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Produse de tehnicitate ridicată, o 
înaltă productivitate a muncii, chel
tuieli de producție cit mai mici — 
iată citeva dintre preocupările co
lectivului de la ȘANTIERUL NAVAL 
DIN CONSTANȚA, colectiv animat 
de ,o permanentă hotărire de a se 
autodepăși. In fotografie : o imagine 
de pe șantierul constănțean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sim- 
bătă dimineața, pe tovarășul Perene 
Havasi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, președin
tele părții ungare in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ungară de 
colaborare economică, care a partici
pat la lucrările celei de-a XIII-a se
siuni a comisiei ce s-au desfășurat la 
București.

La primire a luat parte tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române în 
comisia mixtă.

Au fost de față Victor Bolojan, 
ambasadorul României la Budapesta, 
și Gyorgy Biczo, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

Mulțumind pentru primirea acor
dată. oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășului Jănos Kădâr,

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a C.C. al P.M.S.U., precum și 
urarea de noi succese poporului ro
mân in dezvoltarea multilaterală a 
patriei.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășului Ja
nos Kădâr, conducerii P.M.S.U. un 
salut cordial, impreună cu urarea de 
noi și importante realizări in munca 
poporului ungar consacrată construc
ției socialiste.

în cursul intrevederii s-a făcut un 
schimb de vederi cu privire la sta
diul și perspectivele colaborării eco
nomice și tehnico-științifice româno- 
ungarc, precum și in legătură cu 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare. în 
acest cadru a fost exprimată satis
facția față de evoluția mereu ascen
dentă a raporturilor de colaborare și 
cooperare pe multiple planuri dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, față de

modul cum se transpun în viață în
țelegerile și hotăririle stabilite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-ungar.

în cursul convorbirii s-a exprimat 
hotărirea comună de a pune în va
loare largile posibilități pe care le 
oferă economiile celor două țări pen
tru extinderea și adincirea conlucră
rii româno-ungare, in folosul celor 
două țări și popoare, al construcției 
socialiste din România și Ungaria, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. A fost relevat, in acest con
text. rolul activ care revine comisiei 
mixte in amplificarea colaborării e- 
conomice româno-ungare pe multiple 
planuri, in stabilirea măsurilor de 
extindere a conlucrării reciproc a- 
vantajoase dintre cele două țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale situației 
internaționale.

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

Programul de reducere a duratei săptăminii de lucru — factor important 
in asigurarea unei vieți armonioase, care îmbină rațional munca,

odihna și instrucția cultural-științifică

Atenției opiniei publice i-a fost 
supus, in aceste zile, un document 
care, prin noutatea măsurilor preco
nizate, dobindește un caracter de 
premieră absolută în istoria vieții 
economico-sociale a României. Este 
vorba de PROGRAMUL DE REDU
CERE A DURATEI SĂPTĂMINII 
DE LUCRU, adoptat de Conferința 
Națională a partidului, care — așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se 
înscrie in ansam
blul măsurilor 
pentru creșterea 
nivelului de trai 
material și spiri
tual al întregului 
popor.

într-adevăr, un 
asemenea pro
gram nu are nici 
un fel de prece
dent in țara noas
tră. Vechile orin- 
duiri exploata
toare nu numai 
că nu își propuse
seră în vreun fel 
tuația celor ce erau nevoiți să vîndă 
patronilor munca lor pentru a trăi, 
dar făceau tot ceea ce era posibil 
pentru a prelungi cit mai mult ziua 
de trudă a salariaților. într-un ma
nifest editat la 7 septembrie 1930 se 
scria că in întreprinderile bucu- 
reștene ale acelui an orele de lucru 
pentru lucrătorii tineri și ucenici 
ajungeau pină la 12 și chiar 16 pe zi, 
în timp ce salariul, care nu se ridica 
decit la 5—7 lei/ora pentru lucrători, 
cobora și mai mult, la 2^ Iei7or9. 
pentru ucenici. De altfel, in intreaga 
istorie a mișcării noastre muncito
rești, unul dintre obiective, prezent 
ca un adevărat laitmotiv, l-a 
constituit lupta pentru reducerea du
ratei zilei de muncă, regimul de 8 
ore, generalizat azi in toate între
prinderile (cu excepția celor cu ca
racter mai deosebit, unde durata 
săptăminii de lucru este mai redusă),

înscriindu-se ca una 
cuceriri ale societății

Se poate pune întrebarea : a venit 
timpul să depășim și acest nivel, 
care a constituit atita vreme o re
vendicare majoră ?

Răspunsul nu poate fi decit afir
mativ. Justificarea acestei impor
tante măsuri se găsește in aspi
rația omului — întru totul argumen
tată prin gindirea filozofică revolu-

dintre marile 
socialiste.

supus pentru România un 
dios efort 
trială, de 
a muncii 
voltare a 
țămintului. 
vitate, nu 
care mai 
tară „eminamente agrară", cum mai 
era țara noastră cu numai citeva de
cenii in urmă, dar chiar și mai tir- 

ziu, cînd parcur
geam încă 
plin stagiul 
țară în curs 
dezvoltare — 
ne creăm un pro
gram „de lux" 
pentru timpul de 
muncă.

Realismul gîn- 
dirii partidului 
nostru și-a dove
dit din plin roa
dele, fiind pri
mit cu firească 
înțelegere de că
tre oamenii mun- 

angajat cu toate 
unei in-

gran
de construcție indus- 

organizare pe baze noi 
in agricultură, de dez- 
științei, culturii, invă- 
Ăr fi fost o simplă nai- 
numai in condițiile in 

respiram aerul de fostă Produse noi 
și modernizate CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTARIRILOR

X x

Realizăm un umanism nou, în care 
pe primul plan stă omul, sta societatea, 
sta preocuparea de a face ca poporul 
nostru să ducă o viață tot mai demnă, 
tot mai îmbelșugată.

NICOLAE CEAUȘESCU

din 
de 
de 
să

să amelioreze si- de a cheltui cit mai pu- 
dobindirea mijloa- 
necesare traiului, 

dez- 
latu- 
este, 
por-

ționară 
țin timp pentru 
celor materiale 
sporind, astfel, timpul destinat 
voltării, pe alte căi, a tuturor 
rilor personalității sale. Acesta 
de altfel, și conceptul de la care 
nește Programul adoptat de recenta 
Conferință Națională a partidului 
nostru, program ce face mențiunea 
că reducerea duratei săptăminii de 
lucru constituie un „factor important 
in asigurarea unei vieți armonioase, 
a îmbinării raționale a muncii cu 
odihna și instrucția cultural-științi- 
fică a maselor".

Este, fără îndoială, foarte adevă
rat că nu la noi s-a aplicat pentru 
prima dată un asemenea program. 
Dar faptul nu poate să surprindă pe 
nimeni. A produce intr-un timp mai 
scurt ceea ce ne este necesar avind, 
totuși, pretenția de a trăi la un nivel 
tot mai ridicat de civilizație, a pre-

cii, care s-au 
forțele în dezvoltarea 
dustril moderne, de mare randament, 
și-au însușit profesii noi și au învățat 
să gospodărească mai bine avuția na
țională. Numai depășind prin muncă 
tenace stadiul de țară cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată — pe care l-am moștenit 
de la vechea orinduire — numai în
făptuind politica consecventă a 
partidului de industrializare socialis
tă a țării, de dezvoltare și moderni
zare continuă a întregii 
ceea 
nitul național de peste 11 ori in 
ultimii 25 de ani, am reușit să pu
tem trece concret la o asemenea mă
sură, cu efecte dintre cele mai com
plexe asupra vieții oamenilor. Pro-

economii,
ce a făcut să sporim ve-

Eugen FLORESCU
(Continuare în pag. a II-a)

ÎNTR-O LEGĂTURĂ DIRECTĂ

CREȘTEREA
productivității muncii in industrie

— în procente —

Angajamente 
depășite

Aplicarea unor tehnologii mo
derne de extracție și tratare 
specială a zăcămintelor cu sol- 
venți și substanțe tensioactive 
a permis sondorilor din ba
zinul petrolifer al Moldovei să 
furnizeze, peste prevederi, im
portante cantități de țiței și 
gaze utilizabile și brute, depă- 
șindu-și, astfel, de aproape 4 ori 
angajamentele anuale. La aces
te realizări se adaugă economi
sirea a 6,2 milioane lei la 
cheltuielile de producție și fo
rarea peste prevederi a 3 500 ml 
în straturi de rocă dură. (Ager
pres).

Cu productivitate 
superioară

Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea meta
lurgică din Iași înregistrează 
succese deosebite in întrecerea 
socialistă pe care o desfășoară 
in vederea îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de plan și anga
jamentelor asumate pentru acest 
an. Față de anul trecut, în a- 
ceastă uzină s-au produs in plus 
80 000 tone țevi sudate din 
oțel și 4 000 tone profile indoite 
la rece, ca urmare a creșterii 
productivității muncii cu 18.5 la 
sută. Depășirea obținută este 
integral realizată pe seama 
«poririi productivității muncii. 
(Manole Corcaci).

Ca orice activitate 
socială, literatura pune 
în lumină valoarea e- 
minentă a gestului 
creator uman. Se poa
te spune, considerind 
întreg procesul creați
ei literar-artistice, ca 
'și acela al transmite
rii operei create, că 
literatura este făurită 
de om, pentru om, prin 
mijlocirea unor factori 
esențial umani. Iată 
de ce, atit la nivelul 
creației artistice, cit și 
la acela al operei crea
te ori al comunicării 
ei se pun grave pro
bleme de ordin moral. 
Umanitatea funciară 
a literaturii impune cu 
necesitate existența 
unui etos al ei.

Creația literară pre
supune o serie de vir
tuți umane ale creato
rului. Și, înainte de 
toate, o deschidere a 
scriitorului pentru tot 
ce este omenesc. La 
înălțarea unui edificiu 
literar-artistic. în ela
borarea unei opere se 
conjugă experimentele 
reale ale autorului ei, 
experiențele sale ca 
ins trăind in Cetate
într-o limbă și în uni
versul unei epoci cu 
experiențele nu mai 
puțin reale ale celor

Industria constructoare de ma
șini a asimilat și pus in fabri
cație, in primii doi ani ai cin
cinalului, peste 3 000 de produ
se noi sau modernizate, cu pa
rametrii tehnico-economici ri
dicați. Mai mult de 86 la sută 
din aceste produse sint rodul 
activității de cercetare și pro
iectare desfășurate de specialiș
tii ramurii. Totodată, se cuvine 
menționat că ponderea produse
lor noi sau modernizate, inscri- 

' se in acești doi ani in nomen
clatorul industriei constructoare 
de mașini, se ridică la 27 la sută 
din valoarea producției marfă 
realizate.

Citeva dintre produsele noi 
cele mai reprezentative : prima 
platformă de foraj marin, pe
trolierul de 150 000 tdw, locomo
tivele diesel electrice de 4 000 
și 3 000 CP, transformatoarele e- 
lectrice speciale antigrizutoase, 
mașinile electrice perfecționate 
pentru metalurgie, tractoarele 
industriale de 180 și 360 CP, e- 
chipate- cu lamă și ' încărcător 
frontal. De asemenea, au fost 
realizate — numai anul acesta 
— 35 de noi mașini și aparate 
electrocasnice — combina elec- 
tromenajeră „Confort", mașina 
de cusut „Sanda", plita electri
că cu rotisor „Temarot", frigi
derele cu compresor de 140 și 
225 litri ș.a. (Agerpres).

REDUCEREA 
duratei săptăminii de lucru

V
— generalizată pe întreaga economie —

în mijlocul cărora tră
iește. întrebările vieții 
— ale propriei noastre 
vieți, ca și ale vieții 
celorlalți — ne asal
tează necontenit. Ce 
este opera noastră da-

ocnașii din „Casa mor- 
ților", descoperind su
ferințele celor umiliți 
și obidiți, ne oferă mo
dele exemplare ale 
scriitorilor trăind cite 
o mare experiență u-

goste, întîia noapte de 
război, Amintiri din 
casa morților ar fi 
fost altfel de opere, 
sau poate n-ar fi fost 
deloc.

Cu adevărat, un scri-
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Pe șantierul celui mai mare obiectiv de investiții 
COMBINATUL SIDERURGIC DIN CĂLĂRAȘI

CONSTRUCTORII AU DEMONSTRAT
CĂ RESTANTELE POT FI RECUPERATE

Un capitol distinct în Programul privind măsurile 
suplimentare de dezvoltare economico*socială a Româ
niei pînă in 1980, aprobat de Conferința Națională, este 
consacrat suplimentării planului de investiții. Am con
struit și construim mult. Partidul cere, acum, să inten
sificăm acest ritm constructiv. Pentru că există resurse 
materiale — să ne amintim că prin reducerea costu
lui investițiilor se poate realiza o economie de peste 
100 miliarde lei la obiectivele prevăzute in planul cin
cinal — pentru că țara are nevoie de noi și noi capa
cități productive pentru infăptuirea sarcinilor de dez
voltare economico-socială. Iată de ce, în programul 
suplimentar s-a prevăzut ca fondurile economisite să 
fie destinate, intre altele, pentru

Sediul întreprinderii de construc
ții și montaje siderurgice din Călă
rași l-am găsit acum, cind revenim 
pentru a cincea oară pe șantierul 
combinatului, nu in mijlocul orașu
lui de pe malul Borcei, ci chiar in 
inima viitoarei „cetăți" a metalurgiei 
românești. Este o dovadă semnifica
tivă a schimbărilor pozitive inter
venite, in perioada ultimelor luni, 
mai precis, a semestrului II, în acti
vitatea care se desfășoară la acest 
mare obiectiv de investiții al cinci
nalului, Dar nu singura. Perimetrul 
șantierului s-a lărgit considerabil ; 
contururile primelor hale de fabri
cație ale laminorului de profile mij
locii, secției de construcții metalice, 
oțelăriei electrice nr. 1 se disting cu 
precizie.

Un grafic de lucru 
mobilizator

Și, ca o confirmare a acestor 
schimbări in bine, tovarășul Nicolae 
Bircă, director al întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice 
Călărași, ne spune :

— Dacă la sfirșitul semestrului I, 
o serie de probleme apărute pe șan
tier, legate de asigurarea de mijloace 
mecanizate, forță de muncă și pro
iecte de execuție, puneau, la un mo
ment dat, sub semnul intrebării în
deplinirea planului anual, acum, la 
jumătatea lunii decembrie, putem 
aprecia că planul se va realiza in-

creației, el nu este de 
fapt singur. Ca o um
bră, interlocutorul ne
văzut il petrece, este 
prezent. Arta este de
pășire de sine conți-

Umanismul creației 
literare autentice

Opinii de Nicolae BALOTĂ -------------------------------------

dotarea cu mașini și

utilaje a suprafețelor disponibile în activitatea produc
tivă. devansarea lucrărilor de construcție a unor ca
pacități prevăzute in cincinal, construirea a noi obiec
tive care să asigure o bună legătură cu perioada 
1981—1985 ș.a. Esențial este ca munca pe șantiere să 
fie astfel organizată incit tot. absolut tot ce s-a pre
văzut in planul cincinal, în programul supli
mentar să fie realizat lâ termen și chiar mai devreme.

Pornind de la importanța deosebită a acestei sar
cini, „Scînteia" își propune să abordeze intr-o suită de 
anchete măsurile concrete ce se iau pentru devansa
rea punerii in funcțiune a unor capacități prevăzute 
în cincinal. Ne oprim, azi, asupra unuia din cele mai 
importante obiective ale cincinalului — COMBINATUL 
SIDERURGIC ’ ’

tegral. Pină acum, am reușit să recu
perăm restanțele. Sintem mobilizați 
că beneficiem de sarcini concrete 
stabilite prin programul suplimentar, 
in sensul devansării lucrărilor. Pen
tru noi această prevedere constituie 
o sporire substanțială a obligațiilor. 
Și, implicit, o regindire a întregii 
munci, in vederea mai bunei organi
zări. mai bunei folosiri a timpului 
de lucru și a mijloacelor mecanizate. 
Iată și un angajament concret : pri
ma secție a combinatului — cea de 
construcții metalice — va intra par
țial in funcțiune cu șase luni mai de
vreme, iar primul cuptor electric de 
oțel — cu 30-40 de zile înainte de 
termen.

CALARAȘI.

...Punct cu punct, directorul între
prinderii ne prezintă coordonatele 
unui amplu program de acțiune.
• ACORDUL GLOBAL introdus 

în proporție de 100 la sută în prin
cipalele unități de execuție ale în
treprinderii — șantierele 1 și 2 — de
termină cunoașterea și repartizarea 
precisă a sarcinilor la nivelul fiecă
rei formații de lucru. Pe primul plan 
al preocupărilor în acest domeniu se 
situează acum perfecționarea siste
mului de lucru in acord global, ridi-

Dan CONSTANTIN
(Continuare in pag. a IlI-a)
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întreaga noastră prețuire

că nu o încercare con
tinuă de a formula a- 
ceste întrebări și de a 
răspunde la ele. Există 
pilde auguste ale scrii
torilor ce și-au înscris 
trăirile capitale ale e- 
xistenței lor in opera 
lor. Rebreanu văzind 
intr-o dimineață un ță
ran sărutind un bul
găre de lut, sau Camil 
Petrescu sub explozia 
șrapnelelor din primul 
război mondial, sau 
Dostoevski printre

mană și înscriindu-le 
în opera lor. Trăirile 
acestea ar fi fost de 
mult uitate dacă scrii
torii respectivi nu 
ne-ar fi lăsat transpu
nerea lor in cuvint. 
în afara actului lite
rar, acele trăiri ale 
lor ar fi fost poate 
deșarte, s-ar fi pier
dut, dar tot atit de a- 
devărat e că. fără ex
periențele vieții, Ion. 
Ultima noapte de dra-

itor are nevoie de alt
ceva decit de cuvinte 
pentru a scrie o operă. 
El trebuie să-și nu
trească cuvintele prin 
trăirile sale într-o lu
me a oamenilor. El are 
nevoie de toate su
gestiile unei vieți trăi
te plenar. El trebuie să 
trăiască efectiv în e- 
poca sa. A scrie în
seamnă a începe un 
dialog. Deși scriitorul 
este singur în actul

pentru alții ; el este o 
ființă pentru altui. 
Conștiința1 sa este sau, 
mai exact, trebuie să 
fie permanent deschi
să. El nu e un însin
gurat, un izolat in 
corpul mai larg al 
poporului său, al ome
nirii. Or, conștiința în
seamnă participare la 
preocupările, la nevoi
le, la întrebările alto
ra. în actul creator al 
scriitorului — poet, 
prozator, dramaturg

sau eseist, deopotrivă 
— sint implicate astfei 
o sumă de atitudini 
care nu sint doar strict 
estetice. Scriitorul nu 
este doar o ființă care 
migălește la o țesătu
ră de cuvinte decora
tivă. grațioasă, ci un 
om care, așternindu-și 
cuvintele pe 
săvîrșește, în 
timp, un act 
moral și politic. El ia 
poziție in problemele 
acute ale timpului său; 
el se Întreabă și răs
punde. Creînd, el își 
proiectează opera pe 
un plan ce nu este 
doar al valorilor este

hîrtie, 
același 
social,

tice. ci e un amplu u- 
nivers axiologic, in- 
globind valori etice, 
social-polltice, teore
tice etc.

Astfel, marile roma
ne moderne, de pildă, 
au toate înscrise in ele 
— implicit și, adese
ori, explicit — un me
saj umanist de nattiră 
etică. Fără o teme
lie etică, un edificiu 
romanesc nu se poate 
susține. Să ne amin-
(Continuare 
în pag. a V-a)

Vechi de sute de ani, 
meșteșugul tipografic 
își păstrează o neștir
bită tinerețe intr-o e- 
pocă in care cuvîntul 
tipărit se însoțește cu 
o diversitate de mij
loace de informare in 
masă, epocă la care și 
ei, tipografii, subscriu 
încă din clipa in care 
toarnă in plumb sau 
pe clișeele transparen
te litera viitorului care 
începe azi. între co
legii săi, tipograful 
este unul dintre acei 
muncitori-cărturari a 
căror profesiune se 
află înnobilată de-a 
lungul secolelor de o 
puternică angajare ci
vică, biografia colec
tivă a acestui mește
șug. a acestei arte în
scriind fapte de seamă 
in propășirea literei 
românești, in aducerea 
la lumină a cuceririlor 
fundamentale ale știin
ței și culturii noastre, 
în propagarea in mase 
a ideilor progresiste, 
revoluționare, in sluji
rea cu devotament, 
încă din anii grei ai 
ilegalității, a idealuri
lor clasei muncitoare, 
a chemărilor la luptă 
transmise de Partidul 
Comunist Român.

în calendarul reme
morării noastre, o zi 
de decembrie poartă 
amprenta aspră a 
plumbului răsturnat, o. 
cit de dureros !, prin 
gurile a zeci de puști 
in trupurile acestor 
purtători ai luminii, în 
trupurile luptătorilor 
tipografi care in inima 
Capitalei au lansat cel 
mai vibrant și cel mai 
înflăcărat manifest în
truchipat în insuși ges
tul lor politic.

în acest decembrie, 
între ale cărui zile una 
cinstește anume pe ti
pografi, noi, cei care le 
cunoaștem munca prin 
ceea ce ei tipăresc 
pentru noi, retrăim cu 
bucurie fiecare mo
ment pe care ei înșiși 
ni l-au pregătit în zia
re, în reviste, în cărți, 
ca adevărați cronicari 
și purtători de flacără 
ai deceniilor de adinei 
prefaceri revoluționare

Ziua 
tipografilor

prin care a trecut 
România.

în acest decembrie 
al lui 1977, ei au tipă
rit documentele Con
ferinței Naționale a 
Partidului Comunist 
Român și tot ei sint 
cei care configurează, 
în cuadrați luminoși, 
adeziunea deplină, 
munca insuflețită prin 
care intregul popor se 
află angajat in vasta 
operă de traducere in 
viață a mobilizatoare
lor idei cuprinse în Ra
portul prezentat la 
Conferință de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in realiza
rea unui important salt 
calitativ in activitatea 
de făurire a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, de realizare 
— la înalte cote ale 
responsabilității comu
niste — a Programului 
partidului.

Trăiesc printre acești

oameni de mai bine de 
20 de ani. Am cunos
cut in acest răstimp 
muncitori minunați, to
varăși de nădejde, ti
pografi comuniști cu o 
înaltă înțelegere a me
nirii și datoriei lor. 
Am cunocut, de ase
menea, an de an, noi 
promoții de linotipiști, 
de zețari, de retușori. 
de mașiniști, de oa
meni tineri ce se inte
grează continuu in am
plul act de moderni
zare a procesului tipo
grafic, de dezvoltare a 
creativității tehnice 
autohtone, de soluțio
nare a unor sarcini 
calitative specifice, de- 
curgînd din implicarea 
și a meșteșugului tipo
grafic in exigențele 
cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. în 
vechile vetre ale tipa
rului românesc — Tir- 
goviștea, Brașovul, Ia- 
șiul, Sibiul, Bucu- 
reștiul — și în nu
meroase alte localități 
ființează astăzi între
prinderi tipografice ce 
onorează cele mai 
înalte cerințe ale tipa
rului.

în acest decembrie, 
deschizător de noi ori
zonturi, vibrind de an
gajarea plenară a ma
selor în infăptuirea 
hotărîrilor Conferinței 
Naționale a Partidului 
Comunist Român. în
chinăm tipografilor, în 
buchetul acestor cu
vinte, intreaga noastră 
prețuire și încredere, 
profundul nostru res
pect, de la om la om, 
de la muncitor la mun
citor.

Mihai NEGULESCU
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12 băieți
9

si o fată>
Rubrica noastră a mai 

duit scrisori de la cititori
pre cele mal numeroase familii 
din diferite colțuri ale țării. De 
data aceasta, cel care se „în
scrie la cuvint" este Traian 
Muntean din. Hunedoara. „O fa
milie cu mulți copii și nepoți 
este și aceea a lui Iacob Mun
tean din comuna Frata. județul 
Cluj, din care fac și eu parte. 
Părinții noștri au adus pe lume
13 copti, mulți dintre noi avlnd 
acum, la rindul nostru, copii. Ca 
o curiozitate, puteți să notați 
că 12 sint băieți, iar numărul 
13 nouă ne-a fost cu noroc, 
mama făcindu-ne bucuria să ne 
aducă o surioară. Toți 13 sin- 
tem de profesie muncitori, mai
ștri, ingineri și tehnicieni. 
Fie-mi îngăduit să le adresez și 
pe această cale o caldă mulțu
mire și săru-mina părinților 
pentru felul in care ne-au cres
cut".
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I Pasiune I
I
I
I
I
I
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Fără îndoială, Tudose Mitran 
din Craiova este unul din cei 
mai pasiona^ crescători din 
țară de păsări cîntătoare, păsări 
de decor și pești exotici. Lo
cuința și-a transformat-o in
tr-o veritabilă — și unică in fe
lul ei — expoziție. Ea reunește 
nu mai puțin de 74 de specii de 
pești exotici ornamentali și 19 
specii de păsări cintătoare și de 
decor, din care nu lipsesc ca
narii și papagalii de o ferme
cătoare frumusețe, dar și „ze
brele australiene" și pescărușii 
japonezi, cu care a ciștigat ci
teva concursuri internaționale. 
Zilele acestea, ■ Tudose Mitran a 
participat la concursul republi
can de păsări de decor și pești 
exotici de acvariu, unde a ciști
gat două medalii de aur pen
tru ocuparea locului intîi pe 
țară cu peștișori de acvariu și un 
canar moțat. De unde și obser
vația unui alt pasionat crescă
tor, precum că Mitran e mai 
cu... moț decit toți.
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scurt-circuit
Ieri, pe adresa rubricii noas

tre am primit nu numai scri
sori, ci și următorul telex : 
„Lok 6 Focșani 2 nr. 79-106-15- 
1 630. Datorită unei defecțiuni la 
rețeaua electrică din satul Băti- 
nești, județul Vrancea, o serie 
de abonați au rămas fără curent 
electric din ziua de 2 decem
brie. Menționăm că în zona abo- 
națllor respectivi (care au 'în
ceput să scotocească prin „mu
zeele" personale lămpile de pe
trol) se află și- dispensarul 
uman, cinematograful, căminul 
cultural și poșta. Cu toate in
tervențiile noastre la cei care 
răspund de rețeaua electrică de 
la Panciu șl Focșani, nimeni n-a 
venit pină acum să repare de
fecțiunea". Probabil că semna
lul sătenilor n-a fost recepțio
nat de cine trebuie și s-a pro
dus un scurt-circuit de răspun
dere. Este timpul să se 
nească pe firul neglijenței și 
se facă lumină.

por- 
să
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„Culantul"
Un caz mai puțin obișnuit 

semnalează miliția municipiului
Roman. Despre ce este vorba ? 
Cunoscuta întreprindere de țevi 
din localitate are și o foarte cu
noscută și bine dotată cantină. 
Ca orice cantină, are și ea un 
responsabil — Constantin Ba
ciu. Și. ca orice responsabil, 
Baciu avea la cantină toate do
tările tehnice necesare. Dar, ca 
orice responsabil care se res
pectă, in loc să aibă grijă de 
ele, fiind bunuri ale statului, 
Baciu s-a apucat s-o facă pe... 
culantul. Și unde nu zici că a 
început să împrumute din bu
nurile cantinei, azi o butelie de 
aragaz pentru un prieten, apoi 
incă o butelie pentru încă un 
prieten, apoi un bidon de alu
miniu, că și ăsta e bun la casa 
omului, apoi... Apoi a venit un 
control al miliției și foarte 
culantul responsabil amabil a 
început să dea 
Că de unde iei 
știi) și nu pui 
lege încălcată 
plată.

din colț in colț, 
(din avutul ob
la loc se cheamă 
și ești bun de

I Ca marca de
I scrisoare...
I
I
I
I
I
I
I
I

Refrenul unui tango de pe 
vremuri : „Mi te-ai lipit de su
flet ca marca de scrisoare"...

încercind zilele acestea să li
pim citeva mărci pe tot atitea 
scrisori, ne-am izbit de o îndă
rătnică rezistență. îndărătnicia 
se numește lipiciul de pe spatele 
unor mărci. Zadarnic le-am su
pus inevitabilului ceremonial al 
udării cu apă. Mărcile refuzau 
cu incăpățînare să se lipească de 
vreo scrisoare. Am fost nevoiți 
să apelăm la gumarabică...

De ce oare fabrica de timbre 
ține să transforme vechiul și 
simpaticul tango intr-un frapant 
și neplăcut anacronism ? Am 
dori ca la această întrebare să 
primim un răspuns care să se 
„lipească" de... cei răspunzători.
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Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”

I
I

Răspund „prezent" problemelor practicii
cursurile școlii de partid?

în cuvîntarea la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., consacra
tă dezbaterii problemelor organizării 
și conducerii activității de partid, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, criticind 
anumite tendințe scolastice care s-au 
manifestat in invățămintul de partid, 
o anumită rupere a acestuia de via
ță, sublinia necesitatea ca școlile de 
partid să pregătească activiști în sta
re să conducă mai bine, să soluțio
neze mai eficient problemele com
plexe ce le stau in față. Ideea a fost 
reluată și accentuată in Raportul la 
Conferința Națională a partidului, 
insistindu-se asupra „înarmării co
muniștilor atit cu principiile gene
rale ale socialismului științific, cu 
concepția revoluționară despre lume 
și viață a proletariatului, materialis
mul dialectic și istoric, cit și cu ho- 
tăririlc partidului nostru, cu Progra
mul partidului, care constituie mar- 
xism-leninismul creator în România".

astfel incit concluziile investigațiilor, 
ideile și propunerile făcute să poa
tă fi cunoscute de către toți cursanții.

în același timp, este de menționat 
și preocuparea pentru integrarea in 
activitatea practică a cadrelor didac
tice, cu scopul de a cunoaște nemij
locit problemele vieții și activității 
de partid. Astfel, aceste cadre fac 
parte din diverse colective ale comi
tetului județean de partid, participă 
la acțiuni politice desfășurate la ni
velul județului. în plus, la două în
treprinderi din județ — uzina Lami
norul de benzi la cald și întreprin
derea pentru industrializarea cărnii

1
ce trebuie să fie cit mai precis sub
sumată obiectivului’ primordial — 
îmbogățirea experienței concrete, 
dezvoltarea capacității cursanților 
de a soluționa problemele practice 
cu care vor fi confruntați.

Ipostazele acestei deficiențe sint 
diferite. în primul rind, se face sim
țită tendința de a preda în mod ab
stract diferite teme, de a le trata 
intr-o anumită măsură desprins de 
realitățile și preocupările actuale. 
Am asistat la predarea temei „Demo
crația socialistă — direcțiile dezvoltă
rii ei", la cursul de trei luni. Este.in
discutabil pozitiv faptul că o parte

Însemnări despre școala 
interjudețeană de partid Galați

Urmărind la școala interjudețeană 
de partid Galați (cursurile de pre
gătire) cum se acționează pentru 
transpunerea în viață a exigențelor 
formulate de secretarul general al 
partidului, remarcăm, intre măsuri
le întreprinse, un șir de îmbunătă
țiri aduse programelor, in sensul le
gării mai strînse a procesului de in- 
vățămint de practica muncii de 
partid. Astfel, în mod sistematic, cite 
două zile pe lună cursanții, in grupe 
de 5—7, fac practică într-o organiza
ție de partid din industrie sau agri
cultură, cu care prilej cunosc nemij
locit experiența acestora, sprijină 
desfășurarea activităților politico- 
educative. O mare atenție se acordă 
realizării de către cursanți a unor stu
dii și cercetări asupra diferitelor as
pecte ale muncii de partid. Asemenea 
investigații se finalizează în lucrări 
care cuprind propuneri concrete 
de îmbunătățire a muncii în sec
toarele respective, iar cele mai reu
șite dintre lucrări vor fi prezentate 
în cadrul unei sesiuni de dezbateri,

— cadrele didactice fac studii con
crete in vederea sporirii eficienței 
economice Ia diferite locuri de 
muncă.

Corespunzător cu exigențele și cla
ritatea orientărilor stabilite de con
ducerea partidului trebuie spus insă 
că se acționează încă cu încetineală 
în direcția legării mai strînse a învă- 
țămintului de viață, de necesitățile 
practicii Se cuvine subliniat, mai 
intii, că persistă încă practica greșită 
de a împărți activitățile desfășurate 
în cadrul școlii în două tipuri : teo
retice și practice. Or, in ceea ce pri
vește școlile interjudețene de partid 
este inadecvat să se vorbească 
despre două tipuri de activități 
distincte, despre o despărțire netă 
între activitățile așa-zis teoretice 
și cele practice. Toate activitățile, 
de Orice tip. ar fi ele, trebuie să por
nească de la practica construcției so
cialiste și să se întoarcă la aceasta. 
Chiar și predarea noțiunilor teoreti-

în spiritul
profundului umanism

(Urmare din pag. I)
gramul însuși, dat publicității, evi
dențiază, in continuare, adinca înțe
lepciune a partidului care, chiar și 
la nivelul de dezvoltare pe care l-am 
atins, privește in perspectivă cu ochii 
celui mai bun și serios gospodar.

Așa se face că trecerea la reduce
rea propusă este concepută ca un 
proces, ce se va desfășura in timp, 
scopul fiind ca în următorii 6 ani du
rata săptămînii de lucru să atingă — 
în mod general — 44 ore, cu ziua de 
muncă de 8 ore, ceea ce va permite 
ca in 1983 fiecare om al. ițHțncii
berieficieZe de 2 zile libere pe Itifiă, 
în afara sărbătorilor legale. Stabili
rea a două etape : 1978—1980, pen
tru introducerea săptămînii de lucru 
de 46 ore, și 1981—1983, pentru in
troducerea săptăminii de lucru de 
44 ore, își are, in egală măsură, te-- 
meinicia in aceeași ințelepciune gos
podărească.

Adoptind un asemenea program, 
partidul nu vrea să lase pe nimeni 
să se imbete cu apă de trandafiri : 
timpul liber de care avem nevoie în 
plus ni-1 vom ciștiga noi înșine, 
printr-o calificare mai înaltă, prin- 
tr-o disciplină mai bună, printr-o 
muncă mai responsabilă, de randa
ment. superior, de înaltă calitate și 
eficiență.

Umanismul programului adoptat de 
Conferința Națională a partidului 
este evident. Personalului muncitor 
care — datorită unor condiții de lu
cru mai grele — a beneficiat și pină 
în prezent de o săptămină de muncă 
redusă i se păstrează intacte drep
turile pe care le are, luindu-se, in 
plus, măsuri pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor in care își des
fășoară activitatea. S-a prevăzut, de 
asemenea, măsura 
in două ture a 4 
de 8 ore 
pii mici, 
punzătoare 
trecerea la săptămină de lucru 
46 și apoi de 44 de ore se va 
prioritate ramurilor și sectoarelor 
care lucrează un număr însemnat 
femei, precum și celor cu condiții 
grele sau vătămătoare. întreprinderile 
industriei ușoare, miniere, metalur
gice și sectoarele calde din in
dustria constructoare de mașini, ca 
și întreprinderile industriei chimice, 
a cimentului, hîrtiei și celulozei în
trunesc in cel mai mare grad crite
riile acestei ordini de prioritate. Le 
vor urma celfelaite ramuri ale pro
ducției materiale, instituțiile social- 
culturale, sistemul bancar și admi
nistrația de stat.

Programul este, așa cum am mai 
arătat, pătruns de un spirit profund 
realist : trecerea la săptămină de lu
cru redusă se va face numai după 
ce întreprinderile au asigurat toate 
măsurile tehnico-ecbnomice și orga-

pentru 
cu 
timpului

organizării 
ore la un 

femeile 
retribuția

muncii 
schimb 
cu co- 
cores- 

prestat. în 
de 
da 
in 
de

nizatorice pentru îndeplinirea preve
derilor de plan. Nici nu pot, de alt
fel, să existe dubii în această pri
vință: sporirea timpului liber trebuie 
să se facă în condițiile creșterii pro
ducției materiale, a productivității 
muncii, a eficienței economice, a ve
nitului național, pentru că, de fapt, 
numai pe această bază se poate asi
gura ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual a intregulul popor.

Este deosebit de important — se 
spune în textul programului — să se 
acționeze ferm, organizat pentru va
lorificarea cu maximum de randa
ment a tuturor rezervelor, materiale 
și umane, de creștere a productivi
tății muncii, aceasta fiind condiția 
hoțărîtoare pentru implip^ea dezi
deratului de a beneficia țțWDip ciștig 
de timp liber suplimentați. în acest 
context, de la fiecare dintre noi se 
cere, să facem totul pentru continua 
perfecționare a organizării producției 
și a muncii, pentru o îndeplinire ri
guroasă, pe bază de normă științi
fic concepute, a obligațiilor profe
sionale, pentru utilizarea cu maximă 
economicitate 
cru, 
ficientă 
tie, a 
pentru diminuarea 
toate materiile prime, la materiale, 
energie, pentru introducerea unei 
ordini și discipline desăvirșite in fie
care întreprindere, la fiecare loc de 
muncă. Indiferent unde muncim
— în industrie, in agricultură, in 
construcții, transporturi, comerț 
sau în activitățile administrative
— trebuie să depunem toate efor
turile pentru a realiza numai lu
cruri foarte bine făcute. Ia ni
velul de dezvoltare al științei și teh
nicii contemporane, îndeplinind ast
fel chemarea adresată de secretarul 
general al partidului de ă transforma 
cantitatea intr-o nouă calitate.

Fără îndoială, timpul liber creat 
prin reducerea duratei săptăminii de 
lucru impune o serie de noi 
pe care programul adoptat le 
țiază, și de care trebuie să 
seama. Cresc, cum se spurțe 
meni Sociologici, noi obligații 
meniul grijii față de om", 
deci, luate măsuri corespunzătoare 
acestor noi valențe ale nevoilor so
ciale — din partea organelor de stat, 
a consiliilor populare, organizațiilor 
de femei și de tineret, întreprinderi
lor de transporturi, de turism, comer
ciale, a unităților culturale, sportive 
etc. pentru ca surplusul de timp li
ber să fie utilizat in mod cit mai 
util, educativ, în vederea dezvoltării 
și afirmării plenare a trăsăturilor 
personalității fiecărui om al muncii.

...Aceasta este, de altfel, rațiunea 
însăși a Programului de reducere a 
duratei săptăminii de lucru adoptat 
de Conferința Națională a partidului!

din timpul afectat temei a fost de
dicat explicării unor aspecte teore
tice privind caracterul istoric și de 
clasă al democrației, superioritatea 
democrației socialiste, caracterul ei 
procesual etc. Este. insă greu de în
țeles de Ce expunerea nu s-a ocupat 
de aspecte actuale ale procesului de 
dezvoltare a democrației, de modul 
cum funcționează structurile demo
cratice la nivel local, la cel al în
treprinderilor. Tocmai abordarea 
unor asemenea aspecte practice ar fi 
conferit expunerii mai multă sub
stanță instructiv-educativă. După 
cum se știe, recent au fost adop
tate importante măsuri privind ac
centuarea caracterului democratic 
al consiliilor oamenilor muncii, în
tărirea conducerii de partid și se 
preconizează în continuare măsuri 
pentru extinderea participării nemij
locite a muncitorilor la conducerea 
tuturor domeniilor de activitate. Or, 
despre toate acestea nu s-a spus 
nici un cuvint, deși prezintă un inte
res esențial pentru activiștii de partid. 
Este limpede că astfel concepută, ex
punerea nu a reușit să înfățișeze 
participanților la adevărata dimen
siune preocupările ample ale parti
dului pentru lărgirea și perfec
ționarea cadrului instituțional al de
mocrației socialiste, răspunderile care 
revin secretarilor de partid in direc
ția fructificării acestui cadru in pro
cesul de conducere a unităților.

Se cuvine subliniat că însăși pon
derea activităților concrete, timpul 
destinat pină acum practicii . in u- 
nitățile economice sint insuficiente. 
Drept justificare ni s-a spus că 
în prima parte a cursurilor sint 
programate mai multe activități teo
retice, cele practice urmind să fie 
mai frecvente in ultima parte. Dar 
oare, insăși această planificare nu 
trădează o optică necorespunzătoare, 
cel puțin pentru o școală cu aseme
nea profil? în fapt, la toate cursurile, < 
dar mai ales la cele de construcție 
de partid, economie etc, temele pre
văzute comportă aspecte practice 
pe care viitorul activist trebuie să 
le cunoască, să le aprofundeze, pe 
baza cunoașterii experienței practi
ce. Să ne gindim de pildă cite ac
tivități practice interesante s-ar fi - 
putut organiză in studierea unei teme 
cum este creșterea rolului conducă
tor al partidului, cu care incepe 
cursul de construcție de partid !

O direcție esențială pentru întări-

rea legăturii cu viața, cu practica 
este invitarea, mai ales la cursurile 
de bază, a unor activiști, a altor 
cadre cu funcții de răspundere pen
tru a împărtăși din experiența lor 
în diferite domenii ale muncii. în a- 
ceastă direcție s-au luat unele mă
suri, în ultimul timp activiști, de 
partid, secretari ai comitetului jude
țean fiind invitați să facă expuneri 
pe diferite probleme. Totuși subli
niem că o asemenea practică nu a 
căpătat caracterul sistematic necesar. 
Majoritatea temelor s-ar preta la un 
asemenea mod de desfășurare. După 
o oră in care cadrul didactic trans
mite noțiunile principale pe care le 
comportă o temă, credem că deose
bit de instructiv ar fi pentru 

: cursanți dacă ar fi invitat un acti
vist care să vorbească despre modul 
cum se prezintă in viață problemele 
respective, cum acționează organiza
țiile de partid.

Sint cazuri cînd înseși activitățile 
practice contribuie intr-o măsură 
insuficientă la îmbogățirea experien
ței cursanților, la perfecționarea mun
cii viitoare pe care o vor desfășura a- 
ceștia. Este, desigur, pozitiv faptul că 
colectivul de economie politică a or
ganizat, după predarea temei produc
tivitatea muncii și căile creșterii ei, 
O vizită a elevilor la Uzina de pie
se de schimb și reparații siderurgi
ce din cadrul combinatului siderur
gic. însăși alegerea unității a fost ju
dicioasă, dat fiind că aici producti
vitatea înregistrează anul acesta o 
creștere de 20 la sută față de 
anul trecut. Dar experiența 
structivă existentă aici nu a 
valorificată și însușită de 
cursanți decît pe jumătate, , 
tru că atit în timpul vizitei în prin
cipalele secții ale unității, cit și în 
cadrul dezbaterii cu care s-a înche
iat aceasta au participat în exclusi
vitate cadre tehnice, discuțiile căpă- 
tînd in felul acesta O coloratură 
strict tehnică. Despre modalitățile 
prin care poate contribui munca de 
partid, activitatea politică șl de pro
pagandă la creșterea productivității 
muncii nici, nu s-a amintit, deși in 
această privință există in uzină 
o experiență bogată. De la propa
ganda vizuală sau editarea de foi 
volante pînă la acțiuni concrete vii, 
dezbateri, schimburi de experiență, 
toate au avut drept scop mobilizarea 
muncitorilor în direcția creșterii pro
ductivității muncii. Oare asemenea 
aspecte nu erau pentru un activist, 
cel puțin la fel de instructive ca și 
perfecționarea mașinii de danturat și 
a altor agregate despre care s-a vor
bit pe larg in această vizită ?

Apare limpede că experiența or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
celorlalte organizații de masă și ob
ștești în construcția socialistă, In
tr-un cuvint „vocea- practicii are un 
ecou incă palid în școala de partid, 
nu este prezentă la dimensiunile cu
venite. Este o deficiență ce Se cere 
rapid înlăturată cu atit mai mult cu 

. cit transpunerea în viață a progra
melor de accelerare a dezvoltării 
economico-sociale adoptate de Con
ferința Națională impun perfecțio
nări substanțiale în procesul de for
mare a viitorilor activiști, a celor che- 

■^rhați să contribuie ei înșiși la per
fecționarea activității practice, la ri
dicarea nivelului ei calitativ în fiecare 
loc de muncă.

in- 
fost 

către 
pen-

a timpului de lu- 
pentru folosirea cit mai 

a spațiilor de produc- 
mașinilor și utilajelor, 

consumurilor la

e-

cerințe, 
e'viden- 
se țină 
in ter- 
în ,,do- 
Se cer,

Paul DOBRESCU

Tușnad, una din numeroasele etațiuni balneoclimaterice, care asigură 
oaspeților — prin oficiile județene de turism — un sejur plăcut in orice 

lună a anului

OBOSEALA
nu poate fi înlăturată 

prin „rețete" artificiale

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ j

Munca este o necesitate a existen
ței, a sănătății și echilibrului biolo- 
gic-psihologic și social — ne-a spus, 
la începutul convorbirii, prof. univ. 
dr. docent Vasile PREDESCU, de la 
Institutul medico-farmaceutic din 
București. Mai mult, se apre
ciază că orice întrerupere înde
lungată a muncii devine „toxică" 
pentru organism. în baza unor studii 
efectuate pe un număr mare de per
soane au fost decelate stări de deze
chilibru din cauza subincărcării sau 
subsolicitirii, denumite de altfel de 
specialiști nevroze de subincărcare. 
Rezultă din aceste studii că hipoacti- 
vitatea (activitatea redusă), ca și mo
notonia duc repede la plictiseală și 
la instalarea unor complexe de infe
rioritate, întîlnite mai ales la femeile 
casnice, care după ce parcurg un 
program complex de instruire iși li
mitează preocupările la obiectivele 
mult îngustate ale activității casnice.

Vorbind de activitate, nu putem 
neglija însă necesitatea unui echilibru 
in desfășurarea ei și nevoia de re
paus pentru a regenera și reface ca
pacitatea de efort psihic și fizic.

— Care sint factorii ce contribuie 
la instalarea mai repede a stării de 
oboseală psihică Și nervoasă ?

— Oboseala și suprasolicitarea nu 
sint — așa cum înclină unii să 
creadă — in raport direct cu inten
sitatea muncii și 
cu numărul de 
ore prestate, ci 
depind de o mul
titudine de alți 
factori, cum sint 
calitatea muncii, 
caracterul și rit
micitatea ei, pregătirea profesio
nală a celui ce o exercită, în
cărcătura emoțională particulară a 
profesiei ș.a.m.d. In apariția unor 
stări de oboseală accentuată, de 
epuizare sau dezadaptare socio- 
profesională s-a dovedit a avea un 
rol deosebit de important și stările de 
tensiune din mediul familial. O fami
lie armonioasă oferă cadrul cel mai 
propice de destindere, iar existența 
copiilor, deși aparent solicitantă, con
feră satisfacții care sporesc capacita
tea iHe’ efori prin motivația psihică 
stenică, mobilizantă, optimistă. Fa
milia ne face să trăim senzația apar
tenenței la un regim normal de viață 
socială, senzație care conferă pros
peritatea și siguranța in viitor.

— în ce mod poate și trebuie să in
fluențeze mediul familial creșterea 
capacității de adaptare la efort a ti
nerei generații, in interesul sănătății 
psihice ?

— Atît familia, cit și școala pot 
contribui in mod eficient, in primul 
rind, prin orientarea profesională 
după aptitudini, prin cultivarea și 
dezvoltarea de aptitudini noi, in 
funcție de cerințele sociale. Se re
cunoaște, unanim, că adaptarea la 
efort este cu atit mai eficientă cu 
cit este mai mare pasiunea față de 
profesia aleasă ; chiar dacă gradul 
de tensiune emoțională și de efort 
este, comparabil, mai intens decit in 
alte profesii, diminuează riscurile o- 
boselii, ale epuizării nervoase. De 
aceea părinții trebuie să fie recep
tivi și rezonabili în orientarea pro
fesională a copiilor, să pretindă per
formanțe apropiate de capacitățile 
lor reale ; „drogajul" prin meditații, 
solicitările supradozate nu pot avea 
decit efecte negative in menținerea 
unui echilibru optim psiho-emoțio- 
nal.

— Și desigur nu putem să nu luăm 
in considerație, cind vorbim de cau
zele oboselii și efortul depus, inten
sitatea și durata muncii.

— în mod cert. De aceea trebuie 
să știm să ne dozăm efortul, să con
siderăm că oboseala este umbra 
muncii și că ea reprezintă efectul 
fiziologic al unei solicitări. Trebuie 
să fim conștienți de faptul că a 
existat și va exista întotdeauna un 
decalaj intre ceea ce omul își propu
ne să realizeze intr-un anumit timp 
și ceea ce reușește în mod real, deci 
între dorința de realizare și posibi
litatea concretă a realizării. Acest

decalaj uneori accentuează oboseala, 
alteori mobilizează pentru continua
rea efortului. Oboseala, fiind fireas
că, nu trebuie combătută prin mij
loace artificiale, prin abuz de medi
camente stimulante, cafea, tutun și 
uneori alcool. Ea trebuie înlăturată 
in primul rind prin odihnă fizio
logică, somn, plimbări în aer li
ber, relaxare realizabilă adesea chiar 
prin schimbarea tipului de activita
te, metodă cunoscută popular sub 
denumirea de „odihnă activă". Deși 
uneori pare foarte complicat, fiecare 
dintre noi trebuie să recurgem la 
o drămuire riguroasă a timpului în
tre muncă, viața familială, activitate 
social-culturală. sport, evitind se
dentarismul, comoditatea, supraali- 
mentația și orice fel de abuzuri sau 
obiceiuri greșite de viață. (De pildă, 
abuzurile „petrecerilor" in timpui 
destinat odihnei și in special abuzul 
de alcool și tutun). Insist asupra fap
tului că este foarte dăunătoare com
baterea oboselii prin psihostimulante 
de tipul cofeinei, efedrinei, amfeta- 
minelor etc.

— Părerile despre odihnă sint 
foarte diferite, am putea spune chiar 
că fiecare iși are propriile mijloace 
sau obișnuințe de odihnă.

— Este unanim recunoscută im
portanța odihnei fragmentate zilnic, 
capabilă să diminueze oboseala și să 

împiedice cumu
larea ei și, prin 
urmare. începutul 
stării de supraso
licitare și epuiza
re. Gimnastica de 
dimineață, miș
carea in aer li

ber, lectura, spectacolele, audițiile 
muzicale au o influență deosebită in 
diminuarea oboselii, in pregătirea 
pentru un somn fiziologic reconfor
tant. Utilizarea rațională a timpului 
liber este in funcție de lărgirea ori
zontului cultural, care sporește evan
taiul activităților de relaxare. Nu se 
recomandă ca după eforturi susținu
te și oboseală cumulată să ne confe 
plăcem in situații care mențin sta-, 
rea de tensiune emoțională, cum ar 
fi participarea la competiții sportive 
sau spectacole dramatice la televizor 
sau cinematografe. în mod cu totul 
greșit se consideră că refacerea o- 
boselii se poate realiza numai pe 
seama repausului de simbătă și du
minică și mai ales pe seama conce
diului. Faptele dovedesc că timpul 
liber de simbătă și duminică, atunci" 
cind este folosit in mod irațional, 
duce la dezadaptări și dificultăți in 
eficiența activității de luni. Unii au
tori străini, bazați pe studii, explică 
prin această dezadaptare chiar ab
senteismul de început de săptămină. 
Tocmai de aceea se recomandă parti
ciparea la diferite excursii. (De pildă 
cele organizate de oficiile județene 
de turism).

Persoanelor cu un grad de obo
seală mai accentuat, ca și tuturor 
celor care doresc să se odihnească 
și să își refacă în condițiile cele mai 
bune starea de sănătate li se reco
mandă — firește cu un aviz medi
cal prealabil — o cură în stațiunile 
noastre balneare specifice pentru 
combaterea și prevenirea tulburări
lor sistemului nervos. Sint renumite 
în acest sens stațiunile Moneasa, 
Predeal, Băile Tușnad, Borsec, 
Borșa, Sîngeorz, Slănic Moldova, 
Băile Olănești, Buziaș, Călimănești- 
Căciulata, Geoagiu. Sovata, Vatra 
Dornei, care funcționează în tot 
cursul anului. Dar de fapt, practic toa
te stațiunile balneare sînt deosebit de 
eficace in acest sezon prin faptul că, 
spre deosebire de alte sezoane aglo
merate, în lunile de iarnă benefici
em de mai multă liniște — una din 
condițiile esențiale de refacere a sis
temului nervos. Plimbările in peisa
jul de iarnă sint deosebit de recon
fortante, iar practicarea unor spor
turi contribuie in și mai mare mă
sură la ridicarea tonusului, la reda
rea stării de sănătate și a optimis
mului.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Fără îngăduință 
pentru cine 
n-o merita!

...Doilei Marin și Doilei Ștefan. „Cliențr 
obișnuiți ai boxei inculpaților din sala tri
bunalului, „pensionari" frecvenți ai arestu
lui miliției și locurilor de deținere și chiar 
„cunoștințe" vechi ale rubricii noastre. 
Fiindcă cei doi frați nu sînt altceva decit 
scandalagii notorii, trăitori din felurite ex
pediente.

— Am greșit, eram băuți... Numai din 
cauza stării de ebrietate.

și restul rămas neefectuat, în urma revo
cării liberării condiționate). Și după cum 
am aflat cu același prilej, tot în urma ju
decării lor, conform procedurii de urgență, 
au mai fost condamnați la pedepse cu în
chisoarea și alți infractori, între care 
Gheorghe Ilie (corn. Potlogi, județul Dîm
bovița), Călin Ioana (Caracal), Gheorghevici 
Traian (București) și Gh. PenișOară (comu
na Pădureni, județul Vaslui). Toți pentru 
fapte asemănătoare ori pentru diferite fur
turi, toți în repetate conflicte cu legea.

Sancțiune fermă a manifestărilor antiso
ciale, verdicte severe pentru aceia care 
încalcă legile țării. Cine nu înțelege să 
trăiască cinstit, cine nesocotește munca, 
normele noastre de viață nu merită nici 
o îngăduință.

Spășiți, mieroși, cu glasuri frînte de re
grete... Ce i-a adus din nou în boxă ? Un 
scandal de proporții, dezlănțuit in ziua de 
20 noiembrie in fața unui cinemato
graf din București. Au început prin a 
insulta cetățenii care intrau la film și au 
sfirșit prin a lovi pe lucrătorii de miliție 
sosiți în grabă pentru a restabili ordinea... 
După care au dat să fugă. N-au reușit . ‘ 
cu sprijinul cetățenilor huliganii au fost 
prinși și conduși la miliție.

Sentința î După cum ne-a informat ma
gistratul loan lonescu, vicepreședintele 
Judecătoriei sectorului 4, cite 3 ani în
chisoare pentru fiecare (în care s-a, inclus

„Lupii" la stînâ...
A fost odată... Ca orice poveste, și cea pe 

care începem a o povesti acum iși înnoadă 
firul mai demult. Mai exact, prin anii 
1975—1976... O poveste cu oi multe și fru
moase, bine hrănite, de le era mai mare 
dragul gospodarilor să le privească. Iar 
gospodarii și stăpînii lor erau nimeni alții 
decit cooperatorii din C.A.P. Rișnov, județul 
Brașov. Mare le-a fost însă necazul cind, 
in mal ’76, abia la un an și ceva după ce

dăduseră în primire turmele lor lui Mircea 
Vlădoiu, șef de fermă, s-au trezit in pragul 
verii cu 297 de mioare mai puțin... „Lupii, 
au dat lupii la stină... A fost mare mortali
tatea. N-a fost corectă evidența"!...

Vorbe s-au auzit fel de fel. Ba că cioba
nul șef n-ar fi semnat de luarea 
mieilor în primire, ba că inventare nu s-au 
prea făcut, că lipsa nici n-ar fi chiar atit... 
(Ce-i drept, în instanță suma pretențiilor 
păgubașilor s-a redus de la 205 540 lei la 
182 017 lei).

Lupii la stînă ?
Da, dar cu... bilețele. „Predă-i Iui nenea 

Leonte 6 miei tăiați pentru consiliul popu
lar"... „Să taie Dobrin 2 miei buni și să-i 
dea lui Gigi pentru gospodărie..." Ba, de la 
o vreme „lupilor" începuseră a le place și 
cașul și brinza. Tot așa... „prin corespon
dență".

Cum s-au întimplat de-a binelea lucru
rile prin munți și prin codri, povestea 
noastră nu ne poate spune prea clar. Atita 
doar că ne lasă să înțelegem că de la o 
vreme năravul lupesc s-ar fi luat și la 
ciobani. Prea se împuținau turmele. Așa că, 
pînă la urmă, s-a întocmit nota de plată : 
șefului de fermă, ajutorului său și ciobani
lor de la cîrduri. Fiecăruia după mărimea 
turmei pe care trebuia s-o păzească și.„

A fost odată O stină la care iși făcuseră 
sălaș dezordinea și risipa. Și atunci a dat 
iama ispita lupească... Păziți-i pe lupi de 
ispită 1

„Deși",., 
între gramatica 

si cinste
Da, deși fuseseră sancționați disciplinar 

de către conducerea întreprinderii de care 
aparțineau, numiții Enciu Anghel și Titus 
Popescu, responsabili la restaurantele 
„Ciocirlia" și respectiv „Unirea" din Ca
pitală, nu s-au „jenat" să-și continue aface
rile. Se specializaseră in nunți. Cit mai 
mari, cit mai ambițioase. Cu cit era mai 
mare nunta, cu atît mai mulți erau invitații 
și cu atit mai rentabile afacerile celor doi. 
Ce făceau ? De toate : scădeau pe „nesim
țite" gramajul la mîncăruri și băuturi, 
umflau prețul, pretindeau și „remiză", deși 
localurile pe care le dirijau nu aveau 
rangul pretins...

Pină întf-o zi, cînd un control s-a dovedit 
mai eficace și le-a întocmit și lor nota de 
evaluare a supraprețului : 25 688 lei încasa
se A. Enciu și 20 367 lei T. Popescu. Au 
urmat, ancheta, judecata și verdictul : con
damnare la cite un an și 6 luni fiecare (vor 
executa pedeapsa prin muncă Corecțională).

Deși... Deși fuseseră sancționați, deși 
știau (prea bine !) că ceea ce fac este 
necinstit și ilegal... Da, se mai întimplă, din 
păcate, nu tocmai rar, ca unii să treacă 
prea ușor peste... deși. închipuindu-și că o 
să meargă încă o dată și incă o dată. Dar

— atenție 1 — în asemenea cazuri, nevi
novata conjuncție nu este altceva decit un 
avertisment. De multe ori ultim și necru
țător.

Din caietul 
grefierului

„Recunosc șl regret faptele. Precizez insă 
că sculele sustrase, in valoare de 2 155 lei, 
erau obținute din economii, astfel incit nu 
cred să fi produs prejudiciu...".

(Din dosarul nr. 5 957/1977, Judecăto
ria sectorului 3 din Capitală).

„Nu mă pot impăca in nici un fel cu 
soțul pirit, deoarece am fost distrusă de el 
de atitea ori pînă acum, că nu mai am în
credere nici intr-un bărbat de forma lui...".

(Din dosarul nr. 2 768/1977, Judecăto
ria Caransebeș).

„Piritul nu s-a calificat in muncă (in
giner) după căsătoria noastră, pentru că 
abia atunci să apară necesitatea acestui 
aparat pentru el. Ca atare, aparatul amper- 
rnetru este necesar pentru orice gospodă
rie...".

(Din susținerile reclamantei într-un 
proces de partajare a bunurilor foști
lor soți. Dosarul nr. 3 001/1977. Tribu
nalul municipiului București).

Dinu POPESCU
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Din două direcții, spre același obiectiv:
Fapte de cinste 

din munca tipografilor

ECONOMISIREA ENERGIEI
„In mod cu totul deosebit — 

sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului — trebuie să 
acordăm atenție asigurării și gos
podăririi raționale a combustibililor 
și energiei — problemă vitală pen

tru insăși dezvoltarea in continuare 
a economiei, a intregii noastre so
cietăți". Este o sarcină de însemnă
tate primordială care trebuie să se 
situeze permanent in centrul ac
tivității tuturor producătorilor și 
consumatorilor de energie și combus

tibili. Cu toții și fiecare la locul nos
tru de muncă avem îndatorirea să 
acționăm stăruitor și cu răspundere 
pentru înfăptuirea programelor ela
borate de partid încă înaintea de
clanșării crizei mondiale a petrolu
lui. După cum s-a stabilit la Con

ferința Națională, principalul este 
acum ca ministerele, centralele și 
întreprinderile, unitățile de cerceta
re și inginerie tehnologică, toate or
ganele centrale și locale să treacă 
hotărit la fapte, să aplice riguros mă

surile stabilite. Cum acționează con
cret și ce măsuri își propun colecti
vele din unele unități producătoare 
și consumatoare pentru asigurarea și 
gospodărirea judicioasă a energiei 
electrice și combustibilului ?

PRINCIPALUL PRODUCĂTOR:

Noi vom furniza mai molt...
• în 1978 termocentrala Rovinari va atinge capacitatea maximă • Sar
cină permanentă : înalta disciplină a muncii • întărirea activității de în
treținere și reparații • Solicitări față de unități constructoare de mașini 

și institute de cercetări
I i

---------------- PRINCIPALUL CONSUMATOR:---------------------

...iar noi vom folosi mai rational
• Consumurile scad, rezervele interne sînt încă mari • Accent deosebit 
pe generalizarea experienței înaintate • Un angajament ferm : din anul 
viitor întreprinderea se va încadra în norma planificată de energie electrică 

pe tona de aluminiu

Termocentrala de la Rovinarieste 
cea mai mare capacitate energetică din țară, 
care funcționează pe bază de lignit. Cum răs
punde colectivul acestei mari „cetăți de forță 
și lumină" hotăririlor Conferinței Naționale, 
sarcinilor cuprinse in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ?

— La ora actuală, in cadrul termocentralei — 
ne spunea maistrul Vasile Draica — funcțio
nează cinci grupuri termoenergetice cu o pu
tere instalată de 1 390 MW. în anul viitor, prin 
intrarea în exploatare a ultimului grup, vom 
atinge capacitatea proiectată de 1 720 MW. Deci, 
vom produce anual, astfel, peste 10 miliarde 
kWh, de cinci ori mai mult decit întreaga pro
ducție de energie electrică a României anului 
1950. Concomitent cu eforturile pentru creș
terea continuă a producției de energie electrică 
furnizată de termocentrală, atît in zilele care 
au rămas din acest an, cit mai ales in anul 
viitor, vom lua toate măsurile pentru preve
nirea unor neajunsuri care au dus la avarii, la 
oprirea unor grupuri energetice, cu consecințe 
asupra siguranței in alimentarea cu energie 
electrică a unităților consumatoare.

Dintre numeroasele măsuri luate imediat după 
Conferința Națională de către organizația de 
partid și consiliul oamenilor muncii de la Termo
centrala Rovinari, amintim: respectarea rigu
roasă a parametrilor tehnici de funcționare a 
instalațiilor; reactualizarea graficelor de exploa
tare pentru agregatele principale de servicii in
terne, ținînd seama de curbele de randament ale 
acestora: întărirea activității de întreținere și re
parații preventive. Toate acestea sînt menite să 
asigure creșterea gradului de siguranță în func
ționarea agregatelor energetice, în condițiile rea

lizării unui consum specific cît mai economic de 
combustibil, adică, de cărbune.

— Colectivul unității s-a angajat, prin cuvintul 
rostit de delegatul care ne-a reprezentat la Con
ferința Națională a partidului, să facă totul pen
tru ca Termocentrala de la Rovinari să devină 
o unitate model, care să ne facă cinste și cu 
care să se mîndrească economia națională — ne-a 
relatat ing. Ion Popescu, directorul întreprinderii 
.Electrocentrale" Rovinari. Pentru aceasta, con
siliul oamenilor muncii, în strinsă conlucrare cu 
comitetul de partid, va urmări și controla cu fer
mitate îndeplinirea propriilor decizii privind: 
modernizarea unor utilaje, ridicarea gradului de 
pregătire profesională și politică a personalului 
unității, asigurarea unei discipline exemplare, 
așa incit să dăm țării cît mai multă energie 
electrică pe bază de lignit, cu cheltuieli cit mai 
reduse.

COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII SOLICITA :
• Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma

șini să intervină cu hotărîre pentru recuperarea 
restanțelor în livrarea unor echipamente, acor- 
dîndu-se maximă grijă calității și parametrilor 
funcționali ai acestora.

• Unitățile constructoare de mașini trebuie să 
ridice neintirziat calitatea unor agregate auxiliare 
și să soluționeze cit mai repede posibil proble
mele legate de funcționarea în bune condiții a 
celor livrate pină acum.

• Institutele de cercetări energetice să spri
jine mai mult colectivul termocentralei in rezol
varea cit mai grabnică a problemelor privind sis
temul de evacuare a cenușei și îmbunătățirea 
constructivă a ventilatoarelor de gaze arse.

Am prezentat — desigur, succint — unele din 
preocupările de actualitate ale celui mai mare 
producător de energie electrică din țară pentru 
sporirea neîncetată a producției și finalizarea 
procesului de dezvoltare a instalațiilor energe
tice. Ce acțiuni își propune colectivul 

prinderii de aluminiu din Slatina, 
cea mai mare unitate industrială consumatoare 
de energie electrică din economia națională, 
pentru înfăptuirea hotăririlor Conferinței Națio
nale a partidului 1

După cum am reținut de la tovarășul inginer 
Gheorghe Rădulescu, directorul general al Cen
tralei industriale de metale neferoase Slatina, cu 
toate că, in ultimii ani, consumul de energie 
electrică pe tona de aluminiu a fost redus cu 
70(1 kWh, acesta nu s-a încadrat încă în sarcina 
planificată.

în 11 luni din acest an, la întreprinderea de 
aluminiu din Slatina, depășirea consumului pla
nificat de energie electrică echivalează cu canti
tatea de energie electrică ce s-ar obține prin 
utilizarea a 75 000 tone de lignit sau prin func
ționarea timp de o lună și jumătate a Hidrocen
tralei Lotru. Este o situație care preocupă foar
te serios, in ansamblul său, colectivul întreprin
derii. Deci, cum acționează organizația de partid, 
comuniștii, muncitorii și specialiștii întreprin
derii pentru prevenirea consumurilor exagerate 
și gospodărirea riguroasă a energiei electrice ?

• în primul rînd, se va acționa hotărit pen
tru generalizarea experienței pozitive acumulate 
de unele colective ale întreprinderii, privind în
cadrarea strictă în consumurile normate de 
energie electrică. Practic, se are in vedere ex
tinderea experienței colectivelor din halele de 
electroliză 7 și 8, unde se Înregistrează dimi
nuări ale consumului de energic electrică.

Colectivul din hala 8 de electroliză a reușit ca 
în lunile aprilie, iunie și septembrie a.c. să se 
încadreze: în norma planificată și chiar să ob
țină unele economii. Tocmai această experiență 
vă fi generalizată in cel mai scurt timp in toate 
halele de electroliză ale întreprinderii de alu
miniu din Slatina.
• Din inițiativă proprie, au fost efectuate o 

serie de modificări in domeniul arzătoarelor de 
gaz, acțiune ce a determinat îmbunătățirea pro
cesului de coacere a anozilor : prin aceasta 
crește gradul de conductibilitate a anozilor, res
pectiv rezistența electrică a acestora este mini
mă și nu1 se mai consumă in plus energie elec
trică pentru învingerea ei. în ultimă instanță, 
se asigură menținerea în timpul procesului de 
electroliză a unei tensiuni de reglare optime, 
deci, consumuri de energie electrică mai reduse.
• întreținerea și , funcționarea in cele mai 

bune condiții a utilajelor și instalațiilor, pentru 
evitarea oricăror pierderi de energie electrică, 
în planul de măsuri al Întreprinderii s-a prevă
zut acțiunea de reparare, verificare și punere în 
stare normală de funcționare a tuturor instala
țiilor de ventilație din halele de electroliză. Sar
cina se îndeplinește consecvent. înscrise ca mă
suri de actualitate — încadrarea în numărul de 
efecte anodice admise prin tehnologia de fabri
cație (maxim : 1,5 efecte pe cuvă și zi) și redu
cerea la maximum a duratei efectelor anodice 
— acestea vor duce, de asemenea, la economi
sirea substanțială a energiei electrice.

Finalitatea acestor eforturi ? încadrarea, în 
norma planificată. începind cu 1978, a consumu
rilor de energie electrică pe tona de aluminiu. 
Acesta este — la ora actuală — răspunsul 
aluminiștilor slătineni la hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului.

Ion LAZAR

Constructorii au demonstrat că restanțele pot fi recuperate
(Urmare din pag. I)
cat de la nivelul formațiilor de lu
cru la nivelul intregului șantier. Tn 
acest fel. se intărește cointeresarea 
directă a tuturor oamenilor muncii 
de pe șantier față de calitatea și 
cantitatea lucrărilor executate, asigu- 
rindu-se totodată și o evidență exactă 
a îndeplinirii zilnice a sarcinilor.
• DESCHIDEREA UNOR NOI 

FRONTURI DE LUCRU la furnalul 
nr. 1. oțelăria electrică cu converti- 
zor, laminorul de . profile, grele, in 
zona depozitelor de minereu ale 
combinatului și în sectoarele auxi
liare (canalizări, alimentări cu apă. 
trasee termice ș.a.) creează condiții 
pentru folosirea judicioasă a forței 
de muncă in continuă creștere, can
titativă și calitativă, a șantierului și 
a parcului de mijloace mecanizate.

• CREȘTEREA GRADULUI DE 
MECANIZARE ȘI INDUSTRIALI
ZARE A LUCRĂRILOR, posibilă 
prin dotarea întreprinderii cu utilaje 
moderne de săpături, pilotat, com
pactat și turnări de betoane, maca
rale de mare putere, autocamioane 
de 17 tone, alte mijloace de mecani
zare și transport, va constitui supor
tul sigur pentru depășirea cu 25 la 
sută a productivității muncii pla
nificate.
• ORGANIZAREA MAI BUNA A 

ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, sub multi
ple aspecte : trecerea execuției 
armăturilor într-o pistă centralizată ; 
specializarea unor brigăzi pentru lu
crări de complexitate mărită (tera- 
samente, coloane, piloți) ; întărirea 
asistenței tehnice în schimbul doi, 
care devine un schimb „plin" de 
lucru, în cadrul căruia volumul de

excavații, turnări betoane, pilotaj se 
apropie de nivelul schimbului intii ; 
îmbunătățirea sistemului de progra
mare a mijloacelor mecanizate, prin 
care se asigură creșterea indicelui 
general de folosire a acestora la 2,2 
schimburi.

Decembrie — 
lună record

„Luna decembrie — luna rea
lizărilor de vîrf". Iată angajamen
tul concret luat de harnicii con
structori călărășeni încă în zilele 
de desfășurare a lucrărilor Con
ferinței Naționale. Și argumente
le pe care se bazează acest angaja
ment sînt dintre cele mai serioase și 
mai realiste.

— Pregătirile de iarnă sînt prac
tic încheiate, ne spune inginerul Va
sile Șarpe, șeful șantierului 1. Sur
sele de abur pentru betoane au fost 
asigurate, drumurile de acces la 
fronturile de lucru, de asemenea. Lu
crăm acum intens pentru realizarea 
închiderilor la anexa tehnică.

Care sint „cotele" lunii record pen
tru șantierul 1. unitate ce ridică unul 
din principalele obiective ale viito
rului combinat siderurgic — oțelăria 
electrică ? Terminarea tuturor lucră
rilor aferente fundațiilor halei oțelă- 
riei, finalizarea fundațiilor la' un 
cuptor și la mașina de turnat con
tinuu. Suplimentar, față de aceste 
lucrări, constructorii s-au angajat să 
realizeze și fundația cuptorului nr. 2.

— Este firesc ca luna decembrie 
să fie bogată iu rezultate, luna in 
care a avut loc Conferința Națională 
a partidului, eveniment de mare în
semnătate in viața politică a patriei, 
ne spunea tovarășul Petre Sascu, 
șeful unei echipe de zidari de la

fundația cuptorului electric. Puternic 
mobilizați de hotăririle Conferinței 
Naționale, sintem deciși să intensifi
căm ritmul lucrărilor, să muncim 
mai spornic și mai bine, pentru a 
asigura devansarea termenelor.

Echipele de dulgheri Gheorghe 
Banu și Petre Lefter, lăcătușii lui 
Vasile Cristache sau fierari-betoniș- 
tii conduși de Gheorghe Mihai, ase
meni intregului colectiv al șantieru
lui și-au fixat obiective concrete, 
care să ducă la realizarea unui vo
lum de lucrări sporit.

La sarcini sporite — 
exigențe sporite

Concomitent cu măsurile deosebite 
pe care consiliul oamenilor muncii 
de la întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice le aplică pentru 
îndeplinirea exemplară a planului pe 
acest an, atenția este reținută și de 
un alt aspect esențial al bunului 
mers al lucrărilor in perioada urmă
toare : pregătirea activității din anul 
1978. Sarcinile ce revin intreprinde- 
rii in anul viitor sint deosebite. Vo
lumul investițiilor care vor fi reali
zate pe acest vast șantier se mărește 
de aproape 2,5 ori, in condițiile in 
care la productivitatea muncii este 
prevăzută o creștere de 25 la sută. 
Importanța înfăptuirii sarcinilor de
cadă cu decadă, lună de lună, astfel 
îneît să nu se mai repete situația din 
anul 1977, in care pentru recuperarea 
restanțelor au trebuit întreprinse 
eforturi deosebite, nu mai trebuie 
subliniată.

Care este deci stadiul pregătirilor ?
Proiectele existente la benefi

ciar sau constructor acoperă, in cea 
mai mare parte, lucrările planificate 
pentru anul viitor. Sint demne de

subliniat eforturile colectivelor de 
proiectanți de la IPROMET și 
IPROLAM din București, ale filiale
lor, de la Călărași ale celor două 
institute pentru realizarea, intr-un 
timp scurt, a unui volum mare de 
documentație tehnică de o complexi
tate deosebită. Spunem că proiec
tele sint asigurate in cea mai mare 
parte, deoarece pe șantier nu au sosit 
încă, de pildă, documentațiile com
plete pentru fundațiile stațiilor de 
aglomerare a minereului din zona 
oțelăriei electrice.

Asigurarea bazei tehnico-materiale 
ridică incă o serie de probleme care 
trebuie rezolvate in perioada de pină 
la sfîrșitul anului. Este vorba, în pri
mul rind, de intrarea in cadența ce
rută de ritmul ridicat de montaj a 
furnizorilor de construcții metalice. 
Astfel :
• întreprinderea constructoare de 

mașini din Caransebeș a livrat doar 
600 tone din cele 1 600 tone construc
ții metalice contractate pentru acest 
an. Restanțele afectează ritmul de 
monțaj al grinzilor de rulare de la 
oțelăria electrică.
• întreprinderea metalurgică din 

Aiud are o restanță de 240 tone 
grinzi și profile metalice pentru hala 
laminorului profile mijlocii.
• Balastierele de la Suraia, Nucet, 

Slătioara au acumulat importante 
restanțe în expedierea agregatelor 
necesare platformelor și drumurilor 
din incinta șantierului.

Recuperarea cît măi rapidă a aces
tor restanțe de colectivele unităților 
vizate, care vor fi, și jn anul viitor, 
principali furnizori ai șantierului de 
la Călărași, este o cerință de prim

ordin în zilele care au mai rămas 
din anul 1977.

în anul 1978, în activitatea con
structorilor viitorului combinat side
rurgic. un loc important il va avea 
montajul utilajelor tehnologice. Dacă 
pe șantier au fost luate măsurile co
respunzătoare pentru realizarea aces
tei noi etape a investiției, este firesc, 
cum ne-a informat directorul tehnic 
al Combinatului siderurgic, tovarășul 
Mircea Nistor, ca beneficiarul să 
aibă asigurate toate proiectele de 
execuție ale utilajelor tehnologica 
care vor fi executate în țară. în plus, 
pentru toate sint asigurate comen
zile și repartițiile necesare. Cu toate 
acestea, pină la 10 decembrie, nu 
erau contractate cu furnizorii din 
țară 1 800 tone utilaje destinate pri
melor capacități productive. O seria 
de unități — „23 August" din Bucu
rești, „1 Mai" Ploiești, „Progresui" 
din Brăila, întreprinderea de, utilaj 
tehnologic Buzău — nu au contrac
tat numeroase utilaje pentru care s-a 
primit repartiție din partea Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini. De asemenea, pentru anu
mite, utilaje de bază — cum sint. de 
exemplu, cajele de laminare — ter
menele contractuale nu au fost core
late cu ordinea de montaj. Iată de 
ce această situație trebuie analizată, 
cu deosebit spirit de răspundere, de 
conducerile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rului Industriei Metalurgice și re
zolvată în mod corespunzător. Adică, 
ținijidu-se seama de imperativul in
trării în funcțiune la termenul sta
bilit și' chiar mai devreme a obiec
tivelor și capacităților, de sarcinile 
sporite ce revin șantierului Combi
natului siderurgic din Călărași din 
programul . suplimentar aprobat de 
Conferința Națională a partidului.

Recoltarea culturilor de toamnă s-a 
încheiat de o bună bucată de vreme. 
La ora actuală, in toate unitățile 
agricole se știe exact ce producții 
s-au realizat și s-au făcut repartiză
rile pe diferite destinații. Așa cum 
este și normal, răspunzînd sprijinului 
material acordat de stat, marea ma
joritate a cooperativelor agricole 
și-au achitat, incă din timpul recol
tării, obligațiile contractuale la fondul 
de stat. Se știe foarte bine că, pen
tru produsele contractate cu statul, 
unitățile agricole primesc tot timpul 
anului credite de producție, impor
tate cantități de îngrășăminte chimi
ce, erbicide și alte materiale, astfel 
incit procesul de producție să se 
poată desfășura în cele mai bune 
condiții și să se obțină recolte tot 
mai mari. Practic, întreaga economie 
națională contribuie la asigurarea 
bazei materiale necesare pentru rea
lizarea producției agricole. Iată de 
ce livrarea integrală a produselor 
contractate la fondul de stat repre
zintă o importantă sarcină economi
că a unităților agricole și, totodată, 
o datorie patriotică a oamenilor 
muncii din agricultură, pentru a se 
asigura astfel o bună aprovizionare 
a populației cu produse agroalimen- 
tare, nevoile de materii prime ale 
industriei și alte necesități ale eco
nomiei naționale.

Se remarcă rezultatele bune obți
nute in această direcție de către coo
perativele agricole din județele 
Argeș, Ilfov, Bacău, Tulcea, Suceava, 
Galați, Vrancea, Mureș, Buzău, Con
stanța, Cluj, care și-au achitat inte
gral obligațiile la fondul de stat. De

asemenea, în județul Ialomița, coope
rativele agricole Gheorghe Doja, 
Muntenii-Buzău, Căzănești, COcora, 
Grindu, Balaciu, Amara, Grivița ș.a. 
au livrat suplimentar la fondul de 
stat importante cantități de porumb, 
în județul Teleorman, cooperativele

turale nu au fost dintre cele mai 
favorabile și. de aceea, unele unități 
agricole nu și-au realizat planul la 
producția de porumb. Există însă 
posibilități de a se mai livra impor
tante cantități de porumb și alte pro
duse la fondul de stat. Dar pentru

altele, cooperativele agricole „Pod
goria" din Șiria. Pîncota, Secusigiu, 
din județul Arad, care deși au avut 
producțiile bune, nu și-au achitat în 
totalitate obligațiile pe care le au la 
fondul de1 stat. De asemenea, în ju
dețul Teleorman, cooperativele agri-

LIVRAREA PRODUSELOR AGRICOLE 
LA FONDUL DE STAT- 

o importantă sarcină economică, 
o îndatorire patriotică

agricole Furculești, Viișoara, Moș
teni, „Dunărea“-Zimnicea ș.a. și-au 
depășit substanțial obligațiile con
tractuale. Fără îndoială, se pot da 
numeroase asemenea exemple.

Totuși, in prezent, mai sint coope
rative agricole care nu și-au înde
plinit obligațiile contractuale pe care 
le au la cultura porumbului. Cele 
mai mari restanțe se localizează în 
cooperativele agricole din județele 
Timiș, Botoșani, Olt, Arad. Dolj ș.a. 
Se știe că anul acesta condițiile na-

aceasta trebuie combătută cu toată 
fermitatea tendința care se mai ma
nifestă in unele unități agricole și 
comune de a se reține cantități mari 
de produse pentru consumul propriu, 
în fiecare cooperativă, repartizarea 
producției pe diferite destinații tre
buie să se facă cu cea mai mare 
grijă, reducindu-se la minimul auto- 
consumul. Sint unele cooperative 
agricole care, deși au obținut pro
ducții mari, nu au livrat integral 
cantitățile contractate. Așa sînt, între

cole Suhaia, Conțești, Piatra ș.a. mai 
au de livrat importante cantități de 
porumb.

Totodată, atît unitățile agricole de 
stat, cit și cele cooperatiste trebuie 
să livreze cantitățile de porumb des
tinate fabricilor de nutrețuri combi
nate. In fond, porumbul livrat la 
fabricile de nutrețuri combinate este 
prelucrat și se reîntoarce sub formă 
de furaje concentrate, cu o valoare 
nutritivă mai mare, în unitățile agri
cole sau este destinat asociațiilor

economice , intercooperatiste și com
plexelor zootehnice de stat. Deci, 
pentru cit mai buna gospodărire și 
valorificare a producției de porumb, 
pe toată perioada de iarnă sau. mai 
exact spus, pină la noua recoltă, se 
impune livrarea integrală a cantită
ților de porumb stabilite pentru fa
bricile de nutrețuri combinate. Acest 
lucru trebuie bine înțeles de consilii
le de conducere dintr-un șir de coo
perative agricole din județele Ialomi
ța, Ilfov, Buzău. Dolj, Bihor, Con
stanța ș.a,, care au restanțe față de 
fabricile de nutrețuri combinate. în 
mod special atrage atenția faptul că 
pe ansamblul întreprinderilor agrico
le de stat există o diferență aprecia
bilă intre, producția de porumb reali
zată și cea livrată fabricilor de 
nutrețuri combinate. Asemenea situ
ații se intilnesc in întreprinderile 
agricole de stat din județele Mehe
dinți, Ialomița, Olt, Ilfov. Teleor
man, Bihor, Timiș, Botoșani ș.a. Tre
buie să se ia măsuri pentru ca. in 
cel mai scurt timp, să se livreze la 
fabricile de nutrețuri combinate în
treaga producție, de porumb pre
văzută.

Constituirea fondului de stat, achi
tarea obligațiilor către fabricile 
de nutrețuri combinate reprezintă 
sarcini de cea mai mare importanță 
pentru unitățile agricole. Ca atare, 
se impune ca organizațiile de partid 
de la sate, conducerile unităților 
agricole să analizeze posibilitățile pe 
care le au și să-și îndeplinească in
tegral sarcinile de livrare.

Ion TEODOR

Zi și noapte — mai ales noaptea — cu migală și pasiune, așa muncesc 
tipografii. în fotografiile de mai sus : imagini de muncă din secții ale 

Combinatului poligrafic „Casa Scinteii"
Foto : Sandu CRISTIAN

Combinatul poligra
fic „Casa Scinteii" din 
București este cea mai 
mare unitate din a- 
ceastă ramură. Di
mensiunea efortului 
productiv al harnicilor 
tipografi de aici este 
dată de citeva cifre 
semnificative. în sec
țiile combinatului văd 
lumina tiparului 5 co
tidiene și 24 de publi
cații periodice, cu un 
tiraj zilnic de 3 mili
oane exemplare, 44 re
viste intr-un tiraj me
diu zilnic de 180 
mii exemplare, 20C 
mii cărți, în fiecare zi. 
Pină la 15 septembrie 
au fost expediate șco
lilor și librăriilor 25 
milioane manuale. Co
lectivul combinatului 
raportează acum, de 
„Ziua tipografilor", re
marcabile succese in 
producție. Astfel, po
trivit preliminărilor, 
planul anual la pro
ducția globală va fi 
depășit cu 7,2 la sută, 
sarcinile de export — 
cu 18,8 la sută, iar 
cheltuielile la 1 000 lei 
producție vor fi redu

se cu 5,7 lei sub nive
lul prevăzut. în acest 
an, prin măsurile în
treprinse pentru creș
terea mai accentuată 
a eficienței economice, 
consumurile de hirtie 
și cartoane au fost re
duse cu 220 tone, iar 
cele de energie elec
trică cu aproape 1 mi
lion kWh.

Obiectivul central al 
colectivului este de a 
transforma combina
tul într-o unitate mo
del în ce privește 
creșterea productivi
tății muncii. Rezulta
tele obținute în acest 
domeniu sint deosebi
te. Prin aplicarea stă
ruitoare a măsurilor 
stabilite de comitetul 
de partid și consiliul 
oamenilor muncii, în 
acest an colectivul 
combinatului a sporit 
productivitatea muncii 
cu 3,2 la sută în plus 
față de prevederile 
inițiale. Modernizarea 
unor tehnologii de fa
bricație in atelierul de 
stereotipie, dotarea cu 
utilaje-agregat a sec
țiilor de tipar înalt și

legătorie, introduce
rea in secția ofset a 
ramelor de multiplicat 
și copiat cu programa
re electronică, realiza
rea prin autodotare a 
unei instalații hidro- 
pneumatice de balotat 
resturi de hirtie, Îm
bunătățirea transpor
tului intern — sint 
doar citeva din măsu
rile care au contribuit 
la sporirea rodniciei 
muncii. în lumina ho
tăririlor Conferinței 
Naționale a partidului, 
sarcini deosebite re
vin in continuare co
lectivului combinatu
lui in direcția moder
nizării continue a pro
ducției și ridicării ca
lității acesteia, crește
rii continue a produc
tivității muncii și a 
eficienței economice. 
Sînt sarcini pentru a 
căror realizare exem
plară tipografii de la 
„Casa Scinteii" sînt 
ferm hotăriți să-și de
dice întreaga lor capa
citate de muncă și 
pricepere profesiona
lă. (Dan Constantin).
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Creșterea 
artistice 
educative a

numerică a formațiilor 
și sporirea eficienței . ( 
programelor prezentate

zilelor noastre

Multă ambiție, dăruire, hotărire — 
iată atributele care pot cel mai bine 
defini atmosfera insuflețitoare in 
<• ire a debutat activitatea artistică de 
; . atori și profesionistă in cea de-a 
doua ediție — etapa de masă — a 
Festivalului „Cintarea României" în 
județul Salu Mare.

■Rezultatele sint îmbucurătoare 
Așa bunăoară — după cum ne-a in
format Dumitru Coșe, care răspunde 
de sectorul muncii culturale la con
siliul județean al sindicatelor, nu
mărul formațiilor sindicale e pe cale 
să se ridice la peste 400, cu peste 
100 mai multe decît în etapa de 
masă a primei ediții, cele noi apă- 
rind in special in unitățile din re
țeaua stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii și a întreprinderilor agri
cole de stat, care pină acum au re
prezentat „pete albe" in mișcarea 
artistică de amatori. în cadrul ma
rilor întreprinderi industriale, cu 
tradiție in mișcarea de amatori, ală
turi de formațiile existente, așa-zis 
centrale și reprezentative, apar tot 
mai multe formații mai mici, pe sec
ții de producție, ale căror programe 
sint destinate colectivelor secțiilor in 
care au luat ființă. Spre exemplu. Ia 
întreprinderea „Unio" din municipiul 
Satu Mare s-au constituit în ultima 
vreme 6 brigăzi artistice în tot atîtea 
secții care față de brigada „centra
lă" au avantajul de a putea interveni 
mult mai operativ și eficient in com
baterea unor abateri și neajunsuri 
din activitatea productivă, din viața 
oamenilor.

La rîndul său. comitetul județean 
de cultură și educație socialistă — 
ne-a relatat loan Gergely, vicepre
ședintele comitetului, concomitent cu 
preocuparea pentru sporirea numă
rului de formații în rețeaua așeză-

mintelor de cultură, fructificînd ex
periențele și tradițiile artistice ale 
anilor trecuți — instituie in actuala 
etapă un larg și stimulativ cadru de 
confruntări artistice intre formațiile 
de amatori de la sate și orașe, care 
va prilejui nu numai o testare a ni
velului calitativ ale repertoriului și 
interpretării, ci și amplificarea emu
lației, a climatului artistic, care nu 
o dată în anii trecuți era „anemiat" 
de pauzele îndelungate și anonimatul 
in care intrau multe formații după

LA SATU MARE
ce evoluau pe scena de concurs. Ast
fel, in perioada de iarnă-primăvară, 
incepind cu data de 4 decembrie, se 
vor organiza ample treceri in revistă 
ale formațiilor artistice și soliștilor, 
ca spre exemplu : „Ceteră, lemnuț cu 
dor", în cadrul căruia vor evolua 
ceterașii din Tara Oașului, festivalul 
de muzică ușoară „Steaua Sătmaru- 
lui", „Reuniunea corală" (care va fi 
urmată de dezbateri pe tema reper
toriului și interpretării), după care, 
pe 3 sau 4 centre zonale din județ, 
vor evolua brigăzile artistice, colec
tivele de montaje literare, teatre etc.

Se cuvine menționat în acest am
plu și rodnic efort pentru o afirma
re valorică artistică și educativă cit 
mai ridicată sprijinul mult mai larg, 
competent și generos pe care il acor
dă mișcării artistice de amatori in
stituțiile profesioniste de artă, ca 
Teatrul de Nord, filarmonica, pre
cum și școala populară de artă. Ac
torii. instrumentiștii, cadrele didac
tice ale unităților menționate au în
ființat sau preluat în asistentă cîte

1—2 formații pe care le îndrumă, 
formații care sint preluate atit din 
municipiu, cit și din comune, in spe
cial la așezămintele de cultură. Cu 
tcate acestea, nu se poate vorbi de 
o rezolvare deplină a îndrumării 
competente a formațiilor artistice de 
amatori deoarece numărul acestora 
întrece pe cel al specialiștilor care 
le asigură pregătirea’. Deficitare sint 
mai ales formațiile sindicale nou în
ființate sau pe cale de a se constitui 
în unitățile S.M.A. și I.A.S.. dar si
tuația e valabilă și pentru alte între
prinderi, ceea ce impune consiliului 
județean al sindicatelor o preocupare 
insistentă pentru pregătirea cadrelor 
necesare de îndrumare, una din căile 
cele mai bune, dar insuficient fruc
tificată fiind cursurile pentru in
structorii artistici ce se organizează 
în vacanțele de iarnă și primăvară 
la școala populară de artă, dar care 
îndeobște sint frecventate aproape în 
exclusivitate doar de cadre didactice.

Creșterea numerică a anumitor ge
nuri de formații artistice a scos cu 
acuitate în evidență insuficienta ma
terialelor, a textelor adecvate pentru 
alcătuirea repertoriului. Această pe
nurie o resimt îndeosebi foarte nu
meroasele grupuri vocale înființate 
in județ, care nu au la dispoziție 
culegeri de cintece armonizate pen
tru acest gen de formații. în opinia 
specialiștilor de aici. Uniunea com
pozitorilor ar putea să sprijine mai 
activ tipărirea în tiraje mai mari a 
unor culegeri de genul celor editate 
în anii trecuți de Institutul de cer
cetări etnologice și dialectologice, în 
care au apărut cîntece armonizate, 
deopotrivă atit pentru formații co
rale, cît și pentru grupuri vocale.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

Nu contestă nimeni faptul că monu
mentul este o esență, și, chiar atunci 
cind portretizează, dalta sculptorului 
tinde, obligatoriu sau fără voia ei, 
să treacă dincolo de redarea simplă, 
așa cum e ea, a trăsăturii fizionomice, 
caută, altfel spus, șă incrusteze, în- 
groșind sau .subțiind, acel element 
definitoriu ce face din om o perso
nalitate, și care, ea singură, consti
tuie suportul recunoștinței colective, 
motivul, in același timp, al travaliu
lui artistic.

Cind Gheorghe Anghel a sculptat al 
său Eminescu — lucrare de rar întil- 
nită expresivitate, atit de fericit im
plantată in spațiul din fața Ateneu
lui Român — a avut în vedere, și a 
dat maximă prio
ritate, tocmai a- 
cestei cerințe fun
damentale. Se știe 
că poetul nostru . 
național — foto
grafiile ni-1 re
prezintă astfel — a fost un om care, 
in pofida precarităților vieții, a păs
trat o ținută vestimentară foarte a- 
leasă, nelipsită chiar de unele amă
nunte ce-i erau proprii și-i confereau 
o notă aparte de distincție. Dar 
sculptorul, iar aceasta a stirnit la 
vremea respectivă nu numai nedu
meriri, ci și reacții potrivnice, l-a dez
brăcat pe autorul nemuritorului „Lu
ceafăr". redîndu-1 om. o verticalitate 
impunătoare, desculț, crescînd parcă 
din iarba crudă a pajiștei. o eșarfă 
în jurul mijlocului, miini mari, suge
rind acel laborios și neostenit trava
liu ce-i era caracteristic poetului, una 
căzută pe lingă corp, cealaltă adusă 
Ia piept, ca un legămînt sfint față de 
sine, și un chip-portret a] cărui fun
damental amănunt, amănunt care ex
primă tocmai esența, este fruntea, 
cupolă sub care vezi ideea stind să 
țîșnească. Este o problemă și de vi
ziune și de har, din a cărei desăvîr- 
șită împlinire s-a născut un Eminescu 
în bronz unic, dincolo de care va fi 
extrem de dificil sau chiar cu nepu
tință să se mai spună ceva.

Considerațiile de față au ca indemn 
o constatare făcută la Tîrgu Jiu. Am 
stat și am privit în mai multe dăți 
un monument al municipiului menit 
să întruchipeze spiritualitatea gor- 
jeană, monument pe care, inainte de

ÎNSEMNĂRI

iPiB

Invitație 
la Câlimânești 

și Cdciulata
Renumită pentru izvoarele sale 

cu ape termale și atermale, care 
acționează in mod spectaculos in 
afecțiunile tubului digestiv, he- 
pato-biliare, renale, căilor urina
re și ale aparatului locomotor, in 
bolile de nutriție și metabolism 
etc.., stațiunea Călimănești-Că- 
ciulata oferă, in tot cursul anu
lui, posibilitatea efectuării unei 
cure balneare eficace.

O bază de tratament ultramo
dernă, instalată in noile hoteluri 
construite pe malul Oltului, in
tr-o zonă deosebit de pitorească, 
asigură, prin intreaga sa dotare, 
celor veniți in stațiune, trata
mentul medical de specialitate.

în lunile decembrie, ianuarie 
și februarie se beneficiază de 
prețuri avantajoase la cazare și 
masă. Pentru transportul pe ca
lea ferată se acordă o reducere 
a tarifului de 50 la sută.

Informații, rețineri și procurări 
de bilete prin OFICIILE JUDE
ȚENE DE TURISM ȘI I.T.H.R. 
BUCUREȘTI.

Filmografia și literatura 
„întoarcerii pe meleaguri
le natale" sint, compensa
toriu, Ia fel de bogate ca 
acelea ale „zborului de la 
cuib" : de ce părăsesc tine
rii (uneori și adulții) vatra 
străveche și de ce ii mis
tuie, mai tîrziu, dorul de 
ea ? Răspunsurile nu pot 
fi automate și stereotipe, 
ele diferă de la individ la 
individ, de la o generație 
Ia altă generație, de la o 
epocă la alta. Fiindcă, de 
fiecare dată, se lasă în 
urmă ceva și, de fiecare, 
se regăsește altceva, ceva 
schimbat. (Sau se schimbă 
însuși observatorul ?). Fără 
să pună explicit întrebări
le tradiționale, filmul Iar
ba verde de acasă oferă un 
răspuns particular Ia o ex
periență particulară — a- 
ceea a eroului principal — 
generalizarea, Ia care tre
buie să ajungă orice operă 
de artă, reieșind mai mult 
din examinarea mediilor 
și straturilor sociale, a psi- 
hologiilor supuse analizei.

Filmul incepe, așa cum 
recomandă specialiștii in 
materie de dramaturgie, 
printr-o situație de criză 
(morală) : tînărul prota
gonist — destinat unei 
strălucite cariere universi
tare — refuză hotărît un 
compromis propus chiar de 
persoana care i-ar garanta 
viitorul, conștient fiind că 
o singură cedare, prima, va 
declanșa un lanț niciodată 
epuizat de slăbiciuni și de 
mici (sau mari) compromi
suri. Și pleacă în satul de 
baștină, mai ales că il 
cheamă intr-acolo și a 
vagă neliniște in legătură 
cu traiul tatălui său. Pină 
aici nu e vorba decît de 
pretextul unei declanșări 
de acțiune, al unei „pre- 
istorii" aproape convențio
nale, tratat ca atare, adică 
ușor superficial (poate un 
pic prea superficial pen
tru economia ulterioară a 
ideilor și sentimentelor 
puse in circulație). De aici 
însă începe de fapt poves
tirea filmică a scenaristu
lui Sorin Titel și a regizb- 
rului Stere Gulea. iar va
loarea ei de bază stă atit 
în franchețea obiectivă a 
observației, a urmăririi im
pulsurilor sufletești subi
ective, .cit și in realismul 
(poetic) al expresiei, al co
municării procesului de 
cunoaștere. Regizorul, în
deosebi, renunță la orice

idilism, la orice prejude
cată „sămănătoristă", care 
odinioară opunea satul pa
sămite „neprihănit", 
nătos" — orașului 
zut" și „corupător", 
confruntă 
său, odată 
realitatea 
tului, a 
„vieți la 
fruntare sinceră, in imagini 
ce resping excesele de 
orice soi, nici aspre, nici 
îndulcite de virtuozitatea 
coloristică a peliculei East
man, valorificată cu so-

— prin 
eu el 

cotidiană

„sa- 
„decă- 
și se 
eroul 

a sa-
contemporanei 

țară". E o con-

încrederea în vechiul direc
tor, integru, harnic și ome
nos (Mihai Pălădescu) ; un 
moș sfătos (Ernest Maftei) 
așază șindrilă nouă pe a- 
coperișul casei bătrînești, 
fără grabă, pe-ndelete, gos
podărește ; tatăl, un „origi
nal" (Vasile Nițulescu), 
plecat și el din sat — după 
moartea mamei — se va 
întoarce, pînă la urmă, la 
matcă, după o utilă expe
riență de șantier ; pre
ședintele cooperativei agri
cole (Paul Lavric) e un ță
ran vînjos, mîncău și pe-

Un succes al cinematografiei 
noastre

„IARBA VERDE
DE ACASĂ"

brletate și discreție de ope
ratorul debutant Valentin 
Ducaru.

Realitatea la care prota
gonistul — profesor de ma
tematică (Florin .Zamfires- 
cu) — se întoarce și în care 
se reintegrează treptat, in
tr-un mod nespectaculos, e 
văzută fără sentimentalism, 
dar și fără ieșiri precon
cepute, polemice. Fiecare 
aspect „pozitiv" își găsește 
contraponderea într-unul 
incă oscilant și, invers, nici 
un cusur nu se dovedește 
ireparabil, intr-un echilibru 
care aparține înseși vieții. 
Vieții unui sat in curs de 
dezvoltare economico-socia- 
lă, unde producția, munca 
sint organizate socialist. în 
timp ce mentalitățile și ve
leitățile individuale (une
ori individualiste) nu com
pun incă un organism per
fect omogen. Un profesor 
(Ion Caramitru) e pus pe 
procopseală, se însoară con
venabil și tinde, prea zorit, 
să devină directorul școlii : 
colegiul profesoral insă — 
în ciuda intervenției nașu
lui inspector (Octavian Co- 
tescu) — ii temperează fal
sele elanuri și își confirmă

trecăreț, dar, în aceeași 
proporție, om cu judecată, 
drept și muncitor : fata de 
la oraș (Diana Lupescu) 
sosește — ca o tentație mai 
curînd alegorică, decît con
cret pasională — in ma
șină și blugi suflecați : in- 
timpinată cu o relativă in
diferență, face cale întoar
să, întrebind banal, la des
părțire, cine sau ce e Ta- 
mango. Nici o stridentă, 
nici un ton violent nu tul
bură aceste existente — in
dividuale și colective — 
care se desfășoară lin — 
fără idilism, grav — fără 
dramatism, firesc — fără 
naturalism.

De altfel, însăși structura 
narativă, povestitoare, a 
filmului e ca viața, în rit
murile ei organice : o 
strucție, s-ar zice, în 
chine, adunind unul 
altul, unul lingă altul, 
gurii cînd dulci, cînd
acri, ai zilelor și nopților 
unui anotimp omenește 
prielnic. Un fel de suflu 
neorealist — filtrat, desi
gur. de o sensibilitate au
tohtonă. personală — stră
bate filmul, impresia lă- 
sindu-se întărită atit de

con- 
cior- 
după 
stru- 
mai

componenta sa „documen
tară", cit și de cea „lirică" 
într-o delicată verificare și 
voință de educare a senti
mentelor.

Stere Gulea se află la 
primul film de lung me
traj, dar modul său de ex
primare nu e al unui di
letant : o anumită matu
ritate, a gindirii și a sim
țirii, iși pune pecetea pe 
scenele și secvențele audio
vizuale, alcătuite sub sem
nul simplității și al eficaci
tății expresive imediate. Cu 
mici excepții, aceeași matu
ritate e atestată și de co
laborarea cu actorii, re
zultate excelente inregis- 
trîndu-se mai cu seamă în 
îndrumarea copiilor 
tori, bineînțeles), de o 
turalețe rar intilnită în 
mele noastre.

Mesajul acestei opere 
rioase, înfățișat cu 
forță novatoare din 
tul de vedere al viziunii 
(cinematografice) a ade
vărului vieții — nu constă, 
așa cum s-ar crede, într-o 
pledoarie în favoarea „în
toarcerii la natură", a ale
gerii neapărate, ca loc de 
muncă, a satului, deși nu
cleele ale unei 
pledoarii 
sizat in 
rațiunii, 
saj insă 
tatea de 
cinstit, 
muncă și de oameni, cu o- 
chii ațintiți mereu in di
recția progresului, cu con
vingerea posibilității unei 
permanente autoperfecțio- 
nări a conștiinței social-u- 
mane. Oriunde am fi, pen
tru că „iarba verde de 
acasă" poate să crească tot 
atit de bogată și pe scua- 
ijuriie sau bulevardele ora
șelor. în acest sens, filmul 
lui Stere Gulea și al lui 
Sorin Titel continuă — cu 
o contribuție proprie 
conținuturi șl procedee 
filonul dat la iveală 
Dan Pița Cu Filip cel bun 
și de Andrei Blaier prin 
Ilustrate cu flori de cimp. 
in care am citit, la timpul 
lor, o febrilă căutare a pu
rității. O puritate deloc ab
stractă sau ipocrită. Dim
potrivă : profund realistă, 
izvorîtă cu necesitate din 
fintînile adinei cu apă vie 
ale înnoitei ființe morale a 
națiunii socialiste.

(ama- 
na- 
fil-
se- 

reală 
punc-

asemenea 
sint ușor de se- 

arborescența na- 
Adevăratul me- 
trimite la necesi- 
a ne trăi viața 

cu dragoste de

de
de

Florian POTRA

t
16,30
17,00 maritimă One-

8,00

17,50 Emlsiune-con- 
Interpreți de

a-1 fi văzut prima oară, îl închipuiam 
ca o stîneă de, granit sugerind, in 
maniera sfinxului din Bucegi, un 
chip care să exprime în gradul cel 
mai înalt două trăsături fundamen
tale ale personalității lui Vladimirescu. 
gindirea și acțiunea. Căci slugerul, 
devenit, prin cuget și faptă. Domnul 
Tudcr, nu a fost un haiduc, precum 
un lancu Jianu, după cum lasă să se 
înțeleagă pistoalele, și hangerele pe 
care autorul i le-a înfipt căpeteniei 
pandurilor la briu. Și chiar dacă a 
luptat cu spada pentru împlinirea 
idealului național al epocii, nu atit 
luptătorul cît vizionarul Vladimirescu 
s-a păstrat in conștiința posterității. 
Dăltuită în felurite ipostaze, domni

șoara Pogany ră- 
mine, în esență, 
grațios gît de le
bădă și ochi. în
treg ansamblul de 
monumente năs
cute din viziunea 

lui Brâncuși la Tîrgu Jiu sint esen
ță pură. Un Vladimirescu în viziune 
didacticistă pare o piesă de muzeu, 
care întîrzie să domine una din pie
țele centrale ale orașului ce se în
noiește vertiginos.

Am luat acest caz pentru că ni se 
pare înrudit îndeaproape cu multe 
altele din alte orașe ale noastre. Ne 
gîndim apoi la sutele sau miile de 
„monumente" ridicate, printr-un ge
neros efort colectiv, în perioada din
tre cele două războaie, in toate co
munele țării ca semn de recunoștință 
pentru cei căzuți pe cîmpurile de 
luptă, întru împlinirea idealului na
țional al marii Uniri de la 1918. Dar 
toate aceste așa-zise sculpturi, în 
realitate blocuri de ciment. înfățișea
ză, cel mai adesea, un ostaș, și nu 
au nimic comun cu arta. Odată cu 
inițiativa ridicării acestor monumente 
memoriale, s-a născut și o industrie 
a șarlataniei care a urîțit, in loc să 
înfrumusețeze, fața satelor, și a în
ghițit uriașe fonduri realizate, 
cel mai adesea, din contribuția vo
luntară a sătenilor.

Acum, cînd orașele tării se «di
mensionează in viziunea socialistă a 
așezării urbane, asistăm la un feno
men imbucurător : odată cu parcu
rile noi. cu piețele publice nou apă
rute. mulți edili n-au uitat de mo
numente. N-ar fi, credem, 
gratuit dacă aceiași edili 
sidera și vechea zestre in 
monumente, dînd celor 
drept la viețuire in noua 
ducind la muzeu, dacă e 
Ie piese care nu se mai justifică.

Dar în ceea ce privește satele ? A- 
sistăm, de asemenea, și aici la în
făptuirea unei opere de mari dimen
siuni — resistematizarea localităților 
rurale, crearea în comune a centre
lor civice, dotarea localităților cu e- 
dificii și piețe publice. Nu este lo
cul să ne gîndim și la monumente ? 
De mulți ani încoace sculptorii se 
reunesc, vara. în tabere de creație, 
in cadrul cărora se cioplește multă 
piatră și se nasc opere din care mul
te rămin nevalorificate. Ar fi. cre
dem. o acțiune cu rezultate din cele 
mai profitabile, atit pentru creația 
artistică, cit și pentru îmbogățirea ca
drului ambiant al universului rural, 
explorarea, de către factorii îndri- 
tuiți s-o facă, a planurilor de siste
matizare a comunelor și găsirea unor 
modalități de conlucrare între artiști 
și consiliile populare avind ca obiect 
monumentul. Monument care să ex
prime o esență, și care nu poate fi 
alta decit topirea in formule artisti
ce a idealurilor zilelor noastre, idea
luri de avînt. de înălțare, de zbor 
neintrerupt către viitor.

L-am întilnit, ingîndurat, pe un 
prieten sculptor și întrebîndu-1 ce îl 
frămintă mi-a arătat o lucrare de 
curind ieșită de sub daltă și care mie 
mi s-a părut o realizare. Sculptorul 
însă și-a declarat deschis nemulțu
mirea că la floarea pe care o dăl- 
tuise in marmură nu reușise să a- 
dauge de la el un plus de frumu
sețe dincolo de frumusețea modelu
lui creat de natură. Era probabil toc
mai esența căutată dar nedescoperi
tă, și pe care sculptorul se obstina 
să o surprindă. Să ne gîndim și la 
monumente, la monumente de 
esență.

Sîmbătă dimineața, tovarășii Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Mihnea Gheorghiu, membri ai C.C. 
al P.C.R., s-au intîlnit. la sediul C.C. 

Partidului, 
condusă de

al P.C.R., cu delegația 
Comunist din Olanda, 
tovarășul Joop Ijlsberg, membru al 
Comitetului Executiv,
C.C. al P.C.O., care, la invitația par-

secretar al

tidului nostru, face o vizită in Româ
nia.

Cu acest prilej au avut loc o in
formare reciprocă cu privire la ac
tivitatea celor două partide, un 
schimb de păreri în unele probleme 
ale vieții internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești și în 
legătură cu dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
pi solidaritate dintre P.C.R. și P.C. 
din Olanda.

un act 
ar recon- 

materie de 
valoroase 

cetate, dar 
cazul, ace-

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

Vizita unei delegații de
în perioada 13—18 decembrie, o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist Bulgar, condusă de Dimităr 
Ionov, prim adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.B., a făcut, la in
vitația C.C. al P.C.R., o vizită in 
schimb de experiență in țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la Con
siliul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
Comitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Comitetul județean Caraș- 
Severin al P.C.R. și a vizitat între
prinderea de mașini grele București, 
întreprinderea de construcții de ma
șini - ■ ■ * ’ -!jelectrice, Combinatul siderurgic

activiști ai P. C. Bulgar
Reșița, precum și alte obiective eco
nomice și sociale din București și ju
dețul Caraș-Severin.

Simbătă dimineața delegația de ac
tiviști ai P.C.B. a fost primită de to
varășul Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. La primire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a participat tova
rășul Lucian Drăguț, prim-vieepreșe- 
dinte al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale.

A fost de față Petar Danailov Hris- 
tov, ambasadorul R.P. Bulgaria Ia 
București.

Zimnicea renaște x
Inaugurarea liceului industrial construit 

cu sprijinul guvernului elvețian
Prin eforturile neobosite ale parti

dului șl statului nostru, ale Întregu
lui popor, Zimnicea, oraș distrus a- 
proape în întregime de cutremurul 
de la 4 martie, renaște din ruine, 
incepind să-și etaleze noua înfățișa
re viguroasă, optimistă. în noul lui 
peisaj se integrează și modernul li
ceu industrial, cu profil metalurgic, 
construit cu sprijinul guvernului el
vețian și dat în folosință, printr-o 
festivitate, simbătă.

în cuvintul inaugural, ministrul e- 
ducației și învățămîntului, Suzana 
Gâdea, a arătat că poporul nostru, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a mobilizat toate ener
giile pentru a înlătura cit mai grab
nic urmările cutremurului. Sublini
ind că în acele clipe de grea încer
care prin care a trecut România, po
porul nostru s-a bucurat de spriji
nul prietenesc al multor state, vor
bitorul a exprimat guvernului elve
țian calde mulțumiri pentru gestul 
de solidaritate, pentru prietenia ma
nifestată.

Dr. Bill Arthur, șef de divizie in 
Departamentul politic federal al El
veției, reprezentantul guvernului el
vețian pentru ajutorul în străinătate 
în caz de catastrofă, a arătat că po
porul elvețian este deosebit de fe
ricit că guvernul român a acceptat 
— deși nu a solicitat ajutorul țării 
sale — oferta de sprijinire a Româ
niei în eforturile de înlăturare a ur
mărilor catastrofalului cutremur. în 
numele consiliului federal, al guver
nului și poporului elvețian, el a

transmis poporului nostru cele mai 
bune urări și a rugat să se considere 
acest act de solidaritate europeană 
ca o mărturie a bunelor relații din
tre România și Elveția, a prieteniei 
statornice dintre cele două po
poare.

Exprimindu-și deosebita satisfacție 
de a participa la inaugurarea liceu
lui industrial de Ia Zimnicea, amba
sadorul Elveției la București. Pierre- 
Henri Aubaret, a adus, de asemenea, 
un elogiu eforturilor depuse de po
porul nostru, in frunte cu șeful sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru reconstrucția întregii țări 
după seismul din martie.

Au mai luat cuvintul Sandu Du
mitru, secretar al Comitetului orășe
nesc Zimnicea al P.C.R., primarul 
orașului. Rudolf Bucher, șeful echi
pei elvețiene care a lucrat la con
strucția liceului, și Fernande Chirea, 
inspector școlar general al Inspecto
ratului județean Teleorman.

La festivitatea inaugurării au luat 
parte tovarășul Cornel Onescu. prim- 
secretar al Comitetului județean Te
leorman al P.C.R.. reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Educației și învățămîntu- 
lui, Ministerului Industriei Metalur
gice. reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, numeroși lo
cuitori ai orașului Zimnicea. Au fost 
prezenți, de asemenea, ziariști elve
țieni, trimiși special pentru festivi
tatea inaugurării liceului.

(Agerpres)

Manifestări cultural-artistice
în cadrul celei de-a doua ediții 

Festivalului național „Cîntareaa _________ ___
României", incepind de luni, orașul 
Buftea va găzdui o interesantă sui
tă de manifestări cultural-artistice, 
care vor reliefa evenimente și pre
faceri de importanță istorică petre
cute în viața locuitorilor acestei a- 
șezări ilfovene, de la a cărei primă 
atestare documentară s-au împlinit, 
anul acesta. 400 de ani. Organizată 
de comitetul orășenesc de partid. 
„Săptămina culturală" va cuprinde un 
amplu program de acțiuni. între care 
remarcăm o sesiune de comunicări 
științifice cu tema „Istorie și con
temporaneitate", ce se va bucura de 
participarea unor prestigioase cadre 
din Capitală și din orașul-gazdă, pre
cum și expoziția documentară inti
tulată 
litatea 
gram 
„Ziua 
cadrul 
vor intilni cu primarul orașului, cu 
alti activiști de partid și fruntași m 
producție, vor vizita unități econo-

„File de istorie și din actua- 
socialistă a orașului". în pro- 
sint incluse, de asemenea, 
dedicată tinerei generații", in 
căreia pionierii și uteciștii se

mice și vor participa la vernisajul 
expoziției lucrărilor de artă plastică 
realizate de elevii din localitate. In 
„Ziua literaturii și artei" vor avea 
Ioc simpozioane, recitaluri de poezie 
ale cenaclurilor literare, o seară de 
teatru la casa de 
tere a valențelor 
mului românesc 
„Luceafărul". Vor 
asemenea, „Ziua 
cuprinzind spectacole de cîntece și 
dansuri populare, concursuri și, . de
monstrații sportive, „Ziua creației 
științifice și tehnice", consacrată dez
baterii unor probleme privind crea
ția științifică Penultima zi a săptă- 
mînii va fi dedicată viitorului ora
șului Buftea, cu acest prilej fiind pro
gramate o întâlnire cu fiii orașului, 
o masă rotundă și o serie de expu
neri în principalele unități econo
mice din localitate. La încheierea 
„Săptămînii culturale" vor avsa loc un 
spectacol omagial și un carnaval al 
tineretului.

cultură, o dezba- 
cducative ale fil- 
la cinematograful 
fi organizate, de 
cultural-sportivă",

(Agerpres)
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Astăzi, in divizia B : FOTBAL „LA RECE"
Astăzi se încheie și turul campio

natului diviziei 
lui foarte rece, 
dentei etape 
spectatori, fapt . .
laritatea întrecerilor din categoria 
secundă și care ne îndeamnă să cre
dem că și azi, la cele 27 de partide, 
publicul va fi de față, „încălzind" 
astfel atmosfera din jurul te
renurilor. Unele echipe, antrenori și 
jucători nu prea agreează terenurile 
dificile și fotbalul „la rece", totuși, 
din cronicile etapei trecute rezultă că 
au fost atunci destule meciuri 
dinamice, ceea ce ar demonstra 
că frigul iuțește jocul vrind-nevrînd 
și că echipele noastre s-ar putea in- 
trece și pe timpul iernii.

Cu multă probabilitate vor fi mii 
de spectatori buzoieni în tribune la 
unul dintre derbiuriie seriei I, Glo
ria — C.S.M. Suceava, prima, echi
pă fruntașă în clasament (22 p). cea
laltă. pe locul al treilea (20 p). Va 
fi. probabil, un joc cu scor strins, 
dat fiind faptul că ambele formații 
se apără bine (ele au primit cele mai 
puține goluri — 9 și, respectiv, 11). 
în cel de-al doilea derbi al seriei se 
vor întrece fostele divizionare A — 
F.C.M. Galați (20 p) și Steagul roșu 
Brașov (17 p), in 
Brașov (20 p) are 
meci mai ușor 
Ceahlăul (13 p).

în seria secundă, 
chilibrată în jumătatea de sus a cla-

B. în pofida timpu- 
la meciurile prece- 

asistaseră numeroși 
ce dovedește popu-

cu numele de Dumitru. în același 
timp, C.F.R. (24 p) se va afla la 
Moldova Nouă unde va primi repli
ca Minerului (18 p). Interesantă re
venirea din ultimele etape a Uni
versității Cluj-Napoca (21 p), care 
se va întrece azi cu Mureșul Deva 
(21 p). Cealaltă echipă 
seria a III-a. Victoria 
va juca „în deplasare" 
Zalău (11 p).

samentului. derbiul e programat la 
Turnu Măgurele, unde echipa loca
lă Chimia (loc IV — 19 p) intilnește 
pe Metalul din Plopeni (loc II — 
20 p). Liderul seriei, Dinamo Slatina 
(20 p), joacă la București, de la ora 
11. cu echipa Metalul (14 p), pe sta
dionul acesteia din urmă. Amatorii 
de fotbal bucureșteni iși mai pot a- 
lina dorul după 
și 
la
Progresul (18 p) — Electroputere Cra
iova (13 p). De asemenea, rapidiștii 
aflați la schiuri pe Valea Prahovei 
au ocazia să facă o pauză la Sinaia 
pentru partida Carpați (15 p) 
pid (17 p). Alte jocuri din 
serie : F.C. Chimia Rm. 
(19 p) — Unirea Alexandria 
prin care vilcenii speră să devină li
derii seriei, in ipoteza că Dinamo 
și Metalul Plopeni nu vor avea ciștig 
de cauză pe terenuri adverse ; Ce
luloza Călărași (16 p) — Muscelul 
(17 p). aceasta redutabilă cu Stan, 
Marian Popescu și Jercan în forma
ție ; în sfirșit, derbiul de la coada 
clasamentului între Pandurii Tg. Jiu 
(12 p) și Prahova Ploiești (8 p).

Seria a HI-a atrage atenția prin 
felul in care se confruntă de la dis
tantă F.C. Baia Mare cu C.F.R. din 
Cluj-Napoca. Echipa din Baia Mare 
(24 p), pentru care Roznai înscrie 
iar multe goluri, va juca la Cugir, 
cu Metalurgistul (15 p), in rîndurile 
căreia se remarcă, totuși, un mijlocaș

sportul preferat 
pe stadionul Republicii, unde 
ora 11 va incepe meciul

fruntașă din 
Câlan (22 p) 
cu Armătura

V. M.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Patinoarul „23 August" din Ca

pitală a găzduit, aseară, cel 
doilea meci de hochei pe 
dintre selecționata divizionară 
noastre și formația sovietică 
talurg" din Celiabinsk. Partida 
încheiat cu 
1—1, 3—1) in 
romani. în primul joc. după cum se 
știe, au ciștigat oaspeții cu 3—2.

Echipa Metalurg Celiabinsk va 
evolua luni seara Ia Miercurea Ciuc 
in compania selecționatei B a Româ
niei.

Prima reprezentativă a României 
va pleca luni la Liubliana. unde ur
mează să susțină două jocuri ami
cale cu echipa Iugoslaviei.
• Proba de dublu bărbați din ca

drul turneului internațional de tenis 
pe teren acoperit de la Brașov a fost 
ciștigată de cuplul român Dumitru 
Hărădău, Traian Marcu, Învingător 
cu 6—3, 6—4 în fața perechii fraților 
Emilian șl Bojidar Pampulov.

în finala probei de simplu bărbați 
Stanislav Birner (Cehoslovacia) l-a 
întrecut cu 7—6, 0—6, 7—5 pe Bojidar 
Pampulov.
• După disputarea a 12 runde, in 

campionatul național masculin de 
șah. care se desfășoară la Sibiu, pe 
primul loc in clasament se află Flo
rin Gheorghiu cu 8.5 puncte, urmat 
de Ungureanu cu 7,5 puncte. Biriescu 
și Urzică cu cîte 7 puncte. Rezultate 
mai importante înregistrate in run
da a 12-a ; Gheorghiu — Radovici 
1—0 ; Biriescu — Georgescu 0—1 ; 
Tratatovici — Pavlov remiză ; Griin- 
berg — Ungureanu remiză ; Ilijin — 
Urzică 0—1.

» în orașul cehoslovac Roznov a 
început un turneu internațional de 
handbal pentru junioare. Echipa 
României a invins cu 19—16 (9—7) 
formația R.F. Germania și cu 26—18 
(12—11) pe cea a Cehoslovaciei.

de-al 
gheață 
a țării

„Me-
scorul de 5—2 (1—0, 
favoarea sportiviloi

— Ra- 
această 
Vilcea 
(15 p),

chestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu"

LUNI, 19 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală. Atelier TVS. întreprin

derea și atelierul școlar
16,30 Emisiune in limba maghiară
19,00 ----- - - ■

16.30
16,40

PROGRAMUL 2
Culegătorii de glnduri — reportaj 
Cintă azi întreaga țară — melodii 
populare 
tntîlnire cu satira și umorul 
Pentru căminul clv.
Cenacluri ale tineretului din Ca
pitală
Dtn muzica șl dansurile popoare
lor
Film serial pentru copii : Cuore 
1001 de seri
Telejurnal
Seară de balet : „Anotimpurile" 
de Antonio Vivaldi
Actualitatea bucureșteană
Melodii Interpretate de Glcă 
trescu
Bucureștlul necunoscut : „La 
prin București"

21,40 în alb și negru. Documentare 
tistlce premiate la festivaluri 
ternațlonale.

17,00
17,35
17.55

Drumuri europene 
Film serial : Linia 
din. Episodul 18 
Steaua fără nume, 
curs pentru tineri 
muzică ușoară

18,45 Reportaj de scriitor : Culegătorii 
de gînduri, de Ion Lotreanu 
Micul ecran pentru cei mici 
1001 de seri
Telejurnal « înfăptuirea hotărîrl- 
lor Conferinței Naționale — cauza 
întregii națiuni
Inițiativă și 
„ștafeta" 
Antena vă 
prezentat de 
Film artistic 
torului". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor americane 
Telejurnal « Sport
PROGRAMUL 2
Concert educativ susținut de or

PROGRAMUL 1
Sportul pentru toți. Gimnastica 
domiciliu
Tot inainte 1
Șoimii patriei
Film serial pentru copil
Pentru căminul dumneavoastră

Bucuriile muzicii. Muzica româ
nească in actualitate (II)
De strajă patriei
Telex
Album duminical
Stadion — magazin sportiv In Ima
gini
Secvențe din filme românești. • 
Cintece și jocuri populare roma
nești « Șah mat in... 15 minute.

8.15
9,05
9.15
9.45

10.00 Viața satului
11,45 ~

12.30
13,00
13.05
15,00

15,35

cinema

la 19.00
19.20
19,30

19,50

20,10

21.10

22,55

10.00

Șl

faptă comuniste

aparține ! Spectacol 
județul Bacău
: „Oamenii guvema-

Muzică ușoară cu Ana Petria 
George Enache 
1001 de seri 
Telejurnal
Hotărîrile conferinței Naționale — 
program al împlinirilor pentru noi 
și pentru țară
Partid, chezaș al fericirii. Emisiu
ne de cintece patriotice 
Roman-foileton : „Pagini din co
media umană". Producție a televi
ziunii franceze.

21,30 Emisiune de știință : Clima pe 
glob. Documentar

22,00 Cadran mondial
22,20 Telejurnal

19,20
19.30
19,50

20,05

20,20

18,30

18.55
19.20
19,30
19,50

20,30
20,50

2145

Pe-

pas

ar
in»

timp ce I.C.I.M. 
in aparență un 

în fața echipei
parcă cea mai e-

e tmpușcături sub clar de lună : 
SCALA — 9: 11,15; 13,39: 16; 18,15; 
20,30. FAVORIT — 9: 11.15; 13.30; 
15,45: 18; 20,15, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17,30,
BUCUREȘTI — 9,45; 12,15; 14,45;
17,15: 19.45.

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.
O Sonată 
POPULAR 
f, Perla :
20.15.

pe malul lacului :
— 15.45: 18; 20. 
COSMOS — 15,30; 18;

• Piedone, comisarul fără armă :
FLACARA — 9; 11,15; 13,30;-------
18; 20.15,
• Insula
GREȘUL
• Mark
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Melodiile Hroadwayului : 
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45 
20,15.
• Mama : CAPITOL — 9; 11,15:
13.30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 13,15: 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Floare de cimp : 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;

egretelor argintii : 
— 16; 18; 20.
polițistul î ARTA

15,45;
13,30;

PRO-

— o;

PA-
18;

20.15. FESTIVAL — 8,45; 11;
16; 18.30; 20,45.
• Iarba verde de acasă : 
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
20.30. FEROVIAR - 9: 11.15;
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
13,30; 15.45: 18: 20,15.
• Unde înfloresc crinii :
— 9; 11,15: 13,30: 16; 13,15
• Cartea junglei — 9,30; 1
14.30; 16, Haiducii lui Șaptecai — 
18; 20 : DOINA.
• Al șaptelea continent : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.15.
• Aripi frlnte : BUZEȘTI — 9; 
11.15; 13,30; 15.45: 18: 20,15.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : BUCEGI — 9,30; 12; 15.15:
17,45; 20,15.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

CEN- 
18,15; 
13.30: 
nas:

EFORIE 
i; 20.30. 
11; 12,30;

• Danka — 15,30, Comedie mută 
’77 — 17,45: 20 : FERENTARI.
• Fair-play : LIRA — 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.
O Frumoasele nopții — 9.45; 11.45. 
Cărările gloriei — 18.30. Cenușă și 
diamant '
n Aripioară sau picior 
RIA — 9; .....................
20.15, AURORA — 9; 11,15; 13,30
15,45; 18: 20,15. FLAMURA — 11.15 
13.30; 15.45; * “
• Pinocchio : FLAMURA — 9.
• Ură ; DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
® Valea prafului de pușcă : GIU- 
I.EȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20.

20.30 : CINEMATECA.
7 GLO-

11,15; 13,30: 15,45: 18: 
AURORA — 9; 11,15: 13,30;

18; 20.

• 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.
e Cidul : VIITORUL — 10,30;
15,30; 19.

ta t r
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al Hl-lea — 10, 
Danton — 19, (sala mică) : Come
die de modă veche — 10. Moartea 
ultimului golan — 15. Ciștlgătorul 
trebuie ajutat — 20. (sala Atelier) : 
Destine — 10,30, Cine a fost A- 
dam 7 — 17.

• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 11, Chopiuiana, Ano
timpurile, Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, Eternele 
iubiri — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 10,30, Ferma — 
15,30, Joc de pisici — 20. (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 10,30, 
Tineri căsătoriți caută cameră —
15.30, Elîsabcta I — 20.
© Teatrul Mic : Rața sălbatică —
10.30, Omul — continuați să puneți 
întrebări — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Cercul de cretă caucazian —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Nu am încredere în 
bărbați — 10, Jucătorii de cărți, 
Ursul — 15, Barbarii — 19,30, (sala

Studio) : Gaițele — 10,30, Oameni 
feluriți —• 15.30, Conversație des
pre <11. von Goethe — 19.
• Teatrul Gluleștl : Descăpățlna- 
rea — 10. Paharul cu apă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat ; ~ 
maj fără rasă — 11, Firul de 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C.
nașe" (sala Savoy) ; Salutări de 
la Vasile — 11: 19.30, (sala Vic
toria) : E nemaipomenit — 19,30. 
e Ansamblul ~
română" : 
mânesc — 
e Teatrul 
chio — 10.
• Teatrul ... 
torta) : Ileana Sinziana — 10: 12.
• Circul București ; Vedetele cir
cului din Sofia — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Este vinovată Corina 7 — 19,30.

Șo- 
aur

Tă-

artistic „Rapsodia 
Mugurel de cîntec ro- 
16.30; 19.30.
„Ion Creangă" : Plnoc- 
Acțiunea Codalbul — 17. 
„Țăndărică" (sala Vic-
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Excelenței Sale 
Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE

Președintele Consiliului Militar Suprem, 
Șeful statului Niger

NIAMEY
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Niger, vă adresez, în numele 

poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună eu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate po
porului din Niger.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Niger se vor dezvolta în interesul 
celor două popoare, al luptei pentru pace, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Țin să exprim viile mele mulțumiri pentru amabilele felicitări pe care 
Excelența Voastră mi le-a adresat cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
independenței Finlandei.

La rîndul meu, adresez cele mai bune urări pentru fericirea personală a 
Excelenței Voastre și a poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale Domnului MALCOLM FRASER
Prim-ministru al Australiei

CANBERRA
Realegerea dumneavoastră în funcția de prim-ministru a) Australiei imi 

oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări împreună cu cele mai 
bune urări de succes.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre în domeniile po
litic, economic, tehnico-științific, conlucrarea dintre ele pe tărîmul vieții in
ternaționale vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, 
al păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Deosebit de sensibil la amabilele felicitări și urări pe care Excelența 
Voastră mi le-a adresat cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a independenței 
Finlandei, vă exprim mulțumirile mele cele mai călduroase și, la rîndul meu, 
vă transmit cele mai bune urări de fericire personală pentru Excelența 
Voastră și pentru poporul român.

KALEVI SORSA
Președintele Consiliului de Miniștri al Finlandei

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-ungare 

de colaborare economică
în zilele de 16 și 17 decembrie 

1977 a avut loc sesiunea a XIII-a a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-ungare de colaborare eco
nomică.

Delegația română a fost condusă 
de? tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele părții 
române in comisie, iar delegația un
gară de Ferenc Havasi, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, președintele părții un
gare în comisie.

în cadrul tratativelor, cele două 
delegații au relevat importanța deo
sebită, hotărîtoare, a intilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Jănos Kădăr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, care 
determină dezvoltarea continuă, pe 
multiple planuri, a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

Cu acest prilej, cele două părți in 
comisie au subliniat cu satisfacție 
dezvoltarea continuă a colaborării 
economice și cooperării în producție, 
concretizată prin încheierea unor ac
țiuni de cooperare și specializare in 
producție, in domeniile industriei 
construcțiilor de mașini, industriei 
metalurgice, industriei chimice și in 
alte domenii.

A fost evidențiată evoluția conti
nuă, ascendentă, a schimburilor co
merciale dintre Republica Socialistă 
România și R. P. Ungară, domeniu 
în care se înregistrează un ritm sus
ținut de creștere.

Comisia a examinat stadiul trata
tivelor privind încheierea de noi do
cumente de colaborare și cooperare

in producție și a stabilit măsurile 
necesare pentru finalizarea acțiuni
lor de cooperare și specializare in 
domeniile construcțiilor de mașini, 
chimiei, agriculturii și in alte dome
nii, in vederea creșterii ponderii 
produselor realizate prin acțiunile de 
cooperare și pentru identificarea de 
noi posibilități și forme de coope
rare în sectoare de interes reciproc.

O atenție deosebită a fost acorda
tă schimburilor de mărfuri și au fost 
convenite măsuri corespunzătoare 
pentru lărgirea și diversificarea a- 
cestora.

Comisia a apreciat pozitiv activi
tatea desfășurată de organele cen
trale de planificare din cele două 
țări cu privire la coordonarea bi
laterală a planurilor pe perioada 
1981—1985.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie au 
semnat protocolul sesiunii.

★
Simbătă după-amiază, delegația 

economică guvernamentală condusă 
de tovarășul Ferenc Havasi. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, președintele părții un
gare în comisie, â părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române in 
comisie. Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Victor Bolojan, ambasadorul țării 
noastre la Budapesta, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți dr. Gyorgy Bicză, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
In Capitală a sosit o delegație a 

Comitetului Femeilor Sovietice, con
dusă de Edith Zveigzne, care, la 
invitația Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialistă Ro
mânia, face o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in țara noastră.

Delegația a fost primită, simbătă, 
de tovarășa Lina Ciobanu, președin
ta Consiliului Național a! Femeilor. 
Cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind munca și viața femei
lor din Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., activitatea celor două 
organizații de femei.

★
Simbătă a fost semnată in Capita

lă o înțelegere de colaborare intre 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste — Centrala editorială din 
țara noastră și Ministerul Culturii al 
Republicii Democrate Germane — 
Direcția generală a editurilor și 
comerțului de carte, privind colabo
rarea in domeniul editorial și al co
merțului de carte pe perioada 1978— 
1980. Documentul prevede schimburi 
reciproce de specialiști, informații și 
materiale documentare, sprijinirea 
activității de traduceri și realizarea 
de coeditări, intensificarea colaboră
rii între editurile cu profil similar, 
a exportului și importului de carte. 
Se prevede, de asemenea, organizarea 
de expoziții de carte, de „zile" ale 
literaturii române și respectiv din 
R.D.G.

înțelegerea a fost semnată de Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, și Klaus Hopcke, adjunct al 
ministrului culturii din R.D.G.

La semnare au fost prezenți Sieg
fried Bock, ambasadorul R.D.G. la 
București, și membri ai ambasadei.

In aceeași zi, Klaus Hopcke, ad
junct al ministrului culturii din 
R.D.G., a fost primit de Mtu Do- 
brescu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

★
Noii ambasadori în țara noastră ai 

Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Trifun Nicolici, și Statelor 
Unite ale Amerlcii, Orison Rudolf 
Aggrey, au depus, simbătă, in cadrul 
unor ceremonii separate, coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Ministerului Apărării 
Naționale.

★
în sala teatrului „Fantasio" din 

Constanța, in organizarea Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", comitetului ju
dețean de partid și Asociației ju
riștilor din Republica Socialistă 
România, s-au desfășurat lucrările 
simpozionului cu tema „Forme și me
tode de educare pentru aplicarea ce
rințelor Conferinței Naționale a parti
dului privind crearea unei ooinii de 
masă in vederea cunoașterii, însuși
rii și aplicării legilor și regulilor de 
conviețuire socială".

★
Simbătă după-amiază, in sala mică 

a Palatului Republicii Socialiste 
România a avut loc un concert ex
traordinar susținut de Cvintetul de 
suflători din Austria. Artiștii oaspeți 
au interpretat un program care a 
cuprins dansuri din epoca Renaște
rii, precum și lucrări de Mozart, 
Haydn, Herbert Feldhofer, Jacques 
Ibert și Endre Szervanszky. Același 
program urmează să fie prezentat și 
la Ploiești.

★
La Casa de cultură a studenților 

„Grigore Preoteasa" din București 
s-au desfășurat, simbătă, lucrările 
simpozionului „Dezvoltarea mișcării 
pentru știință și tehnică în rindurtle 
tineretului in lumina exigențelor 
cincinalului revoluției tehnico-științi- 
fice“, organizat de către Centrul de 
cercetări pentru problemele tinere
tului in colaborare cu Comisia pen
tru știință și tehnică a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist.

(Agerpres)

Vizita delegației Partidului 
Comunist Român in Finlanda

în perioada 12—17 decembrie 1977, 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretai al C.C. al 
P.C.R., Tudor Postelnicu, prim-se
cretar al Comitetului județean Bu
zău al P.C.R.. Ion Enescu, activist 
al C.C. al P.C.R., a făcut o vizită in 
Finlanda la invitația Comitetului 
Central al P.C. Finlandez.

în timpul șederii in Finlanda, dele
gația a avut convorbiri la Comitetul 
Central al P.C.F. cu tovarășii Aarne 
Saarinen, președintele P.C.F., Viile 
Pesli. președinte de onoare, Erkki 
Rauttee și Oiva Lehto, membri ai Bi
roului Politic, și Olavi Poikolainen, 
secretar al C.C. al P.C.F., șeful Secției 
relații externe a C.C. a) P.C.F.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Corne) Burtică a 
transmis tovarășului Aarne Saarinen, 
ca și întregii conduceri a P.C.F.. un 
salut cordial și cele mai bune urări 
de succes in lupta pentru interesele 
fundamentale ale poporului finlandez, 
pentru libertate, pentru democrație, 
pace și progres social.

Mulțumind pentru acest mesaj, to
varășul Aarne Saarinen a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și urări 
de succese tot mai mari poporului 
român in opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, delegațiile s-au infor
mat reciproc cu privire la activitatea 
și preocupările celor două partide, la 
situația politică și economică din cele 
două țări și au avut un schimb de 
vederi asupra unor probleme actuale 
ale situației internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Cele două delegații au apreciat cu 
satisfacție bunele relații de prietenie, 
colaborare și solidaritate frățească 
dintre P.C.R. și P.C.F., exprimind, 
totodată, dorința celor două partide 
de a adinei aceste raporturi și de a 
extinde conlucrarea dintre ele, în 
folosul celor două țări și popoare, 
in interesul cauzei păcii, democrației 
și progresului social în Europa și în 
lume

Ambele delegații au exprimat sa
tisfacția față de cursul ascendent al 
raporturilor româno-finlandez.e și au 
reafirmat hotărirea de a acționa ca re
lațiile politice, economice, tehnico- 
știintifice, culturale și turistice dintre 
cele două țări să sc extindă și în 
viitor, corespunzător intereselor lor, 
pentru întărirea păcii, securității și 
a colaborării internaționale.

în timpul convorbirilor au fost 
relevate profundele mutații produse 
în lume, creșterea forțelor socialis
mului și revoluționare, schimbările 
fundamentale in raportul mondial de 
forțe.

Se asistă, pe de o parte, la agra

varea crizei economice mondiale, la 
intensificarea puternică a luptei pen
tru o nouă reîmpărțire a lumii, iar, 
pe de altă parte, la creșterea și afir
marea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a pune capăt cu desă- 
virșire politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de dominație 
și dictat, de a deveni stăpine pe 
bogățiile naturale, pe destinele pro
prii

Lupta dintre aceste două tendințe, 
diametral opuse, din viața mondială 
constituie una din carateristicile 
fundamentale ale dezvoltării sociale 
contemporane.

A fost subliniată importanța creș
terii rolului maselor populare, ai 
partidelor comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate, al tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, a că
ror unitate de acțiune a crescut, pen
tru oprirea cursei inarmărilor, pen
tru dezarmare, in primul rind dezar
marea nucleară, pentru instaurarea 
unui climat trainic de pace, secu
ritate și colaborare in Europa și in 
întreaga lume.

în acest context, cele două delega
ții au subliniat însemnătatea actualei 
Conferințe de la Belgrad, a cărei 
menire este de a impulsiona infăp 
tuirea prevederilor' Actului fina) dt 
la Helsinki, determinind realizarea 
unor progrese pe calea dezvoltării 
schimburilor economice, culturale și 
științifice dintre toate popoarele eu
ropene, pe calea dezangajării milita
re, a desființării simultane a blocu
rilor militare, a dezarmării pe conti
nentul european. în același timp, a 
fost evidențiată necesitatea soluțio
nării pe cale politică a tuturor 
conflictelor, eliminării decalajelor 
dintre state, lichidării subdezvoltării, 
făuririi unei noi ordini economice in
ternaționale, toate acestea avind me
nirea să asigure dezvoltarea liberă 
și independentă a fiecărei națiuni, 
pe calea progresului economic și so
cial. și a unei colaborări rodnice, in 
condiții de echitate și deplină egali
tate.

De asemenea, in cursul convorbiri
lor a fost reafirmată dorința celor 
două partide de a-și aduce contribu
ția la întărirea prieteniei, colaboră
rii dintre toate partidele comuniste 
și muncitorești pe baza egalității in 
drepturi și respectului reciproc, pre
cum și la întărirea solidarității din
tre toate forțele democratice și pro
gresiste. antiimperialiste, în lupta 
comună pentru triumful păcii liber
tății, independenței și îl înțelegerii 
între popoare al democratici șt pro
gresului social.

în încheierea convorbirilor s-a 
apreciat de comun acord că vizita in 
Finlanda a delegației P.C.R. consti
tuie o nouă contribuție Ia dezvol
tarea relațiilor de prietenie, colabora
re și solidaritate dintre cele două 
partide, la adîncirea relațiilor dintre 
popoarele român și finlandez, la 
promovarea cauzei păcii și socialis
mului in lume.

PORTUGALIA

întrevederi ale delegației
Frontului Unității Socialiste

vremea
va sufla în general slab. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 10 și minus 2 grade, izolat mal 
coborite, iar cele maxime între minus 
4 și plus 6 grade. Ceață frecventă mal 
ales dimineața și seara. în București : 
Vreme relativ rece, tu cerul temporar 
noros. Vînt în general slab. Tempera
tura ușor variabilă. Ceață mai ales di
mineața și seara.

Sesiune științifică
Sub genericul : „Ilfov — file de 

istorie", ieri s-au deschis lucrările 
sesiunii de comunicări științifice a 
Muzeului județean Ilfov dedicată 
anțversării centenarului Indepen
denței de stat a României. Iau 
parte circa 110 cadre didactice uni
versitare, cercetători, arhiviști și mu
zeografi din peste 30 de instituții de 
invățămînt și cercetare, muzee și ar
hive din întreaga tară, care prezintă, 
timp de două zile, în fața unui nu
meros public peste 100 de comunicări 
științifice. Participanții la reuniune 
au fost salutați de tovarășul Aldea 
Militaru, prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R.

Lucrările sesiunii sint întregite de 
un spectacol muzical-coregrafic, la 
care iși dau concursul formații lau
reate la prima ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României", de o 
gală de filme documentare consacrate 
luptei pentru cîștigarea nealirnării 
țării și vizitarea Muzeului luptei pen
tru independența poporului român, 
inaugurat in această vară la Giurgiu. 
(Silviu Achim).

LISABONA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Portugheze, ge
neralul Antonio Ramalho Eanes, a 
primit simbătă delegația Frontului 
Unității Socialiste, condusă de tova
rășul Paul Nlculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, membru al Consiliului Na
țional al F.U.S., care întreprinde o 
vizită in Portugalia la invitația Con
siliului Revoluției.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, to
varășul Paul Niculescu a transmis un 
mesaj de salut prietenesc și urări de 
sănătate președintelui Ramalho 
Eanes, iar poporului portughez urări 
de progres și prosperitate.

Mulțumind, președintele Ramalho 
Eanes a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său călduros, urări 
de sănătate, precum și urări de bu
năstare și fericire poporului român.

In cursul convorbirii au fost sub
liniate bunele raporturi existente in
tre cele două țări și popoare, in spi
ritul Tratatului de prietenie și cola
borare intre România și Portugalia, 
al înțelegerilor convenite cu ocazia 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Portugalia. Totodată, a fost evi
dențiată hotărirea comună de a se 
amplifica relațiile de cooperare pe 
plan economic, cultural, politic și 
in alte domenii, in interesul celor 
două popoare, al cauzei securității,

colaborării și păcii internaționale. Au 
fost, de asemenea, abordate unele 
probleme de interes comun ale vieții 
internaționale și s-a subliniat do
rința de dezvoltare a colaborării ro- 
mâno-portugheze in acest domeniu.

Primirea s-a desfășurat înt.r-0 at
mosferă prietenească, ce caracteri
zează relațiile dintre cele două țări.

★
Delegația Frontului Unității So

cialiste a avut convorbiri la Consi
liu! Revoluției, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească. 
Au fost reliefate bunele raporturi 
dintre Frontul Unității Socialiste și 
Consiliul Revoluției, exprimindu-se 
dorința reciprocă de a le dezvolta 
in spiritul relațiilor de prietenie și 
colaborare existente intre cele două 
țări și popoare.

Delegația română s-a intîlnit, de 
asemenea, cu conducerea grupului de 
intervenție socialistă, formată din 
Jorge Sampaio, Joao Cravinho, Jose 
Galvao Teles și Joao Vicente.

Tovarășul Paul Niculescu s-a in- 
tilmt, in cursul vizitei in Portugalia, 
cu secretarul general al Mișcării De
mocratice Portugheze, Jose Tanga- 
rinha, și cu Hugo Blasco Fernandes, 
membru al conducerii M.D.P., prilej 
cu Care au fost discutate problemele 
dezvoltării raporturilor dintre această 
mișcare și Frontul Unității Socialiste.

La întrevederi a fost prezent Marin 
Iliescu, ambasadorul țării noastre in 
Portugalia.Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 decembrie. In țară : Vreme re
lativ rece, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe izolate. Vîntul

(Urmare din pag. I)

Convorbiri economice româno-chineze

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

Cuvîntarea tovarășului Kim Ir Sen
PHENIAN 17 (Agerpres). — In 

cuvîntarea rostită la prima sesiune 
a celei de-a 6-a legislaturi a Adu
nării Populare Supreme, tovarășul 
Kim Ir Sen, secretai general al C.C. 
al P.M.C., președintele R.P.D. Core
ene, a relevat că, in cei cinci ani 
care au trecut de la alegerile de 
deputați pentru a 5-a legislatură a 
Adunării Populare Supreme, revolu
ția și construcția in R.P.D. Coreeană 
au înregistrat mari progrese. în pre
zent — a spus el — poporul trebuie 
să facă față sarcinilor menite să 
ducă spre realizarea cit mai curind 
posibil a victoriei depline a socialis
mului și spre reunificarea indepen
dentă și pașnică a țării.

Tovarășul Kim Ir Sen a relevat, 
apoi, rolul maselor populare de 
făuritoare a istoriei, de forță mo
trice a dezvoltării sociale. Guvernul 
popular, instaurat după eliberare — 
a spus el — a reprezentat continua
rea directă a guvernului revoluționar 
popular, organizat în bazele de 
gherilă antijaponeze. Sarcina princi
pală a guvernului popular a fost 
crearea unui nou sistem social pro
gresist ; el a îndeplinit sarcinile re
voluției democratice antiimperialis
te, antifeudale și, ca urmare, s-a an
gajat în revoluția socialistă și a fău
rii in jumătatea de nord a republi
cii un sistem socialist trainic, avan
sat, fără exploatare și asuprire. Sis
temul socialist al tării noastre ga
rantează in mod efectiv poporului 
muncitor drepturile sale de stăpîn 
al statului și societății și-i apără in
teresele prin toate mijloacele.

Afirmind că construcția economică 
a fost una dintre cele mai importan
te sarcini revoluționare, vorbitorul a 
subliniat că guvernul popular a în
făptuit linia partidului de făurire a 
unei economii naționale independen
te și a transformat astfel țara in
tr-un stat socialist industrial, cu o 
industrie modernă și o agricultură 
dezvoltată.

Pentru a-și îndeplini misiunea sa 
de slujitor al poporului, guvernul 
popular trebuie să dea deplină po
sibilitate de manifestare democrați
ei în activitatea de stat — a spus 
Kim Ir Sen. în țara noastră — a 
spus el — întreaga politică a statu
lui este conformă dorinței și intere
selor maselor de oameni ai muncii, 
și toți oamenii muncii se bucură in 
mod plenar de o viață demnă și fe
ricită. Toate drepturile sociale și 
politice, precum și bunăstarea mate
rială și culturală a poporului nostru 
sint nu numai asigurate din punct 
de vedere juridic de Constituția so
cialistă, ci sint, de asemenea, garan
tate în mod ferm de către sistemul 
socialist avansat și de economia na
țională, independentă, solidă.

Vorbitorul a declarat că. pentru a

da deplina posibilitate de manifes
tare democrației socialiste, este ne
cesar ca masele de oameni ai mun
cii să fie antrenate pe scară largă 
la activitatea guvernului popular și 
să crească în permanență rolul lor in 
viața de stat și politică.

După ce a relevat lipsa de drep
turi ale maselor muncitoare în socie
tatea capitalistă, raportorul a spus : 
„Noi. comuniștii, așa cum nu ascun
dem spiritu' de partid, tot așa nu 
ascundem cararterul de clasă al de
mocrației. Democrația socialistă nu 
este nicidecum o democrație deasu
pra claselor, care să ofere libertate 
și drepturi chiar și elementelor osti
le. ce se opun socialismului, și ele
mentelor declasate, ce aduc preju
dicii intereselor poporului".

O îndatorire importantă a organe
lor guvernului popular este respecta
rea cu strictețe a principiului condu
cerii colective, care reflectă voința 
maselor largi — a spus vorbitorul.

Vorbitorul s-a referit apoi la cel 
de-al doilea plan pe șapte ani care 
începe anul viitor, a cărui principală 
sarcină — a subliniat el — este de a 
întări în continuare baza economi
că a socialismului și de a ridi
ca și mai mult nivelul de viață al 
poporului prin realizarea, intr-un 
ritni accelerat, a unei economii na
ționale moderne și științifice, orien
tată după ideea ciuce.

La sfîrsitu) celui de-al doilea plan 
pe șapte ani se va produce anual 
56 000—60 000 milioane kWh energie 
electrică, 70—80 milioane tone de căr
bune. 7,4—8 milioane tone de oțel, 1 
milion tone metale neferoase. 5 mi
lioane tone produse ale industriei de 
mașini, 5 milioane tone 'îngrășăminte 
chimice, 12—13 milioane tone ciment, 
3.5 milioane tone produse marine și 
10 milioane tone cereale ; vom ame
liora suprafețe însemnate sărăturoa- 
se și vom spori de peste două ori 
producția actuală în multe domenii 
ale economiei naționale.

Cel de-al doilea plan pe șapte ani 
este un măreț plan al construcției 
economice pentru înzestrarea fermă a 
tuturor ramurilor economiei naționale 
cu tehnologie modernă și pentru creș
terea in continuare a puterii econo
mice a tării, fiind totodată un stră
lucit proiect pentru accelerarea cau
zei istorice, a construirii socialismului 
și comunismului — a spus vorbitorul.

Afirmind că baza economică creată 
deja in R.P.D. Coreeană este foarte 
puternică, tar posibilitățile de pro
ducție sînt uriașe. Kim Ir Sen a de
clarat. : Trebuie să întărim in con
tinuare baza economică existentă. Să 
o inzestrăm cu tehnologie modernă și 
să folosim pe deplin capacitatea ei, 
aplicind mai plenar principiul revo
luționar al bizuirii pe tortele proprii.

agențiile de presă transmit
Sesiunea Seimului R. P, 

Polone s,"a încheiat 
aprobind planul 
de stat pe anul 
gile referitoare 
zona poloneză de pescuit maritim și 
platoul continental. Sesiunea a apro
bat, de asemenea, unele modificări 
m componenta Consiliului de Mi
niștri.

Sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare, desf^u- 
rat.ă la Budapesta, a adoptat bugetul 
de stat pe 1978 și legea cu privire 
la întreprinderile de stat

Ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru con
strucții. orașu1 Neubrandenburg 
din R.D. Germană s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 44-a ședințe a 
Comisiei permanente C.A.E.R pentru 

r 
î 
î 
j 
ț 
i

*
4 r r 
î

lucrările,
economic și bugetul 
1978, precum și le

la marea teritorială,

construcții, care a adoptat măsuri 
pentru dezvoltarea in continuare a 
colaborării multilaterale in domeniul 
construcțiilor.

P. C. Sanmarînez a fOKt 
însărcinat de căpitanii regentf cu o 
misiune exploratorie pentru forma
rea unui nou guvern de coaliție.

LSI TolOO s_au deschis, sîmbătă, 
lucrările Conferinței Internaționalei 
socialiste.

în Franta s_a f]eschis campa
nia electorală în vederea alegerilor 
legislative ce se vor desfășura in luna 
martie 1978.

Aprobarea programului 
guvernului grec.La Atpna s nu 
încheiat dezbaterile parlamentare pe 
marginea programului guvernului 
prezentat de primul ministru Con
stantin Karamanlis, guvernul obți- 
nînd votul de învestitură.

tim vastele corpuri ale 
Comediei umane balza
ciene, uriașa frescă a lui 
Tolstoi din Război și pace 
sau cutremurătoarele dra
me ale existenței din opera 
lui Dostoevski. Să conside
răm creațiile marilor noș
tri prozatori, universurile 
umane proiectate de un 
Sadoveanu, un Rebreanu, 
de Hortensia Papadat-Ben- 
gescu ori de Camil Pe
trescu. Nici una din lucră
rile acestor clasici ai seco
lului XX nu face abstrac
ție de bogata infuzie a ex
perienței umane a prozato
rilor. Situația acestora este 
evidentă și atunci cînd cer
cetăm scrierile prozatorilor 
de seamă ai epocii noastre, 
în romanele lui Zaharia 
Stancu, Marin Preda, Eu
gen Barbu, Titus Popovici, 
D. R. Popescu, Lauren- 
țiu Fulga, Fănuș Nea- 
gu, Al. Ivasiuc descope
rim examenul conștiinței 
social-morale, ca și al rea
lității românești contempo
rane. Martor și judecător 
totodată, conștiință deschi
să asupra istoriei cetății, 
romancierul actual nu pune 
în paranteză istoria, nu 
evadează intr-o vagă atem
poralitate. Angajîndu-se in 
Istorie, el își arogă dreptul 
și datoria dificilă a jude
cătorului. Dar nu poți ju

deca fără să ai criteriile 
ideologice și etice ale ju
decății. De aici prezența 
mesajului etic umanist, in 
cele mai valoroase romane 
ale timpului nostru.

Scriitorii epocii contem
porane năzuiesc spre o 
mutație în conștiință pe 
care o proiectează in ope-

care iși proiectează dimen
siunile inedite, calitățile, 
valorile proprii, identifica
bile numai in realitatea a- 
cestui univers al socialis
mului, într-un nou uma
nism.

Este necesar să încorpo
răm aceste realități con
temporane, să asimilăm

Umanismul creației 
literare autentice

rele lor. Un om nou, făuri
rea unei noi conștiințe sint 
obiective capitale pe care 
umanismul nou le urmă
rește. în centrul preocupă
rilor umanismului nou, so
cialist, stau omul, relațiile 
sociale care asigură dez
voltarea multilaterală a 
personalității umane, ca 
fenomen generalizat la în
treaga scară a societății. 
Un asemenea umanism 
tine seama de realitățile 
contemporane, de nevoile 
umane ale epocii. Apar noi 
structuri, noi deprinderi 
umane. Se poate vorbi ast
fel despre un univers uman

noile procese de conștiință, 
să înscriem in operele 
noastre valorile durabile 
ale noului umanism. Ase
menea valori aparțin atît 
unui patrimoniu național, 
cit și celui universal. O vii
toare istorie a culturii ro
mânești din secolul nostru 
va înregistra, fără îndoială, 
într-un capitol insemnat 
dublul fenomen caracte
ristic pentru epoca in care 
trăim : al reconsiderării 
tradițiilor naționale și al 
deschiderii spre un vast o- 
rizont al valorilor culturii 
universale. Un efort susțir 
nut se depune îp zilele

noastre pe toate tărîmurile 
literelor, artelor și gindirii 
din țara noastră pentru 
acea reînviorare a tradiții
lor de care o cultură in 
plină expansiune are ne
voie. Sevele unei culturi 
circulă ca într-un sistem 
de vase comunicante, sis
tem în care o dialectică a 
actelor de creație determi
nă nu numai alimentarea 
din trecut a operelor pre
zente, ci, mai ales, o veri
ficare a virtuali tăților tre
cutului prin creația pre
zentă. Cultura românească, 
deschisă in zilele noastre 
ca niciodată spre viitor, 
proiectîndu-se în opere 
majore, aduce împlinirea 
celor mai generoase pro
misiuni ale trecutului. Prin 
actul creator, original, al 
scriitorilor și artiștilor 
noștri, tradițiile naționale 
încetează de a mai apar
ține trecutului, incorporin- 
du-se în viitorul pe care il 
vedem realizîndu-se tub 
ochii noștri. Noi participăm 
astfel — cum arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu -- 
la realizarea unui „cinci
nal al revoluției umaniste".

Umanismul nou nu este 
numai aescrierș, explorare 
a tot re ține de umanitate 
și de lumea omului, ci for
mare și transformare a 
omului. Iar în această ac
țiune sint angajați toți scri
itorii șl artiștii țării noastre.

PEKIN 17 (Agerpres). — Delega
ția guvernamentală economică româ
nă, condusă de tovarășul Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, care se află 
la Pekin, a început sîmbătă convor
birile cu delegația guvernamentală 
a R.P. Chineze, condusă de tovară
șul Ci Ten-kuei. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat. 
La convorbiri a participat Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul țării noas
tre la Pekin.

După convorbiri, tovarășul Ci Ten- 
kuel a oferit, in onoarea delegației

române, un dineu. In cadrul căruia 
s-a toastat in sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Hua Kuo-fen, președin
tele C.C. a! Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de solidaritate și prietenie 
dintre cele două partide., țâri și po
poare. S-a exprimat hotărirea ambe
lor părți de a se acționa pentru in
tensificarea colaborării prietenești 
pe toate planurile, a ajutorului reci
proc in construirea socialismului in 
cele două țări.

Semnarea unui protocol comercial 
româno - cehoslovac

PRAGA 17 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc semnarea protocolului 
privind schimburile de mărfuri și plă
țile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Cehoslo
vacă pe anul 1978. Volumul livrărilor 
reciproce va înregistra in anul viitor 
o creștere importantă față de proto
colul pe anul curent.

Principalele mărfuri convertite prin 
protocol la exportul românesc sint: 
mașini-unelte, instalații de foraj, ma
șini și utilaje pentru industria chi
mică, mașini pentru construcții, teh
nică de calcul, rulmenți, tractoare, 
vagoane, autocamioane și autobascu
lante, autoturisme de teren și oraș,

laminate, diverse produse chimice, 
precum și bunuri de larg consum, iar 
la exportul cehoslovac: mașini-unelte 
utilaje pentru laminoare, mașini pen 
tru construcții, mașini pentru indus
tria textilă și pielăriei, mașini pentru 
Industria cauciucului, aparate de mă
sură, control și de automatizare, au- 
toșasiuri și autoremorchere „Tatra", 
autoturisme de oraș, laminate, diver
se produse chimice, precum și bunuri 
de consum.

Un volum majorat de mărfuri vor 
înregistra schimburile rezultate din 
acțiunile de cooperare și specializare 
în producție.

Lecțiile istoriei se scriu 
la timpul prezent

O știre de „fapt divers" internaționalâ : Fam Hien, adjunct al minis
trului de externe al R. S. Vietnam, a sosit la Paris pentru a participa la 
convorbirile americano-vietnameze consacrate normalizârii relațiilor din
tre cele douâ țâri.

Atit. Lapidar. O știre despre încâ una din zecile, din sutele, din miile 
ț de convorbiri și contacte politice, a câror proliferare uriașâ și trecvență 

densă formeazâ una din caracteristicile cele mai frapante ale actualității
Dar reflecțiile nu pot fi la fel de lapidare, cînd subiectul este desfă- 

ț șurarea convorbirilor pentru normalizarea relațiilor americano-vietnameze.
...A fost un focar de adversități crîncene ; a fost un râzboi deosebit 

. de dur; a durat mai mult decit ambele războaie mondiale la un loc ; can- 
‘ titaiea de bombe aruncată pe pâmîntul Vietnamului a întrecut — de 3.5 
ț ori! — explozivele folosite de puterile occidentale în tot cursul și pe 
' toate cîmpurile de luptâ ale celei de-a doua conflagrații mondiale.

Pe pâmintul Vietnamului s-au experimentat — tragic poligon al morții

Pe pâmintul Vietnamului au răsărit'— tragică recoltă a morții — sute 
mii de morminte.

La rîndul lor, cincizeci de mii de mame sau soții americane nu 
și-au mai văzul fiii sau soții intorcindu-se decit în tragice lădițe inveș- 
mintate in drapele îndoliate.

Alții, mii și mii de tineri americani, s-au reîntors ca epave umane, 
traumatizați psihic, nerecuperați nici astăzi; nu este ușoară viața atunci 
cind „riul, ramul, tot ce mișcă în țară", chiar și aerul pe care-l respiri 
— totul îți este dușman.

...De ce ? Dreptul unei țări de a fi liberă nu poate fi, pină la urmă, 
anulat Voința unui popor de □ fi stăpin pe soarta sa și în căminul său 
legitim nu poate fi anihilată. Principiile justiției nu pot fi la infinit elu
date Barierele psihologice ale urii nu pot fi menținute etern, spiritul 
destructiv. aroganța forței, prejudecățile nu pot încătușa, la nesfirșit. 
rațiunea, luciditatea.

..Milne reincep convorbirile politice pentru normalizarea relațiilor 
americano-vietnameze De io cimpul de luptă — la masa tratativelor 
Este bine, este înțelept. Era insă și mai înțelept dacă știrea ar fi 
fost datată august 1964 — atunci cînd au reinceput să cadă bombele 
De ce a trebuit să se ajungă la mase tratativelor abio după ce pâmintul 
Vietnamului a fost răscolit de tragicele „recolte", abia după ce soțiile șt 
mamele americane au primit tragicele lădițe îndoliate.

...De obicei, cind se folosește expresia „lecțiile istoriei" gindirea 
parcă^ se răsucește în jurul propriului ax, într-o retrospectivă relativ

Dar istoria se scrie, de fapt, la timpul prezent. De ce trebuie — e6te 
o fatalitate — ca oamenii s-o înțeleagă abia mai tîrziu ?

N. COREU

I

toate cîmpudle de luptâ ale celei de-a doua conflagrații mondiale 
P~ -------- .___

— tipuri și sisteme de arme ultraperfecționate. 
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O realitate profund îngrijorătoare a lumii contemporane, care are cele mai grele 
consecințe pe toate planurile — politic, economic, social, moral — o constituie conti
nuarea în proporții fără precedent a cursei înarmărilor. Așa cum a subliniat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in raportul prezentat la CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 
P.C.R., „asistăm la o intensificare a cursei înarmărilor, la creșterea cheltuie
lilor militare. Ținînd seama de gravitatea situației create, de uriașa competi
ție militară declanșată pe plan mondial, se impune adoptarea unor măsuri 
hotârîte care să ducă la eliberarea popoarelor de această grea povară, 
ca și de spectrul unor noi războaie nimicitoare".

în spiritul unei înalte răspunderi față de interesele poporului român și ale tuturor 
națiunilor, partidul nostru subliniază în permanență inalta îndatorire ce revine oamenilor 
politici, forțelor sociale înaintate de a prezenta în mod deschis primejdia cursei înarmă
rilor, urmările ei nefaste, pentru Ca, în deplină cunoștință de;cauză, popoarele să-și 
unească forțele, să acționeze mai hotărît împotriva acestui flagel.

Totodată, România socialistă, corespunzător programului cuprinzător și realist 
elaborat de Congresul al Xl-lea, acționează consecvent pentru adoptarea de măsuri con
crete, efective de dezarmare, în primful rînd de dezarmare nucleară, astfel ca omenirea 
să fie eliberată de coșmarul războiului termonuclear, iar fondurile irosite în prezent pentru 
înarmare, minunatele cuceriri ale științei și tehnicii contemporane să servească exclusiv 
progresului ecohomico-social, lichidării subdezvoltării și decalajelor dintre state, civili
zației întregii umanități.

PERICOLELE In scopurile întunecate ale exterminării in masă
• Arsenalele nucleare existente însu

mează 6Q 000 MEGATONE. Acest po
tențial distructiv înseamnă că PENTRU 
FIECARE LOCUITOR al planetei revin 
-J5 TONE exploziv I

• Din 1945 și pină azi s-au înregistrat 
IQjjconflicte armate locale. Să ne gîn- 
dim ce ar fi putut rezulta dacă în aceste 
conflicte s-ar fi folosit arme nucleare I

• Lansarea unei bombe nucleare de o 
megatonă asupra unui oraș de peste 1 mi- 

Hon de locuitori ar avea ca efecte pe o 
rază de circa 8—10 km :270 000 rnorV 
prin suflu și foc^QQQO— Prin c°cier* 
radioactive; 90 000 rânit' : 710 000 
invalizi; clădirile, rețelele de canalizare 
și distribuire a electricității — avariate 
sau distruse în cea mai mare parte.

In pofida existenței unei asemenea 
forțe distructive demențiale — adevă
rată sabie a lui Damocles deasupra 

oamenilor — cursa înarmărilor cunoaș
te o continuă extindere :
• Numărul focoaselor nucleare trans

portabile pe rachete a crescut DE LA 
1670 IN 1963 LA CIRCA 12 000 ÎN 
1976.

• Pe lingă cele CINCI puteri nucleare 
cunoscute, peste 20 DE ȚÂRI dispun de 
competența tehnică și materială nece
sară pentru fabricarea de explozive nu
cleare.

• De la arma atomică lansată la Hi
roshima, cu o putere de 12,5 KILOTONE, 

s-a ajuns, după explozia bombei termo
nucleare, la arme măsurate în MEGATO- 
NE (1 milion de tone exploziv convențio
nal) ; se experimentează bombe măsura
bile în GIGATONE (1 miliard de tone de 
exploziv).
• Vectorii pentru transportarea la țin

tă au străbătut, de asemenea, mai multe 
faze de „perfecționare" — de la BOM
BARDIERUL STRATEGIC la RACHETELE 
INTERCONTINENTALE, iar apoi la RA
CHETA CU FOCOASE MULTIPLE (MIRVț, 
la SISTEME DE RACHETE ANTIRACHETĂ 
etc.

AGRAVAREA DECALAJELOR „Pentru

inarmări-DA I;pentru dezvoltare-NU!“
In ■ timp ce sume uriașe sînt chel

tuite pentru inarmări, se invocă „lipsa 
de fonduri" ca motivare a nespriji- 
nirii eforturilor țărilor care s-au anga
jat pe calea lichidării subdezvoltării. 
Ca rezultat, decalajele dintre țările 
bogate și cele sărace se adincesc.

• în anul 1976 s-au cheltuit pentru 
ÎNARMĂRI peste 339 MILIARDE DE 
DOLARI; ASISTENȚA FINANCIARĂ acor
dată țărilor în curs de dezvoltare nu a 
depășit 19 MILIARDE DOLARI. Mai pu
țin deci de 1/20.

• Sumele cheltuite în 1976 pentru 
ÎNARMĂRI echivalează, la ritmurile ac
tuale, cu ÎNTREGUL AJUTOR PENTRU 
ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, PÎNĂ 
APROAPE DE ANUL 2000 I

• CHELTUIELILE MILITARE depășesc 
DE 1 QQQ ORI bugetul O.N.U. pentru

DEZVOLTARE,

• Costul UNUI SINGUR PORTAVION 
cu propulsie nucleară era evaluat în 1975 
la 85Q MILIOANE DOLARI. Exact suma 
solicitată de Organizația Mondială a Să
nătății pentru realizarea programului de 
ERADICARE A MALARIEI.

• PENTRU ÎNARMĂRI s-au cheltuit in 
1976 circa 380 MILIARDE DOLARI. Fon
dul creat în același an, în cadrul F.A.O. 
pentru AJUTOR DE URGENȚĂ destinat 
țărilor în curs de dezvoltare, lovite de 
calamități, era de 18 5 milioane DE 
DOLARI.

• în timp ce anul acesta se cheltu 
iese circa 4QQ MILIARDE DE DOLAR! 
pentru ÎNARMĂRI, nu s-a constituit nici 
pînă acum un FOND iDE g MI
LIARDE DOLARI pentru STABILIZAREA 
PREȚURILOR mărfurilor, instrument e 
sențial pentru eliminarea subdezvol
tării.

Politica imperialistă angrenează, ca 
un virtej, tot mai multe țări în curs de 
dezvoltare în achiziționarea de arma
ment, ceea ce diminuează grav posibi
litățile dezvoltării lor.

• în ultimele două decenii, PONDE
REA ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTA
RE în totalul cheltuielilor militare a cres
cut de la 6 la 17 la sută.

• De la începutul anilor ’50, PRODU
SUL NAȚIONAL BRUT al țărilor nedez
voltate a crescut într-un ritm medi- 
anual de 5 LA SUTĂ, în schimb CHEI 
TUIELILE MILITARE au sporit într-un 
ritm de 7 LA SUTA. Iar IMPORTURILE 
DE ARME — de 9 LA SUTĂ.

• în ultimii 10 ani au fost vîndute a- 
cestor țări 17 QQQ tancuri și tunuri auto
propulsate, 600 avioane de luptă șl 

28 000 rachete.

• COMERȚUL INTERNAȚIONAL CU 
ARME s-a ridicat în 1975 la circa 13 
MILIARDE DE DOLARI, de atunci progre- 
sînd considerabil.

CA/ar cind tac,
POVERILE Gigantice fonduri bănești intr-o hemoragie fără sfirșit

• Volumul cheltuielilor militare a cres
cut în acest secol de 20 de ori.

• De la sfirșitul războiului pînă în 
1975, totalul cheltuielilor militare ale sta
telor a fost de 6 000 MILIARDE DO
LARI, adică echivalentul PRODUSULUI 
SOCIAL GLOBAL în anul 1976.
• Cheltuielile militare totale, la nivelul 

anului 1976, sînt echivalente cu: PRO
DUSUL SOCIAL GLOBAL a 65 de țări 
din America Latină sau Africa ; sau cu 
ALOCAȚIILE TOTALE MONDIALE pentru 
ÎNVĂȚAMÎNT ; sau cu DUBLUL CHELTU
IELILOR pentru SĂNĂTATE.
• Costul unei BAZE DE LANSARE a 

rachetelor intercontinentale echivalează 
cu al UNEI HIDROCENTRALE (cu o ca
pacitate de 1 700 MW).
• UN BOMBARDIER „B-1" costă 94 

milioane dolari. Cu această sumă se pot 
construi O MARE ÎNTREPRINDERE și 25 
DE POLICLINICI.

• La prețurile din 1974, costul unui a- 
vion de bombardament echivala cu 
35 000 TONE DE GRIU sau 65 000 TONE 
PORUMB sau 26 000 TONE CACAO.

• CU CEI PESTE 35Q MILIARDE 
DOLARI, cheltuiți în 1975 pentru înarmări,

s-ar fi putut construi: 5Q MILIOANE DE 
LOCUINȚE sau 1 Q00 DE ORAȘE de 
cîte 200 000 de locuitori sau 35 MILI
OANE DE PATURI DE SPITAL.

• Cheltuielile militare se ridică la 
12 300 de dolari de fiecare SOLDAT, în 
timp ce alocațiile pentru învățămîntui 
public ating abia 219 dolari de fiecare 
ELEV.

Sporirea cheltuielilor militare a con
stituit unul din factorii principali de 
stimulare a INFLAȚIEI care înrăută
țesc și mai mult CONDIȚIILE DE . 
VIAȚĂ ale oamenilor muncii.
• Inflația galopantă depășește în a- 

cest an ritmul mediu de 10 LA SUTA, 
pe ansamblul țărilor capitaliste dezvolta
te, atingînd în unele dintre ele niveluri 
foarte ridicate: Italia (21 la sută), Irlan
da (14 la sută), Suedia (1.1 la sută) — 
se arată în ultimul raport al O.E.C.D. 
(Organizația pentru cooperarea econo
mică și dezvoltare).
• „Milioane de gospodine britanice 

constată cu amărăciune că pentru coș- 
nița săptămînală sînt nevoite să plăteas
că, în 1977, aproape cu o treime in plus 
față de suma cheltuită pentru aceleași 
alimente în 1975" — scrie ziarul „Guar
dian".

CHELTUIELILE MILITARE PE PLAN MONDIAL
— în MILIARDE de dolari —

armele viciază relațiile internaționale
Nu numai in eventualitatea unui 

război termonuclear, cursa înarmări
lor comportă pericole uriașe pentru 
pacea mondială ; chiar nefolosite, ar
mamentele au slujit și slujesc ca IN
STRUMENTE ALE POLITICII IMPE
RIALISTE DE FORȚA ȘI DICTAT, 
subminează cursul spre DESTINDERE, 
generează neîncredere șl suspiciune, 
inveninind atmosfera internațională.

O UN STUDIU O.N.U. constată : 
„Eforturile de a menține o stare de 
descurajare nucleară au cerut resurse 
considerabile și, fapt paradoxal, de
parte de a întări sentimentul de secu
ritate, au alimentat un sentiment de 
insecuritate, generat de persistența 
riscului unei conflagrații nucleare 
mondiale și d unor conflicte regionale".
• Așa-zisul „echilibru al groazei" este 

extrem de fragil și, de aceea, nu poate 
reprezenta nicidecum un factor de secu
ritate ; securitatea nu se poate înte
meia decît pe RELAȚII NOI, de EGALI
TATE Șl RESPECT RECIPROC ÎNTRE 
STATE.

® Cursa înarmărilor stimulează RIDI
CAREA DE BARIERE ARTIFICIALE ÎN 
CALEA SCHIMBURILOR între țări, îndeo 
sebi prin restricțiile impuse unor mărfuri 
pe considerentul că ar fi „strategice".

• Pentru a se justifica creditele mi
litare, în unele țări se desfășoară cam
panii de denigrare împotriva altor țări, 
se exercită ingerințe inadmisibile în tre
burile interne, se organizează acte de 
subversiune — de natură să afecteze re
lațiile internaționale normale.

• „Epoca bombei cu hidrogen este 
epoca intensificării activității subversive 
a statelor, a persistenței și accentuării 
dominației, a «războiului psihologic», în 
cadrul căruia, în anumite împrejurări, un 
emițător de radio poate exercita o pre
siune mai eficace decît o escadrilă de 
bombardiere B-52” — a scris într-una din 
cărțile sale de politologie H. Kissinger

DETURNAREA STIINTEI Progresul RISIPA Irosirea absurdă de materii

tehnic - întors împotriva omului
• Aproximativ 5QQ 000 DE OAMENI 

DE ȘTIINȚĂ Șl INGINERI au fost „furați" 
de la activitatea de creație pașnică, lu- 
crînd în prezent în laboratoarele și între
prinderile de armament — ceea ce re
prezintă 50 LA SUTĂ din TOTALUL 
CERCETĂTORILOR cei mai calificați din 
întreaga lume.

• S-a calculat că în perioada de după
cel de-al doilea război mondial 40 *-A
SUTĂ DIN FONDURILE PENTRU CERCE
TARE au fost consacrate scopurilor MI
LITARE.

• în același timp, resursele afectate 
CERCETĂRILOR MEDICALE au reprezen
tat doar O CINCIME din sumele desti
nate cercetărilor militare.

• în perioada 1970—1976, fondurile 
alocate cercetării științifice și experimen
telor cu caracter militar au crescut cu 
132 LA SUTA în S.U.A.; 262 LA 
SUTA în R.F.G.; 175 LA SUTĂ în An

glia; 243 LA SUTA in Franța ; 144 
LA SUTĂ în Italia.

• Critici severe a întîmpinat știrea că 
S.U.A. ar putea începe producția în serie 
a așa-numitei „bombe cu neutroni" — 
armă nucleară ofensivă care poate avea 
efecte ucigătoare pe o rază mare, lăsînd 
însă intacte construcțiile.

Orice armă nou apărută duce la 
căutări in vederea realizării unei 
contraarme mai puternice. Asemenea 
căutări au loc in prezent in cele mai 
diferite domenii — nuclear, convențio
nal, chimic, biologic, radiologie, radio-

■ electronic, psihologic.

• în acest cadru, se vorbește de un 
„război al roboților" sau de „arme gene
tice", de „război geofizic". Acesta din 
urmă ar consta din modificarea, în sco
puri militare, a mediului înconjurător 
prin : provocarea de furtuni și inundații 
artificiale, trimiterea unor valuri de ger, 
raze de dezintegrare, arme chimice de 
tipul defoliantdlor folosite în Vietnam.

prime și energii umane
Imense resurse umane și materiale 

sînt înghițite de cursa înarmărilor in
tr-o ■ perioadă cind penuria de materii 
prime devine tot mai acută.

• Consumul mondial de HIDROCAR
BURI LICHIDE în scopuri militare (fără 
cantitățile utilizate pentru fabricarea de 
arme și de material) ar fi de 700—750 
BARILI pe an — sau dublul consumului 
întregii Africi.

• 11—14 LA SUTA din cererea totală 
de ALUMINIU, CUPRU, PLUMB și ZINC 
și 40 LA SUTĂ din cea de TITAN merg 
în scopuri militare.

• Pentru UN AVION DE VÎNĂTOARE 
de 10 tone se consumă 6 TONE ALUMI
NIU, obținut prin prelucrarea a 20 TONE 
DE BAUXITĂ și 100 000 DE kWh ENER
GIE ELECTRICĂ.

• Pentru construirea unui BOMBAR
DIER B-52 se cheltuiesc 9,3 MILIOANE 
DE ORE DE MUNCA.

• Realizarea dezarmării nucleare ar 
elibera circa 2 000 TONE DE MATERIAL 
FISIONABIL — cantitate de combustibil 
suficientă pentru alimentarea unor reac
toare termice cu o putere instalată de 
100 000 MW.

• Pe glob, circa 60 MILIOANE DE 
PERSOANE își desfășoară activitatea în 
sectoarele legate de pregătiri militare — 
cifră comparabilă cu totalitatea miinii de 
lucru industriale din Europa occidentală 
sau cu 79 la Sută din mîna de lucru, din 
S.U.A.

• Dacă numai jumătate din sumele 
alocate pe glob pentru înarmări în pe
rioada 1970—1975 ar fi fost investite în 
sectorul civil, PRODUCȚIA ANUALĂ 
MONDIALĂ, la sfirșitul acestei perioade, 
ar fi fost superioară cifrei de 200 DE 
MILIARDE DE DOLARI — ceea ce este 
echivalent cu totalul produsului național 
brut al țărilor din Asia de sud și Africa 
recent eliberată.

„Cultul armelor"

naște corupție, criminalitate, psihoze
• Rapoarte oficiale precizează că în 

S.U.A. MOR, ANUAL, CA URMARE A FO
LOSIRII ARMELOR DE FOC, aproximativ 
18 000 DE OAMENI.

• După cum informează agenția Asso
ciated Press, citind un raport pregătit de 
Institutul Harris pentru a fi înaintat Se
natului, în S.U.A. există MAI MULȚI PO
SESORI DE ARME — carabine, puști, re
volvere — DECÎT FUMĂTORI Șl AL
COOLICI. Statisticile dau cifra „astrono
mică” de 150 000 000 ARME deți
nute de particulari. Cifra afacerilor cu 
aceste arme se ridică anual la circa 
1 MILIARD DE DOLARI.

Evidențiind legătura directă exis
tentă intre amploarea criminalității și 
războiul de agresiune, purtat cu arme 
moderne, cunoscutul ziarist Jack An
derson a scris in „Washington Post" : 
„Este o ironie a sorții : violența prac
ticată in Vietnam se întoarce acum ca 
un bumerang împotriva S.U.A. sub 
forma crimelor".

Tematica a numeroase pelicule pen
tru micul și marele ecran urmărește 
răspindirea psihozei de război. Iată 
citeva titluri sugestive : „Ziua în care 

s-a sfirșit lumea", „Ultima zi înainte de 
apocalips", „Insectele incendiatoare", „In

vazia creaturilor din stele", „Monstrul din 
spațiul cosmic".

• Filmul de ficțiune „Star Wars" 
(„Războaie între aștri") — film care 
realizează în prezent cel mai mare 
succes de casă în S.U.A. — ima
ginează o conflagrație interastrală, in 
condițiile existenței unor societăți milita
rizate la extrem. Purtat cu cele mai so
fisticate mijloace de distrugere și exter
minare — rachete ce se deplasează cu 
viteza luminii, pistoale cu laser, vehicule 
militare pe perne de aer etc. — războiul 
dintre stele are ca deznodămînt tragic 
dezintegrarea unei întregi planete.

® Este bine cunoscut scandalul provo 
cat de afacerile de mituire de către firma 
„Lockheed” a unor persoane oficiale din 
Japonia, Italia, Belgia și numeroase alte 
țări în scopul de a-și asigura comenzi de 
avioane militare.

Pagină întocmită de Ion FÎN- 
TÎNARU, Ioana ALEXAN- 
DRESCU și Radu BOGDAN 
după documentele O.N.U., cărți 
și publicații de specialitate

Principalele măsuri preconizate în programul de 
dezarmare, elaborat de Congresul al Xl-lea și reafir
mat de Conferința Națională :
• înghețarea și reducerea treptată a bugetelor de 

război. Așa cum s-a arâtat la Conferința Națională, România 
propune — pentru moment — oprirea cheltuielilor militare la 
nivelul bugetelor din 1977—1978, trecîndu-se apoi la reducerea 
cu 5—10 la sută a acestor cheltuieli și, treptat, la diminuarea 
lor și mai substanțială.

@ interzicerea folosirii armelor termonucleare și a 
altor arme de distrugere în masă ;
• obligația pentru fiecare stat deținător de arme 

nucleare de a înceta producerea de noi arme și de a 
trece la distrugerea celor existente ;

• crearea de zone denuclearizate, lichidarea baze
lor militare străine, reducerea treptată a efectivelor 
armate naționale, retragerea trupelor de pe teritoriile 
altor state ;

• desființarea blocurilor militare antagoniste, înce
tarea oricărei propagande de război ;

Programul preconizat de Congres și-a găsit materializarea 
în documentul prezentat la Organizația Națiunilor Unite in 
noiembrie 1975 și intitulat : „POZIȚIA ROMÂNIEI IN PRO
BLEMELE DEZARMĂRII, 1N PRIMUL RÎND ALE DEZAR
MĂRII NUCLEARE, ȘI ÎN INSTAURAREA UNEI PĂCI 
TRAINICE ÎN LUME", document care s-a bucurat de un 
larg ecou internațional.

INIȚIATIVE, ACȚIUNI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE
• Propunerea privind organizarea unei SESIUNI 

SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CON
SACRATĂ DEZARMĂRII — propunere care a dus la 
convocarea acestei sesiuni pentru vara anului viitor.

Conferința Națională a subliniat marea importanță pe care 
România o acoraă acestei sesiuni speciale menite să mar
cheze un moment de cotitură in eforturile îndreptate spre 
înfăptuirea dezarmării.

• încă de la sesiunea a XXV-a a Adunării Generale 
a fost înscris din inițiativa țării noastre punctul intitulat 

„CONSECINȚELE ECONOMICE SI SOCIALE ALE 
CURSEI ÎNARMĂRILOR SI EFECTELE SALE PROFUND 
DĂUNĂTOARE ASUPRA PĂCII Șl SECURITĂȚII ÎN 
LUME". La actuala sesiune, Comitetul Politic a adoptai 
proiectul de rezoluție, inițiat de România, prin care 
raportul asupra acestei probleme este transmis viitoa
rei sesiuni speciale.

• La actuala reuniune de la Belgrad, România a 
prezentat un șir de propuneri privind MĂSURI CON
CRETE DE DEZANGAJARE MILITARĂ Șl DEZARMARE 
ÎN EUROPA.


