerii de partid 
și de stat. Ministerul Sănătății și 
celelalte ministere și organe centrale 
interesate, organele locale, întregul 
personal sanitar, dispun în prezent de 
orientări clare pentru desfășurarea 
activității complexe de ocrotire a să
nătății, așa cum s-a stabilit recent in 
analizele efectuate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Ple
nara C.C. al P.C.R., Conferința Na
țională a partidului și în indicațiile 
date de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Diferențele încă mari între județe 
Ia principalii indicatori ai stării de 
sănătate scot in evidență rezervele 
importante pentru îmbunătățirea con
tinuă a asistenței medicale a popu
lației, pentru prevenirea îmbolnăviri
lor, precum și pentru recuperarea cit 
mai rapidă a incapacității de muncă.

De o atenție deosebită trebuie să 
se bucure realizarea in condiții cit 
mai bune a obiectivelor aprobate 
prin investiții, măsurile concrete 
pentru perfecționarea continuă a 
ocrotirii sănătății familiei, mamei, 
copilului și tineretului, acțiunile de 
prevenire și combatere a îmbolnăvi
rilor.

în vederea stabilirii orientărilor în 
principalele probleme ale ocrotirii 
sănătății pentru anul următor, ple
nara a aprobat programul de activi
tate al Consiliului Sanitar Superior 
și al Biroului său executiv pentru 
anul 1978.

rea statornică a partidului și statu
lui nostru pentru menținerea sub 
control a prețurilor cu amănuntul și 
a tarifelor, pentru încadrarea aces
tora in limitele prevăzute în planul 
cincinal, ceea ce asigură creșterea 
puterii de cumpărare corespunzător 
majorării veniturilor oamenilor mun
cii.

în același spirit al grijii pentru 
om, pentru familie, concepe partidul 
nostru și rezolvarea problemei locu
ințelor. An de an sînt alocate fon
duri tot mai mari, capabile să satis
facă la un nivel superior — atit ca 
volum, cît și din punct de vedere al 
confortului — cerințele de locuit ale 
oamenilor muncii. în actualul cinci
nal, odată cu suplimentarea numă
rului de apartamente — se vor con
strui în total peste 1 milion de apar
tamente, aproape dublu față de cin
cinalul anterior — se vor materiali
za o serie de măsuri privind crește
rea confortului locuințelor, dezvolta
rea dotărilor edilitare de la orașe și 
sate. Se v.a realiza, totodată, prima 
etapă din prevederile Programului 
național de sistematizare a teritoriu
lui și localităților urbane, un număr 
sporit de comune urmînd să se 
transforme in centre urbane, agri
cole sau agroindustriale.

Cu convingerea fermă că prin spo
rirea neîntreruptă a puterii economi
ce a tării, a avuției naționale asi
gurăm condițiile creșterii nivelului 
nostru de trai, avem cu toții dato
ria de a nu precupeți nici un efort 
pentru a gospodări cu maximum de 
eficientă mijloacele materiale și u-

r. p. chineză Ritmuri înalte 
la „porțile mărilor"

Risipind in noapte jerbe de lumină, 
faruri amplasate în extremitatea su
dică a peninsulei Liaonin vestesc ce
lor de pe mare prezența portului pe
trolier Talien. Amenajat in vecină
tatea orașului portuar care i-a dat 
numele. Talien este cel mai mare si 
cel mai modern port la ape adinei 
din China populară. Cheiul său. ade
vărat pod de otel ce înaintează pe 
o distanță de aproape un kilometru 
și jumătate in apele Mării Galbene, 
poate primi simultan petroliere de 
50 000 și 100 000 tone. Aici, la chei. își 
încheie călătoria petrolul extras în 
exploatarea Tacin. Patru conducte de 
mare capacitate îl aduc de la o dis
tantă de peste o mie de kilometri 
pentru a fi încărcat în calele vapoa
relor. Soluții tehnice originale, puse 
la punct de constructorii chinezi, 
conferă un înalt arad de eficientă o- 
perațiunilor portuare. De îndată ce 
un vapor acostează la dană, o insta
lație automată conectează una din 
conducte la cala vaporului. Din ca
mera de control, operatorul urmăreș
te prin aparate electronice procesul 
de umplere a petrolierului. într-o 
singură oră pot fi încărcate zece mii 
de tone de țiței.

Construcție complexă, portul Talien 
dispune și de alt chei care poete pri
mi simultan 14 remorchere puternice 
sau altfel de nave, precum si de nu
meroase amenajări auxiliare, cum 
sînt : căi ferate și rutiere, instalații 
pentru aprovizionarea cu apă si eva
cuarea reziduurilor, o rețea de teleco
municații. Pentru prevenirea poluă
rii a fost amenajat un bazin de reci
clare a reziduurilor lichide cu un 
volum de 30 000 metri cubi.

După cum menționează presa chi
neză, între ziua începerii lucrărilor de 
construcție și darea în exploatare a 
portului Talien. chemat să joace un 
rol de seamă în dezvoltarea exportu
rilor de hidrocarburi ale Chinei so
cialiste. s-au scurs doar 550 de zile 
de muncă, dar de muncă fără pre
get. Proiectul și execuția, echi
pamentele sale de înaltă tehni
citate sînt rodul activității crea
toare a specialiștilor si muncitorilor 
chinezi, mărturia talentului si inge
niozității lor. La acestea trebuie a- 
dăugat. aportul populației locale, care 
a contribuit din plin la transpunerea 
in viată a proiectului si inaugurarea 
sa cu opt luni mai devreme decît 
se prevăzuse.

Construcția portului petrolier s-a
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„DACIADA44—o competiție pentru toți 

Sportul de masă in atenția organizației de partid
însemnări dintr-o

Prin măsurile luate in ultima pe
rioadă de organul județean de par
tid s-a lărgit caracterul de masă al 
sportului în comunele și satele dol- 
jene, competiția națională „Daciada" 
avînd un larg ecou în toate anotim
purile in rîndurile iubitorilor de 
sport, tineri și virstnici. Astfel, în 
cele 95 de comune ființează 114 a- 
sociații sportive, cu aproape 7 000 
membri și 143 cercuri sportive să
tești. Avind în vedere importanța 
multilaterală a competiției de inte
res republican „Daciada", pornind 
de la cerința creării condițiilor fa
vorabile ca ea să-și realizeze pe de
plin menirea s-a urmărit ca de la o 
perioadă de timp la alta să spo
rească baza materială a sportului 
din județul Dolj : aceasta cuprinde 
in prezent, printre altele, 161 tere
nuri de fotbal, 119 de tenis de cimp, 
131 de handbal, 73 de baschet, piste 
de atletism și bazine de înot. Fap
tul că în acest an peste 17,000 de ce
tățeni din mediul rural au participat 
la acțiunile sportive inscrise pe a- 
genda „Daciadei" reliefează impor
tanța de care se bucură sportul de 
masă în mediul sătesc. Un exemplu 
din multe altele ni-1 oferă comuna 
Afumați, localitate înfloritoare, cu 
oameni harnici și întreprinzători, 
fruntași ai recoltelor bogate, ai ac
țiunilor edilitar-gospodărești, dar și 
ai manifestărilor sportive.

Bunele rezultate și aprecieri de 
care se buctfră in această localitate 
sportul de masă nu sint întîmplă- 
toare, ele sînt in primul rînd rodul 
preocupărilor și atenției ce se acordă 
mișcării sportive de masă de către 
comitetul comunal de partid și con
siliul local pentru educație fizică și 
sport. Dovadă și faptul că zilele tre
cute, comuniștii au analizat într-o 
plenară a comitetului comunal de 
partid modul în care a fost organi
zată activitatea sportivă în cadrul 
„Daciadei", în lumina Programului 
aprobat de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

După cum s-a subliniat în plenară, 
printre factorii care au contribuit la 
obținerea unor succese în acest do
meniu se numără și puternica bază 
materială — cite o bază sportivă în 

mane de care dispune societatea, 
pentru a ridica pe o treaptă cali
tativ superioară întreaga activitate 
economică. Trebuie să înțelegem cu 
toată claritatea că înfăptuirea întoc
mai a prevederilor Programului de 
creștere a nivelului de trai este con
diționată de realizarea in mod e- 
xemplar a planului cincinal, a Pro
gramului suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a țării pină în anul 
1980. Obiectivul primordial al activi
tății oamenilor muncii din toate ra
murile producției materiale, din toa
te unitățile trebuie să-l constituie 
valorificarea cu eficiență maximă a 
resurselor și posibilităților de care 
dispun, pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, ridi
carea hotârîtă a nivelului calitativ al 
produselor, reducerea mai substan
țială a cheltuielilor materiale în ac
tivitatea de producție și in in
vestiții.

Tot ce se făurește in țara noas
tră este destinat omului, satisfacerii 
cerințelor de viață ale celor ce mun
cesc și. de aceea, întreaga noastră 
clasă muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, toți oamenii muncii sint 
chemați să facă totul pentru reali
zarea in întregime a obiectivelor cin
cinalului revoluției științifico.-tehnice, 
ale programului suplimentar, asigu- 
rînd astfel creșterea mai puternică a 
avuției naționale și, pe această bază, 
resursele necesare înfăptuirii inte
grale a programului de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

desfășurat paralel cu efectuarea unor 
lucrări de modernizare in alte por
turi maritime, amplasate de-a lungul 
zonei litorale de 18 000 kilometri a 
Chinei. în perioada 1973—1975. con
structorii chinezi au raportat amena
jarea a 41 de cheiuri in aoe adinei în 
toate cele nouă porturi importante ale 
țării, acestea adăugi ndu-se celor 30 
de obiective similare, realizate în
tre anii 1950—1972. Noile cheiuri 
pot primi nave de peste 10 000 
de tone destinate transportului 
cărbunilor, minereurilor sau altor 
produse, petroliere de 25 000—100 000 
tone, vase adaptate transportului 
conteinerizat și altele specializate in 
transportul fierului si otelului, con
struite pentru prima oară în China. 
Trebuie adăugat că în ultimii ani 
s-au extins lucrările de automatizare, 
care au accelerat operațiunile de în
cărcare și descărcare a mărfurilor.

Portul Ciuhuantao. profilat în tre-, 
cut pe cărbuni, primește si expediază 
acum petrol brut, precum si diferite 
mărfuri. La Sinkiang (noul port din 
Țiențin) au fost amenajate, pe un 
fund de mare milos. 13 dane în ape 
adînci. inclusiv pentru transportul 
maritim conteinerizat. La Șanhai. cel 
mai mare port de comerț internatio
nal din tara prietenă, au fost amena
jate sau extinse, numai în cei trei 
ani. 16 cheiuri în ape adînci. instalate 
echipamente pentru încărcarea și des
cărcarea cerealelor și cărbunilor. O- 
perațiunile portuare se execută acum 
de cinci ori mai rapid decât în tre
cut.

Instalații auxiliare — căi ferate si 
șosele, antrepozite si platforme de de
pozitare. docuri pentru repararea na
velor. rețele de aprovizionare cu apă 
si electricitate, de telecomunicații si 
semnalizare, birouri administrative, 
cluburi, locuințe, spitale, scoli si ma
gazine completează zestrea tuturor 
marilor porturi ale Chinei.

Porturile, cu trepidanta lor activi
tate. etalind pe rampele de expediție 
nenumărate bogății, oglindesc semni
ficativ capacitatea de valorificare a 
resurselor materiale și umane ale unei 
țări, hărnicia locuitorilor ei. Trezite 
la o nouă viată. în anii rodnici ai 
construcției socialiste, porturile Chi
nei populare atestă avîntul economiei, 
amplificarea comerțului său exterior, 
participarea tot mai activă a acestei 
țări la schimburile internaționale de 
valori materiale.

Gabriela BONDOC

comună doljeană
fiecare din cele trei localități compo
nente, Afumați, Boureni și Covei, 
•realizate prin entuziasmul și străda
nia locuitorilor acestei comune. La 
școala din Afumați, bunăoară, au 

• fost amenajate, cu fonduri și forță 
de muncă locale, terenuri de hand
bal, volei, baschet, minifotbal, tenis 
de cimp, pistă aplicativă și un bazin 
de inot. De altfel, în această comună, 
cu nici 5 000 de locuitori, ființează nu 
mai puțin de șase asociații sportive 
— trei sătești și trei școlare — intre 
care se desfășoară o disputată între
cere din care vor avea de cîștigat 
toți cei peste 1 000 de membri ai a- 
sociațiilor. In altă ordine de idei, ple
nara comitetului comunal de partid a 
reliefat faptul că factorii responsabili 
locali au știut să valorifice o veche și 
recunoscută tradiție a jocului de oină 
ce se practică aici de aproape un 
secol și care se perpetuează din tată 
in fiu ; jocul de oină este practicat 
în prezent cu ardoare de tineri și 
virstnici. La două din cele șase e- 
chipe de oină cîte activează in co
mună, joacă și Roșea Adrian, îm
preună cu fiul său Marius, precum 
și Belu Florea, cu fiul său Cristian 
și nepotul său Tudorel. De mențio
nat că oiniștii din comuna Afumați 
au ciștigat aproape toate întrecerile 
pe județ, ca și locuri fruntașe pe 
țară.

Succesele sportive de la Afumați 
reliefează meritul consiliului comunal 
de educație fizică și sport, al unor 
pasionați animatori sportivi, printre 
care Ilie Micu, Aurel Militaru, Ma
rin Fojică, Ion Laurean, Aurică 
Preoteasa, Constantin Preda, Dumi
tru Dinu și Ion Dobre, care s-au 
străduit și au reușit să dinamizeze 
activitatea sportivă de masă din co
mună. De fapt, modul responsabil 
în care au fost abordate problemele 
in plenară, poziția critică și autocri
tică a participanților, atitudinea de 
respingere a automulțumirii și a ideii 
„de a lăsa lucrurile să meargă de 
la sine" reflectă, fără îndoială, cum 
gîndesc despre sport comuniștii din 
comună. S-a arătat, de pildă, necesi
tatea unei diversificări a acțiunilor 
sportive, o legare mai strinsă a a- 
cestora de viața culturală a satelor, 
astfel incit, în zilele de sărbătoare, 
la locurile unde se desfășoară acțiu
nile cultural-artistice să se organi
zeze obligatoriu și activități sporti
ve. „Duminicile cultural-sportive" în 
comuna Afumați s-au dovedit a fi 
deosebit de atractive, dar sînt... cam 
rare, numai două într-un an. 
Unii vorbitori s-au referit și la 
faptul că, deși comuna dispu
ne de baze sportive bine îngri
jite, cea din Boureni face excepție, 
nu' este întreținută și folosită cores
punzător. S-a mai criticat faptul că 
la „Crosul tineretului", bunăoară, 
n-au fost angrenați toți tinerii din 
comună și că atletismului nu i se 
acordă atenție pe măsura posibilită
ților locale. Vorbitorii au propus să 
se organizeze chiar din această lu
nă, in cadrul ediției de iarnă a „Da
ciadei", cel puțin trei competiții 
sportive, cum ar fi „Căluțul de fil
deș" la șah, „Cupa 30 Decembrie" 
la săniuțe, trîntă și tenis de masă, 
„Crosul Anului Nou" Aceste iniția
tive, precum și altele s-au consti
tuit într-un program de acțiune me
nit să fructifice mai bine cadrul 
prielnic al „Daciadei" in această co
mună cu bune rezultate în sport.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteli"

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 16 DECEMBRIE 1977

Extragerea I : 79 33 37 34 6 75 
61 39 31

Extragerea Il-a : 53 56 55 88 35 8
2 49 73
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ADUNAREA GENERALA A ONU. A ADOPTAT 
O IMPORTANTĂ REZOLUȚIE l ____ J

IN FAVOAREA DEZVOLTĂRII COOPERĂRII 
ECONOMICE INTERNATIONALE

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat in unanimitate o importantă rezoluție privind dezvoltarea 
și cooperarea economică internațională, inițiată de țările' în curs de 
dezvoltare membre ale Grupului „Celor 77", inclusiv de România.

Evidențiind faptul că „negocierile 
desfășurate pînă în prezent pentru 
instaurarea noii ordini economice' nu 
au dat decît rezultate limitate", re
zoluția subliniază necesitatea unor 
noi eforturi susținute, în special din 
partea țărilor dezvoltate, pentru re
ducerea dezechilibrului actual.

Rezoluția afirmă că „toate negocie
rile de natură globală cu privire la 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale trebuie să se desfășoare 
în cadrul sistemului Națiunilor Uni
te". Este o nouă recunoaștere a ro
lului fundamental care revine Orga
nizației Națiunilor Unite în exami
narea și soluționarea problemelor 
majore ale omenirii. Rezoluția preve
de crearea unui comitet plenar al 
Adunării Generale, care va fi însăr
cinat cu urmărirea și supravegherea 
negocierilor privind edificarea noii 
ordini care au Ioc în diverse foruri 
din sistemul O.N.U.

Rezultatele activității comitetului 
și, în general, progresele realizate 
în instaurarea noii ordini economice 
internaționale vor fi examinate in 
cadrul unei sesiuni speciale la nivel 
Înalt a Adunării Generale a O.N.U., 
care va avea loc în 1980. în lumina 
acestei evaluări, sesiunea din 1980 va 
adopta măsurile ce se impun pentru 
promovarea progresului țărilor în 
curs de dezvoltare și a cooperării 
economice internaționale.

Acționînd în conformitate cu pozi
ția de principiu a României în fa
voarea dezvoltării unei largi coope
rări economice între toate statele 
lumii, delegația țării noastre a par
ticipat activ la elaborarea și nego
cierea rezoluției, Ia adoptarea ei una
nimă de către Adunarea Generală. 
Rezoluția conține mai multe idei și 
propuneri concrete ale țării noastre.

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Asigurarea accesului la realizările 
științei și tehnologiei contemporane — 

factor determinant al accelerării 
progresului popoarelor

BELGRAD 16. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în organul de 
lucru privind cooperarea economică, 
discuțiile s-au concentrat asupra 
unor propuneri de cooperare de in
teres major prezentate de mal multe 
delegații, printre care și delegația 
română.

în contextul examinării propuneri
lor privind cooperarea în domeniul 
științei și tehnicii, reprezentantul 
român a reafirmat ideile de bază din 
propunerea țării noastre privind 
asigurarea accesului tuturor țărilor 
la realizările științei și tehnologiei 
contemporane, precum și asigurarea 
transferului de informații tehnice și 
științifice, probleme care capătă o 
importanță tot mai mare în ansam
blul relațiilor economice și tehnice 
dintre state și care au un rol deter
minant în accelerarea procesului de 
dezvoltare economică a tuturor țări
lor. S-a subliniat că dispozițiile Ac
tului final, referitoare la cooperarea 
tehnico-științifică, își vor dovedi uti
litatea numai în măsura in care ță
rile participante vor iniția și realiza 
constant proiecte concrete dc coope
rare în cît mai multe domenii, atît 
pe plan bilateral, cît și multilateral.

în acest context, mai multe delega
ții s-au pronunțat în favoarea idei
lor de bază conținute în propunerea 
țării noastre referitoare la dezvol
tarea cooperării în domeniul agricul
turii, apreciind utilitatea prevederilor 
acestei propuneri privind lărgirea 
cooperării în scopul conservării și 
folosirii optime a resurselor de apă,

prevenirii efectelor negative ale 
excesului sau deficitului de precipi
tații, intensificarea cooperării între 
centrele naționale sau institutele 
similare de cercetare în domeniul 
agriculturii. S-au făcut, de asemenea, 
aprecieri pozitive în legătură cu 
ideea din document referitoare la 
crearea de centre europene sau sub- 
regionale de cooperare în domeniul 
cercetării agricole.

Cu prilejul discuțiilor s-au mai 
degajat o serie de idei utile în ve
derea dezvoltării cooperării în dome
niul energiei și cooperării industriale, 
pornind de la propuneri prezentate 
anterior de delegațiile Austriei, Uni
unii Sovietice și Iugoslaviei.

O altă temă care a făcut obiectul 
unor discuții constructive și în le
gătură cu care s-a desprins un 
acord de principiu privește statutul 
și condițiile de muncă ale muncitori
lor migranți. în acest sens, a fost 
prezentată o propunere, ca document 
de lucru, de către delegațiile Greciei, 
Italiei, Portugaliei, Spaniei, Turciei 
și Iugoslaviei. Din discuții a rezultat 
că țările de origine și țările care 
primesc muncitori migranți trebuie 
să-și intensifice eforturile și contac
tele în vederea găsirii de soluții co
mune pentru problemele urgente 
existente în legătură cu activitatea 
muncitorilor migranți. Din discuții a 
rezultat, de asemenea, că este nece
sar să se acorde o atenție deosebită 
problemelor privind promovarea 
drepturilor economice, sociale și 
umanitare ale muncitorilor migranți.

„Consolidarea securității europene necesită 
eforturi concrete din partea tuturor statelor"

BELGRAD 16 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că, într-un 
interviu acordat televiziunii finlande
ze, Veselin Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., a arătat că Iugoslavia de
pune eforturi maxime pentru ca reu
niunea de la Belgrad să-și îndepli
nească cu succes sarcinile. „Țara 
noastră, a spuă el, se pronunță .pen
tru continuitatea reală a Conferinței

pentru securitate și cooperare in 
Europa, care nu înseamnă sfîrșltul, 
ci abia începutul unui proces pozitiv, 
în acest context, sînt necesare răs
punderi și eforturi concrete din 
partea tuturor țărilor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, deoarece 
consolidarea securității, extinderea 
colaborării și depășirea divizării in 
blocuri constituie probleme ale tutu
ror popoarelor și statelor".

Dezbaterile continuă -
PE MARGINEA RECENTEI REUNIUNI LA NIVEL

♦

în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului se arată că unul din fenomenele caracteristice 
lumii contemporane este ascuțirea contradicțiilor dintre diferite state și 
grupări de state, intensificate de criza economică, de problemele ener
getice, ale materiilor prime și valutar-financiare, care contribuie la per
sistența acesteia. Este o realitate confirmată de numeroase evenimente 
ce au avut loc în ultima vreme, inclusiv de recenta reuniune de la Bru
xelles a Consiliului Comunității Economice Europene (C.E.E.), la care 
au participat șefii de stat sau de guvern ai „celor nouă" din Piața co
mună. Pe agenda conferinței s-au aflat tocmai „marile dosare econo
mice și financiare", ce confruntă pe „cei nouă", adică acutele probleme 
legate de recesiune, șomaj, inflație și dezechilibrele în balanțele comer
ciale și de plăți.

Astfel, una din problemele centrale 
abordate s-a referit la mult contro
versata uniune economică și mone
tară în perimetrul Pieței comune. 
Dar, încă de la începutul dezbateri
lor, a reieșit că ar fi foarte greu, 
dacă nu imposibil, să se avanseze 
pe calea acestei uniuni în actuala 
„stare de criză", ce domnește in 
C.E.E. și a contradicțiilor pe care ea 
le-a ascuțit.

Potrivit unui raport publicat în a- 
junul reuniunii de Comisia Pieței co
mune. „cei nouă" vor realiza în 1977 
un ritm mediu de creștere a produ
sului național brut de numai 2,5 la 
sută, față de 5—5,5 la sută cît se an
ticipa la începutul anului. Scăderea 
producției a sporit numărul șomeri
lor la peste 6 milioane (cu un mi
lion mai mult decît în 1976), din care 
40 la sută sint tineri sub 25 de ani. 
Paralel cu creșterea șomajului, rata 
medie anuală a inflației se menține 
Ia un nivel relativ ridicat, de 10 Ia 
sută cu 2,6 la sută peste aceea în
registrată pe ansamblul țărilor capi
taliste industriale.

în același timp, controversele co
merciale și monetare afectează se
rios mecanismul C.E.E. Scăderea 
cursului dolarului la bursele de 
schimb a creat noi perturbații în sis
temul monetar vest-european, care, 
așa cum s-a relevat în cursul re
centelor dezbateri de la Bruxelles, „a 
fost redus la expresia sa cea mai 
simplă". Totodată, devalorizarea do
larului conferă, potrivit specialiștilor 
Comisiei C.E.E., importante atuuri 
comerciale industriei americane în 
competiția cu țările vest-europene, 
determinind reducerea artificială a 
prețurilor la produsele fabricate în

S.U.A. pe piața mondială. Drept ur
mare, în 1977 „cei nouă" vor înre
gistra un dezechilibru comercial în

PORTUGALIA

Întrevederi ale delegației Frontului
SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

și-a Încheiat lucrările

Unității Socialiste
LISABONA 16 (Agerpres). — To

varășul Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, viceprim-ministru al 
guvernului, membru al Consiliu
lui Național al Frontului Unită
ții Socialiste, care se află în Por
tugalia. în fruntea unei delegații a 
F.U.S., la invitația Consiliului Revo
luției, a avut o întîlnire cu Alvaro 
Cunhal, secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a întregii conduceri a Partidu
lui Comunist Român a fost trans
mis tovarășului Alvaro Cunhal, 
Partidului Comunist Portughez un 
mesaj de salut și cele mai bune urări 
de succese.

Mulțumind, tovarășul Alvaro 
Cunhal a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tuturor tovarăși
lor din conducerea Partidului Comu
nist Român salutul său cordial și 
urări de noi succese în activitatea de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Totodată, s-a efectuat o informare 
reciprocă asupra activității celor

două partide. în cursul convorbirii, 
s-a exprimat hotârîrea celor două 
partide de a-și dezvolta și lărgi rela
țiile de colaborare bilaterale și 
de a contribui la adîncirea și in
tensificarea raporturilor și cooperă
rii dintre România și Portugalia în 
toate domeniile de activitate, in in
teresul reciproc, al cauzei păcii, 
securității și democrației în lume. A 
avut loc, totodată, un schimb de pă
reri asupra unor probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

"Delegația F.U.S. a făcut o vizită 
la Adunarea Republicii, unde a fost 
primită de Antonio Duarte Amaut, 
președintele în exercițiu al parla
mentului portughez. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cordială, e- 
vidențiindu-se bunele raporturi între 
cele două țări și hotărîrea Adunării 
Republicii și a Marii Adunări Na
ționale de a contribui la dezvoltarea 
acestor relații de prietenie și colabo
rare.

La întrevederi și vizite a fost pre
zent Marin Iliescu, ambasadorul ro
mân în Pqrtugalia.

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Moscova, la 
Palatul Mare al Kremlinului, au luat 
sfirșit lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Pe ordinea de zi au figurat 
examinarea și aprobarea planului de 
dezvoltare economico-socială și a bu
getului de stat ale U.R.S.S. pe anul 
1978. Potrivit prevederilor planului 
aprobat, venitul național al U.R.S.S.

urmează să crească în anul 1978 cu 4 
la sută comparativ cu anul 1977, iar 
?roducția industrială — cu 4,5 la sută.

n bugetul de stat adoptat de sesiune 
se prevede, la venituri, suma totală 
de 246 365 456 000 ruble, iar la chel
tuieli — 246 134 956 000 ruble.

La sesiune au fost aleși Tribunalul 
Suprem al U.R.S.S., in noua compo
nență, precum și noi membri ai Pre
zidiului Sovietului Suprem.

Contacte între P.C.U.S. și P.S.M.S.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — în co

municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei efectuate în 
U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S., 
a delegației Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol, condusă de primul 
secretar al partidului, Felipe Gon
zalez. se arată că porțile și-au expri
mat ‘dorința de a dezvolta relațiile 
dintre P.C.U.S. și P.S.M.S. Pro- 
cedind la un schimb de opinii 
cu privire la situația din mișcarea 
muncitorească internațională, părțile 
au relevat marea însemnătate a dez

voltării legăturilor dintre organiza
țiile progresiste, în pofida deosebiri
lor în concepțiile ideologice și în 
sfera tradițiilor. Cele două partide 
s-au pronunțat pentru colaborarea 
reciproc avantajoasă între state în 
condițiile respectării depline a inde
pendenței naționale, integrității teri
toriale și suveranității, au reafirmat 
pozițiile lor în ce privește necesita
tea înlăturării divizării lumii contem
porane in blocuri militare și politice 
opuse.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Vi

neri, la Varșovia s-au deschis lucră
rile sesiunii Seimului R. P. Po
lone. Pe ordinea de zi figu
rează informarea ministrului aface

rilor externe al R.P. Polone cu pri
vire la unele probleme ale politicii 
externe a țării, aprobarea proiectului 
planului economiei naționale și a 
bugetului de stat pe anul 1978.

DE PRETUTINDENI
• POATE OMUL 

TRĂI 200 DE ANI ? *-
ceastă întrebare, biofizicianul 
prof. Bemett Rosenberg răspun
de afirmativ. El consideră că 
procesul imbătrînirii și al mor- 
ții este in legătură cu tempe
ratura corpului uman, reglată 
după cum se știe de acea por
țiune a creierului denumită hi- 
potalamus, grație căreia corpul 
omenesc își menține tempera
tura constantă de 37 de grade. 
Procesul îmbătrînirii ar putea 
fi încetinit, potrivit lui Rosen
berg, prin scăderea temperatu
rii corpului, cu ajutorul injec
tării de ioni de calciu în hipo- 
tatlamus. în acest scop a și fost 
pus la punct un preparat expe
rimentat cu succes pe maimuțe. 
Scăderea cu numai două grade 
a temperaturii corpului ar fi 
suficientă pentru ca viața omu
lui să poată fi prelungită pînă 
la 200 de ani. în cazul în care 
temperatura corpului ar pu i 
fi redusă la 33 de grade, om 
ar putea atinge virsta matusa • 
lemică de 700 de ani ! Rosen
berg recunoaște însă că, deo
camdată, această posibilitate 
ține de domeniul speculației 
pure.

ROMA

Inaugurarea
Săptămînii
românești

Larg iiiteres pentru realizările 
poporului nostru

ROMA 16 (Agerpres). — La Cen
trul studențesc și de tineret din 
Roma a avut loc festivitatea de des
chidere a suitei de manifestări din 
cadrul săptămînii consacrate Româ
niei.

Cu acest prilej a fost inaugurată o 
expoziție de carte politică românească 
tipărită în limba italiană, la loc de 
frunte fiind prezentate volumele 
„Scrieri alese" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ajunse la al șap
telea volum. Sînt expuse, de aseme
nea, lucrări consacrate istoriei po
porului român.

Au fost deschise, totodată, o expo
ziție de artizanat și o alta, dedicată 
turismului.

Președintele centrului, dr. Luigi 
Vedovato, a relevat evoluția favora
bilă a raporturilor româno-italiene, 
calda simpatie cu care opinia publi
că italiană urmărește succesele po
porului român, politica externă, atit 
de apreciată pe plan internațional, 
promovată de România sub conduce
rea președintelui Nicolae Ceaușescu. 
A luat cuvîntul, de asemenea, amba
sadorul țării noastre. Ion Mărgineanu.

în încheierea manifestării au fost 
prezentate filme documentare româ
nești.

agențiile de presă
Bruxelles: inaugurarea 

societății „Dacia Motor 
Company". In caPitala Belgiei a 
avut loc inaugurarea activității so
cietății „Dacia Motor Company", care 
se ocupă cu vînzarea autoturisme
lor „Dacia 1 300“ în Belgia și Luxem
burg. Directorul societății,! Edmond 
Verniers, a prezentat performanțele 
tehnice ale autoturismului româ
nesc. El a anunțat că „Dacia 1 300" 
va fi expusă la „Salonul internațio
nal al automobilului" de la Bruxelles, 
care va avea loc în luna ianuarie 
1978.

Cooperarea andină. Intr 0 
declarație făcută la Caracas, cu pri
lejul prezenței sale la lucrările Co- v 
misiei Pactului Andin, secretarul 
executiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină
(C.E.P.A.L.), Enrique Iglesias, a su
bliniat eforturile pe care le fac sta
tele andine în vederea intensificării 
programelor lor de cooperare econo
mică. El a arătat că programul andin 
de cooperare în domeniul industriei 
construcțiilor de mașini reflectă con
vingerea acestor țări de a păși ferm 
pe calea dezvoltării economice inde
pendente.

Platforma electorală a 
U.D.E.L. Uniunea Democratică de 
Eliberare (U.D.E.L.) din Nicaragua —

Experimente medicale în Cosmos
MOSCOVA 16 (Ager

pres). — Locul principal 
in activitatea echipaju
lui stației științifice or
bitale „Saliut-6“ l-a 
constituit, la 16 decem
brie, efectuarea unor 
experimente medicale.

In primul rind se are 
in vedere realizarea 
unor observații com
plexe cu solicitări fizi
ce dozate cu ajutorul 
bicicletei ergometrice. 
Această experiență se 
înfăptuiește in vederea 
definirii și pronostică

rii stării și capacității 
Sistemului cardiovascu
lar al cosmonauților.

Un al doilea experi
ment constă in investi
garea electrocardiogra- 
fică a membrilor echi
pajului. Observațiile cli
nice se efectuează cu 
ajutorul aparatelor mul
tifuncționale „Polinom- 
2M“.

In program au fost 
incluse, de asemenea, 
studierea modului de 
redistribuire a singelui

și urmărirea stării gru
pelor de mușchi care 
suferă solicitări nesem
nificative in condițiile 
zborului cosmic.

Potrivit datelor obți
nute în urma controlu
lui medical și din ra
poartele cosmonauților 
rezultă că perioada de 
adaptare la condițiile 
imponderabilității prac
tic s-a încheiat. Starea 
sănătății lui Iuri Roma
nenko și Gheorghi Gre- 
ciko este bună.

coaliție a forțelor progresiste, din 
care fac parte Partidul Socialist, 
Partidul Social-Creștin, Acțiunea Na
țională Conservatoare, Centrala oa
menilor muncii din Nicaragua și Con
federația Generală a Muncii — a 
ales în funcția! de președinte pe Ra
fael Kordova Rivas. Platforma coa
liției prevede adoptarea de măsuri 
pentru ameliorarea condițiilor de 
muncă și viață ale maselor largi 
populare, decretarea unei amnistii 
politice generale în perspectiva ale
gerilor prezidențiale din februarie, a- 
cordarea de libertăți democratice și 
asigurarea condițiilor pentru desfă
șurarea unei activități normale de 
către toate forțele politice din țară, 
în Nicaragua au dreptul să participe 
la alegeri doar Partidul Liberal Na
ționalist — de guvernămint — și 
Partidul Conservator — opoziția ofi
cial acceptată.

Convorbiri chino-pakista- 
H6Z6. Den Smo-Pin, vicepremier al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, a avut, vineri, 
convorbiri cu generalul Mohammad 
Ziaul Haq, administratorul-șef al 
legii marțiale, șef al Guvernului Re
publicii Islamice Pakistan, aflat în 
vizită la Pekin — transmite agenția 
China Nouă.

Plenara C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba,care 
a avut loc la Havana, a examinat 
proiectul de document privind dez
voltarea economică și socială a țării 
în 1978 și proiectul bugetului națio
nal pentru anul viitor. Plenara a 
ales pe Raul Valdes Vivo ca mem
bru al Secretariatului C.C. al parti
dului.

In Olanda a fost format 
un nou cabinet de coaliție. 
După 204 zile de criză guvernamen
tală, joi seara, Andreas Van Agt, 
fost ministru al justiției în prece
dentul guvern, a anunțat formarea 
unui nou cabinet de coaliție. Este 
vorba de un guvern de coaliție de 
centru-dreapta, format din reprezen
tanții a două partide : creștin-demo- 
crat și liberal.

Accident naval.Două petr°-
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transmit:
Consultări în problemele 

Orientului Mijlociu, președin
tele Statelor Unite, Jimmy Car
ter, l-a primit, vineri, la Casa 
Albă, pe primul ministru al Israelu
lui, Menahem Begin, aflat in vizită 
la Washington. Concomitent, la Casa 
Albă au avut loc discuții la nivel de 
experți ai celor două țâri, în cadrul 
cărora problemele Orientului Mijlo
ciu au ocupat un loc central.

O REALITATE 
DRAMATICA 

800 milioane 
anaifabeți în lume

O informare dată publicității 
de Organizația Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și cul
tură (UNESCO) atestă că in 
lume există actualmente aproxi
mativ 800 milioane anaifabeți. 
Se precizează că 60 la sută sînt 
femei. UNESCO apreciază că, in 
1985, vor exista în lume 134 
milioane copii între 7 și 11 ani 
care nu vor beneficia de instruc
țiune școlară, dintre care 90 mi
lioane în Asia, 35 milioane în 
Africa și 9 milioane în America 
Latină, adică în zonele cele mai 
afectate de subdezvoltare.

contradicțiile
ÎNALT a „CELOR NOUĂ"

factori care duc la restrîngerea pie
ței mondiale, a sferei colaborării e- 
conomice internaționale.

Criza economică din 1974—1975, ca 
și efectele sale ulterioare, au adîn- 
cit nu numai contradicțiile dintre 
Piața comună și principalii săi parte
neri comerciali (S.U.A. și Japonia), 
dar și pe acelea din interiorul C.E.E.

O serie de interese divergente o- 
pun in prezent pe „cei nouă" și ele 
constituie, în fapt, cele mai puterni
ce obstacole în calea realizării pro
iectatei uniuni economice și moneta
re. Asemenea deosebiri decurg, între 
altele, din faptul că este vorba de țări 
cu ritmuri de creștere economică și a

• Datele oficiale ilustrează persistenta fenomenelor de criză 
în țările Pieței comune : numărul șomerilor depășește 6 milioane, 
rata inflației se menține la 10 la sută, ritmul mediu descreștere 
a produsului național brut reprezintă doar jumătate față de cel 
scontat • Dezechilibre comerciale de ordinul miliardelor • 
Cursa înarmărilor, factor de agravare a situației • Drumul spre 
ieșirea din criză duce printr-o largă colaborare economică 

internațională, egală în drepturi

relațiile cu Statele Unite (de 3—3,5 
miliarde de dolari), dar și mai pu
ternic va fi acela din raporturile e- 
conomice cu Japonia (circa 5 mi
liarde).

Desigur, la agravarea acestor fe
nomene negative contribuie, într-o 
măsură însemnată, intensificarea 
cursei înarmărilor, pentru care se 
cheltuiesc numai în acest an aproa
pe 400 miliarde de dolari. Aceasta 
constituie o grea povară pentru toa
te popoarele lumii, un obstacol imens 
în calea normalizării vieții interna
ționale, a depășirii crizei și instabi
lității economice, deoarece uriașele 
cheltuieli militare creează distorsiuni 
in dezvoltarea economică și socială, 
alimentează inflația și dezechilibrele 
în balanțele de plăți, determină o 
gestiune nerațională a resurselor ma
teriale și umane. Totodată, fenome
nele de criză sînt accentuate de per
sistența fenomenului subdezvoltării și 
adincirea decalajelor dintre state,

prețurilor atît de diferite. Dacă în 
Italia și Irlanda procentul de creștere 
a producției este de 4—5 la sută pe 
an, în Marea Britanie el este nul, iar 
în Luxemburg — de minus unu la 
sută. în ce privește rata anuală a in
flației, ea este de 15—20 la sută în 
Italia și Marea Britanie și de numai 
3,8 la sută în R.F.G. Iată ce avea in 
vedere cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, atunci cînd declara că deo
camdată nu sînt reunite condițiile ne
cesare adoptării planului de relansa
re a uniunii economice și monetare, 
propus de Comisia C.E.E.

De altfel, așa cum relatează A.F.P., 
Consiliul „celor nouă" s-a transfor
mat într-un fel de „han spaniol", în 
care fiecard și-a expus preocupări
le, mai mult sau mai puțin diferi
te de ale celorlalți parteneri, dar a- 
proape în exclusivitate de ordin e- 
conomic. Firește, disensiunile dintre 
„cei nouă" capătă un caracter tot mai 
acut pe măsură ce diferite state în

se mențin
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liere sub pavilion liberian cu un to
naj de 330 000 fiecare s-au cioc
nit vineri în largul coastelor Afri
cii de Sud. în urma ciocnirii, la bor
dul celor două nave a izbucnit un 
puternic incendiu.

Adunarea Populară Su
premă a R.P.D. Coreene,în* 
trunită joi, la Phenian, în prima se
siune a noii sale legislaturi, a apro
bat componență noului Consiliu Ad
ministrativ pe care îl conduce pre
mierul Ri Djong Ok.

Act terorist comis de 
„E.0.K.A.-B". Achille Kyprlanou, 
fiul președintelui Republicii Cipru, a 
fost răpit de membri ai organizației 
clandestine „E.O.K.A.-B". Răpitorii 
cer eliberarea tuturor deținuților a- 
parținînd acestei organizații, care 
s-a făcut vinovată de lovitura de 
stat eșuată de la 15 iulie 1974, îm
potriva fostului președinte Makarios. 
Răpirea fiului președintelui Ciprului 
a fost condamnată de toate partide
le politice din insulă, de arhiepisco
pul Ciprului, Chrysostomos, precum 
și de primul ministru al Greciei, C. 
Karamanlis.

• INIMĂ ARTIFICIA
LĂ. Pentru prima dată în lume, 
o inimă artificială a salvat via
ta unei paciente — afirmă a- 
genția France Presse, citind ca
zul unei bolnave operate la Zu
rich. Inima artificială a înlo
cuit timp de două zile cele dquă 
ventricule ale inimii unei femei, 
victimă a unei crize cardiace 
postoperatorii. Cordul pacien
tei și-a reluat apoi funcțiile. 
Bolnava, a cărei identitate nu 
a fost făcută cunoscută presei, 
a părăsit spitalul, starea sănă
tății ei fiind satisfăcătoare.

• COPIII Șl VIZIO
NAREA ÎN EXCES A 
PROGRAMELOR TV. ° 
anchetă realizată în Anglia și 
Țara Galilor relevă că școlarii 
între 10 și 14 ani petrec în fața 
televizoarelor în medie două 
ore și jumătate in fiecare seară. 
Din această cauză, copiii și-au 
redus și orele de somn. Anche
ta relevă, totodată, că aproxi
mativ 40 la sută din băieții și 
o treime din fetele în virstă de 
14 ani practic nu citesc litera
tură datorită acaparării timpu
lui lor liber de către televi
ziune.

• ROBOT BUN LA 
TOATE. Deschide ușa la ape
lul soneriei, servește la masă, 
ridică corespondența de la cutia 
de scrisori, duce resturile me
najere la lada de gunoi. Toate 
aceste operațiuni le efectuează 
Arok, un robot care este capabil 
să întrețină în plus mici... con
versații cti angajații de la sa
lubritate sau cu factorul poștal. 
Robotul teleghidat — cu o înălți
me de 1,93 m, și o greutate de 
125 de kg., construit de un ce
tățean din Illinois — are înfă
țișarea unui astronaut. El func
ționează pe bază de baterii, se 
deplasează pe rulmenți, iar 
„îmbrăcămintea" este confec
ționată din aluminiu.

• FIDELITATE CANI
NĂ. Pînă in prezent, nimeni 
nu s-a gîndit probabil să stabi
lească un clasament al fidelită
ții canine, dar, intr-un asemenea 
caz, un setter irlandez din El
gin (Illinois) ar fi cu siguranță 
un concurent serios. El a reușit 
să-și găsească stăpînul după ce 
a străbătut peste o mie de ki
lometri, într-un interval de șase 
luni. Pierdut în cursul verii, în 
urma unui accident de automo
bil petrecut în apropiere de )'•' 
calitatea Lincoln, setterul a • 
juns la stăpînul său în noiem
brie.

® SPORTUL BOGĂ
TAȘILOR. în actualul sezon

cearcă să-și promoveze propriile in
terese în dauna partenerilor lor co
munitari, sau să dobîndească un cu- 
vînt hotăritor în afacerile Pieței co
mune. în fapt, nu de puține ori s-a 
întimplat ca unul sau altul din mem
brii C.E.E. să facă, notă discordantă 
față d.e unele hotărîri, considerînd că 
acestea lezează suveranitatea lor na
țională. Cu alte cuvinte, interesele 
unor state se ciocnesc adesea de in
teresele altor state care tind să 
aibă o poziție privilegiată in Piața 
comună.

Totuși, „cei nouă" nu s-au întors 
chiar cu mina goală de la Bruxel
les. După declarațiile premierului 
belgian Leo Tindemans, care este și 
președintele în exercițiu al Consiliu
lui C.E.E., „cei nouă" au reușit să 
deblocheze unele dosare cum sint cele 
privind reorganizarea fondului regio
nal vest-european și lansarea unui 
împrumut în cadrul C.E.E. destinat 
să sprijine industriile în criză, ca și 
țările membre care întîmpină dificul
tăți in echilibrarea balanțelor lor co
merciale și de plăți. Presa vest-eu- 
ropeană apreciază însă că aceste mă
suri sint menite să aibă „efecte li
mitate" în condițiile în care, după 
cum scrie „Le Monde", există per
spective ca actualul nivel al șoma
jului — peste 6 milioane — să ajungă 
în 1985 la 9 milioane.

Apare deci tot mai evidentă nece
sitatea de a se acționa pentru solu
ționarea problemelor ce confruntă pe 
„cei nouă" — in general ansamblul 
problemelor economice mondiale — 
nu pe calea intensificării exploatării 
maselor populare, ci printr-o politică 
economică mal rațională, care să de
termine suportarea „notei de plată", 
în primul rind de către clasele avute, 
care beneficiază cel mai mult de pe 
urma crizei economice. Totodată, ie
șirea din criză trebuie căutată nu în 
dauna țărilor rămase în urmă, ci în 
sprijinirea lor, printr-o largă colabo
rare internațională, egală în drep
turi și liberă de orice fel de restric
ții și discriminări, aceasta fiind în 
interesul tuturor statelor, inclusiv al 
eelor dezvoltate din punct de vedere 
economic, al păcii și progresului în 
lume.

Gh. CERCELESCU
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Noile Hebride, dincolo 
de aureola exotismului

Pierdute in imensi
tatea oceanului, insu
lele arhipelagului Noi
le Hebride — „Ultimul 
paradis al Pacificu
lui", cum sint denumi
te in prospectele tu
ristice — erau consi
derate pină acum cițiva 
ani' ca teritorii coloni
ale din cele mai liniș
tite, la „adăpost" de 
suflul atotcuprinzător 
al mișcării de elibe
rare națională. Colonii 
(4 000 de francezi și 
2 000 de britanici) iși 
continuau partidele de 
golf și conduceau ne
tulburați treburile ad
ministrative și econo
mice ale celor 72 de 
Insule ale arhipelagu
lui locuite de 87 000 
de melanezieni, care 
păreau resemnați față 
de dominația străină. 
Dar aparențele au fost 
și de data aceasta 
înșelătoare. Recent, 
in Port-Vila, capitala 
arhipelagului, au avut 
loc puternice manifes
tații ale populației in 
semn de protest împo
triva procesului prea 
lent de decolonizare.

Istoria acestor insu
le a cunoscut, de fapt, 
multe momente de 
zbucium. Noile Hebri
de au fost descoperite 
țn anul 1606 de navi
gatorul portughez
Queiroz. In cea de-a 
doua jumătate a seco
lului trecut, locul ex

ploratorilor a fost luat 
de grupurile de aven
turieri, promotori ai 
negoțului de sclavi, 
căruia i s-a pus capăt 
de abia in 1906 prin
tr-o convenție semna
tă la Londra de către 
guvernele englez și 
francez. în 1944, insu
lele — a căror econo
mie se bazează in spe
cial pe agricultură, 
subsolul conținind insă 
bogate rezerve de 
mangan — au primit 
statutul de condomi- 
nion franco-britanic, 
administrat in comun 
de cele două țări in
tr-o formulă juridică 
neobișnuită. Cele mai 
multe dintre serviciile 
publice (poliția, spita
lele, școlile) sint des
părțite și administra
te separat de cele 
două puteri tutelare, 
in timp ce alte servi
cii (finanțele, lucrări
le publice, vama) sint 
subordonate unei ad
ministrații mixte „con- 
dominială".

După ce au menți
nut arhipelagul vre
me de decenii sub do
minație colonială, gu
vernele puterilor tu
telare au hotărit ca, 

‘incepînd de anul vii
tor, in Noile Hebride 
să fie instituit un sis
tem de autonomie in
ternă, urmind ca in
dependența să fie 
proclamată după des

fășurarea unui refe
rendum in a doua 
parte a anului 1980. 
Dar Partidul Național 
al Noilor Hebride — 
Vanuaaku, principala 
forță politică a arhi
pelagului, care repre
zintă interesele popu
lației autohtone, se 
pronunță pentru acor
darea imediată a inde
pendenței și formarea 
unui guvern provizo
riu. In sprijinul cerin
țelor legitime ale popu
lației din Noile He
bride, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a a- 
doptat la actuala sa 
sesiune o rezoluție 
care reafirmă „dreptul 
inalienabil al poporu
lui din acest teritoriu 
la autodeterminare și 
independență".

In acest context, in
cidentele care s-au 
produs la Port-Vila 
depășesc, prin semni
ficația lor, cadrul 
unor evenimente loca
le. Ele ilustrează afir
marea unui proces de 
eliberare națională 
care incepe să cuprin
dă și lumea insulară 
răspindită pe vastele 
întinderi ale Pacificu
lui, multă vreme în
văluită in aureola în
șelătoare a exotismu
lui, a unei aparente 
situări in afara mari
lor curente ale isto
riei contemporane.

C. VARVARA

al sporturilor de iarnă din Alpi 
o categorie de schiori amatori 
— cei cu serioase conturi la
bancă — „dezgustați" de tele- 
scaunele și telecabinele de care 
se servesc vilegiaturiștii „de 
rînd" — folosesc din plin o me
todă nouă : închiriază elicoptere 
care îi depun pe culmea pan
telor înzăpezite, ca pe urmă 
să-i . aștepte la sosire pentru 
a-i „urca" din nou. Tariful : 
5 000 de franci ora de zbor și 
in plus bacșișurile'. Consideren
te ca economia de energie sau 
lupta împotriva poluării nu 
au constituit desigur vreun mo
tiv de preocupare.

• PE URMELE LUI 
ENEAS. Lavinium, despre 
care legenda spune că ar fi fost 
întemeiat de eroul troian și 
„părintele" poporului roman E- 
neas, este încetul cu încetul 
scos la lumină. Cel mai vechi 
oraș al civilizației romane, mai 
vechi chiar decît „Cetatea eter
nă", de care se află despărțit 
prin numai 25 km, atinsese, 
după cit se pare, un înalt grad 
de civilizație, așa cum demon
strează statuile din bronz și te
racotă descoperite și pe care 
experțil le apreciază ca deose
bit de valoroase. Specialiștii 
italieni intenționează să trans
forme Lavinium și zona încon
jurătoare într-un parc arheolo
gic.

© „LĂCOMIA" VĂ
ZUTĂ DE PICTORI CE
LEBRI. La Paris s-a deschis 
o originală expoziție avînd ca 
temă unul din cele șapte păca
te capitale — „lăcomia", in vi
ziunea unor pictori celebri cum 
ar fi : Renoir, Utrillo, Buffet, 
Kiffer etc. Se intenționează să 
se organizeze expoziții simila
re, cu vădit scop educativ, și în 
legătură cu celelalte „păcate ca
pitale".
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