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ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE
PRODUCTIVITATEA MUNCII 

dispune de resurse de creștere suplimentari
De la organizarea științifică a producției la promovarea progresului tehnic

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE PIOTR JAROSZEWICZ

i

președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone

și tehnologic, de la buna valorificare a timpului de lucru la creșterea 

calificării muncitorilor — inepuizabile posibilități în îndeplinirea acestei sarcini 

de primă importanță pentru asigurarea unei înalte eficiențe, pentru 

dezvoltarea economico-socială a țării

Referindu-se la prevederile planului cincinal în domeniul producti
vității .muncii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că „tre
buie luate măsuri toarte serioase pentru a obține in 
acest cincinal o creștere mult mai mare a productivității 
muncii decit s-a prevăzut in planul cincinal*’. Pornind de 
la aceste inalte exigente. Legea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe 1977 stabilește pentru ministere, centrale și în
treprinderi obligația de a acționa pentru majorarea suplimentară a 
productivității muncii in cel de-al doilea an al cincinalului. Concret, 
in industrie s-a stabilit majorarea suplimentară a productivității muncii, 
în acest an, cu 2—3 procente. Cum se acționează în întreprinderi din 
județul Cluj pentru înfăptuirea acestei sarcini mobilizatoare ?

Iată, mai întîi, cîteva precizări fă
cute de tovarășul Csillag Andrei, 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R. :

— Putem spune că. de fapt, ac
țiunea privind majorarea suplimen
tară a productivității muncii în uni
tățile clujene a început încă de anul 
trecut. Pornind de la indicațiile date 
în acest sens de secretarul general 
al partidului nostru, în fiecare între
prindere s-au constituit colective 
care analizează fiecare produs în 
parte, pe elemente componente, ur- 
mărindu-se găsirea unor soluții 
constructive sau tehnologice moder
ne, mai eficiente, de natură să asi
gure creșterea productivității muncii. 
Practic, prin aplicarea acestor mă
suri privind promovarea progresului 
tehnic vom asigura 70—80 la sută 
din majorarea suplimentară a pro
ductivității muncii^ într-o serie de 
întreprinderi — îndeosebi, întreprin
derea de cazane mici, „16 Februarie", 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
Dej ș.a. — se pune un accent deose
bit pe reducerea însemnată a 1 volu
mului de muncă manuală, la ma
nipularea, depozitarea materiilor pri
me și materialelor, precum și la 
transportul intern.

LA ÎNTREPRINDEREA

DE TRACTOARE

DIN BRAȘOV

Noua secție de motoare 
diesel funcționează 

eu 6 luni mai devreme
La întreprinderea de tractoare 

din Brașov a intrat în funcțiune, 
cu 6 luni mai devreme, secția de 
motoare diesel cu. puteri cu
prinse între 26 și 60 CP. Din 
punctul de vedere al producției 
fizice, noua secție are o capaci
tate cu 50 la sută mai mare de- 
cît secția veche. Din cele 17 li
nii tehnologice, cite va avea 
noua secție, 11 sînt în funcțiune.

La construcția noii secții s-au 
folosit soluții economice, mo
deme de construcții-montaj. O 
atenție deosebită s-a acordat 
asigurării unor condiții cores
punzătoare de lucru. Atelierul 
de încercare a motoarelor este 
conceput de așa natură incit șă 
reducă cît mai mult posibil zgo
motul și trepidațiile. Prin con
struirea noii secții se asigură 
concentrarea și specializarea 
mai bună a fabricației de mo
toare diesel și deci o produc
ție și o productivitate sporite. 
Vechea secție a rămas profilată 
pe motoare diesel de puteri 
mijlocii. (Nicolae Mocanu).

Realizări 
ale metalurgiștilor

• Ridicînd la cote superioare 
indicii de utilizare a agregate
lor și instalațiilor, formațiile 
care lucrează la lamjnoarele 
bluming și de semifabricate ale 
Combinatului siderurgic Hune
doara au produs de la începutul 
lunii ianuarie, peste sarcinile de 
plan la zi, 5 700 tone de blu
muri și alte sortimente de lami
nate. In același timp, laminoa- 
rele de profile din cadrul com
binatului au furnizat zilnic, 
peste prevederi. în medie cite 
90 tone de laminate finite.

• Fumaliștii de la întreprin
derea „Victoria" Călan au pro
dus, de la începutul lunii ia- 
auarie. peste sarcinile de plan la 
pi, 800 tone fontă. In aceeași pe
rioadă de timp, colectivul a- 
cestei unități economice a livrat 
în plus 1 300 tone semicocs și 
mai mult de 10 vagoane mașini, 
utilaje și cilindri de laminor 
pentru industria metalurgică.

PREOCUPĂRI Șl REALIZĂRI PUSE ÎN EVIDENTĂ 
DE ANCHETA „SClNTEII" ÎN JUDEȚUL CLUJ

- »

— Care este componența colective
lor de care ați amintit și in ce se 
vor concretiza' acțiunile înscrise în 
programele de creștere suplimentară 
a productivității muncii ?

— Din aceste colective fac parte 
muncitori și maiștri fruntași, cu ex
periență în producție, specialiști din 
întreprinderi, centrale și ministere, 
precum și cadre din. învățământul 
superior, din cercetare și proiectare. 
O asemenea structură este menită să 
asigure un grad sporit de obiectivi
tate în evaluarea rezervelor de creș
tere a productivității muncii și o 
maximă operativitate în aplicarea 
măsurilor stabilite. Așa cum ne-am 
angajat și prin chemarea la între
cere pe 1977 lansată de organizația 
județeană de partid, în acest an vom 
asigura majorarea suplimentară a 
productivității muncii cu cel puțin 
2,5 la sută.

...Am urmărit în mai multe între-

Cîntec pentru anul 1877
Rîvnind al libertății rod. 
Legat de viitorul țării.
Noi Dunărea-am trecut pe pod 
Să dăm asalturi împilării.

Pe cîmp de luptă cu-n dușman, 
Ne-am războit și zi și noapte 
In binecuvîntatul an
Opt sute șapte zeci și șapte.

La Grlvița noi dat am piept 
Cu otomanele redute, 
Ținut-am tricolorul drept 
Deși murirăm mii și sute.

Prin jertfe mari, însîngerațl, 
Călcind vrăjmaș cu tăvălugul, 
Am devenit neatîrnați 
Sfărmind pe totdeauna jugul.

Deci țării-n trăinicia ei1, 
Să-i luminăm cu zîmbet fața. 
Ca să se bucure acei
Ce pentru dînsa și-au dat viața.

De strajă veșnic ia hotar, 
Datori sîntem, sub toată zarea. 
Plătind cu viața noastră chiar 
Să-i apărăm neatîrnarea.
Urînd ce trebuie urît, 
Să stăm de veghe încordată. 
Așa ca nimeni jug pe gît 
Să nu ne puie niciodată.
De asta, astăzi cu elan. 
Poporul nostru mîndru-n fapte, 
Slăvește-al neatîrnării an : 
Opt sute șapte zeci și șapte.

George LESNEA
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CRONICA SĂPTĂMÎNlh
internă și internațională

Progresul tehnic, 
eficiența economică — 
intens, constant în 

centrul preocupărilor
Evenimentele acestei săptămîni au 

pus in evidență, o dată mai mult, 
perseverența cu care acționează con
ducerea partidului nostru pentru 
traducerea in viață a orientări
lor și sarcinilor stabilite la Ple
nara Comitetului Central din 2—3 
noiembrie și Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din decembrie 
anul trecut. Esența acestor orientări 
o constituie — așa cum se știe — 
creșterea eficienței economice ca ce
rință majoră a afirmării largi, prac
tice și concrete, a revoluției științi- 
fico-tehnice. Sporirea rapidă a pro
ductivității muncii, valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, reducerea substanția
lă a consumurilor, folosirea pe 
scară largă a înlocuitorilor, atra
gerea in circuitul productiv a tu
turor materialelor secundare etc. 
— elemente constitutive esenția
le ale înaltei eficiențe — repre
zintă în fapt tot atîtea modalități și 

prinderi — „Carbochim", „Clujeana" 
și „Unirea" din Cluj-Napoca, ..9 Mai" 
din Turda — cum își desfășoară ac
tivitatea aceste colective constituite 
in vederea descoperirii de noi re
surse de creștere a productivității 
muncii. Din capul locului se cuvin 
subliniate seriozitatea și înalta res
ponsabilitate cu Care se lucrează, ac
țiunea de majorare suplimentară a 
productivității muncii transformin- 
du-se intr-o acțiune de masă. Dar să 
ne oprim, mai în amănunt, asupra 

unor acțiuni întreprinse, în acest 
sens, la întreprinderea „Carbochim" 
din Cluj-Napoca.

Cu 4,2 la sută peste 
prevederile planului...

O primă concluzie la care a ajunA 
colectivul întreprinderii „Carbochim" 
în urma evaluării resurselor interne 
de creștere suplimentară a producti
vității muncii: există posibilități 
pentru depășirea prevederilor planu
lui pe 1977 la acest indicator cu 4,2 
la sută. Constituie acesta oare un 
angajament prea îndrăzneț ? Să as
cultăm opinia directorului întreprin
derii, inginerul loan Negrea.

— Acest angajament al colectivului 
nostru este realist. La sfîrșitul anului 
trecut, după ce am aflat că unitatea 
noastră va trece, incepind cu acest 
trimestru, la experimentarea săptă- 

forme efective de promovare și a- 
plicare a cuceririlor revoluției știin- 
țifico-tehnice.

O expresie elocventă în acest sens 
a constituit-o vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Comple
xul eXpozițional din Piața Scînteii. 
In acest cadru, secretarul general al 
partidului a analizat o serie de pro
bleme privind reducerea consumuri
lor de materii' prime și materiale, 
extinderea utilizării înlocuitorilor, 
gospodărirea judicioasă a combusti
bililor și energiei electrice, moder
nizarea tehnologiilor și asimilarea 
unor mașini și agregate de înalt 
randament într-o seamă de ramuri 
vitale ale economiei naționale — in
dustria minieră și petrolieră, indus
tria energiei electrice, chimică, in
dustria ușoară, ca și în domeniul a- 
griculturii. Totodată, a fost examinat 
cu acest prilej modul în care s-a tre
cut la înfăptuirea indicațiilor privind 
ieftinirea construcțiilor destinate in- 
vățămintului și ocrotirii sănătății, 
comerțului și- turismului. După cum 
se vede — q vastă paletă proble
matică ce reflectă cerințe de bază 
ale creșterii eficienței economice, 
ale progresului rapid, economico-so- 
cial al întregii țări.

înregistrînd cu satisfacție rezulta
tele .pozitive ; obținute în toate do
meniile analizate, secretarul general 
al partidului a formulat, în același 

rninii reduse, am organizat analize 
in fiecare secție. Am explicat oame
nilor semnificația acestei măsuri sta
bilite de conducerea partidului in 
vederea creșterii nivelului de trai și 
am precizat condițiile care trebuie 
îndeplinite pentru a putea trece la 
săptămina de lucru redusă : adică, 
realizarea planului la toți indicatorii : 
producție fizică, producție globală și 
marfă, productivitatea muncii, chel
tuielile de producție. Cit privește 
productivitatea muncii, din studiile 
făcute a reieșit că aceasta trebuie 
să crească cu cel puțin 2 la sută 
peste prevederile planului, pentru a 
putea realiza planul la toți indica
torii. Cele circa 160 000 om/ore cu 
care se reduce timpul de producție 
pe întreprindere, ca urmare a redu
cerii săptăminii de lucru, trebuie 
recuperate printr-un plus de hărni
cie. Și, dintr-o primă evaluare a re
zervelor — acțiune la care au parti
cipat toți lucrătorii — a reieșit că 
putem spori suplimentar productivi
tatea cu peste 4 Ia sută.

Cercetăm programul de acțiune 
elaborat în comun de comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii, 
pe baza concluziilor desprinse din 
analizele întreprinse la fiecare loc 
de muncă și din discuțiile purtate 
cu muncitorii, in '.JeAătură cu posibi
litățile de majorare suplimentară a 
productivității muncii. Fie și numai 
cu titlu ilustrativ, să ne oprim la 
citeva măsuri concrete ce se aplică 
în secția de' electrozi — carbură : 
eliminarea parțială a rectificării elec
trozilor de baterii : modernizarea în
cărcării electrozilor în capsule meta
lice ; eliminarea parțială a uscării 
cocsului de petrol prin amenajarea 
silozurilor tampon, automatizarea fo
cului.

(Continuare in pag. a Il-a)

timp, o seamă de cerințe. Sint desi
gur de o largă valabilitate indicațiile 
privind restringerea incintelor mi
niere și petroliere, valorificarea mai 
intensă a sterilului, reducerea gaba
ritului unor mașini și utilaje, dimi
nuarea consumurilor de materiale — 
îndeosebi de metal — extinderea în
locuitorilor, reducerea pierderilor de 
energie electrică, creșterea randa
mentului instalațiilor. îmbunătățirea 
in continuare, a funcționalității dotă-, 
rilor social-culturale.

Se cuvine subliniat, in acest con
text, că actuala vizită de lucru se 
înscrie firesc în suita vizitelor făcute 
la expozițiile consacrate noutăților 
tehnice și tehnologice — în dome
niul materialelor de construcții, pro
ducției de mobilă și bunurilor de 
larg consum. Apare astfel limpede 
caracterul sistematic al preocupări
lor conducerii partidului, personal 
ale secretarului general, de a anali
za. în mod direct și rind pe rind. 
activitatea în toate ramurile și sec
toarele de bază ale economiei națio
nale. modul in care se acționează 
pe linia creșterii eficienței econo
mice — practică ce include reve
niri periodice pentru verificarea 
nemijlocită, la fața locului, a înde
plinirii indicațiilor și sarcinilor date 

,‘ anterior.
Sub semnul. acelorași preocupări 

pentru creșterea eficienței economice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, simbătă, 
pe tovarășul Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, care a 
efectuat o vizită oficială de prietenie 
iri țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului. Janos Fazekas. viceprim- 
ministru, ministrul comerțului inte
rior. președintele părții române in 
Comisia guvernamentală româno-po- 
lbnă de colaborare economică. Aurel 
Duca, ambasadorul României la Var
șovia.

Au luat parte tovarășii Kazimierz 
Olszewski, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
polone in .Comisia guvernamentală 
polono-română de colaborare eco
nomică, Wladyslaw Wojtasik. amba
sadorul Poloniei la București.

Cu acest prilej, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și cele 
mai bune urări din partea tovarășilor

în întâmpinarea Consfătuirii pe tară, ieri au avut loc 

CONSFĂTUIRI JUDEȚENE CONSACRATE ACTIVITĂȚII 
DE CONTROL OBȘTESC

Simbătă. in 21 de județe din iară — 
Arad, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Bră
ila, Buzău, Caraș-Severin, Constan
ța, Dîmbovița. Gorj, Harghita, Iași, 
Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, 
Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, 
Vilcea și Vrancea — precum și în 
municipiul București s-au desfășurat 
consfătuirile județene pentru analiza 
activității de control obștesc. Lucră
rile acestor consfătuiri, ca și cele 
ținute cu o săptămină in urmă, in 18 
județe, preced Consfătuirea pe țară 
pentru analiza activității de control 
obștesc, care, potrivit hotărîrii Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, va 
avea loc in luna februarie a.c.

în rapoartele prezentate, ca și în 
cadrul dezbaterilor au fost eviden
țiate experiența și inițiativele valo
roase ale controlului obștesc și au 
fost formulate numeroase propuneri 
menite să sporească rolul și eficien

GALAȚI
Prima navă lansată 

in acest an
Simbătă, 29 ianuarie a.c., la 

cala bazin a Șantierului naval 
din Galați a fost efectuată cea 
dinții lansare din acest an. 
Nava ce a primit botezul 
apei are capacitatea de 7 500— 
8 750 tdw, fiind destinată expor
tului. Totodată, vasul amintit 
este al 7-lea lansat din pro- 
ducția-marfă ♦ a acestui an 
(celelalte 6 au fost lansate încă 
de anul trecut), ceea ce pune în 
evidență ritmul inalt de lucru 
pe Șantierul naval din Galați. 
(Dan Plăeșu).

«-au desfășurat in săptâmina pe care 
o încheiem și lucrările Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Este știut că una din direcțiile prio
ritare subliniate de Plenara din 2—3 
noiembrie și Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din decembrie 
anul trecut o constituie reducerea 
costurilor și tocmai prin această 
prismă au fost examinate rezultatele 
acțiunii privind tipizarea materiilor 
prime, materialelor, semifabricatelor 
și produselor finite. Totodată, in ve
derea mai bunei valorificări a bogă
țiilor naționale, a creșterii randa
mentului pămintului, au fost anali
zate probleme privitoare la reduce
rea consumului și utilizarea 'superi
oară a gazelor naturale, extinderea 
chimizării in agricultură.

In centrul întrecerii - 
depășirea prevederilor 

planului
înțelegerea acestor imperative ale 

actualului cincinal de către oame
nii muncii și-a găsit o temeinică re
flectare in chemările la Întrecerea 
socialistă adresate in continuare de 
colectivele unor unități din indus
trie, cercetare științifică, proiectări 
și din alte domenii. De pe a- 
cum, numeroase unități au răs
puns la chemări, iar . altele se 
pregătesc să răspundă. Desigur, 
esențial este ca aceste răspunsuri, 
formulate în urma unei largi consul
tări a oamenilor muncii, să cuprindă 
angajamente concrete cit mai mobi
lizatoare, de natură să asigure pu
nerea din plin in valoare a rezer
velor interne existente la fiecare loc 
de muncă, orientarea activității in
(Continuare în pag. a V-a)

Edward Gierek, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, și Henryk Ja- 
blonsky, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășilor Edward Gierek. 
și Henryk Jablonsky salutul său 
cordial și cele mai bune urări.

In cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția in legătură cu re
lațiile de strînsă prietenie, solidari
tate și colaborare multilaterală sta
tornicite intre țările, partidele și po
poarele noastre, relevindu-se însem
nătatea hotăritoare pe care întilnirile 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
au avut-o pentru evoluția fructuoasă 
a raporturilor româno-poloneze. Tot
odată, a fost manifestată dorința co
mună ca, pe baza importantelor mă
suri stabilite de conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
să se amplifice conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, dintre 
cele două state, să se extindă rela
țiile politice, economice, tehmco-ști- 

ța acestuia în viața economică și so
cială a țării, potrivit cerințelor ac
tuale și de perspectivă ale dezvoltării 
societății noastre, in strînsă concor
danță ou sarcinile ce rezultă din Pro
gramul adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Pornind de la aprecierea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, cu privire la 
rolul pe care ii îndeplinește controlul 
obștesc în sistemul democrației noas
tre socialiste, ca factor de mare im
portanță în antrenarea largă a opi
niei publice la exercitarea controlu
lui asupra îndeplinirii hotăririlor de 
partid și de stat, a politicii partidu
lui în sectoare esențiale ale vieții 
sociale, participanții la dezbateri au 
stăruit asupra măsurilor necesare 
pentru a se asigura o mai strînsă le
gătură între controlul obștesc și con
trolul muncitoresc al activității eco

Ofensiva cărții
O echipă de lucru 

dintr-o mare între
prindere bucureșteană 
și-a făcut deprinderea 
ca. în pauza de prinz, 
după terminarea me
sei. să asculte lectura 
a patru sau cinci pa
gini de carte. La um
bră, în cîteva momen
te de răgaz, un țăran 
citește, pentru el ca și 
pentru ceilalți coope
ratori, o poezie. Pu- 
nindu-și în colțul ce-i 
este rezervat ghiozda
nul. școlarul ia din 
raftul de cărți al ca
sei volumul de poves
tiri și citește. In au
tobuzul ce duce către 
facultate. studentul 
caută să descifreze o 
formulă nouă. între o 
stație și alta, în 
tramvai, călătorul tine 
deschisă, pe genunchi, 
o carte și citește.

Iată tot atitea ipos
taze ale instrumentu
lui de lucru, indispen
sabil astăzi oricărui 
om, instrument care 
se cheamă cartea.

Unul din marii scrii
tori moderni, englezul 
H. G. Wells, reflectînd 
asupra factorilor care 
au impulsionat decisiv 
in timpurile noastre 
progresul spiritual al 
omenirii, ajungea să 
atribuie hîrtiei funcție 
de însemnătate istori
că. într-adevăr. con
ceptul modern de cul
tură ar fi fost cu ne
putință să se dezvol

te în absenta hirtiei, 
intrucit tiparul și hir- 
tia, sau și mai corect 
spus hirtia si tiparul 
au dat naștere formi
dabilelor mijloace de 
informație din zilele 
noastre și. mai presus 
de orice, au declanșat 
ceea ce astăzi putem, 
cu bună dreptate, numi 
ofensiva cărții. La 
vremea cînd scriitorul 
englez formula conclu
zia privitoare la rolul 
hirtiei, devenită, prin 
mijlocirea cuvintului 
imprimat, carte, ra
dioul nu-și afirmase 
incă marile-i virtuți, 
iar televiziunea figura 
doar ca ceva posibil 
de realizat. însă chiar 
în condițiile de azi, 
cînd pe calea undelor 
se distribuie uriașe 
cantități de informație, 
este de-a dreptul ui
mitor să constati că 
produsul tipografiei nu 
numai, că nu și-a di
minuat ponderea, dar 
că, din contră, și-a 
sporit-o considerabil.

Nu ne stau la înde- 
mînă statistici măsu- 
rînd cu exactitate fe
nomenul ; judecind 
însă după ceea ce se 
produce la noi pe plan 
editorial, putem, pre
supune că, zilnic, pe 
glob se tipăresc mili
oane și milioane de 
cărți.

Rîndurile de față țin 
loc de cronică la un

în sprijinul celor care studiază în învățămîntul 
politico-ideologic de partid, în cadrul cursului 
„Socialismul științific și problemele dezvoltării 
economico-sociale a României", publicăm azi 
consultația „PROGRAMUL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN DESPRE ÎNFĂPTUIREA REVOLUȚIEI 
ȘTIINȚIFICO-TEHNICE ÎN ROMÂNIA".
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ințifice și culturale româno-poloneze, 
să se intensifice cooperarea în dome
nii principale ale producției materia
le, valorificindu-se cit mai eficient 
posibilitățile existente in acest sens. 
S-a subliniat că conferirea unor di
mensiuni tot mai largi, unui conținut 
tot mai bogat, relațiilor bilaterale 
este in interesul construcției socia
liste in România și Polonia, în fo
losul ambelor state și popoare, al 
cauzei generale a socialismului, co
laborării și păcii in lume.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi referitor la aspecte actuale 
ale vieții politice internaționale. A 
fost reafirmată voința celor două 
partide și țări de a-și aduce și in 
viitor contribuția activă la întărirea 
unității și colaborării țărilor socialis
te, a mișcării- comuniste și muncito
rești, la adincirea cooperării interna
ționale, la eforturile pentru asigu
rarea destinderii și securității in Eu
ropa și în lume, la soluționarea pro
blemelor contemporaneității în in
teresul popoarelor. . al progresului, 
democrației și păcii.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

nomice și sociale, în vederea sporirii 
eficienței acestora, rezolvării mai o- 
perative a sesizărilor făcute de echi
pele cetățenești, precum și asupra 
perfecționării legislației in acest do
meniu. O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor privind îmbu
nătățirea activității consiliilor locale 
ale Frontului Unității Socialiste in 
organizarea și îndrumarea controlului 
obștesc.

în încheierea consfătuirilor, parti
cipanții au adresat telegrame Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se angajează să 
acționeze cu toată energia pentru în
deplinirea exemplară a atribuțiilor 
ce le revin, să militeze neabătut pen
tru înfăptuirea politicii partidului de 
ridicare continuă a bunăstării po
porului nostru.

(Agerpres)

eveniment în curs de 
desfășurare și care, 
devenit tradiție. se 
află la cea de-a 27-a 
manifestare anuală — 
LUNA CĂRȚII LA 
SATE.

Incorporată marii 
competiții a creației 
și a muncii, Festivalul 
„Cintarea României1^ 
actuala ediție a Lunii 
vine să adauge, la ce
lelalte manifestări ale 
festivalului, un plus 
de greutate, greutatea 
cuvintului scris, citit 
și însușit, ca esență. 
Citesc, in aceste zile 
de iarnă, mai mult ca 
în timpul campaniilor 
de peste an din agri
cultură. țăranii coope
ratori. mecanizatorii, 
lucrătorii din între
prinderile agricole de 
stat. Cărți politice a- 
ducind cuvintul parti
dului. Cărți de litera
tură sțrecurînd in su
flet și conștiință sen
timentul frumosului, 
al dragostei de mun
că și. de patrie. Cărți 
de știință a căror lec
tură îmbogățește zes
trea de cunoștințe tre
buitoare practicii.

In această lună con
tinua ofensivă a cărții 
la sate va ciștiga în 
amploare,' în cuprinde
re, va fi o nouă afir
mare a marilor virtuți 
ale cuvintului scris.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI
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DIVERS
Bănuț

♦

cu bănuț
9

Corespondentul nostru pentru 
județul Argeș, Gheorghe Cir- 
stea, a primit vizita pensionaru
lui Ilie Bejenaru din Pitești, 
cartierul Trivale, bloc 71. După 
ce a dat binețe, omul a pus in 
fața corespondentului un teanc 
de fisicuri cu monede de cite 5 
bani. 15 bani, 25 de bani, 1 leu 
Si 3 lei. „Le vedeți ? Sint sute 
de monede. Pe toate le-am adu
nat, una cite una, in cursul a- 
nului trecut, de pe stradă, din 
stații auto, din piețe, din fața 
cinematografelor"...

Erau monede pierdute de di
feriți trecători sau scăpate, pur 
Si simplu, din mină și. fără să 
se mai aplece să le ridice, si-au 
văzut mai 
După o clipă 
adăugat :

— Nu e o 
dar nici de .. . 
Ceea ce vreau eu să subliniez 
e că orice bănuț, cit ar fi el de 
mic, trebuie respectat, pentru 
că incorporează in el un dram 
din munca fiecăruia.

Doi și cu 
„Păpușa" 
trei

departe de drum, 
de tăcere, omul a

sumă prea mare, 
neglijat nu este.

Aflind că un gospodar, îm
preună cu familia, se afla la o 
petrecere, frații Ionel si Vasile 
Păun, împreună cu Marioara 
Pruteanu, zisă „Păpușa" din So- 
lonț (Bacău), 
casa acestuia, 
ocupație, au început să se

s-au furișat in 
Toți trei, fără 

„o- 
cupe" de lucrurile mai de preț 
ale omului, cotrobăind prin toa
te ungherele și împachetind 
cam ce credeau ei că pot valo
rifica. Deodată, au dat și peste 
o damigeană cu țuică. O țuică 
bătrînă și cam dulce. Și au în
ceput să se cinstească pe loc. 
Luindu-se cu păhărelul, nu au 
băgat de seamă cum a trecut 
timpul. Cînd s-a întors acasă 
gospodarul, „oaspeții" nedoiriți 
se aflau în culmea... amețelii. 
Dezmeticindu-se, Vasile și Pă
pușa au reușit să fugă, dar Io
nel, mezinul, nemaiputîndu-și 
urni picioarele ca de plumb, s-a 
urcat în patul gazdei și a adore 
mit buștean. Cînd s-a trezit abia 
a putut articula citeva cuvinte. 
Restul, la anchetă.

Negustorul... 
ambulant

Printre consumatorii aflați la 
ora aceea in restaurantul „Ra
pid" din București se tot invir- 
tea un negustor ambulant, ară- 
tindu-le, pe ascuns, o verighetă.

— Aur curat. Marcat. Garan
tat. Facem tirgul ?

— Seamănă mai mult a tini
chea — a aruncat vorba un 
consumator. Citi ani ai, tinere ?

— Merg pe 20.
— Mergi cam strîmb. de vre

me ce te ocupi cu...
— Ce vrei, nene 2 îmi faci 

morală ? Vrei să mă prelucrezi ?
■— Vreau numai să-ți spun că 

ar fi mai bine să te apuci de o 
muncă cinstită.

— $i dacă eu nu vreau ?
— Atunci, ieși afară, cu. tini

cheaua ta cu tot !
„Negustorului ambulant" Florin 

Crăciun din Brănesti — Ilfov 
i-a sărit țandăra si a inceput 
scandalul. Oamenii au 
miliția, dar scandalagiul nu s-a 
potolit pină n-a spart vitrina 
localului. N-a mai apucat să 
iasă prin ea.

Supărat 
pe arbitru

S-a întîmplat In sala sportu
rilor din Bacău. întîlnirea de 
volei dintre formațiile divizio
nare A „Viitorul" din locali
tate și Politehnica — Timișoara 
oferea un spectacol agreabil. La 
un moment dat, în finalul pri
mului set. supărat de o decizie 
a arbitrului. jucătorul timișo
rean Dan Gîrleanu, unul din 
componenții de bază ai echipei 
studențești, a prins balonul și 
— cu un șut ca al lui Dumitru 
în zi bună — l-a proiectat in 
plafonul sălii, la peste 14 metri 
inălțime. Efectul : citeva lămpi 
de iluminat s-au făcut țăndări 
(se putea produce și un scurt
circuit). Pentru îndepărtarea 
cioburilor de pe terenul de joc, 
meciul a fost întrerupt aproape 
o jumătate de ceas. La inter
venția arbitrului, voleibalistul... 
fotbalist a fost nevoit să pără
sească terenul.

chemat

I
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N-aveti 
pentru.
cuie

Prin gara Craiovei 1st făcuse | 
apariția un individ care se tot 
uita cu atenție la călătorii care I 
veneau si plecau fiecare la tre- | 
burile lor. Azi așa. miine asa, 
piuă a dat de bănuit ceferiști- t 
lor, iar aceștia si-au împărtășit | 
nedumerirea lor lucrătorilor de 
miliție. A fost legitimat : Moise | 
Mandache din județul Neamț. 
Văzind că Mandache nu prea . 
știa exact scopul vizitei sale prin 
Craiova, lucrătorii de miliție au 
dat un telefon la colegii lor din 
județul Neamț. ’

— Cine, Mandache ? îl cu
noaștem ca pe un cal breaz. îl | 
căutăm de citeva zile pentru un ț 
furt pe raza județului nostru. 
Să-l rețineți imediat. Vă mul- ’ 
țumim.

— N-aveți pentru... cine.
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" ■■

IN AUDIENTĂ... LA AUDIENTE
din citeva instituții și întreprinderi

Înfăptuirea Programului partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea al partidului presupune, in cadrul per
fecționării și organizării conducerii societății, dezvoltarea 
și adincirea continuă a democrației socialiste, participarea 
întregului popor la conducerea vieții politice, economice 
și sociale, creșterea spiritului de inițiativă și responsabi
litate al oamenilor muncii în toate domeniile de acti
vitate.

In acest context, așa cum se subliniază in Hotărirea 
C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea activității de 
rezolvare a sesizărilor, propunerilor și solicitărilor oame
nilor muncii din iulie 1976, soluționarea scrisorilor oame
nilor muncii și buna organizare a audiențelor se înscriu 
ca preocupări permanente ale partidului și statului nostru 
pentru întărirea continuă a legăturii cu masele, pentru 
consolidarea sistematică și multilaterală a acestora în 
vederea soluționării optime a problemelor edificării so
cietății socialiste, a dezvoltării și perfecționării cadrului 
instituțional de manifestare largă și efectivă a cetățenilor 
în întreaga viață socială. Zilnic, mii de

...Zi de audientă la Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșugă
rești. înainte de ora fixată, stăm de 
vorbă cu președintele U.J.C.M., to
varășul Dragomir Pop.

— în luna octombrie, unii tovarăși 
din conducerea U.J.C.M. — inclusiv 
dv. — au absentat de la orele de au
dientă. Acum se respectă zilele și 
orele de primire ?

— Se respectă 1 Acordăm au
diențe de 5 ori pe săptămină — de 
2 ori dimineața și de 3 ori după- 
amiaza. De asemenea, am trecut ia 
ținerea evidenței audientelor intr-un 
singur registru, în loc de patru ca 
atunci, fapt care ne permite să ur
mărim și să rezolvăm mai operativ 
solicitările cetățenilor.

In continuare, asistăm la audien
tele din ziua respectivă. Unele pro
bleme, referitoare la raporturi de 
muncă, sint rezolvate pe loc. Pentru 
altele — cum ar fi schimbarea locu
lui de muncă sau transferuri din di
verse motive — se stabilesc termene 
concrete de rezolvare, după ananza 
fiecărui caz în parte. Dar iată și o 
situație mai aparte. Trei tineri din 
secția mecanică a cooperativei 
„Avintul" (N. Micu. A. Iordache și 
N. Dumitru) se adresează președin
telui cu aceeași plîngere : șeful 
secției. Ștefan Borș, nu le-a asigurat 
nici o comandă de lucru în primele 
20 de zile ale lunii ianuarie. Faptă 
gravă. încercarea președintelui de a 
obține o explicație prin telefon 
încurcă și mai muit lucrurile. Ingi
nerul Cicerone Iatan este însărcinat 
să analizeze imediat sesizarea la 
fața locului.

Ne oprim și la o altă unitate în 
care am poposit în octombrie — în
treprinderea regională de electrici
tate. Graficul de primire în audientă 
e același ; luni — ing. Victor Mirea, 
director, orele 14—16 ; marți — ing. 
M. Goldemberg, director adjunct, 
orele 14—16 ; miercuri — Francisc 
Balmuș, contabil-șef, orele 14—16 ; 
joi — D. Gheorghiu, ing. set. orele 
14—16 ;

— Cite audiente ați acordat anul 
trecut ?

Inginerul-șef, Dumitru Gheorghiu, 
ne repetă întocmai răspunsul dat și 
în octombrie :

— Nici una. Audientele la noi le 
ține numai tovarășul director.

Intr-adevăr, așa cuth rezultă și din 
registru, toate audiențele din anul 
trecut au fost ținute de tovarășul di
rector. Victor Mirea. Este, desigur, 
lăudabil faptul că directorul ma
nifestă interes pentru a primi perso
nal în audiență cît mai multi oa
meni. Cu o condiție : zilele și orele 
planificate în grafic să fie respec-

oameni ai muncii piui Galați.

tate. Or. în tot anul trecut, in nici o 
săptămină nu s-a respectat graficul 
de a se acorda audiente de patru ori 
pe săptămină. Mai mult : pentru lu
nile martie, mai. iulie și decembrie 
în registru nu se menționează ti
nerea nici unei audiențe. Sistemul 
practicat la I.R.E.G., de a se acorda 
audiente de un singur tovarăș din 
conducere, prezintă serioase de
ficiente. Este nefiresc ca timpul 
de muncă al directorului să fie 
atît de fărîmițat, în dauna activi
tății de ansamblu a unității. Există 
compartimente specializate care pot 
să soluționeze în cunoștință de cauză 
cererile oamenilor. Totodată, trebuie 
subliniat faptul, că audientele repre
zintă o sursă de depistare si cunoaș
tere a unor neajunsuri, de îmbună-

se adresează organelor de partid și de stat, instituțiilor 
din sfera serviciilor publice cu propuneri, sesizări vizînd 
perfecționarea unor sectoare de larg interes social sau 
cu probleme personale ale vieții și muncii de fiecare zi. 
Audiențele pe care oamenii muncii le solicită, ca și scri
sorile lor reprezintă pentru instituțiile de toate catego
riile un bogat izvor de cunoaștere a realităților și im
plicit un ajutor pentru fundamentarea deciziilor, pe care 
le iau în domeniul lor de activitate.

Hotărirea C.C. al P.C.R. stabilește, în acest sens, răs
punderi precise pentru organele de partid și de stat, 
pentru toate instituțiile publice cu privire la organizarea 
și desfășurarea audientelor, cu privire la termenele și 
modul în care să fie soluționate sesizările și propunerile 
formulate de cetățeni cu prilejul audientelor.

în ultimele luni, redactori și corespondenți ai „Scînteii" 
au făcut o serie de investigații asupra modului în care se 
îndeplinesc prevederile legale cu privire la organizarea 
și desfășurarea audiențelor, la eficiența lor. Asupra unui 
asemenea sondaj am revenit, după trei luni, in munici-

LA GALAȚI
tățire a muncii — proces în care tre
buie să fie interesate și antrenate 
toate cadrele din conducerea între
prinderii.

întreprinderea județeană de gos
podărire comunală și loca ti vă con
tinuă să fie și acum, ca și in octom
brie anul trecut, una din cele mai 
solicitate instituții publice. Dar ca și 
data trecută, constatăm același mod 
defectuos de urmărire a rezolvării 
sesizărilor făcute cu prilejul audien
telor. în ziua primei noastre vizite 
la această intreprindere (18 octom
brie) se înregistraseră trei sesizări 
cu caracter de urgentă : Gh. Bu- 
cătaru (str. Romană nr. 28) solicita 
repararea plafonului ia locuință : 
Teodor Circu (Str. Muzicii nr. 13) 
semnala că locuința aflată in preaj
ma casei sale e în pericol de degra
dare și i-ar putea produce strică
ciuni ; Alexandru Dobre (bloc E 7, 
ap. 5— Țiglina II) se plîngea că are 
infiltrații de apă in apartament. 
După trei luni, in registrul de au
diențe, la rubrica „mod de rezol
vare", în dreptul celor trei sesizări 
nu apare nici o mențiune (?!). „S-ar 
putea să fi fost rezolvate, s-ar putea 
să nu fi fost" — ne „lămurește" 
jurisconsultul, care răspunde de 
completarea registrului. „Dacă eu, 
personal, aș fi primit răspunsul de la 
serviciul fond locativ îl luam in evi
dență. Dar incă nu l-am primit". Ca
zul nu este singular. Spatii albe la 
rubrica respectivă apar și in dreptul 
altor numeroase solicitări.

— Situația asta mă supără și pe 
mine — ne spune, contrariat, to
varășul director Constantin — pentru

că eu am spus mereu să nu se lase 
spatii libere.

Că vă supără e lucru bun, to
varășe director. Dar deficientele in 
rezolvarea sesizărilor nu sint de 
„formă", ci rle fond : cel care acordă 
audiențe trebuie să stabilească cine 
primește sarcina să cerceteze pro
blema respectivă, pină la ce dată, și 
cine răspunde de comunicarea mo
dului de rezolvare. Numai în acest 
fel registrul de audiente devine un 
instrument concret, eficient, de ur
mărire a rezolvării acestora.

întreprinderea de legume și fructe. 
Ii comunicăm tovarășului Gh. Stase, 
secretarul comitetului de partid, că 
in urmă cu trei luni constatasem că 
aici nu există nici grafic de „ au
diențe. nici registru de evidentă a 
acestora.

— Dacă-mi aduc bine aminte —- ne 
spune el — se stabilise atunci să se 
facă imediat grafic de audiente și să 
se introducă și registrul respectiv.

Pune mina Pe telefon, vorbește cu 
cineva și rămine surprins auzind 
următorul răspuns : „noi n-avem 
așa ceva". După care, caută altă ex
plicație : „I.L.F,-ul nu-i primărie să 
aibă și program, și registru de au
diențe. Noi facem mult teren. Cînd 
cumpărătorii au ceva de reclamat, 
știu ei unde să se adreseze".

Este o optică total greșită. In
tr-adevăr. I.L.F.-U1 nu este primărie, 
dar este o întreprindere care, prin 
însăși natura activității ei. se află 
intr-un permanent contact cu locui
torii orașului și. tocmai de aceea, 
este interesată să cunoască punctul 
de vedere al cetățenilor, sesizările și 
solicitările acestora, pentru a lua 
măsuri operative pentru rezolvarea 
lor. Or. după cite se vede, la I.L.F. 
audientele sint privite ca o „povară", 
ca o „aglomerare de plîngeri", iar 
nu ca o sursă de informații utile în 
legătură cu o problemă mai puțin 
cunoscută sau încă nerezolvată cum 
trebuie.

Există, fără îndoială, la Galați și 
multe întreprinderi și instituții care 
au o experiență bună în organizarea 
audientelor, în asigurarea eficientei 
lor. Dacă în rindurile de fată am in
sistat mai mult asupra unor defi
ciențe. am făcut-p tocmai pentru a 
determina cit mai grabnica lor înlă
turare, pentru ca. realmente, peste 
tot, instituția audienței să răspundă 
cît mai bine însăși rațiunii ei de a 
fi : soluționarea promptă, în spiritul 
legii, a propunerilor și sesizărilor 
oamenilor muncii.

Constantin PRIESCU 
Dan PLAEȘU

(Urmare din pag. I)
Dincolo de latura strict tehnică a 

acestor măsuri elaborate pe baza 
unei exigente analize a procesului de 
producție și a tehnologiei, reținem 
eficienta lor deosebită : o economie 
netă de timp productiv prețios echi
valentă cu timpul de lucru, de-a 
lungul unui an, a 12 muncitori. în
sumate, pe toată întreprinderea, ase
menea economii sint de aproape șase 
ori mai mari. Și încă o precizare : 
toate aceste măsuri se aplică cu 
forțe proprii, fără să fie necesare 
investiții suplimentare.

— Cred că pentru colectivul secției 
noastre — ne-a spus inginerul Heltai 
Felix, șeful secției abrazivi pe su
port — factorul hotărîtor pentru 
creșterea suplimentară a productivi
tății muncii il constituie generaliza
rea lucrului in acord global. Practic, 
de Ia muncitor la maistru și pină 
la șeful de secție, toți sîntem retri- 
buiți în acord global. în timpul re
lativ scurt de cînd lucrăm în acord 
global, toți indicatorii de producție — 
producția fizică, productivitatea mun
cii, randamentul mașinilor — au înre
gistrat creșteri simțitoare. Iată un 
singur exemplu : norma de timp — 
adică timpul necesar pentru produ
cerea a 1 000 mp abrazivi — a scă
zut de la 86 de ore la 82 de ore în 
prezent. Nu mai puțin important este 
și faptul că în același timp și ciști- 
gurile muncitorilor au sporit cu cir
ca 8—10 la sută.

Sint fapte care atestă că acolo 
unde organizațiile de partid, condu
cerile de întreprinderi aplică mă
suri politico-educative și tehnico-or-

ganizatorice adecvate condițiilor con
crete de muncă, acolo unde pentru 
înfăptuirea unor importante sarcini 
economice se consultă și mobilizează 
întregul colectiv, este stimulată ini
țiativa creatoare, realizările pot fi 
cu totul remarcabile. Cît despre va
lențele multiple ale unui asemenea 
climat prielnic fructificării inițiative
lor valoroase mai amintim un epi
sod : din motive obiective, chiar și

maiștri. Așadar, iată citeva din răs
punsurile primite la întrebarea : „Ce 
rezerve de creștere suplimentară a 
productivității muncii există, la ora 
actuală, la locul dv. de muncă ?“

Aurel Rusu (maistru) : „Lucrăm 
în acord global, dar aceasta nu-i 
de-ajuns ca să înlăturăm în totalitate 
risipa de timp. Datorită unor neco- 
relări cu alte sectoare ale întreprin
derii se intîmplă, uneori, ca o ma-

Productivitatea muncii
în condițiile lucrului în acord global 
(care presupune o riguroasă discipli
nă) se înregistrau absențe (motivate) 
de la program. în anumite sectoare 
de producție apăreau „locuri îngus
te". S-a născut atunci inițiativa de a 
se trece la policalificarea muncitori
lor. în prezent, circa 50 la sută din 
muncitori practică 2—3 meserii, pu
țind înlocui cu bune rezultate un 
coleg care absentează, fără ca pro
cesul de producție să aibă de suferit.

...dar resursele 
n-au fost epuizate

In fața unor asemenea acțiuni se
rioase ne-am pus întrebarea dacă, 
totuși, au fost epuizate toate rezer
vele de creștere suplimentară a pro
ductivității muncii in acest an. De 
data aceasta, răspunsul l-am găsit 
din discuțiile purtate cu muncitori și

șină să nu funcționeze. Or. un sin
gur minut de nefuncționare duce la 
o pierdere de 70 mp produs finit. 
Firește, cînd nu vom mai irosi nici 
un minut și productivitatea va fi 
mai mare". Cornel Pop (operator) : 
„Acum, instalația la care lucrez este 
oprită. Se efectuează schimbarea u- 
nor dispozitive, operațiune necesară. 
Cred că timpul necesar unei aseme
nea operațiuni s-ar putea reduce cu 
cel puțin o treime, cîștigîndu-se, la 
fiecare schimbare, cite 10 minute. 
Iar pe o zi întreagă, 30 de minute. 
Sint minute prețioase pentru crește
rea productivității și a cîștigurilor 
noastre". Vasile Popa (muncitor) : 
„Dacă s-ar asigura mecanizarea mai 
multor utilaje și matrițe ar spori în 
bună măsură randamentul muncii 
noastre. După calculele mele, numai 
la matrița pe care o vedeți, prin 
mecanizare, productivitatea ar putea 
crește cu 25—30 la sută".

Cînd Marin face 
glume... penale

— De aproape trei ani, Ioana C, și Marin 
A. — ambii din Craiova, cartierul Craio- 
vița Nouă, bloc 19 — treceau in fața cu- 
noscuților și prietenilor drept soț și soție. 
Același domiciliu, aceeași „pungă", mereu 
împreună — spre serviciu sau spre casă. 
Oamenii cu scaun la cap îi și întrebau însă 
— mai direct, mai indirect — „pe cînd 
nunta". Lucru peste care ambii treceau însă 
nepăsători, avînd alte preocupări, după pă
rerea lor mai importante. De oildă, nu 
o dată fuseseră văzuți „alergind" după 
unele bunuri casnice : covoare sau lenjerie 
de pat, fotolii, cuverturi sau decoratiuni 
interioare.

într-una din zile însă...
Venind acasă ceva mai devreme. Ioana C. 

a găsit în cutia de scrisori un bilețel. Un 
mesaj prin care era invitată a doua zi. la o 
anume oră, la procuratura locală Craiova, 
biroul procurorului de serviciu. Invitație oe 
care, firește, a urmat-o întocmai.

Surpriză, însă 1 Nici procurorul de servi
ciu și nici nimeni altcineva din cadrul in
stituției nu avea cunoștință de invitația cu 
pricina (care, de la prima vedere, s-a do
vedit a fi... un simplu bilețel de mină, un 
fals grosolan). Motiv pentru care I.C. a fost 
sfătuită să se întoarcă liniștită acasă...

Acasă, o altă surpriză : deși încuietoarea

Excursii pentru 

amatorii sporturilor 

de iarnă
Pentru amatorii sporturilor de 

iarnă, începînd de la 1 fe
bruarie a.c., întreprinderea de 
turism, hoteluri și restauran
te București extinde gama 
excursiilor cu autocarul. '

în fiecare marți, joi și sîmbă- 
tă, la orele 7,00 se pleacă la 
Predeal de la hotelul Intercon
tinental. înapoierea în aceeași 
zi, în jurul orei 20,00. Plata di
rect la autocar. în această sta
țiune există, după cum se știe, 
posibilități pentru excursii u- 
șoare la cabanele Trei Brazi, 
Poiana Secuilor, Clăbucet-sosi- 
re. Clăbucet-plecare, Girbova, 
Susai, unde se poate ajunge în
tre 6 jumătate de oră și o oră 
și jumătate.

La dispoziția vizitatorilor se 
află numeroase hoteluri, vile, 
restaurante, baruri de zi, un 
club, două săli de cinematograf.

COVASNA,

O nouă unitate 

de tratament 

balnear
La Covasna au sosit primii 

oaspeți ai noii unități de trata
ment balnear a Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Ea dispune de 100 
locuri de cazare și tot at ițea 
locuri îh cantina-restaurant. 
Unitatea are opt instalații pen
tru băi calde cu apă minerală, 
carbogazoasă, cabinete medicale, 
precum și încăperi pentru pro
ceduri de fizioterapie. în cu- 
rînd se va da în folosință și o 
mofetă. (Rosner Herman).

Și așa mai departe, am notat alte 
și alte opinii interesante. In acest 
sondaj s-au remarcat exactitatea și 
competenta cu care muncitorii și 
maiștrii formulau răspunsurile la în
trebarea noastră.

— Nu numai în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii, dar 
și în legătură cu reducerea cheltuie
lilor de producție, cu mai buna or
ganizare a fluxurilor de fabricație 
răspunsurile puteau fi la fel de 
exacte și competente, ne-a spus in
ginera Livia Sava. în întreprinderea 
noastră, la examenele periodice pe 
care le susțin muncitorii în vederea 
acordării unei categorii superioare de 
încadrare, pe lingă întrebările, să le 
spunem, strict profesionale, le adre
săm întrebări de genul: la locul dv. 
de muncă, cum credeți că ar putea 
fi reduse cheltuielile de producție ? 
Cum ar putea spori productivitatea ? 
Asta ii stimulează în permanență pe 
toți muncitorii să gindească, să aibă 
inițiativă.

...Ne-am oprit doar la citeva sec
vențe din ampla acțiune de valorifi
care a noi resurse de creștere supli
mentară a productivității. Din în
treaga investigație, concluzia princi
pală care se desprinde este că, prac
tic, resursele de creștere a producti
vității muncii sint inepuizabile in 
timp. Și aici, la „Carbochim", ca și 
în alte întreprinderi clujene, deși an
gajamentele de majorare suplimen
tară a prevederilor planului la acest 
indicator sint deosebit de mobiliza
toare, ele vor fi cu siguranță depă
șite.

Viorel SAL AGE AN 
Alexandru MUREȘAN

Un sfat pentru cel ce a suferit de hepatită

„Poți urca pe Himalaia, 
dar nu intra in restaurant'

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

Hepatita virală este una din bolile 
infecțioase cele mai răspîndite care 
afectează ficatu] și, prin el, în
treg organismul pe o perioadă de 
luni de zile. Motive pentru care 
această maladie se află în aten
ția specialiștilor din lumea în
treagă. Un grup de experți ai Orga
nizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.) 
au dezbătut, în cadrul ultimei șe
dințe de lucru, ce a avut loc Ia 
București, probleme legate de depis
tarea, prevenirea și tratamentul he
patitei virale, stabilind orientări noi. 
sugestii și recomandări în lumina 
celor mai actuale cuceriri ale știin
țelor medicale. Importanta care se 
acordă cunoașterii și combaterii he
patitei virale reiese și din faptul că 
premiul Nobel pentru medicină a 
fost acordat, in anul 1976, profeso
rului Baruch S. Blumberg, de la 
Universitatea din Pennsylvania 
(S.U.A.). care. împreună cu echipa sa, 
a descoperit una din componentele 
virusului hepatitei B, denumit „an- 
tigenul Australia".

Referindu-se la semnificația aces
tui eveniment științific și la impli
cațiile de ordin practic ale descope
ririi „antigenului Australia", prof, 
dr. docent Ni- 
colae CAJAL, 
membru cores
pondent al Aca
demiei Republicii 
Socialiste Româ
nia. director al 
Institutului de vi
rusologie „Șt. S. Nicolau", ne-a făcut 
următoarea precizare :

— La inceput, aș dori să mențio
nez o prioritate a școlii românești de 
virusologie: în lucrările lui Ștefan 
S. Nicolau și ale colaboratorilor săi 
se arăta încă din anul 1950 că la ori
ginea hepatitei se află mai multa 
virusuri.

Dintre cele trei forme ale he
patitei. respectiv A, B și C. cunos
cute pină în prezent, virusul hepa
titei B a fost cel mai bine studiat, 
metode și tehnici noi dezvăluind 
atît structura lui complexă, cit și a 
componentei antigenice, care a con
stituit obiectul Premiului Nobel pe 
anul 1976. In comparație cu hepatita 
de tip A, gravitatea infecției prin 
virus B constă nu numai în evoluția 
mai severă a bolii în sine (in faza 
acută sau cronică), dar și în faptul 
că virusul poate persista mai mult 
timp în singe sau ficat, la persoane 
aparent sănătoase. Prin depistarea 
la timp a „antigenului Australia", se 
pot lua măsuri — în cazul hepa
titei virale B — pentru a preintim- 
pina pericolul de contaminare într-o 
colectivitate. Și tocmai în aceasta 
constă valoarea atit științifică, cit și 
practică a descoperirii „antigenului 
Australia".

— Cind sint contagiosi bolnavii de 
hepatită ?

— încă din perioada de Incubație, 
ce precede cu 2—3 săptămini apari
ția bolii propriu-zise; (manifestarea 
ei cea mai evidentă fiind oboseala; 
Icterul nu constituie un semn clinic 
obligatoriu). în general, durata de 
contagiune este de 2—3 săptămini 
pentru hepatita A și apoi încetează. 
La hepatita B. această perioadă de 
contagiune este mai lungă, iar con
valescenții de hepatită B pot fi pur
tători de virus chiar 1—2 ani (deve
nind purtători cronici). La hepatita 
cu virus B. denumită și serică, pentru 
că se transmite prin diferite instru
mente medicale, virusul persistă în 
singe la acești purtători cronici ani 
de zile, ca să nu mai vorbim de per
soanele aparent sănătoase, care nu 
au avut o hepatită evidentă, dar sint 
purtătoare de virus.

— în fața acestor surse potențiale 
de îmbolnăvire, ce măsuri sint ne
cesare a fi luate pentru prevenirea 
contaminării ?

Dr. VINCENT BABEȘ, cercetă
tor științific la institutul de viruso
logie, ne-a precizat că recomandările 
decurg dintr-o cunoaștere foarte

exactă a situației „din teren". Por
nind de la faptul statistic stabilit 
că, la copii, la un caz de hepatită 
evidentă (cu toate semnele decla
rate ale bolii) există incă 10 cazuri 
de hepatită inaparentă, concluzia 
este că. în asemenea colectivități de 
copii și de tineri, trebuie ca medicul 
să vegheze foarte atent, pentru a 
depista cit mai devreme primele 
semne de boală.

Se știe că la copii este mai frec
ventă hepatita de tip A sau diges
tivă (formă mai puțin severă decit 
forma B) și că virusul poate fi răs- 
pindit prin contact intim sau prin 
folosirea în comun a unor obiecte, 
ori este vehiculat de muște pe ali
mente. Ca atare, se impune educa
rea copiilor, și nu numai a lor, în 
sensul cunoașterii acestor pericole 
și recomandarea cu mare strictețe a 
unor reguli și principii de igienă, 
dintre care spălarea obligatorie pe 
mîini, înainte de a mînca. trebuie 
să devină o obișnuință. Cunoscînd 
că hepatita se transmite și prin apa 
din fîntîni neigienice, prin excreții 
ș.a., se impun măsuri de igienă co
respunzătoare prin dezinfecție severă. 
Și tot o recomandare cu scop de pre
venire este aceasta : persoana care 

a venit in contact 
cu un bolnav de 
hepatită va fi ți
nută sub observa
ție medicală (con
troale clinice șl 
de laborator) cel 
puțin 50 de zile.

Prin fierberea prelungită, sterilizarea 
la căldură uscată sau în autoclav, vi
rusul hepatitei este distrus. De la 
caz la caz, prin aceste procedee, pot 
fi dezinfectate obiectele, lucrurile 
care au fost in contact cu bolnavul.

în legătură cu tratamentul hepa
titei virale am solicitat citeva reco
mandări prof. dr. docent Marin 
VOICULESCU, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, directorul Spitalului 
de boli contagioase Colentina, care 
ne-a relatat :

— Grație îmbunătățirilor înregis
trate in domeniul igienei, cercetări
lor de laborator și folosirii gamaglo- 
bulinelor, hepatita virală poate fi in 
prezent mai bine stăpinită decit in 
urmă cu cițiva ani și progresele me
dicale în această direcție continuă 
prin efortul comun al specialiștilor.

Tratamentul cel mai adecvat in 
cazul hepatitei este repaos, odihnă, 
liniște, calm, regim alimentar adec
vat, care are valoare terapeutică, ex- 
cluzind sub orice formă alcoolul ce 
afectează celula hepatică și așa su
ferindă. Nici un fel de antibiotic sau 
sulfamide nu au acțiune asupra vi
rusului hepatic. Administrarea lor, 
deci, este inutilă, ba chiar dăună
toare. în general, se adoptă o me
dicale de protecție a celulei hepa
tice, de grăbire a refacerii ei. Bol
navul trebuie să respecte regimul 
alimentar indicat, atît în convales
cență, 2—4 luni, cit și un timp după. 
M-am convins, în cei 33 de ani de 
practică în acest spital. urmărind 
circa 50 000 cazuri de hepatită, că 
prin respectarea întocmai a recoman
dărilor noastre, vindecările. în spe
cial a celei de tip A, ajung pină la 
sută la sută. După un an de regim 
controlat, vindecarea este totală și 
se poate reveni la o viață normală 
— înțelegînd. prin aceasta, evitarea 
unor excese, cum ar fi, de exemplu, 
consumul de grăsimi, de alcool, de 
țigări, în general, adoptind un mod 
de viață rațional, ordonat, cu respec
tarea orelor de activitate și de odih
nă. O să spun și aici ceea ce spun 
de obicei bolnavilor la părăsirea spi
talului : cu u’n fost bolnav de hepa
tită poți să urci și pe Himalaia, dar 
nu poți să intri cu el în restaurant 
să bei de mai multe ori pe săptă
mină.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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ușii nu fusese forțată, bunurile din aparta
ment erau... „înjumătățite". Lipseau și din 
fotolii și din covoare — din aproape majo
ritatea lucrurilor achiziționate in ultimii 
ani. Motiv pentru care Ioana C. a făcut din 
nou cale-ntoarsă la procuratură.

Nu vom intra In amănunte. Pină la urmă, 
autorul ambelor „surprize" s-a dovedit a fi 
nimeni altul decit Mărin A„ „harnicul" 
copărtaș al alergăturii după bunuri. „Plic- 
tisindu-se“ de I.C., acesta s-a hotărit să-și 
găsească „fericirea" in altă parte. Si cum 
pentru el — ca și pentru I.C., de altfel — 
fericirea a însemnat mai întîi micul con
fort...

Firește. încercarea de a se juca cu legea 
l-a costat pe Mărin A., potrivit normelor in 
vigoare, o condamnare penală.

„Candoarea 
chilipirgiilor"

Tribunalul județean Dolj, secția penală. 
Pe rol — judecarea actelor antisociale să
vârșite de Maria T. — de profesie „fără" ! 
— autoarea mai multor înșelăciuni. Un 
proces ca oricare altele. Un proces avind 
drept scop atît sancționarea vinovatului, cit 
și prevenirea săvîrșirii pe viitor a unor 
asemenea fapte. Și totuși, fără a muta 
centrul juridic de greutate al procesului, 
dacă putem spune așa. principala problemă 
a dezbaterilor a fost nu atit mentalitatea 
antisocială a inculpatei, cit. mai ales, ciu
data mentalitate a „părților civile" — a ce
lor ce cu o nedisimulată ..candoare" se lă
saseră. atrași în hora necinstei.

Condițiile 
obiective erau 

de fapt... lichide
— Mie mi-a promis că-mi bagă fata la 

liceul industrial. Contra opt mii lei. (Ion 
Rucsanda).

— Eu i-am dat cinci sute de lei ca să-mi 
aranjeze un transfer în interesul serviciu
lui... (Georgeta Bădin).

— Contra sumei de opt sute de lei. incul
pata mi-a promis că intervine la condu
cerea spitalului unde doream să mă anga
jez... (Maria Bobîlcă).

— Lipsurile sint reale ; țin să relev însă 
că paguba nu este generată de lipsa mea 
de simț gospodăresc — așa cum se spune 
în rechizitor — ci de lipsa condițiilor de 
depozitare corespunzătoare pentru unele 
produse, de care nu eu mă fac vinovat.

...Pină nu de mult Gh. Burghiu — Bucu
rești, str. Ghimpați nr. 17 — a lucrat in 
cadrul I.C.R.A. în calitate de gestionar. 
Funcție in care — neglijindu-și total atri- 
buțiunile ce-i reveneau in legătură cu pri

mirea. păstrarea și gospodărirea bunurilor 
încredințate — a prejudiciat avutul obștesc 
cu suma de 17 942,80 lei. In instanță însă, 
nimic și nimic : „lipsurile se datoresc unor 
cauze obiective", a susținut în apărare 
Gh. B.

Condițiile de depozitare — aceleași ca 
ale tuturor celorlalți gestionari I.C.R.A. 
(care, spre deosebire de Gh. B., nu numai 
bă nu înregistrează asemenea lipsuri, dar 
nici nu se plîng că acestea le-ar provoca 
neajunsuri). Ceea ce diferă însă a fost... 
modul de lucru al ex-gest.ionarului. Citeva 
exemple. In loc să fie făcută „la concret", 
recepția mărfurilor se făcea „pe încredere", 
„din ochi" și „după ureche". Gh. B. „ne- 
ostenindu-se“ să iasă din birou atunci cind 
îi soseau mărfuri, se mulțumea să întrebe 
„ce" și „cit" a sosit. Și încă ceva: din de
clarațiile martorilor reiese că toate acestea 
se petreceau în contextul în care, potrivit 
obiceiului, „condițiile obiective" de mai 
sus erau vîrtos susținute de continua stare 
de beție a „harnicului" gospodar. (După 
cum au declarat instanței principalii mar
tori ai procesului. Gh. B. nu numai că, a- 
desea, venea beat la serviciu, dar nu se 
sfia să bea chiar... „la locul de muncă").

Fără să diminuăm cu nimic răspunderea 
vinovatului, întrebăm însă : ce climat etic 
a existat la locul de muncă amintit, dacă 
și atunci cînd apucăturile „lichide" ale 
unuia sau altuia sint observate, cei din ju
rul lui — tovarăși de muncă sau colabora
tori — nu intervin prompt, fie în vederea 
îndreptării vinovatului, fie în vederea în
lăturării lui 71

A
Din caietul 
grefierului

....pentru ceas insă, vă rog să nu fiu 
pedepsit deoarece, mai înainte de a fi 
prins, profitind de beția reclamantului, 
i-l mai luasem o dată de la mină dar, 
văzind că sint observat de un cetă
țean, i-l pusesem la loc ; asa că, in
tr-un fel, ceasul era pe jumătate al 
meu..."

(Tribunalul Capitalei, dosar pe
nal 3146/1976, fragment din „a- 
părarea" inculpatului Dinică 
M„ condamnat pentru infrac
țiunea de furt din avutul per
sonal.)

Președintele completului: „Am so
licitat să intre in sală martorii părții 
vătămate ; ori dumneavoastră nu fi
gurați printre ei..."

Martorul: „Asa este, onorată instan
ță ; subsemnatul nu sint martorul 
părții vătămate, ci martorul părții 
vărgate..."

(Secvență din procesul de con
damnare a lui Petrisor V., acu
zat de vătămare foarte gravă a 
integrității corporale a lui I. Șt., 
Tribunalul județean Dolj).

Tltus ANDREI
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Una din sarcinile cele mai im
portante stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. pentru actuala 
etapă de dezvoltare a țării noastre 
este promovarea largă a celor mai 
înaintate cuceriri ale științei și teh
nicii. în Raportul la Congresul al 
XI-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că, ținind seama de progresul 
tot mai rapid al științei și tehnicii 
contemporane, este necesar ca noul 
cincinal să devină cincinalul revo
luției științifico-tehnice. al afirmă
rii largi a cuceririlor celor mai a- 
vansate ale cunoașterii în toate ra
murile și sectoarele de activitate.

Propunîndu-ne, în consultația de 
față, să relevăm principalele tră
sături ale politicii P.C.R. de pro
movare a progresului tehnico-ști- 
ințific în opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și căile înfăptuirii acestei po
litici, se impune, desigur, a arăta 
ce este revoluția contemporană în 
știință și tehnică, care sint carac
teristicile ei. Dat fiind caracterul 
vast al problematicii revoluției 
știintifico-tehnice. multiplele ei im
plicații — aceste probleme for- 
mînd, cum se știe, obiectul a ne
numărate studii, volume — ne vom 
opri în cele ce urmează doar asu
pra cîtorva elemente și aspecte 
mai importante.

Ce se înțelege prin revoluție ști- 
ințifico-tehnică ? înțelegem prin 
acest termen un proces extrem 
de complex de revoluționare 
profundă a forțelor de producție, 
proces în care știința devine forță 
nemijlocită de producție. Desigur, 
știința a îndeplinit dintotdeauna- 
rolul de forță motrice a pro
gresului tehnic; specific pentru 
revoluția științifico-tehnică din zi
lele noastre este saltul calitativ, 
revoluționar, realizat în ceea ce 
privește rolul științei in progresul 
tehnic, amploarea deosebită, pro
funzimea și diversitatea transfor
mărilor pe care le determină in 
producție, cu vaste implicații in 
viața economico-socială. Desfă
șurarea ei confirmă tezele mar
xiste despre rolul hotărîtor al 
forțelor de producție în dezvolta
rea societății, despre creșterea con
tinuă a rolului științei și unirea el 
cu producția, despre transformarea 
producției, după expresia lui Marx, 
într-o „știință experimentală, știin
ță material creatoare, știință a în
făptuirii concrete", iar a științei 
într-o „nemijlocită forță de pro
ducție".

Revoluția științifico-tehnică se 
caracterizează printr-o seamă de 
trăsături aflate în continuă diver
sificare. Ele pot fi grupate după 
criterii cantitative sau calitative.

Elementele cantitative au în ve
dere : multilateralitatea descoperi
rilor efectuate în știință și tehni
că ; ritmul rapid de aplicare a 
noilor descoperiri (amintim spre 
exemplificare că de la descoperi
rea energiei electrice pină la in
trarea în funcțiune a primei cen
trale electrice au trecut 282 ani, 
în timp ce de la descoperirea 
energiei atomice pină la intra
rea în funcțiune a primei cen
trale atomice au trecut numai 15 
ani); uriașa concentrare de resurse 
financiare, energetice, umane (de 
pildă’ în domeniul fizicii, functio
narea unui mare accelerator con
sumă aceeași cantitate de energie 
electrică ce este necesară unui oraș 
cu 1 milion de locuitori, solicită 
fonduri uriașe, activitatea a mii de 
cercetători și tehnicieni de înaltă 
calificare etc.) ; „explozia" infor
mațională (în ultimele decenii vo
lumul informațiilor s-a dublat a- 
proape la fiecare zece ani).

Cit privește elementele calitati
ve. se cuvine amintită. în primul 
rînd, transformarea într-o măsură 
fără precedent a științei în forță 
nemijlocită de producție. Spre deo
sebire de trecut, cînd știința avea 
legături sporadice, intermitente și 

înrîuriri lente asupra producției, 
acum știința se leagă intim, direct, 
larg și organic cu producția, devine 
forța conducătoare a progresului 
tehnic, o componentă esențială a 
înseși forțelor de producție, iar 
producția o întruchipare tehnologi
că a științei. Nu întimplător ma
rile concerne industriale își creează 
sau patronează nemijlocit institute 
de învățămînt superior și de cer
cetare științifică.

Transformarea științei în forță 
nemijlocită de producție a generat 
mutații în toate compartimentele de 
bază ale producției materiale: în 
mijloacele de muncă, în primul 
rind prin trecerea în tot mai mare 
măsură de la mecanizarea comple
xă la automatizarea producției ; in 
obiectele muncii, prin schimbarea 
esențială a structurii materiilor pri
me și a modului lor de utilizare
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(apar materii prime și materiale 
sintetice principial noi, create de 
om, care înlocuiesc, adeseori cu re
zultate superioare, materiile prime 
de proveniență naturală) ; în sur
sele de energie și în tehnologiile 
de fabricație ; în domeniul organi
zării producției și prelucrării infor
mației ; în domeniul învătămintu- 
lui. al pregătirii cadrelor.

De asemenea, revoluția științifi
co-tehnică determină o serie de 
modificări în ce privește locul și 
rolul omului in procesul de pro
ducție, raportul om-mașină. Noile 
mijloace de producție. îndeosebi 
cele bazate pe automatizare, ciber
netică. electronică, energie nuclea
ră, permit înlocuirea tot mai largă, 
aproape totală, a muncii fizice, pre
supun cu necesitate un aport spo
rit al muncii intelectuale. Caracte
rul organic al încadrării revo
luției știintifico-tehnice în legi
timitatea procesului istoric al evo
luției omenirii spre socialism și 
comunism este pregnant pus in e- 
vidență de faptul că ea creează un 
suport material, de natură obiecti
vă, pentru ștergerea treptată a 
deosebirilor esențiale dintre munca 
fizică și munca intelectuală — 
proces care, după cum se știe, este 
propriu comunismului.

Desfășurîndu-se pe plan mondial, 
revoluția științifico-tehnică este 
însă profund influențată, în mani
festările șl efectele ei asupra vieții 
economico-sociale, de natura siste
mului social-economic, de caracte
rul relațiilor de producție.

Faptul că revoluția științifico-teh
nică a luat inițial amploare în ță
rile capitaliste avansate, determi- 
nînd, în anumite perioade, creș
teri însemnate ale forțelor de pro
ducție, este inseparabil legat, în 
primul rind. de nivelul ridicat de 
dezvoltare tehnico-industrială al a- 
cestor țări, de faptul că ele au 
dispus de centre puternice, cu 
vechi tradiții ale activității ști
ințifice. La aceasta s-au adău

gat un șir de elemente con- 
juncturale ; astfel, in perioada 
postbelică, adică tocmai atunci 
cînd revoluția științifico-tehnică 
începuse să se desfășoare in
tens. unele țări capitaliste și-au 
reinnoit pe scară largă fondurile 
fixe,, ceea ce a favorizat introdu
cerea rapidă a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii. în bună măsură, 
progresele științei și tehnicii au fost 
stimulate de însuși efortul de dez
voltare a tehnicii militare din 
timpul războiului, trecerea la peri
oada de pace permițînd convertirea 
unora din realizările obținute în 
acest domeniu în scopuri producti
ve. în fine, nu se poate ignora că 
transformarea capitalismului mono
polist în capitalism monopolist de 
stat a înlesnit o anumită adaptare 
a relațiilor de producție capitaliste 
la noile cerințe din perioada post

belică. favorizînd introducerea cu
ceririlor științei și tehnicii înain
tate.

Realitățile din țările capitaliste 
arată insă că deși revoluția științi
fico-tehnică a determinat dezvol
tări marcante într-un șir de ra
muri economice, de aceste rezulta
te a beneficiat și beneficiază nu 
societatea în întregul ei, ci ma
rile monopoluri, ceea ce a avut 
și are drept urmare o accentuare 
a polarizărilor de clasă, adincirea 
contradicțiilor și antagonismelor 
sociale. Totodată, în funcție de 
jocul de interese al monopo
lurilor, de posibilitățile lor de a-și 
asigura profituri maxime, cuceririle 
științei și tehnicii noi găsesc cîmp 
de aplicare numai în unele ra
muri, in timp ce în altele apli
carea lor este frînată sau chiar îm
piedicată. Cel mai evident apare 
rolul de frină al relațiilor de pro
ducție capitaliste in înseși manifes
tările actualei crize economice — 
stagnări și chiar regrese în dezvol
tarea industrială, șomajul masiv. 
Este semnificativ că în țări ca 
S.U.A., Japonia, țările din Piața 
comună, care au avut un rol im
portant în dezvoltarea revoluției 
științifico-tehnice' hurnăruf' șofTO- 
rilor a ajuns la sfîrșttul anului tre
cut lâ peste 16 milioane — nivel 
fără precedent în istoria dezvoltă
rii societății capitaliste.

Spre deosebire de situația din lu
mea capitalistă, în țările socialiste 
generalizarea proprietății socia
liste în întreaga economie face să 
nu existe factori obiectivi de na
tură să frineze desfășurarea revo
luției științifico-tehnice; dimpotri
vă, cerințele legilor economice pro
prii orinduirii socialiste — legea 
creșterii rapide și neîntrerupte a 
productivității muncii, legea satis
facerii la un nivel maxim a nevoi
lor mereu crescinde ale întregii so
cietăți, a dezvoltării planice, pro
porționale — fac necesară aplicarea 
largă a cuceririlor științei și tehni

cii înaintate. Realizările revoluției 
științifico-tehnice pot fi astfel in
tegral folosite în interesul progre
sului economico-social, al ridicării 
nivelului de civilizație, de trai și 
de cultură al întregii societăți.

în România socialistă se desfă
șoară. sub. conducerea Partidului 
Comunist Român, o vastă activita
te pentru fructificarea. în opera de 
edificare a noii orînduiri. a avan
tajelor revoluției știintifico-tehnice, 
înscrierea din plin a tării pe coor
donatele acesteia formind — așa 
cum se arată în Programul parti
dului — una din principalele direc
ții de acțiune în opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Pentru România, asimi
larea cit mai rapidă și aplicarea 
pe scară cit mai largă a noilor rea
lizări ale științei și tehnicii consti
tuie o necesitate cu atit mai im

perioasă cu cît ea este o țară în 
curs de dezvoltare — de aceasta 
depinzînd, în măsură hotărîtoare, 
lichidarea răminerii în urmă pe 
plan economic și ridicarea in rîn- 
dul țărilor dezvoltate industrial ale 
lumii, făurirea unui înalt ni
vel de civilizație și de bună
stare materială și culturală pentru 
întregul popor. Intr-adevăr, numai 
prin promovarea largă a celor mai 
avansate cuceriri ale științei și teh
nicii moderne pot fi asigurate va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale și umane ale țării, dez
voltarea accelerată. în ritmuri înal
te, a economiei naționale — condi
ție indispensabilă pentru depășirea 
distanței față de țările avansate 
din punct de vedere economic ; li
chidarea decalajelor pe planul dez
voltării economice depinde, în ul
timă instanță, de lichidarea deca
lajelor pe planul cercetării știin
țifice, al tehnologiei și tehnicii.

Afirmarea puternică a revoluției 
științifico-tehnice este impusă tot
odată de necesitatea participării 
eficiente Ia diviziunea internaționa
lă a muncii, a extinderii și adînci- 
rii relațiilor de colaborare și coo
perare economică și tehnico-știin- 
țifică ale țării noastre cu toate sta
tele lumii. Numai iri condițiile rea
lizării producției materiale pe baza 
celor mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii se pot asigura 
o productivitate înaltă, costuri de 
producție reduse, calitate superioa
ră — condiții esențiale pentru e- 
fectuarea unui comerț exterior efi
cient, avantajos, pentru partici
parea activă a României Ia schim
bul mondial de valori materiale.

Programul partidului definește 
cu claritate căile de acțiune pen
tru promovarea largă a revoluției 
științifico-tehnice în întreaga viată 
economico-socială din țara noastră.

în mod firesc, între aceste căi 
se înscrie în prim plan dezvolta
rea cercetării științifice, în strînsă

1 

concordanță cu cerințele producției 
materiale și activității sociale. Ce
rința fundamentală care se pune 
în această etapă constă în stimu
larea puternică a gîndirii științi
fico-tehnice proprii. Tocmai pentru 
a da curs plenar acestui imperativ, 
partidul a elaborat un vast pro
gram de acțiune.

Una din componentele esențiale 
ale acestui program o constituie 
lărgirea și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a cercetării științi
fice prin crearea de noi institute 
de cercetare și reprofilarea unora 
dintre cele existente, îmbunătățirea 
dotării lor. orientarea mai fermă a 
institutelor de proiectări spre pro
blemele ingineriei tehnologice, dez
voltarea compartimentelor de cer
cetare științifică din unitățile pro
ductive — întreprinderi, centrale — 
îmbunătățirea specializării și're

ciclării cadrelor care lucrează în 
acest domeniu.

în același timp, programul amin
tit preconizează legarea intimă, or
ganică a cercetării științifice de 
producție prin integrarea activită
ții de cercetare și dezvoltare teh
nologică, precum și a invățămin- 
tului cu producția. în acest scop, 
au fost adoptate multiplele măsuri 
cunoscute — de la amplasarea 
unor institute de învățămînt supe
rior pe platformele industriale, 
sistemul contractelor de cercetare 
științifică între unitățile productive 
și cele de învățămînt, pină la or
ganizarea practicii in producție a 
studenților sau orientarea lucrări
lor de diplomă spre studierea și 
soluționarea unor probleme reale 
ale producției.

La acestea se adaugă măsurile 
privind reorganizarea activității de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, prin asigurarea unei 
coordonări mai riguroase a acestor 
sectoare. O importantă deosebită în 
acest sens are faptul că planul cer
cetării științifice și dezvoltării teh
nologice se întocmește ca secțiune 
distinctă a planului național unic 
de dezvoltare economică și socială 
și în avans față de celelalte sec
țiuni ale acestuia. Tocmai pe baza 
acestei coordonări, și potrivit con
cepției ; generale clare asupra me
nirii cercetării științifice în actua
lul cincinal, s-a putut trece la elabo
rarea unui plan tematic, cuprin- 
zînd circa 600 de obiective majore 
de cercetare ; ele privesc identifi
carea și valorificarea superioară a 
resurselor energetice și de materii 
prime ale țării ; perfecționarea teh
nologiilor existente și elaborarea 
de noi tehnologii, care să asigure 
reducerea consumurilor specifice 
de materiale și combustibil ; cre
area de noi materiale și înlocuitori 
pentru substituirea unor materiale 
scumpe și deficitare ; producerea 
unor noi tipuri de mașini-unelte 
de înalt randament, cu comandă 

program. a unor noi instalații și 
aparate de măsură și control ; rea
lizarea, pe baze principial noi, de 
produse care să reprezinte priori
tăți românești pe plan mondial ; 
dezvoltarea și perfecționarea pro
ducției agricole vegetale și animale, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
geneticii, biofizicii și biochimiei 
etc.

Acest ansamblu de măsuri 
are drept scop afirmarea mereu 
mai puternică a tării noastre în 
desfășurarea revoluției științifico- 
tehnice, astfel ca România să de
vină o participantă tot mai activă 
la progresul științei și tehnicii, Ia 
schimbul mondial de valori in acest 
domeniu.

Pentru precizarea direcțiilor prin
cipale de acțiune în vederea sti
mulării progresului științifico-teh- 
nic în economia noastră, de o deo

sebită importantă sînt recomandă
rile Plenarei din 2—3 noiembrie și 
ale Consfătuirii de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din luna decembrie a 
anului trecut. S-a evidențiat, cu 
aceste prilejuri, că a produce cores
punzător exigențelor revoluției 
știintifico-tehnice este sinonim cu 
a realiza o eficiență superioară. 
Practic, măsura aplicării efective, 
poncrete a revoluției științifico- 
tehnice își găsește expresie tocmai 
în rezultatele obținute în creșterea 
rapidă a productivității muncii, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, reducerea 
substanțială a tuturor consumurilor, 
atragerea în circuitul productiv a 
materialelor secundare, folosirea pe 
scară largă a înlocuitorilor, îmbu
nătățirea radicală a organizării 
muncii și producției. A produce 
mult, ieftin și de calitate — iată 
criteriile sau termenii de bază care 
definesc în etapa actuală conținu
tul înfăptuirii revoluției științifico- 
tehnice.

Caracterul concret al indicațiilor 
date de partid se reflectă și prin 
faptul că ele au fost strict indivi
dualizate la specificul diferitelor 
ramuri de activitate. Pe gcegsță 
linie se înscriu cerințele de a dimi
nua — bunăoară,, in metalurgie, și 
construcția de mașini ,— consumul 
de metal cu cel puțin 10 la sută, 
sau în investiții — costurile mate
riale cu circa 30 la sută. De
sigur, asemenea obiective mobili
zatoare pot fi înfăptuite nu prin 
simple paleative, ci prin îmbună
tățiri structurale, de ordin concep
tual, aduse întregului proces de 
producție din unitatea sau ramura 
respectivă, incepînd cu proiectarea, 
tehnologiile de fabricație și pină la 
organizarea muncii și a producției. 
Numai astfel se pot asigura creș
teri marcante ale productivității 
muncii și calității producției, dimi
nuarea considerabilă a costurilor 
materiale.

Din însăși definirea revoluției 

științifico-tehnice rezultă că tere
nul fundamental de aplicare, scopul 
și finalitatea ei. il constituie, in 
primul rind. activitatea productivă 
a industriei — factorul hotă
rîtor a! dezvoltării forțelor de 
producție în întreaga economie. 
Promovarea revoluției științifico- 
tehnice în acest domeniu în ac
tualul cincinal se relevă preg
nant prin dezvoltarea prioritară a 
ramurilor hotăritoare pentru mo
dernizarea întregii economii națio
nale — energetica, metalurgia, con
strucțiile de mașini și chimia, iar, 
în cadrul acestora, a subramurilor 
de virf, care au o contribuție hotă
ritoare la asimilarea cuceririlor re
voluției știintifico-tehnice — elec
tronica, mecanica fină și optica, 
mijloacele de automatizare și teh
nica de calcul, producția de ma
șini-unelte, petrochimia etc, pro
ducția acestora urmînd să crească 
de 2—3 ori, față de numai 62—70 la 
sută cît reprezintă creșterea pro
ducției globale industriale.

Desfășurarea revoluției științifico- 
tehnice in industria noastră este 
definită deopotrivă de inaltul grad 
de innoire a produselor — valoa
rea produselor noi și reproiectate 
uimind să reprezinte in actualul 
cincinal circa 45 la sută din totalul 
producției industriale.

Pornind de la faptul că în con
dițiile tării noastre agricultura este 
o ramură de bază a economiei na
ționale, Programul P.C.R. stabilește 
măsuri care să asigure desfășura
rea amplă a revoluției științifico- 
tehnice și în această ramură. Me
canizarea complexă, chimizarea, 
crearea și generalizarea in produc
ție a soiurilor și hibrizilor de înal
tă productivitate, extinderea efec
tivelor de animale cu potențial de 
producție ridicat, trecerea pe scară 
tot mai largă Ia tehnologii în flux 
industrial reprezintă tot atitea mij
loace de aplicare a revoluției știin
tifico-tehnice în agricultură.

O largă extindere își găsesc cu
ceririle revoluției științifico-tehnice 
deopotrivă în construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor etc. De
sigur, gradul de aplicare a noilor 
realizări ale științei și tehnicii con
temporane poate varia de la o ra
mură la alta sau de la un sector 
la altul, dar, în condițiile interde
pendențelor din economia socialis
tă unitară, nu se poate admite ca 
unele dintre acestea să fie negli
jate sau să rămină în urmă. Revo
luția științifico-tehnică contempo
rană operează în actualul cincinal 
pe intregul front al vieții noastre 
economico-sociale.

Este lesne de înțeles că așezarea 
fermă a mecanismelor activității 
productive pe temeiurile solide 
ale științei implică larga participare 
a tuturor oamenilor muncii, mani
festarea vie a inițiativei și spiritului 
creator, ncimpăcarea cu comodita
tea, rutina și inerția. Practica vieții 
sociale dovedește că exprimarea 
noului nu este întotdeauna ușoară, 
netedă ; cîteodată, el se înfi
ripă greu, este nevoit să înfrunte 
rutină, practicile uzuale. Afirmarea 
revoluției științifico-tehnice în ac
tualul cincinal implică .drept con
diție primordială tocmai debaras4-: 
rea netă și neintîrziată de con
cepțiile învechite, limitate sau 
chiar retrograde, care mai pot fi 
întîlnite pe alocuri. De aici decurg 
noi răspunderi pentru organizațiile, 
de partid, care au datoria să creeze 
toate condițiile pentru manifesta
rea efervescentei creatoare, să des
fășoare o susținută activitate poli- 
tico-educativă în măsură să cultive 
înalta responsabilitate pentru afir
marea noului, să stimuleze promo
varea și aplicarea a tot ceea ce 
este avansat in știință și tehnică.

Prof. univ. dr. 
Gheorqhe P. APOSTOL

Realizări în spiritul revoluției stiintilico-tehnice Creații în domeniul energeticii și industriei chimici
ln cadrul amplei analize întreprinse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în ziua de 28 ianuarie a.c., Ia Com
plexul expozițional din Piața Scînteii, în centrul dialogului 
cu membri ai conducerii unor ministere, cu specialiști din 
diierite domenii s-au situat problemele economisirii 
energiei electrice și combustibililor, reducerii continue a 
consumurilor de materii prime fi materiale, folosirii rațio
nale și valorificării superioare a acestora, ca și a produ
selor secundare și auxiliare, a înlocuitorilor, prin elabo
rarea tehnologiilor adecvate de execuție, menite să asi 
gute o eficiență și o productivitate tot mai înalte, atît în 
producție, cît și în activitatea de investiții.

Din zecile și sutele de exponate — ilustrare elocventă a 
rezultatelor îniăptuirii revoluției științiiico-tehnice, a ca
pacității creatoare a specialiștilor noștri, a colectivelor de 
întreprinderi și institute de cercetare, proiectare și ingine
rie tehnologică, a hotărîrii lor de a realiza sarcinile sta
bilite de conducerea partidului — prezentăm citeva din do
meniile energeticii și industriei chimice.

O sarcină prioritară sublinia
tă de secretarul general al 
partidului, cu prilejul vizitării 
expoziției, constă în redimensio- 
narea gabaritului costisitoarelor 
și voluminoaselor turnuri de ră
cire, a coșurilor unităților ter- 
moenergetice șl. Implicit, în asi
gurarea unor noi reduceri de 
consumuri. Fotografia înfățișea
ză roadele preocupărilor de 
pină acum in această privință. 
Este vorba de turnul de răcire 
cu tiraj natural. In cazul solu
ției vechi, exprimate în kilogra
me pe metru pătrat, consumu
rile erau : 1 326 la ciment, 236 
la oțel, 8,5 la azbest, in cazul 
noii soluții, consumurile respec
tive sînt de: 784, 197, consumul 
de azbest este zero, în timp ce 
costul scade cu 790 lei pe metru 
pătrat. REDUCERILE SÎNT IM
PORTANTE : 40,9 LA SUTĂ LA 
CONSUMUL DE CIMENT, 16,6 
LA SUTĂ LA CEL DE OȚEL, 
100 LA SUTA LA CONSUMUL 
DE AZBEST, DIMINUÎNDU-SE Șl 
COSTURILE.

Remarcînd faptul că in construcția de termocentrale 
s-au găsit soluții ingenioase de micșorare a consumu
rilor, secretarul general al partidului a cerut cercetăto
rilor să-și îndrepte atenția spre elaborarea unor procedee 
de eliminare a noxelor, de reținere a substanțelor po
luante.

Pentru prima dată... t -
țy

Prin reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie electrică și coi .7 
bustibil. prin creșterea duratei de folosire a fondurilor fixe, INDUSTRIA CHIMICA VA 
REALIZA IN PERIOADA 1977—1980 ECONOMII ÎN VALOARE DE 36,5 MILIARDE LEI, iar prin 
adoptarea unor noi soluții șl creații tehnico-științifice în proiectarea instalațiilor industriale 
SE VOR ECONOMISI, IN ACEEAȘI PERIOADA, 121 000 TONE CIMENT Șl PESTE 30 000 TONE 
OȚEL, PROFILE METALICE Șl TABLĂ.

O creație proprie, pe bază de brevet românesc, în domeniul industriei chimice s 
coloana de purificare prin cristalizare continuă (fotografia din stînga jos). Avantaje ? 
CONSUMUL DE ENERGIE SE REDUCE DE CIRCA 10 ORI, SE ÎNLĂTURĂ IMPORTUL 
UNOR INSTALAȚII ÎN VALOARE DE 100 MILIOANE LEI. Tot chimia va înregistra, în 
acest an și cincinal, o „OFENSIVĂ" A ÎNLOCUITORILOR (de metal, lemn, neferoase ș.a.) 
— în fotografia din dreapta sus. La reducerea substanțială a importurilor va con
tribui și ASIMILAREA UNEI LARGI GAME DE INSTALAȚII, APARATURĂ, MATERIALE nece
sare combinatelor chimice (fotografia din dreapta jos).

Folosirea betonului bituminos pentru etanșarea barajelor de hidrocentrale asi
gură — comparativ cu vechea soluție — DIMINUAREA CONSUMURILOR, DUPĂ CUM 
URMEAZĂ : 100 LA SUTĂ LA CIMENT, 100 LA SUTA LA OȚEL-BETON Șl MICȘORAREA 
VALORII CONSTRUCȚIEI CU 35,6 LA SUTĂ. Secretarul general al partidului a indicat 
ca. la ridicarea barajelor, să se pună accentul pe utilizarea resurselor locale de 
materiale.

Tot în domeniul energeticii, la expoziție sînt prezentate, comparativ, soluții pen
tru aducțiuni subterane la hidrocentrale. Noua soluție asigură, față de cea veche, RE
DUCEREA VOLUMULUI DE EXCAVAȚII CU 22 LA SUTĂ, CONSUMULUI DE CIMENT — 
CU 33 LA SUTĂ, CONSUMULUI DE OȚEL-BETON — CU 56 LA SUTĂ, A MANOPEREI — 
CU 28 LA SUTĂ Șl A VALORII CONSTRUCȚIEI — CU 21 LA SUTĂ.
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După o veche și înțeleaptă reflec
ție, „vintul stinge focurile mici, dar 
le aprinde tot mai tare pe cele mari”. 
Din perspectiva celor cinci sferturi 
de veac trecute de la nașterea lui 
I.L. Caragiale (30 ianuarie 1852) și a 
celor 65 de ani de cînd și-a încheiat 
viața scriitorul (9/22 iunie 1912), ori
cine poate observa că tocmai astfel 
a acționat suflul timpului asupra 
miezului de foc al operei celui mai 
mare poet comic ivit dintre români, 
în viață, dar uneori și după aceea, a 

, avut parte de mari recunoașteri (a 
lui Maiorescu, a lui Gherea, a lui 
Ibrăileanu ș.a.), dar și de mai acerbe 
incomprehensiuni, vrăjmășii.

De stăm să socotim, a fost între 
scriitorii români de întîia mărime, 
poate cel ce a încercat mai multe 
meserii, mai multe moduri de a-și 
dobîndi cinstit cele necesare traiului, 
eșuînd totdeauna în scurt timp : din 
lipsa minimului de resurse trebuin
cioase spre a-și încropi un rost pe 
cont propriu, din suprimarea pe „mo
tive bugetare” a modestului post de 
funcționar la Regia Monopolurilor 
Statului, destituirea din postul de re
vizor școlar, demisia silită de la di
recția generală a teatrelor ș.a.m.d. 
După unele răsunătoare succese mo
mentane, nevolnicii și ipocriții vre
mii aceleia au zis în cor compact 
despre opera lui Caragiale că s-ar 

'caracteriza prin imoralitate și anti- 
: patriotism, că ar fi plagiată după au
tori din alte țări etc.

Și atunci, înainte de a ne întreba 
în legătură cu ceea ce reprezintă as
tăzi personalitatea și opera Iui I.L. 
Caragiale pentru noi, pentru atîția 

j cititori sau spectatori din alte țări, e 
mecesar să vedem ce reprezentau ele
— obiectiv vorbind — pentru epoca 
în care s-a ivit marele scriitor. Des
pre obîrșia, felul de a fi și de a se 
forma, multe deslușiri esențiale 
ne-au dat și scriitorul, și cei ce I-au 
cunoscut fără să fie orbiți de pre
concepții. în lapidara O replică, dată 
în seria din 1893 a revistei satirice 
Moftul român unora ce-i căutau „cu
sururi” moștenite de la strămoși, Ca
ragiale preciza că din probabila zes
tre de acest fel își recunoaște „sarea 
atică”, adică lucrul cel mai de preț' 
ce-și poate descoperi orice popor și 
care pe românește se cheamă „bun 
simț”. Ca alcătuire lăuntrică, pînă și 
un psiholog de mare vocație ca G. 
Ibrăileanu, avînd prilejul să-1 cu
noască in 1909, era literalmente orbit 
de „inteligența înspăimîntătoare” a 
scriitorului, rezumînd în acest fel o- 
piniile multora, în vreme ce Cara
giale, știind cit de larg drum își fă- ' 
cuse asemenea părere măgulitoare, 
dar unilaterală, exclama la un ban
chet dat de admiratori transilvăneni
— cu un fel de exasperare — că e 
un „sentimental”. Era și una, și alta, 
ca orice spirit din acelea menite să 
atingă clasicitatea în toate, ca orice 
„sintetizator”, alcătuit din antinomii 
pe care le domină prin dialectica 
propriei deveniri existențiale.

Despre formația sa, în O răutate, 
autoportret mucalit dat la iveală tot 
in prima serie a Moftului român, zi
cea 
ten 
cut 
nu 
tru 
moravuri, ____  ._____
cum a fost Caragiale, e nu numai 
plauzibil, dar și imperios necesar ; în 
asemenea înțeles, tot atît de verosi
mil ar fi sunat vreo deslușire simi-

Iară a celui ce a scris Divina Come
die, a cărei parte mai rezistentă la 
coroziunea timpului nu presupunea 
neapărat titlul de „doctor” în teolo
gie.

încît, o primă concluzie, provizorie, 
asupra personalității lui I.L. Cara
giale ar putea să sune așa : exaspe
rarea față cu oceanul de nedreptăți 
al epocii sale, cu orînduirea ce îl tu
tela, i-au împins geniul nativ să se 
obiectiveze în modurile . pe, care le 
cunoaștem ; un funciar optimism de 
o robustețe niciodată dezmințită, în
țelepciunea esențială dobîndită Ia 
„școala lumii”, omenia ce făcea 
una cu ființa lui intimă, i-au 
dictat lui Caragiale asemenea op
țiuni ’ sensuri ale operei, atî'ta

arăt lumii 
prejurările 
am asistat 
ca simplu 
de comedii, de articole glumeț-coro- 
sive — n.n.] ? — Și, deși mamelucă- 
rimea mă va huidui în unison, poate 
să am norocul ca în mulțimea lumii 
cinstite, inteligente și dezinteresate 
să găsesc cîteva aprobări, care să mă 
plătească cu prisos...”.

★
Aprecierile despre sine ale lui Ca

ragiale erau, prin urmare, limpezi, 
drepte și cele mai adeseori suficient 
de... spirituale, spre a deruta pe cei 
mai grei de minte sau a putea fi 
răstălmăcite după voie de „mamelu- 
cărimea” partidelor „historrice

cum am văzut eu în îm- 
sociale și politice la care 
— și ca istoric, nu numai 
comediante [adică autor

în grandioasa lui tetralogie comică 
(O noapte furtunoasă, Conul Leoni
da față cu Reacțiunea, O scrisoare 
pierdută, D-ale carnavalului), sar
casmul, ironia șfichiuitoare, cea „sub
țiată” prin iscusite jocuri de limbaj, 
grotescul, umorul năstrușnic ori nu
mai indulgent-înveseiitor. rîsul iscin- 
du-se din absurditatea unor atitudini 
ori împrejurări, gluma groasă, nesă
rată, deșuchiată la care se dedă cu
tare ipochimen, coexistă cu cîte alte 
nuanțe ale comicului ce pot fi puse 
în lumină potrivită numai la stricta 
scrutare a fragmentului respectiv din 
text. Rică Venturiano, spre exemplu, 
e, pe rînd (sau și deodată), odios, ri
dicol. grotesc, dar și de un indicibil, 
involuntar umor, atunci cînd, greșind

La aniversarea
unui titan

al literaturii
romanești

Portret de Corneliu Baba

125 de ani de la nașterea lui I. L Caragiale

— în consens cu marele său prie- 
Eminescu — precum că „și-a fă- 
studiile Ia școala lumii — unde 

se cer examene”. Ceea ce, pen- 
un mare observator de oameni, 

instituții social-politice,

„măsură” în alcătuirea ei pe toate 
planurile, incit nici contemporanii, 
nici viitorimea n-au mai putut face 
abstracție de ea. Din înțelepciune a- 
dincă, I.L. Caragiale a precizat cu 
toată seriozitatea in O lămurire că, 
dacă glumele Moftului român iscă 
destule satisfacții — dar și tot atitea 
supărări — e din pricină că „cu de 
toate nu se poate, că orice lucrare 
omenească este totdeauna sortită a 
nu fi perfectă, deși nu imperfecti- 
bilă”. Și cu adîncă durere — disimu
lată cit se putea — a dat Caragiale, 
prin profesiunea de credință „Moftul” 
in fața opiniei publice, lămuriri celor 
ce ziceau că își bate joc „de națiune, 
de patrie, de idealurile mărețe [...,] 
pînă și de morți” etc. Iar în 
scrisoarea din 27 oct. / 9 noiem. 1907 
către prietenul Alceu Urechia, lămu
rind temeiurile celebrului său studiu 
1907, din primăvară pînă în toamnă 
și. în fond, ale operei întregi : „In
trarea în viața publică mi-a fost 
pîn-acum închisă pe simpla bănuială 
instinctivă că n-aș fi amantul destul 
de fidel al sacrei noastre constitu- 
țiuni. De ce adică astăzi, la bătrînețe, 
să nu fiu leal, să nu le dau dreptate 
oamenilor, arătînd pe față de ce sen
timente sunt animat față de actuala 
lor organizare de stat ? De ce să nu

în fapt, Caragiale era — și este — 
unul din cei mai de seamă poeți co
mici din cîți a zămislit pînă acum u- 
manitatea — pe distanța de la Aris- 
tofan, Plaut. Moliere, Gogol, Cehov, 
Bernard Shaw și. poate, încă vreo 
cițiva alții. „Comic”, dar înainte de 
toate „poet", în sensul originar al 
termenului — de creator al unor ve
ritabile „universuri” imaginare co
erente și suficient de cuprinzătoare 
în ordinea înțelesurilor, spre a con
cura — și limpezi prin esențializare 
— sensurile lumii de aievea. Era 
„poet” în asemenea accepție, dar 
unul prin excelență „comic”, adică din 
familia acelor rarisime naturi artis
tice care aproape că nu pot da ex
presie perenă operei lor decît prin 
antifrază : 
tea” lumii 
dica luare 
ce nu vor 
poca ce le-a fost contemporană. Unii 
dintre marii scriitori de acest fel la 
care ne-am referit (și cărora li s-ar 
putea adăuga un Goldoni, un Beau
marchais) sînt mai unilateral dotați 
in ordinea amintită ; la Caragiale în- 
tîlnim gama întreagă a comicului, în 
tot alte, imprevizibile dispuneri — 
de la scriere la scriere și, adeseori, 
în cadrul aceleiași creații.

sugerează „perfectibilita- 
prin — am zice — meto- 
în rîs a „imperfecțiunilor" 
să se dea ca atare din e-

„adresanta”, îi zice Vetei că o iu
bește „la nemurire” și că și-a pier
dut „uzul rațiunii” ; „curat uz !“, iți 
vine să exclami (cu vorbele lui Pris
tanda), însă pe urmă iți amintești că 
nu e om care să nu fie puțintel ridi
col, citeodată, în dragoste — și că 
faza „amorului la nemurire” o stră
bate orișicine, fie și o singură dată 
în viață. Prin asemenea constatare, 
Rică nu devine mai puțin odios 
(contextul mai larg se opune), însă 
împrejurarea amintită ne previne a- 
supra inanității obiecțiilor potrivit 
cărora comediile lui Caragiale ar fi 
fiind prea „locale”, menite să se 
treacă prin distanțarea de momentul 
istoric în care au apărut.

Postura de amorez a lui Rică sau site 
Împrejurări de semnificație înrudită, 
ne fac atenți asupra modalităților 
specifice prin care general-umanul 
nu e disparent în autenticele opere 
comice ; de ar fi astfel, piesele lui 
Goldoni, cu multa lor bufonadă în 
stil de alte vremuri, nu ne-ar stîrni 
atita interes. într-o mare operă de a- 
cest gen, eroii rid unii de alții, iar ci
titorii ori spectatorii, generație după 
generație, rid împreună cu autorul 
(și de multe ori excedînd intenționa
lității e acestuia) de toată lumea e- 
vocată în asemenea scrieri ; comicul

este o mare sărbătoare a Inteligen
ței, invigorind-o in lupta ce mereu se 
va dovedi necesară contra alunecării 
spre abuzuri, a prejudecăților, a ru
tinei etc., menținîndu-i, potențindu-i 
„trezia”.

Astfel că, într-o încheiere mai cu
prinzătoare, s-ar putea spune că o- 
pereie comice supără pe cei ce n-au 
simțul... comicului. Iar de tras po
noasele, după cum am văzut, le trage 
un autor de anvergura comică a lui 
Caragiale. De aceea. în frămîntata 
Iui viață i s-au impus genialului 
scriitor repetate deslușiri de felul ce
lor menționate pe la începutul aces
tor însemnări. Și nu numai atît. Dra
ma Năpasta, compuneri prozastice 
de tipul nuvelelor O făclie de Paște, 
Păcat, în vreme de război, al schiței 
Arendașul român, apoi — paralel cu 
satiricele Momente — „monumente” 
— epica tîrzie lirico-umoristică (La 
hanul 
nopol, 
scrise 
de pe
Împotriva cui erau îndreptate sarcas
mele, ironia casantă a scriitorului și 
pe cine îmbrățișa comprehensiunea 
largă, îndurerată, înduioșată, inocent- 
hazlie a lui Caragiale.

Au trebuit să vie răscoalele țără
nești de acum 170 de ani pentru ca 
scriitorul să înțeleagă că nu-i mai 
rămîne decît tonul de filipică emi
nesciană, spre a înfiera cele „două 
așa-numite partide istorice”, „clien
tela” lor, „oligarhia asta, semicultă 
sau, în cel mai bun caz, fals-cultă, pe 
cit de incapabilă de producție utilă 
ori de gîndire, pe atît de lacomă la 
ciștiguri și onoruri”, care, „cu o cru- 
oă și revoltătoare neobrăzare [...,] 
tăgăduiește țăranilor (imensei mase, 
supusă și cuminte producătoare a a- 
vuției naționale), sub pretextul igno
ranței și lipsei lor de maturitate po
litică, orice drept de amestec, fie 
măcar pur consultativ, la cîrmuirea 
intereselor lor, la dirijarea destine
lor lor” (1907, din primăvară pînă în 
toamnă). Iar într-un ciclu epistolar 
către Alexandru Vlahuță, Morală și 
educație, — drept contrapondere vi
zionară : „Așadar, să nu ne mai fa
cem inimă rea și spaimă gîndindu-ne 
că lumea românească ar fi mai stri
cată decît altele. Nu, hotărît ; nea
mul acesta nu e un neam stricat ; e 
numai nefăcut încă ; nu e pîn-acu- 
ma dospit cumsecade. E încă nelim
pezit de mizeriile seculare sub care 
a mocnit cu junghetura frîntă ; încă 
nu crede în dreptate ; incă nu poate 
scoate din sînu-i pe cine să-i poată 
comanda [...] N-a ajuns să cumpă
nească bine ceea ce ar fi în stare 
să poată cu ceea ce i se pune. îm
potrivă, și astfel, încă nu înțelege că 
in mina lui ar sta să-și îndrepteze 
soarta [...] în fine, nu are încă des
tulă îndrăzneală să-și răfuiască soco
telile cu «-binevoitorii lui epitropi». 
Dar, cu vremea, trebuie să vină și 
asta ; trebuie să vină și înțelegerea 
tără de care nu poate fi o națiune 
sigură de avutul ei, nici de onoarea, 
nici de viitorul ei”.

Opiniile acestea, făcute publice tn 
Universul din 1910, arată că după 
marile răscoale țărănești Caragiale 
îmbrățișase cu toată luciditatea cau
za revoluției, ca singurul drum ce-i 
răminea in viitor poporului român. 
Adeverindu-i-se gîndul, cum nu l-am 
simți și în acest chip drept contem
poranul nostru ?

Iui Minjoală, Kir lanulea, Mo- 
atîtea alte evocări benigne și 
cu perfecțiunea caragialeianâ 
urmă), arătau fără echivoc

George MUNTEANU

Studenți ai Institutului de petrol și gaze din Ploiești în laboratorul de chimie 
al facultâții de utilaj tehnologic

t ■

DUMINICA, 30 IANUARIE
PROGRAMUL I

8.30 Tot Înainte 1 Concursul plonleresa 
„Fapte șl oameni de seamă din 
istoria patriei"

9,20 Film serial pentru copil : „Bltndul 
Ben“

9,45 Pentru căminul dv.
10.00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 ~ " 
13.05
14,55

Telex
Album duminical
Campionatele europene de patinaj 
artistic — demonstrațiile laureațl- 
lor. Transmisiune directă de la 
Helsinki. In pauză : Șah mat în 15 
minute

17.45 Drum de glorii. Emislune-concurs 
pentru tineret, dedicată aniversării 
a 100 de ani de la cucerirea Inde
pendenței de stat a României. Par
ticipă reprezentativa 
Sibiu

19,00 Micul ecran pentru cei 
1? 20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 File, de Istorie. Atunci...
20,10 Film artistic : „Motanul 

Premieră TV
21.55 Varietăți de duminică
22.45 Telejurnal
22.55 Telesport

PROGRAMUL II

județului

mici.

tn 1907 
afurisit".

10,00—11,45 Matineu simfonie
19,50 Orizont tehnlco-știlnțlflc
20,20 Seară de balet : „Raimonda" de 

Glazunov. Spectacol realizat de 
Televiziunea sovietică cu ansam
blul de balet al Teatrului Mare 
Academic de

21,30 Capitole noi
Stat din Moscova 

la epopeea națională

LUNI, 31 IANUARIE
PROGRAMUL I

Imagine din Slatina de azi Foto : E. Dichiseam!

r. 
t.

Nr. 
crt.

Nr. 
crt.

Nr. 
crt.

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului . 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii

Nr. 
crt.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndâ și ciștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară care au cîștigat cîte un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1976

719-1-9610
710- 805-1399
751- 1-2351
711- 216-2351 
705-204-1405 
723-102-8061 
719-215-1571 
748-1-5863 
710-1-290
723- 103-7697 
741-1-31314
702- 1-73333
703- 1-39004
705- 1-3983
724- 102-5528 
733-201-19411
715- 1-175772
716- 206-445
717- 1-84920 
719-1-12410 
733-212-215 
750-211-12091 
709-423-8
704- 523-5994 
743-1-115745 
755-201-5853 
726-1-3850 
736-1-36985 
701-356-597
719- 212-9107 
701-205-4350
701- 135-8176
702- 1-19460 
702-1-59187 
702-1-82065 
702-1-97750
702- 218-4700
752- 205-3764 
735-1-23151 
735-1-49914 
735-1-65938 
735-196-839 
713-1-5211
703- 1-25875 
703-1-46843 
703-254-3649 
703-809-10293 
703-203-7136
706- 147-151 
732-1-17098 
732-1-57794 
732-1-78456 
732-201-1842 
706-314-3761
705- 1-17846 
721-210-579
720- 1-2254 
709-1-49766 
709-1-80554 
709-1-101230 
709-1-116719 
709-202-3272 
709-217-8443 
709-218-8350 
724-104-20366 
724-104-42363
721- 1-8632

68,
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 

100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

708-1-13554 
708-1-34808 
708-212-1491 
710-1-10156 
710-1-33424 
710-243-220
733- 1-3003 
722-120-263 
710-113-15416 
710-119-15100
710- 120-24293 
715-1-9598 
715-1-76103 
715-1-109847 
715-1-134465 
715-1-153714 
715-1-168705
715- 1-180897
718- 1-13347 
754-1-3570 
754-1-34893 
754-203-12048
711- 107-1690
716- 1-28010 
716-lr59709 
716-1-78332 
716-1-92545 
716-215-6251
716- 201-1431 
742-1-12205 
724-639-1486 
748-1-7027 
748-1-31491
748- 280-155
717- 1-5990 
717-1-52877 
717-1-75657 
717-1-91117 
717-205-3598 
713-101-3185
713- 194-6447 
724-1-19671 
724-219-451
714- 628-1164
749- 1-24892
730- 1-10129
731- 1-11086
719- 1-25094 
719-201-7939 
719-207-3468 
719-203-11195 
711-205-5014 
*711-384-116 
727-1-17028 
727-1-55106 
727-1-74675 
727-235-8026 
762-253-1065
734- 213-1473 
716-518-205 
741-201-28177 
741-212-8028 
744-1-8448 
756-1-17230 
706-201-2368
750- 1-14697

134.
135.
136.
137.
138. -
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. 
161. 
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

750-1-42323 
750-211-25816 
750-212-1366 
750-201-11578 
734-1-1683 
734-1-37696 
734-1-54756
740- 1-18041 
702-902-453
746- 1-19970 
714-1-8892 
719-610-659 
736-1-57037 
736-1-83285 
736-1-100696 
736-201-814 
736-212-34608 
736-279-1465 . 
736-202-12870 
736*208-9057 
736-211-1131
741- 1-5349 
741-1-34660 
704-803-54 
710-621-330 
753-204-1378 
723-103-10508 
743-1-16574 
743-1-61849 
743-1-88170 
743-1-107185 
743-1-121825 
743-207-4483 
743-209-19022 
745-258-216 
745-2-25262
725- 529-86
747- 1-29097
722- 1-1799
726- 211-220 
755-207-1195 
755-1-4888
727- 232-404 
752-1-48039 
752-1-68799 
752-201-5649
752- 218-497
728- 1-13405
753- 1-3098 
753-220-128 
704-1-15356 
739-1-9725 
739-206-2266 
709-615-155
723- 1-20347 
723-210-493 
702-1-27384 
701-1-18023 
719-212-4170 
701-203-10904 
723-526-575
701- 523-908
702- 1-51545 
702-1-77221 
702-1-94261 
702-206-2877

702-255-242 
735-1-11103 
735-1-44051 
735-1-62505
735- 177-5941
702- 501-584
703- 1-16604 
703-1-42654 
703-127-217 
703-201-3042 
703-823-503 
706-102-9770
706- 526-664 
732-1-50376 
732-1-74010
732- 1-88187 
758-213-920 
705-1-11732 
718-210-596
707- 1-15781 
709-1-37462 
709-1-74128 
709-1-96590 
709-1-113301 
709-201-2765 
709-214-532 
709-218-1519 
724-104-8979 
724-104-38162 
724-537-871 
745-318-25
708- 1-30714
708- 209-1858
709- 511-41
710- 1-29063 
710-206-1548 
722-413-1589
733- 201-22205 
710-113-7806 
710-119-11106 
710-120-20745
710- 514-593 
715-1-64997 
715-1-102209 
715-1-128786 
715-1-149109 
715-1-165235
715- 1-178040 
718-1-6846 
718-205-9216 
754-1-30132 
754-203-7563
711- 102-18067
716- 1-13785 
716-1-53174 
716-1-74116 
716-1-89195 
716-209-4478 
716-290-31 
742-1-4553 
724-601-5698
736- 210-6098 
748-1-27152 
748-253-56
712- 513-522

327.
328.

717-1-44918 
717-1-70938 
717-1-87615 
717-201-1579 
717-257-199
713- 102-18188 
724-1-11482
724- 1-32775 
751-1-9104
749- 1-20957
730- 1-5001
731- 1-5674 
719-1-19126 
719-217-2039 
719-201-23617 
719-202-1953 
711-203-5696 
711-1-8287
717- 183-3248 
727-1-47974 
727-1-70708 
727-204-2851 
759-214-465
725- 1-11591 
711-207-2455 
741-201-21278 
741-201-40875
744- 1-2204 
756-1-11218 
756-212-1613
718- 329-224
750- 1-38755 
750-211-18607 
750-211-38480 
750-201-6678
745- 1-13385 
734-1-31966 
734-1-49467 
740-1-11332
740- 1-29497
746- 1-15355
714- 1-2302 
710-204-4931 
736-1-47611 
736-1-77322 
736-1-96932 
736-1-110214 
736-212-28680 
736-212-46344
719- 420-99 
736-208-2*90 
719-715-261 
704-523-10125
741- 1-30246 
741-207-3401 
758-235-18 
758-1-14568 
723-103-89 
723-138-812 
743-1-53569 
743-1-82455 
743-1-102683 
743-1-118424 
743-1-130929

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii

16,00 Teleșcoală
16.20 Tragerea de amortizare ADAS
16.30 Emisiune tn limba maghiară
16.00 Consultații juridice
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic — economia șl viața
21,00 Roman-foileton : ,,Dombey 

— producție a studiourilor
21,50 Cadran mondial
22.15 La Izvoarele cîntecului
22.45 Telejurnal

PROGRAMUL H
16.30 Telex
16.35 înttlnlre cu satira și umorul
17.35 Documentar științific
18,00 Invitație la... Studioul tinerel ge

nerații al Teatrului „Ion Creanga” 
din București

18.45 Desene animate
Bucureștiul necunoscut
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea bucureșteană
Film serial pentru copil : „Blîndul 
Bon»
Treptele afirmării
Telex
Scriitorul și epoca sa

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

și Fiul» 
engleze

Numărul 
libretului 

de economii

• ARGEȘ. „Sub flamura aces
tor ani" — este genericul unei 
sâptăm.îni cultural artistice de
clanșate în orașul Costești și în 
al cărei program sint cuprinse 
simpozioane, expuneri, expoziții, 
zile dedicate tineretului, meca
nizatorilor, cadrelor didactice etc. 
• Un recital de poezie patriotică 
susținut de membrii cenaclurilor 
literare „Tudor Mușatescu” din 
Cîmpulung și „Liviu Rebreanu” 
din Pitești a avut loc în comuna 
Mioarele. • Filiala Arhivelor 
statului din Pitești a prezentat 
publicului comunicările : „Con- 

■ tribuția orașului Pitești la susți
nerea războiului pentru indepen
dență", „Din actele de vitejie 
ale militarilor argeșeni”. • IAȘI. 
La Hirlău se desfășoară „Zilele 
educației și culturii", acțiune 
sprijinită de redacția emisiuni
lor cultural-artistice din cadrul 
.Televiziunii române. In program: 
recitalul de poezie „în spațiile 
versului românesc”, susținut de 
scriitori și actori din Capitală, 
un concurs radiodifuzat gen 
„Cine știe, cîștigă”, pe temele 
Petru Rareș — glorioasă pagină 
a istoriei naționale ; Ion Crean
gă ; Virsta de aur a dragostei — 
pagini din lirica românească. • 
La Școala populară de artă din 
Iași s-a deschis o expoziție de 
artă plastică a doctoriței Maria 
Mănucă, fostă elevă a acestei 
școli. Cu prilejul vernisajului 
s-au înminat diplome și premii 
artiștilor amatori care s-au evi
dențiat în cadrul salonului de 
toamnă al artiștilor amatori din 
județ, o BRAȘOV. Suita mani
festărilor desfășurate în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României” a continuat in jude
țul Brașov în ritm susținut. For
mațiile artistice 
Combinatului chimic 
Victoria au susținut 
„Slăvim munca și 
mint". „Imn de slavă 
pământul României"

»

743-209-13659 
743-301-35 
745-2-20119 
745-205-2937 
747-1-24842 
712-202-1119 
747-323-12 
755-202-13414 
755-206-159
727- 137-15033 
752-1-40122 
752-1-64208 
752-1-78845
752- 203-4382
728- 1-7742 
711-212-1141
753- 1-19092
704- 1-10877 
728-506-287 
739-1-23532 
739-205-5652 
723-1-15192
723- 205-3094 
709-1-32745 
701-271-1567 
719-212-7504 
701-205-1702
701- 135-5525
702- 1-12981 
702-1-56076 
702-1-80108 
702-1-96329 
702-208-3020 
752-205-93 
735-1-18690 
735-1-47771 
735-1-64594 
735-180-503
702- 552-681
703- 1-22355 
703-1-45222 
703-254-1194 
703-809-5726 
703-203-5052 
706-136-66 
732-1-5972 
732-1-54924 
732-1-76816
732- 1-89898
706- 314-1791
705- 1-15845 
721-112-157
707- 251-106 
709-1-45131 
709-1-77871 
709-1-99365 
709-1-115361 
709-201-5369 
709-217-4670
709- 218-6044 .
724- 104-16501 
724-104-40812 
721-1-6250
708- 1-9541 
708-1-33191 
708-209-7710
710- 1-5325 
710-1-31785 
710-234-300 
728-317-4
733- 214-499 
710-113-12808 
710-119-13686

710-120-22973 
710-630-89 
715-1-71399 
715-1-106747 
715-1-132165 
715-1-151823 
715-1-167277
715- 1-179762
718- 1-11131
710- 817-101 
754-1-33018 
754-203-10574
711- 102-20049
716- 1-23002 
716-1-57223 
716-1-76588 
716-1-91198 
716-215-980
716- 388-5 
742-1-9518 
724-627-260 
736-273-405 
748-1-29884
748- 266-625
712- 923-31
717- 1-49581 
717-1-73800 
717-1-89757 
717-205-1879 
717-301-88
713- 194-2319 
724-1-16825 
724-1-34602
714- 119-274
749- 1-23465
730- 1-8594
731- 1-9488
719- 1-23042
715- 506-1220 
719-207-514 
719-203-8047 
711-205-1625 
711-204-1082 
727-1-10898 
727-1-52422 
727-1-73079 
727-235-6139 
761-203-629 
764-253-534 
711-207-4753 
741-201-25547 
741-212-3434 
744-1-6885 
756-1-15013 
756-227-164
750- 1-4219 
750-1-40953 
750-211-23247 
750-211-40308 
750-201-10027 
703-522-337 
734-1-35547 
734-1-51417 
740-1-15672 
702-809-255 
746-1-18236 
714-1-6975 
719-126-945 
736-1-53322 
736-1-80847 
736-1-99166 
736-69-1011 
736-212-32461

736-236-17 
736-202-9464 
736-208-7322 
719-730-75 
704-523-12095 
741-1-32986 
741-220-124 
706-725-216 
758-1-16565 
723-103-7810 
743-1-6612 
743-1-58609 
743-1-85845 
743-1-105413 
743-1-120415 
743-207-751 
743-209-17064 
745-201-2965 
745-2-23379 
745-206-1167 
747-1-27509 
712-210-123
712- 205-4413 
755-202-15393 
755-1-1689
727- 155-380 
752-1-44961 
752-1-66976 
752-1-80494
752- 204-2668
728- 1-11409
713- 714-230
753- 205-1220
704- 1-13706 
739-1-5910 
739-27-21 
739-258-69 
723-1-18420
723- 208-951
724- 223-567 
701-270-661 
719-212-5692 
701-203-11747
701- 126-69
702- 1-2244 
702-1-53523 
702-1-78479 
702-1-95104 
702-208-1503 
702-274-31 
735-1-14347 
735-1-45612 
735-1-63399 
735-177-6911
702- 514-362
703- 1-19177 
703-1-43766 
703-212-1198 
703-201-3908 
703-203-2315 
706-102-10600 
706-603-4 
732-1-52329 
732-1-75196 
732-1-88891 
758-213-2084
705- 1-13646

542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583. 
534.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600. 
601. 
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608. 
609.

718-327-474
707- 152-161 
709-1-40502 
709-1-75622 
709-1-97726 
709-1-114174 
709-201-4071 
709-215-880 
709-218-3711 
724-104-12506 
724-104-39281
721- 1-3431
708- 1-4870 
708-1-31807
708- 209-4796
709- 620-147
710- 1-30248 
710-211-103
722- 502-909 
733-201-22964 
710-113-10141 
710-119-12274 
710-120-21716 
710-614-534 
715-1-67320 
715-1-103864 
715-1-130154 
715-1-150175 
715-1-166092
715- 1-178765
718- 1-8764
710- 805-1455 
754-1-31339 
754-203-8931
711- 102-18952
716- 1-18267 
716-1-54862 
716-1-75136 
716-1-90008 
716-209-5537
716- 331-555 
742-1-6947 
724-601-6476 
736-210-7248 
748-1-28328
748- 263-89
712- 625-90
717- 1-46938 
717-1-72121 
717-1-88510 
717-201-2656 
717-267-19
713- 128-158 
724-1-14118 
724-1-33564 
751-207-259
749- 1-22059
730- 1-6751
731- 1-7654
719- 1-20775 
719-217-3051 
719-201-24402 
719-203-3339 
711-203-6617 
711-1-9132 
727-1-1783 
727-1-49883 
727-1-71803

610.
611. 
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620. 
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660. 
661. 
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.

727-235-2616 
760-204-960
738- 208-641
711- 207-3502 
741-201-23107 
741-201-41623
744- 1-4752 
756-1-13057 
756-213-1410
718- 521-842 
750-1-39731 
750-211-20587 
750-211-39283 
750-201-8253
745- 1-14133 
734-1-33583 
734-1-50300
740- 1-13245 
702-607-5
746- 1-16614 
714-1-4650
710- 204-5710 
736-1-50030 
736-1-78828 
736-1-97840 
736-1-110896 
736-212-30343 
736-212-47101 
736-202-4861 
736-208-5108
719- 717-358 
704-523-11011
741- 1-31365 
741-217-1138 
706-719-691 
758-1-15466 
723-103-4699 
723-150-7 
743-1-55737 
743-1-83856 
743-1-103857 
743-1-119259 
743-202-895 
743-209-15032 
745-201-869 
745-2-21510 
745-205-4186
747- 1-25931
712- 202-2704 
712-205-2999 
755-202-14296
726- 414-156
727- 137-15884 
752-1-42279 
752-1-65374 
752-1-79537
752- 204-698
728- 1-9357
711- 403-117
753- 1-19798 
704-1-12137
739- 1-1255 
739-1-24265 
739-205-6426 
723-1-16612 
723-205-3946 
710-113-18960

ale clubului 
din orașul 
spectacolul 
acest pă- 
bucuriei pe 

....... .. _ se intitu- 
fează ciclul de manifestări cul- 
tural-artistice desfășurat și la 
casa de cultură din Făgăraș. File 
din istoria satului românesc și 
participarea sătenilor la războiul 
de independentă a constituit 
tema unei manifestări care a a- 
vut loc la Casă de cultură din 
Codlea. „Balada acestui pămint" 
s-a intitulat spectacolul prezen
tat la Casa de cultură din Pre
deal. • IALOMIȚA. în cadrul 
ciclului tematic „Popor de vi
teji" din complexul de manifes
tări „Eroica 1877—1977”, la Bi
blioteca județeană, ia clubul ti
neretului, la liceul teoretic și la 
Casa "corpului didactic din Slo
bozia s-au desfășurat săptămina 
aceasta seri literare, expoziții de 
cărți, intîlniri cu autori de cărți 
și redactori din edituri. în ace
eași tematică se înscriu și expu
nerile „Mărturii documentare 
privind cele mai vechi așezări 
din județul Ialomița”, care a 
avut loc la căminul cultural din 
comuna Bucu, și „Așezări geto- 
dacice în Ialomița”, precum și 
seara muzeală „Legenda Ama
rei" desfășurată in cadrul unei 
expoziții de pictură naivă a pic
torului țăran Traian Goran, in 
stațiunea Amara, e VlLCEA. Ce
lor IU cercuri de artă popuiară 
care funcționează în localitățile 
județului Vîlcea li s-au mai a- 
dâugat, in perioada pregătirii fa
zei de masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României”, alte 22. 
Ele și-au propus să contribuie 
la valorificarea creației artis
tice a meșterilor populari vilceni 
și să ofere noi posibilități de a- 
firmare a talentului acestora, 
prin organizarea unor expoziții. 
• BRA1LA. Corul bărbătesc „Ar
monia”, al Consiliului județean 
al sindicatelor, a concertat la 
F'ăurei. 30 de artiști amatori din 
comuna Șutești au prezentat, in 
fața consătenilor, „Cu reflecto
rul, brigada”. Montajul literar 
„Pe lume nu-s mai multe Româ- 

desfășurat la căminul 
al comunei Racovița. 
a avut ca oaspeți pe 
amatori de la C.A.P. 
Roșie” și autobaza In-

economii cu dobîpdă și ciștiguri In auto-Titularilor libretelor de
turisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București=li s-au acor
dat printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc la 27 ianuarie 
a.c.. 175 autoturisme Dacia-1300. Lista oficială a libretelor de economii 
ieșite cîștigătoare s-a publicat în ziarele „Scinteia” și „România liberă-' 
din 29 ianuarie a.c.

nu s-a 
cultural 
Zăvoaie 
artiștii 
„Gnvița 
surăței. 1 200 de pionieri și șco
lari din 14 comune au participat 
la intilnirea cu publicul din Fău- 
rei, în cadrul fazei județene 
pentru pionieri și școlari a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României”. • SATU MARE. Eta
pa de masă a Festivalului națio
nal „Cintarea României” antre
nează, în județul Satu Mare, 
peste 550 de formații artistice și 
aproape 10 000 artiști amatori. • 
MUREȘ. La cabinetul județean 
pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă a avut loc o 
instruire a lectorilor din dome
niul propagandei materialist- 
științifice, a responsabililor bri
găzilor științifice și a președin
ților comisiilor locale pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice 
și tehnice. în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României”, la 
Sighișoara și Tg. Mureș s-au 
deschis expoziții de fotografii 
realizate de Szăsz Mișu, lucră
tor la cooperativa „Presta
rea”, și, respectiv, Kere- 
kes Peter, muncitor la „Electro- 
mureș”. O BACĂU. La clubul 
muncitorilor textiliști din Buhuși 
a avut loc medalionul literar- 
muzical „Eroii războiului de inde
pendență oglindiți in literatura 
noastră", iar la Asău a fost în
ființat un cenaclu al artelor, în 
cadrul căruia numeroși munci
tori. tineri și vîrstnici, au venit 
cu creații proprii închinate ani
versării independentei. La gale
riile de artă din Bacău a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
pictură pe teme istorice și din 
viața de azi a tării.

Corespondențli „Scînteii'
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MESAJ DE FELICITARE
Ambasadorul Pakistanului la București, S. A. Moid, a transmis 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ- 
t nia, o telegramă de felicitare în care se spune : „Cu prilejul fericit al zi

lei dumneavoastră de naștere, am onoarea și marea plăcere de a adresa 
Excelenței Voastre, in numele Excelenței Sale domnul Zulfikar Aii 
Bhutto, primul ministru al Pakistanului, al Excelenței Sale domnul Fa- 
zal Elahi Choudhry, președintele Pakistanului, cit și al meu personal, 
felicitările noastre sincere, cele mai bune urări de mulți ani, multă sănă
tate și fericire, pentru a conduce pe mai departe poporul prieten al Re
publicii Socialiste România, cu înțelepciunea dumneavoastră de om de 
stat, spre tot mai înalte culmi ale progresului și prosperității".

încheierea vizitei președintelui
Consiliului de Miniștri al R. P. Polone,

Piotr Jaroszewicz
Semnarea documentelor oficiale

Program de cooperare și schimburi 
intre România și S. U. A.

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc, simbătă dimineața, semna
rea Programului de cooperare și 
schimburi între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Sta
telor Unite ale Americii în domeniile 
învățămlntului, culturii, științei, teh
nologiei și în alte domenii, pe anii 
1977 și 1978. Documentul, semnat de 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Harry G. Bar
nes jr., ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, cuprinde importante acțiuni 
care vor contribui la mai buna cu
noaștere a popoarelor respective.

Programul are ca punct central 
manifestările care vor fi organizate 
în S.U.A. pentru marcarea aniversă
rii centenarului Independentei de stat 
a României. în domeniul învătămîn- 
tului sînt prevăzute schimburi anuale 
de absolvenți universitari și cercetă
tori științifici, de alte cadre univer

Vizita delegației Consiliului Național Palestinean 
si a Consiliului Central al 0. L P.1

Delegația Consiliului Național Pa
lestinean (C.N.P.) și a Consiliului 
Central al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), condusă 
de Khaled Al-Fahoum, președinte
le C.N.P., care se află în tara noas
tră la invitația Marii Adunări Națio
nale, a făcut sîmbătă o vizită în ju
dețul Argeș.

Cu acest prilej, oaspeții au avut o 
întrevedere cu Constantin Matei, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Ar

0 DELEGAȚIE A COMITETULUI POLONEZ AL PĂCII 
A FĂCUT 0 VIZITĂ IN ȚARA NOASTRĂ

La invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii, in perioada 
23—29 ianuarie a făcut o vizită în 
țara noastră o delegație a Comite
tului polonez al păcii, formată din 
Ryszard Wojna, publicist, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, membru 
al Prezidiului Comitetului polonez al 
păcii, și Jerzy Jodlowsky, profesor 
universitar, membru al Prezidiului 
Comitetului polonez al păcii.

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

Dinamo —VOLEI .
Au fost ieri în jocul echipei noas

tre campioane perioade de joc atit 
de bun incit acestea ne-au reamintit 
celebrele formații bucureștene Dina
mo și Rapid care cu ani în urmă se 
luptau în meciul final al competiției 
pentru trofeul ce se cheamă „Cupa 
campionilor europeni". Oros. Dumă- 
noiu, Tutovan, Udișteanu și colegii 
lor. dintre cei cu experiență sau din
tre cei mai tineri, au ajuns astăzi o 
echipă care se află la un pas de îm
plinire. Această împlinire va depinde 
de ei toți, laolaltă uniți în formație, 
cu prilejul apropiatelor meciuri din 
turneul final al „Cupei campionilor" 
(Finlanda, 18—20 februarie). Amato
rii de volei, privind proba faptelor, au 
început din nou să spere în posibili
tățile echipei noastre campioane de 
a întrece orice altă echipă de pe con
tinent ; vrem să credem că întreaga 
putere psihică și fizică a talentaților 
jucători se va concentra în aceste 
săptămîni pentru atingerea telului 

■ sportiv amintit.
Ieri, meciul Dinamo — Steaua n-a 

durat decît trei seturi, deci scor 3—0 
(15—3, 15—12, 17—15). Rezistenta for
mației Steaua a crescut de la set la 
set ; in cel din urmă Steaua a condus 
cu 14—8, totuși, insuficienta experien
ță a steliștilor, mai mult decît alte 

sitare ; de asemenea, vor fi încheia
te aranjamente de cooperare directă 
între universități, instituții de învă- 
țămînt superior și cercetare, precum 
și între instituții științifice, medica
le și tehnice, din cele două țări. în 
ce privește sectarul cultural, părțile 
vor facilita turneele unor ansam
bluri muzicale, de dans și ' teatru, 
ale unor artiști individuali. Interpre
tarea de piese de teatru și lucrări 
muzicale, traducerea și publicarea de 
opere științifice și literare, organiza
rea reciprocă de expoziții de dife
rite genuri, schimburi de publicații 
între arhive, biblioteci și muzee. Ul
timele capitole din program sint de
dicate relațiilor între instituțiile de 
presă, radio și televiziune. între or
ganisme guvernamentale. sociale, 
profesionale și obștești, din domeniul 
sportului, din cele două țări. (Ager- 
pres).

geș. care le-a înfățișat principalele 
coordonate ale dezvoltării economice 
și social-culturale a județului în ul
timii ani. Au fost vizitate obiective 
economice de pe platforma Combina
tului petrochimic din Pitești și Sta
țiunea de cercetări viticole $tefă- 
nești.

La amiază, președintele consiliului 
popular județean a oferit un dejun 
în onoarea delegației palestinene.

(Agerpres)

Delegația a avut întrevederi la Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii, Asociația juriștilor, Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., Consiliul 
ziariștilor, Universitatea București, 
redacția ziarului „Scînteda", Consi
liul județean Brașov al Frontului 
Unității Socialiste, a vizitat obiecti
ve economice și instituții social-cul
turale din Capitală și din județele 
Prahova și Brașov.

Steaua 3-0
neajunsuri ale acestei formații, l-a 
împiedicat să realizeze punctul final 
al setului. Dimpotrivă, echipa matu
ră a campionilor n-a lăsat să-i scape 
nici o șovăire a adversarilor, smul- 
gîndu-Ie punct după punct, pînă la 
cîștigarea ultimului dintre seturi la 
prelungiri.

— Cum vi se pare formația și jo
cul Stelei, tovarășe George Eremia 7

— Să n-b judecăm pripit, numai 
după această partidă cu Dinamo, 
ne-a răspuns antrenorul echipei 
campioane. Această formație tînără 
și talentată evoluează rapid ; cred 
că ea va face jocuri de calitate la 
turneul final al „Cupei cupelor" — 
a adăugat antrenorul.

— Amatorii de volei discută pro
gramul meciurilor și șanselor echipei 
Dinamo la turneul din Finlanda. 
Dumneavoastră ce părere aveți des
pre ordinea partidelor ?

— Mie și jucătorilor ne pare bine 
că în prima partidă ne vom întrece 
cu campioana U.R.S.S., Ț.S.K.A. Mos
cova. E posibil ca tocmai acest meci 
să arate pe ciștigătoarea trofeului. 
Oricum, noi toți pornim la drum cu 
gîndul să reprezentăm demn voleiul 
nostru, să contribuim la redobîndirea 
strălucirii lui de altădată.

V. M.

Simbătă s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre tovarășii Manea Mă- 
nescu, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, și 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

în cadrul ultimei runde de con
vorbiri, cei doi prim-miniștri și-au 
exprimat satisfacția pentru rezulta
tele rodnice ale tratativelor și convor
birilor prilejuite de vizita premieru
lui polonez, menționind că această 
vizită va aduce o nouă contribuție 
la dezvoltarea și diversificarea rela
țiilor de colaborare multilaterală din
tre țările noastre.

A fost exprimată hotărîrea celor 
două guverne de a extinde coopera
rea bilaterală, de a valorifica noi căi 
și mijloace pentru aprofundarea le
găturilor economice, tehnico-științifi- 
ce și în alte domenii de interes re
ciproc, de a extinde relațiile de con
lucrare prietenească româno-polonă 
în scopul înfăptuirii indicațiilor tra
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în folosul am
belor popoare, al construcției socia
lismului, progresului și păcii în lume.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de res
pect și înțelegere reciprocă, au par
ticipat, din partea română — tovarășii 
Janos Fazekas, viceprim-miniștru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior, președintele părții române în 
Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică. Io
nel Diaconescu, prim-adjunct al mi
nistrului transporturilor și telecomu
nicațiilor, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Bucur, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării. Ion 
St. Ion, secretarul Consiliului de Mi
niștri, membri ai conducerii altor 
ministere și instituții centrale, con
silieri și experți.

Din partea poloneză — tovarășii 
Kazimierz Olszewski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții polone în Comisia guver
namentală polono-română de cola
borare economică, Henrik Konopacki, 
ministrul industriei chimice. Edward 
Sznajder, vicepreședinte al Comi
siei de planificare, Romuald Pietras- 
zek, prim-adjunct al ministrului căi
lor de comunicații. Marian Dmoc- 
howski, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, consilieri și experți.

fotbal Turneul echipei
Astăzi dimineață pleacă spre Pa

ris echipa reprezentativă a României 
pentru un turneu de trei jocuri în 
Franța, în perioada 30 ianuarie — 18 
februarie.

Primul meci va avea loc la 2 fe
bruarie. în orașul Bordeaux, unde e- 
chipa României va întîlni echipa 
Franței. Aceasta este și proba cea 
mai dificilă a turneului, atît din cau
za valorii adversarului, cît și pentru 
faptul că jucătorii francezi sînt în 
plină activitate de campionat (a exis
tat numai o foarte scurtă pauză com- 
petițională pe timpul acestei ierni). 
Va urma, la 9 februarie, în orașul 
Marsilia, al doilea meci, împotriva 
unei selecționate a jucătorilor străini 
de Ia echipele din sudul Franței, o 
formație mai puțin omogenă, însă al
cătuită din individualități tehnice 
bune, printre care și argentineanul

BASCHET: R.D.G.
La Berlin s-a desfășurat meciul 

internațional amical de baschet din
tre selecționatele masculine ale R.D. 
Germane și României. La capătul 
unui joc echilibrat, gazdele au cîști-

Au participat, de asemenea, Aurel 
Duca, ambasadorul României la Var
șovia, și Wladislaw Wojtasik, amba
sadorul Poloniei la București.

★
După încheierea convorbirilor a 

avut loc ceremonia semnării unor 
documente privind extinderea rela
țiilor româno-polone.

Tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, au semnat Protocolul cu pri
vire Ia extinderea cooperării econo
mice și a schimburilor comerciale de 
mărfuri între România și Polonia.

Au fost semnate, de asemenea, ur
mătoarele documente :

— Programul de lucru al Comisiei 
guvernamentale româno-polone de 
cooperare economică pentru finanța
rea acțiunilor convenite în protocolul 
semnat de primii miniștri.

Recepție in onoarea primului ministru 
al guvernului român

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, tova
rășul Piotr Jaroszewicz, împreună 
cu soția au oferit sîmbătă o.recep
ție în onoarea primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
'și a soției sale.

Au participat tovarășii Janos Faze
kas, Gheorghe Oprea, Mihai Mari
nescu, Angelo Miculescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, Mihail Flores- 
cu și Ion Cosma, miniștri. Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și instituții 
centrale.

Plecarea din Capitală
Seara, președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare Po
lone, tovarășul Piotr Jaroszewicz, 
și-a încheiat vizita oficială de prie
tenie efectuată în țara noastră.

împreună cu șeful guvernului po
lonez au plecat persoanele oficiale 
care l-au însoțit în această vizită.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii

reprezentative in Franța
Yazalde, cîștigătorul „Ghetei de aur"
— ediția 1976.

Ultima partidă a turneului se va 
juca la 16 februarie în orașul Nisa, 
adversară fiind formația locală O.G. 
Nice, aflată pe locul al VII-lea în 
campionatul francez, cu 24 de punc
te din 22 de jocuri. Această echipă 
are in rindurile ei fotbaliști localnici 
bine cunoscuți. cum sînt Baratelli, 
Douis sau Adams, dar și jucători 
străini, ca internaționalii iugoslavi 
Katalinski și Bjegovici.

Conducătorul, tehnic al echipei 
noastre reprezentative Stefan Covaci
— însoțit în acest turneu de antreno
rul C. Cernăianu și medicul D. To- 
mescu — a selecționat pentru me
ciurile din Franța un lot de 18 ju
cători. printre care Dumitru. Cheran, 
Sătmăreanu II, Vigu, Mulțescu, Bo- 
loni. Bălăci. D. Georgescu, Radu II 
și Marcu.

- ROMÂNIA 84-83
gat Ia limită, cu scorul de 84—83 
(45—45). Coșul victoriei a fost înscris 
cu două secunde înaintea încheierii 
partidei !

— Convenția de lungă durată pri
vind livrarea din Republica Socia
listă România de osii montate cu 
roți monobloc. în contrapartidă cu 
cocs metalurgic, produse siderurgice, 
mașini și utilaje din Republica Popu
lară Polonă.

— Convenția-cadru de lungă dura
tă privind specializarea și livrările 
reciproce de produse siderurgice.

— Acordul interguvernamental pri
vind transporturile aeriene civile.

— Convenția de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în dome
niul pescuitului oceanic.

— Convenția de colaborare tehnico- 
științifică în domeniul substanțelor 
nemetalifere.

— Convenția de colaborare tehnico- 
științifică în domeniul cărbunilor și 
țițeiului.

— Contractul pe perioada 1977—1979 
privind livrarea din Polonia de seturi 
pentru fabricarea de casetofoane în 
România.

(Agerpres)

Au luat parte persoanele oficiale 
care însoțesc pe premierul polonez.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Varșovia și ambasadorul 
Poloniei la București.

în timpul recepției, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie, tovarășii Piotr Jaroszewicz și 
Manea Mănescu au toastat în sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășului Edward Gierek, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pentru 
dezvoltarea prieteniei, colaborării și 
solidarității dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Manea Mănescu, Janos Fazekas, de 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe și ai unor 
ministere economice, precum și de 
conducători ai altor instituții cen
trale.

Au fost de față Aurel Duca, am
basadorul României la Varșovia, și 
Wladislaw Wojtasik, ambasadorul 
Poloniei la București.

HANDBAL
Sîmbătă la Pitești, în campionatul 

masculin de handbal au fost înregis
trate următoarele rezultate : Dinamo 
Brașov — C.S.U. Galați 21—18 ; Po
litehnica Timișoara — C.S.M. Bor- 
zești 19—15 ; Dinamo București — 
Universitatea București 25—15 ; 
Steaua — Relonul Săvinești 25—17.

ATLETISM
In sala din parcul sportiv „23 Au

gust" din Capitală au început sîm
bătă campionatele municipale de 
atletism. Proba de triplu salt a re
venit lui Bedros Bedrosian, cu re
zultatul de 16,19 m. In proba de 60 m 
plat masculin, sprinterii Claudiu 
Șușelescu și Toma Petrescu și-au 
împărțit victoria, ambii fiind crono
metrați în același țimp : 6”6/10. Pro
ba feminină de 60 m garduri a fost 
dominată de Elena Mîrza cu 8”6/10. 
Alina Gheorghiu s-a clasat pe pri
mul loc la săritura în lungime cu 
6,14 m. (în afară de concurs, atleta 
piteșteană Doina Spînu a realizat 
6,28 m). Astăzi, de la ora 9,30, con
cursul continuă.

Un act important pentru dezvoltarea 
relațiilor româno - vest-germane, 
contribuție la cauza destinderii 

și securității europene
se împlinesc zeceLa 31 ianuarie 

diplomatice intre Republica 
Federală Germania.

în ansamblul situației din Europa 
postbelică, acest act s-a inserts ca 
un important eveniment politic, con
stituind o elocventă expresie a po
zițiilor principiale și consecvente ale 
României, care, militind pentru adin- 
cirea continuă a prieteniei și cola
borării cu toate țările socialiste, s-a 
pronunțat și a acționat pentru dez
voltarea raporturilor cu celelalte 
state, indiferent de orînduirea lor 
socială, în spiritul coexistenței paș
nice, în interesul reciproc și în con
cordanță cu cerințele păcii și înțe
legerii internaționale.

In contextul transformărilor so
cial-politice petrecute pe continent, 
partidul și statul nostru au pornit 
de la realitatea, istoricește constitui
tă, a existentei celor două state ger
mane — Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală Germa
nia — considerînd' că numai printr-o 
asemenea abordare realistă se poate 
ajunge la normalizarea și îmbunătă
țirea relațiilor pe întreg continentul 
nostru.

Stabilirea relațiilor diplomatice cu 
R.F.G. s-a înscris astfel ca o conse
cință logică a acestei poziții. Se poate 
spune că viața a dovedit justețea și 
importanța acestui act, ale cărui 
efecte s-au resimțit din" plin atît pe 
plan bilateral, cît și pe planul gene
ral al normalizării relațiilor intre 
Es<t și Vest.

Cunoscînd o evoluție mereu ascen
dentă, relațiile romano—vest-germa
ne s-au extins și diversificat in 
acest deceniu pe multiple planuri. 
La dezvoltarea acestor raporturi, o 
contribuție determinantă au adus 
contactele la nivel înalt, schimburile 
de vizite și convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, cu pre
ședintele și cancelarul Republicii Fe
derale Germania, atît la București, 
cit și la Bonn, precum și cu cance
larul Helmut Schmidt în iulie 1975, 
la Helsinki. Prin „Declarația solem
nă comună", semnată cu prilejul vi
zitei oficiale a președintelui Româ
niei în R.F.G., cele două state s-au 
angajat să respecte in relațiile re
ciproce, cit și in raporturile cu cele
lalte țări, principiile noi ale eticii și 
dreptului internațional, principii a 
căror rodnicie a fost confirmată de 
însăși evoluția pozitivă a relațiilor 
romano—vest-germane. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rele- 
vînd cu prilejul vizitei făcute în 
R.F.G., că „am putea spune deci că 
colaborarea dintre statele noastre a 
grăbit creșterea temperaturii, a gră
bit topirea gheții și a apropiat pe
rioada de colaborare care se dezvol
tă astăzi in Europa", sublinia ; „Exis
tă toate premisele ca raporturile din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania — 
care se întemeiază pe principiile e- 
galității în drepturi, respectării inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului mutual — să cunoască in 
continuare o evoluție multilaterală 
oferind un exemplu și o dovadă con
cretă că. atunci cind se pornește de 
la încredere, de la dorința sinceră de 
a colabora în deplină egalitate, deo
sebirile de orînduire socială nu pot

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

caldă. Cerul a fost schimbător, mai 
mult noros. în cursul după-amiezii 
au căzut ploi locale în nordul Bana
tului, Crișana, nord-vestul Transilva
niei și, cu caracter izolat, în sud- 
estul Transilvaniei și nordul Olteniei. 
Vîntul a prezentat intensificări loca
le, cu viteze de 50—60 km pe oră în 
Banat și de 80—100 km pe oră la 
munte. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 2 grade la Miercurea 
Ciuc, Bacău, Oncești, Adjud, Apa 
Neagră și 12 grade la Oradea, Borod, 
Chișineu Criș. în cursul dimineții, pe 
alocuri, în nordul și estul Transilva
niei și centrul Moldovei, s-a produs 
ceață. în București : Vremea a fost

ani de la stabilirea relațiilor 
Socialistă România și Republica

și nu trebuie să constituie o piedică 
iu calea promovării de raporturi 
normale și fructuoase între state".

în acest cadru general, rezultate 
notabile au fost obținute pe planul 
dezvoltării relațiilor economice. 
R.F.G. devenind unul din principalii 
parteneri ai României în acest do
meniu. Numai în ultimii cinci ani, 
volumul schimburilor comerciale a 
crescut de două ori și jumătate, 
concomitent cu intensificarea colabo
rării industriale și tehnice și trece
rea la unele forme superioare de 
cooperare în producție. Desigur, dez
voltarea în ritm înalt a economiei 
țării noastre, precum și potențialul 
economic ridicat al R.F.G. oferă in 
permanență posibilități noi de ex
tindere a colaborării, atit bilaterale, 
cit și pe terțe piețe ; fără îndoială 
că fructificarea acestor posibilități, 
dezvoltarea relațiilor economice pe 
o bază echilibrată, întreprinderea de 
noi acțiuni pentru stimularea coope
rării industriale și tehnice, pentru 
sporirea volumului schimburilor co
merciale și diversificarea acestora ar 
răspunde atit intereselor reciproce, 
cit și cerințelor generale ale colabo
rării internaționale. în același timp, 
s-au dezvoltat și se dezvoltă con
tinuu schimburile tehnico-științifice, 
culturale, artistice, turistice, contri
buind la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la cauza înțelegerii intre 
popoare.

Totodată, în lumina întregii evo
luții a evenimentelor din deceniul 
care a trecut, se poate aprecia că 
actul stabilirii relațiilor diplomatice 
între România și R.F.G., inriurind, 
in mod pozitiv, lărgirea și diversifi
carea colaborării dintre cele două 
state, a depășit prin importanța sa 
cadrul bilateral, inscriindu-se ca o re
marcabilă contribuție la cauza dez
voltării raporturilor intereuropene, la 
conturarea și amplificarea cursului 
nou spre destindere și înțelegere pe 
continentul nostru, la desfășurarea 
procesului complex de realizare a se
curității in Europa, care și-a găsit 
o elocventă expresie prin Conferin
ța la nivel inalt de la Helsinki.

în dezvoltarea relațiilor României 
cu Republica Federală Germania, ca 
și cu toate celelalte țări europene, țara 
noastră pornește de la interesele 
de progres, ințelegere și colaborare 
ale ambelor popoare și, totodată, de 
la necesitatea ca toate statele sem
natare ale documentului de la 
Helsinki să depună eforturi spo
rite pentru transpunerea integra
lă in viață a prevederilor Actului fi
nal,. care constituie un tot unitar,, 
pentru accentuarea cursului spre des
tindere și consolidarea acestuia prin 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa, pentru desfă
șurarea neîntreruptă a procesului de 
edificare a securității și colaborării 
europene.

La implinirea unui deceniu de la 
stabilirea relațiilor diplomatice ro
mâno—vest-germane, opinia publică 
din țara noastră își exprimă convin
gerea că raporturile multilaterale 
dintre cele două țări vor continua să 
se amplifice pe un asemenea făgaș, 
in interesul ambelor popoare, al în
țelegerii, colaborării și securității în 
Europa și în lume.

caldă, cu cerul mai mult noros. Vîn
tul a suflat slab, pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru 31 ianuarie, 
1 și 2 februarie. în țară : Vremea se 
va răci ușor, mai ales în regiunile 
din nordul țării. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros, îndeosebi în Banat, 
Crișana, Transilvania, Maramureș și 
nordul Moldovei, unde vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare. în rest — preci
pitații izolate. Vînt moderat. La 
munte va ninge, iar vîntul va pre
zenta intensificări de 80—100 km pe 
oră, spulberind pe alocuri zăpada. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 3 grade, mai coborite in 
depresiuni, iar maximele vor oscila 
intre zero și 7 grade. Pe alocuri sa 
va produce ceață, seara și dimineața, 
în București : Vremea se va răci 
ușor. Cerul va fi schimbător, favora
bil ploii slabe. Vînt moderat.

(Urmare din pag. I)
fiecare unitate spre cerințeie-cheie, 
spre problemele vitale ale progresu
lui economic.

Un cadru deosebit de _ prielnic 
pentru analiza aprofundată a răs
punsurilor la chemări îl oferă adu
nările generale ale oamenilor mun
cii, aflate în deplină desfășurare. 
Acestea trebuie să prilejuiască o 
amplă dezbatere asupra angajamen
telor în întrecere, pe care urmează 
a le aproba, să determine partici
parea fermă și responsabilă a .tutu
ror oamenilor muncii la acțiunea de 
valorificare a rezervelor de sporire a 
producției. în cadrul adunărilor ge
nerale, fiecare muncitor, inginer, 
economist sau tehnician are datoria 
să-și spună cuvîntul, să-și aducă 
contribuția directă, concretă, prin 
angajamente proprii, la formula
rea angajamentelor întregului co
lectiv, la stabilirea celor mai bune 
măsuri pentru ca cel de-al doilea an 
al cincinalului revoluției științifico- 
tehnice să marcheze în fiecare în
treprindere un progres substanțial 
in creșterea eficienței economice.

Actualitatea politică internă a în
registrat la loc de cinste în săptă- 
mîna pe care o încheiem amplele 
manifestări consacrate împlinirii a 
118 ani de la Unirea Principatelor 
Române. Aniversarea acestui eveni
ment — moment istoric în procesul 
de făurire a statului național român 
unitar și independent — a fost săr
bătorită în întreaga țară cu deosebi
tă însuflețire printr-o mare varieta
te de acțiuni politico-educative și 
cultural-artistice de către oamenii 
muncii români, maghiari, germani — 
prilejuind pretutindeni vii expresii 
ale unității și coeziunii întregului 
nostru popor în jurul partidului.

în continuarea lor se înscrie. In
tr-o unitate firească, șirul bogat al 
manifestărilor consacrate sărbătoririi 
mărețului eveniment de la care se 
împlinesc anul acesta 100 de ani — 
cucerirea Independenței de stat a 
României. Este, desigur, una din în
datoririle organizațiilor de partid ca, 
tatensificînd activitatea politico-edu- 

cativă, stimulînd afirmarea patrio
tismului socialist, să mobilizeze oa
menii muncii spre a cinsti acest 
eveniment prin fapte de muncă re
marcabile, care să contribuie la în
tărirea continuă a suveranității și 
independenței patriei, la înflorirea 
economico-socială a României socia
liste pe calea largă și luminoasă 
trasată de Congresul al XI-lea.

Orientări fundamentale, 
consecvent 

traduse în viată
în spiritul strinsei unități între 

politica internă și externă, in ședin
ța Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. au fost abordate, o- 
dată cu probleme majore ale con
strucției socialiste, și probleme de 
mare însemnătate ale relațiilor in
ternaționale ale partidului și statu
lui nostru.

Comitetul Politic Executiv a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor deosebite 
ale întîlnirii și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și Enrico 
Berlinguer, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, desfă
șurate la București, în spiritul prie
teniei, colaborării și solidarității ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două partide. Adîncirea în conti
nuare a acestor relații are nu numai 
o însemnătate bilaterală, dar repre
zintă și o importantă contribuție la 
promovarea solidarității internațio
nale, prieteniei și colaborării intre 
partidele comuniste și muncitorești, 
întemeiate pe principiile respectării 
egalității în drepturi, independenței 
suverane și neamestecului în trebu
rile interne, al dreptului fiecărui 
partid de a-și soluționa problemele 
corespunzător condițiilor concrete in 
care-și desfășoară activitatea, la în
tărirea, pe această bază, a forțelor 
socialismului, ale mișcării antiimpe- 
rialiste, democratice mondiale, la 
consolidarea unității în lupta pentru 
progres social și pace in lume. Și, 

desigur, avînd în vedere rolul Parti
dului Comunist Român ca forță con
ducătoare a statului, și ponderea 
marcantă a Partidului Comunist 
Italian, ca forță politică de bază a 
Italiei, intensificarea colaborării în
tre cele două partide, în spiritul în
țelegerii stabilite, se va răsfrînge 
.pozitiv și asupra raporturilor reci
proce interstatale, va sluji eforturi
lor pentru adîncirea procesului de 
destindere și colaborare pe conti
nent, pentru soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

CRONICA SĂPTĂMÎNlh

Se cuvin, totodată, reliefate apre
cierile înaltului for al partidului cu 
privire la rezultatele întilnirilor și 
convorbirilor delegației de partid și 
guvernamentale române, care a fă
cut o vizită în R. P. Chineză și in 
R. P. D. Coreeană.

Vizita în Republica Populară Chi
neză a pus pregnant în evidență do
rința ambelor părți de a dezvolta în 
continuare pe scară tot mai largă — 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
ocazia convorbirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Mao Tzedun și premierul Ciu En- 
lai — relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală româno-chi
neze. Poporul nostru împărtășește 
satisfacția exprimată de Comitetul 
Politic Executiv în legătură cu hotă- 
rirea exprimată în cursul vizitei de 
tovarășul Hua Kuo-fen. președintele 
Partidului Comunist Chinez și pre
mier al Consiliului de Stat, de cei
lalți conducători chinezi de a pro
mova și in viitor cu consecvență li
nia întăririi și lărgirii colaborării 

dintre Republica Populară Chineză 
șl Republica Socialistă România, 
practica întilnirilor și convorbirilor 
la nivel înalt dintre conducătorii ce
lor două partide și state.

în aoelași sens, vizita delegației 
române în Republica Populară De
mocrată Coreeană a dat expresie do
rinței ambelor părți de a acționa 
în continuare pantrti înfăptuirea ho- 
tărîrilor stabilite cu ocazia întil
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen

trai al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene. Comi
tetul Politic Executiv și-a manifestat 
satisfacția pentru faptul că tovarășul 
Kim Ir Sen, cu prilejul primirii de
legației, s-a pronunțat pentru întă
rirea in continuare a prieteniei și 
colaborării româno-coreene, pentru 
promovarea și in viitor a contacte
lor și convorbirilor la cel mai inalt 
nivel intre Cele două partide și state.

Este convingerea fermă a partidu
lui, a întregului nostru popor că 
dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
colaborare româno-chineză și ro- 
mâno-coreeană corespund intereselor 
popoarelor noastre și, în același 
timp, cauzei generale a socialismu
lui, a unității și solidarității forțelor 
antiimperialiste, progresiste și demo
cratice din întreaga lume, colaboră
rii și înțelegerii intre popoare.

Ca o concretizare a acestor poziții 
și orientări se înscriu primirea in 
cursul acestei săptămîni de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a minis
trului comerțului exterior al Repu

blicii Populare Chineze, Li Cian, 
care a făcut o vizită în țara noastră, 
precum și semnarea Protocolului 
care deschide noi perspective coope
rării economice româno-chineze.

De asemenea, primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, în cursul 
zilei de ieri, a președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, tovarășul Piotr Jarosze
wicz, convorbirea avută cu acest 
prilej, discuțiile cu primul ministru 
al guvernului român, documentele 
semnate au marcat un nou mo-

ment in dezvoltarea și amplificarea 
relațiilor de strînsă și fructuoasă 
cooperare dintre România și Polonia.

Faptele săptămînii aduc astfel noi 
confirmări liniei politice promovate 
consecvent de țara noastră de adin- 
cire a prieteniei și colaborării cu 
toate statele socialiste, in interesul 
reciproc și al cauzei unității și soli
darității internaționale, creșterii in
fluentei socialismului în lume.

Preocuparea pentru întărirea rela
țiilor cu țările in curs de dezvoltare 
— o altă coordonată esențială a po
liticii noastre externe — și-a găsit 
reflectarea in vizita în Pakistan a 
ministrului de externe român, vizită 
care a dat expresie hotăririi celor 
două țări de a accelera dezvoltarea 
relațiilor dintre ele și de a aduce, 
împreună cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare, o contribuție cres- 
cindă la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Ip spiritul orientării constante a 
României spre dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările, fără deosebire de 

orînduire socială, primirea de către 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
Grupului de prietenie Franța—Româ
nia din Senatul francez a subliniat 
amplificarea tradiționalelor relații 
româno-franceze, rolul lor important 
în făurirea securității europene. In 
aceeași ordine de idei, Programul de 
cooperare și schimburi în domeniile 
invățămîntului, culturii, științei, teh
nologici și în alte domenii între Ro
mânia și Statele Unite ale Americii, 
pe anii 1977 și 1978, semnat la Bucu
rești, se înscrie în cursul ascendent 
al relațiilor bilaterale, al politicii 
țării noastre de largă promovare a 
legăturilor culturale în vederea mai 
bunei cunoașteri reciproce, a priete
niei și păcii între popoare.

În problemele acute, 
eforturi sporite

Capul de afiș al presei internațio
nale în săptămîna încheiată l-au de
ținut evenimentele din Spania, mai 
precis reacția de dezaprobare și con
damnare a acțiunilor teroriste ini
țiate și comise de cercuri ostile în
noirilor democratice in această țară ; 
de asemenea, cu viu interes a fost 
primită de opinia publică știrea des
pre convorbirea avută joi de pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, cu liderul ciprioților turci, 
Rauf Denktaș, apreciată ca fiind de 
bun augur pentru reluarea negocie
rilor intercomunitare în vederea so
luționării problemei cipriote. In le
gătură cu aceste evoluții. în ziarul 
de astăzi se publică comentarii dis
tincte.

Căile de soluționare globală a con
flictului din Orientul Mijlociu și 
convocarea în acest scop a Conferin
ței pentru pace de la Geneva au 
făcut obiectul unor noi consultări și 
demersuri internaționale, în acest 
context înscriindu-se și convorbirile 
pe care le va avea săptămîna viitoa
re, în capitalele unor țări din regiu
ne, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. Așa cum se știe. 

România se pronunță pentru relua
rea Conferinței de la Geneva, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, țara noastră 
consideră că negocierile trebuie să 
ducă la retragerea Israelului din teri
toriile ocupate în urma războiului din 
1967, la soluționarea problemei po
porului palestinean, inclusiv prin for
marea unui stat palestinean indepen
dent, la asigurarea independentei sl 
suveranității tuturor statelor din zonă 
— subliniind necesitatea ca instaurarea 
unei păci juste și trainice să se facă 
in cadrul O.N.U., cu garanțiile aces
tui for internațional. Vizita pe care 
o face în aceste zile în România 
delegația Consiliului Național Pales
tinean și a Consiliului Central al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei este o nouă manifestare a spri
jinului acordat de România aspira
țiilor naționale legitime ale poporu
lui palestinean.

Turneul întreprins in această săp- 
tămină in citeva țări vest-europena 
de vicepreședintele S.U.A., Walter 
Mondale, a reținut atenția îndeosebi 
prin faptul că a constituit o primă 
acțiune internațională a administra
ției noului președinte al S.U.A., 
Jimmy Carter. Din acest punct da 
vedere, observatorii consideră că tur
neul a avut îndeosebi rolul unui 
sondaj, în cursul căruia atenția s-a 
îndreptat îndeosebi asupra unor pro
bleme generate de criza economică a 
lumii capitaliste, interdependența a- 
cestora cu problemele destinderii și 
colaborării intre țări cu orinduiri so
ciale diferite, vasta problematică a 
lichidării subdezvoltării.

Desfășurarea evenimentelor și in 
cursul ultimei săptămini confirmă 
întru totul justețea poziției partidului 
nostru în sensul că toate marile pro
bleme ale actualității își pot găsi so
luții viabile numai cu participarea 
nemijlocită a tuturor statelor, indife
rent de orînduirea socială, dimensiune 
sau potențial — ca una din cerinței» 
fundamentale ale lumii în care trăim.

Ioan ERHAN 
Ion FINTINARU
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Poporul spaniol iși unește rîndurile împotriva celor care atentează 
la dezvoltarea democratică a unei Spânii libere și independente

haga Reprezentantul P. C. R. 
primit de primul ministru olandez

Reuniți vineri seara la Madrid, li
derii celor 18 partide care formează 
opoziția democratică au lansat un 
apel comun la „calm și responsabi
litate" tuturor cetățenilor spanioli. 
La reuniune erau prezenți, printre 
alții, Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania. Felipe Gonzales, prim-secre- 
tar al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol. Enrique Tierno Galvan, 
lider al Partidului Socialist Popular, 
Jose Maria Gil Robles, lider al Fe
derației Populare Democratice, Joa
quin Ruiz Gimenez, conducător al 
stîngii democrat-creștine.

Documentul subliniază necesitatea 
de a se ajunge, in cel mai scurt 
timp posibil, la o democrație plura
listă, pornindu-se de la organizarea 
de alegeri libere. In document se 
arată că ultimele evenimente din 
țară dovedesc că un program îndrep
tat împotriva coexistenței poate duce 
la instaurarea unui climat de insecu
ritate, care să permită justificarea 
oricărei soluții autoritare. Opoziția 
democratică condamnă răpirile, pro
vocările, asasinatele care s-au pro
dus în ultimele zile și cere guver
nului să-și asume responsabilitățile 
pentru a asigura ordinea publică, 
dezarmind grupările teroriste care 
acționează nepedepsit. Partidele din 
opoziția democratică iși exprimă do
rința de a continua să acționeze pen

Să se pună capăt actelor de teroare 
ale forțelor reacționare din Spania I

Evoluția din ultimul timp a eveni
mentelor din Spania ilustrează afir
marea tot mai pregnantă a procese
lor noi, pozitive, in direcția norma
lizării și democratizării vieții politi
ce din această țară. In rindurile cele 
mai largi ale poporului spaniol, ca 
și ale prietenilor acestuia, s-au înre
gistrat cu satisfacție pașii concreți 
realizați pe această cale, hotăririle 
adoptate de guvern pe linia lichidă
rii sechelelor regimului franchist — 
între care desființarea unor instituții 
represive folosite de vechiul regim 
împotriva forțelor democratice, pro
mulgarea legii asupra reformei poli
tice, elaborarea proiectului guverna
mental vizînd restabilirea libertăți
lor sindicale, satisfacerea unor re
vendicări ale populației basce.

Un rol important în determinarea 
acestui curs pozitiv il au formațiu
nile politice progresiste, patriotice, 
grupate în cadrul opoziției democra
tice, reliefîndu-se in acest sens po
ziția constructivă consecventă a 
Partidului Comunist din Spania. Așa 
cum se știe, Partidul Comunist din 
Spania, celelalte partide muncito
rești și democratice spaniole s-au 
pronunțat de la început pentru o 
ruptură cu stările de lucruri ale ve
chiului regim, pentru Înfăptuirea 
unor profunde prefaceri înnoi
toare în viata soCial-politică a 
țării, sprijinind orice acțiune între
prinsă de guvern în această direcție. 
De o mare importanță pentru an
samblul acestor evoluții este dezvol
tarea continuă a dialogului între gu
vern și opoziția democratică, această 
cale rațională fiind singura în mă
sură 6ă asigure împlinirea aspirații
lor poporului de edificare a unei 
Spânii noi, libere, democratice și 
prospere.

Aceste procese pozitive, susținute 
de poporul spaniol, stîrnesc însă îm
potrivirea forțelor extremiste de 
dreapta, care nu au șovăit să treacă la 
săvîrșirea de acte teroriste, criminale, 
pentru a submina și bloca cursul spre 
democratizarea vieții politice spanio
le. Așa cum s-a relatat, în ultimul 
timp s-au succedat un șir de aseme
nea atentate și acte de teroare, ca ră
pirea unor inalți demnitari, ofițeri su
periori, asasinarea unor avocați pro
gresiști din Madrid și a unor tineri 
manifestanți, cărora le-au urmat 
acum atacuri soldate cu moartea unor 
reprezentanți ai forțelor de ordine.

Asemenea metode sînt profund

agențiile de presă transmit:
Delegația guvernamen

tală a R.P.D. Coreene,condu- 
sâ de vicepremierul Chung Joon Gi, 
aflată în vizită oficială în Siria, a fost 
primită de președintele acestei țâri, 
Hafez El Assad. In cadrul convorbi
rilor, șeful statului sirian a exprimat 
sprijinul guvernului său fată de efor
turile depuse în direcția reunificării 
Coreei. Delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene a părăsit Damascul, 
plecind spre patrie.

în capitala Franțeiau luat 
sfîrșit convorbirile purtate de pre
ședintele Giscard d’Estaing și premie
rul Raymond Barre cu vicepreședin
tele S.U.A.. Walter Mondale. La în
cheierea discuțiilor, oaspetele ameri
can a declarat că schimbul de ve
deri a fost util, cuprinzind o gamă 
largă de probleme referitoare la si
tuația economică și politică interna
țională.

Președintele R.P. Benin, 
Mathieu Kerekou, a cerut convocarea 
urgentă a Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane (O.U.A.) 
în urma atacului lansat împotriva 
Beninului de un grup de mercenari 
străini.

Alegeri în Afganistan. în 
urma scrutinului desfășurat în Afga
nistan. a fost aleasă prima Mare A- 
dunare Republicană, alcătuită din 220 
de deputați din partea provinciilor, 
districtelor și județelor țării. Ea ur
mează să discute și să aprobe în pri
ma sa sesiune noua Constituție, acti
vitatea guvernului, precum și sarci
nile care stau in fața poporului afgan 
in perioada actuală.

Procurorul general al 
Egiptului, Ibrahim E1 «adubi- a 
declarat, intr-un interviu acordat a- 
genției M.E.N., că, în legătură cu re
centele demonstrații organizate la 
Cairo și in alte orașe egiptene, au 
fost arestate 1 250 de persoane. El a 
precizat că cei arestați se află în curs 
de anchetare. 

tru calmarea spiritelor și stabilirea 
unui climat de coexistență, care să 
permită accelerarea procesului de 
democratizare.

După actele teroriste comise vineri 
la Madrid de elemente extremiste, 
guvernul spaniol a hotărit să a- 
corde autorităților puteri excep
ționale, suspendind timp de o lună 
dreptul privind inviolabilitatea domi
ciliului fără mandat judiciar și drep
tul unei persoane de a nu fi reținută 
mai mult de 72 de ore. Pe baza aces
tor prevederi, forțele de, poliție vor 
putea să rețină, cit vor considera ne
cesar. persoanele bănuite de activi
tăți teroriste și să efectueze perche
ziții fără mandat al autorităților ju
diciare la domiciliul persoanelor 
suspecte.

Oamenii muncii din mai multe 
mari întreprinderi din regiunea Ma
dridului au declarat greve in semn 
de protest față de atentatele comise 
împotriva forțelor de ordine. Pri
mele opriri ale lucrului au fost sem
nalate în uzinele „Standard Electric" 
și uzinele aeronautice „Casa".

Coordonarea Organizațiilor sindi- 
dicale (C.O.S.) cheamă pe muncitori 
să . manifesteze împotriva atentatelor 
de vineri prin organizarea în între
prinderi de adunări și opriri ale lu
crului. Ea condamnă asasinatele săl

dăunătoare procesului de normalizare 
a vieții politice, cerințelor democra
tizării — obiectiv pentru care mili
tează formațiunile politice progre
siste, toate forțele animate de răs
pundere patriotică față de destinele 
Spaniei. Este limpede că aceste ac
țiuni, contravenind flagrant interese
lor poporului spaniol, au un caracter 
provocator, reprezintă tentative dis
perate ale cercurilor reacționare de 
a asigura supraviețuirea franahismu- 
lui. Așa cum s-a arătat în comuni
catul comun al guvernului și opoziției 
democratice — primul document de 
acest fel după 40 de ani — prin aten
tate și teroare, forțele reacționare în
cearcă să întrețină o stare de tensiu
ne și instabilitate, să provoace dis
cordie între guvern, armată și popor.

In același timp, asemenea acte 
dăunează profund intereselor gene
rale ale Spaniei, poziției și rolului ei 
pe arena internațională. în cadrul 
eforturilor pentru consolidarea des
tinderii și păcii pe continentul euro
pean, pentru transpunerea în viață 
a prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coopera
re in Europa.

Pe bună dreptate, evenimentele 
tragice din ultimele zile au determi
nat o vie și fermă dezaprobare si 
condamnare din partea guvernului, 
a partidelor politice progresiste, a 
maselor largi ale poporului spaniol. 
O concludentă dovadă a constituit-o 
și adunarea forțelor de stingă, orga
nizată zilele trecute, din inițiativa 
Partidului Comunist din Spania, în 
memoria victimelor acțiunilor tero
riste j.prin amploarea, spiritul de or
dine și disciplină, această manifesta
re impresionantă, ca și valul ac
țiunilor și grevelor de protest 
din întreaga țară au demonstrat 
voința poporului spaniol de a se 
opune cu hotărire forțelor teroriste și 
de a nu permite o revenire la trecut. 
In acest sens au fost primite cu largă 
aprobare apelurile la calm și vigilen
ță, ca și măsurile enunțate de guvern 
pentru curmarea valului de violențe, 
Semnificativ este și editorialul co
mun „Pentru unitatea tuturor spa
niolilor" apărut simbătă în prima 
pagină a tuturor cotidianelor care 
apar la Madrid — fapt fără prece
dent in istoria presei din Spania. 
„Dreptul unui popor de a-și hotărî 
liber propriul său destin nu poate fi 
împiedicat de violență și de crima 
organizată, se arată în editorial. Cei

Miniștrii de externe ai 
Greciei și Turciei, Dimitrios 
Bitsios și Ihsan Sabri Cagiayangil, au 
avut simbătă convorbiri la Stras
bourg. Comunicatul dat publicității 
informează că au fost examinate re
lațiile bilaterale, „intr-un spirit de 
franchețe și cordialitate". A avut loc 
un schimb de vederi în legătură cu 
negocierile privind problema platou
lui continental în Marea Egee și 
problema spațiului aerian al Mării 
Egee. A fost salutată cu satisfac
ție recenta intilnire intre președin
tele Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios, și liderul ciprioților turci, Rauf 
Denktaș.

Vicepreședintele Consi
liului Comandamentului Re
voluției din Irak, Saddam 
Hussein, a declarat că rezolvarea pro
blemei palestinene trebuie să fie 
fundamentală și satisfăcătoare pentru 
acest popor și că nici o soluție pro
vizorie nu va primi confirmarea și 
justificarea istoriei.

Cazul „Lockheed" în Ita
lia. Comisia parlamentară pentru 
investigarea implicațiilor afacerii 
„Lockheed" în Italia a adoptat o ho
tărire privind trimiterea în judecată 
în fata Curții constituționale a foști
lor miniștri ai apărării Mario Ta- 
nassi și Luigi Gui. O decizie defi
nitivă în această problemă urmează 
a fi luată în cadrul unei ședințe co
mune a celor două camere ale parla
mentului.

Declarația comună dată 
publicității cu prilejul vizitei între
prinse in Siria de ministrul afa
cerilor externe spaniol. Marcelino 
Oreja Aguirre, subliniază că ambele 
țări au căzut de acord să-și dezvolte 
relațiile bilaterale și . cooperarea in 
domeniile cultural, al informațiilor și 
al turismului. 

batice și cere guvernului să acțio
neze, cu cea mai mare urgență, pen
tru a pune capăt acțiunilor agenților 
escaladei teroriste.

La rindul lor, comisiile muncito
rești din Țara Bascilor au lansat un 
apel oamenilor muncii, cerindu-le să 
se mențină in stare de alarmă în 
fața provocărilor succesive ale mer
cenarilor crimei.

Intr-un comunicat dat publicității 
vineri seara, Partidul Socialist Mun
citoresc Spaniol cere guvernului să 
dea dovadă de maximum de energie 
și să procedeze la dezarmarea ime
diată a tuturor grupărilor teroriste. 
P.S.M.S. cheamă, de asemenea, popu
lația să coopereze cu autoritățile 
pentru a se pune capăt acțiunilor 
celor care se opun, prin violentă, as
pirației de libertate și democrație a 
spaniolilor.

Generalul Fernandez Vallespin, șe
ful Statului Major al armatei spanio
le. a declarat in cadrul unui interviu 
că atentatele care au avut loc in Spa
nia fac parte dintr-un „plan preme
ditat pentru împiedicarea procesului 
de dezvoltare politică a țării". For
țele armate au nevoie în prezent de 
sprijinul întregii țări. Trebuie să 
sprijinim cu toții măsurile adoptate 
de guvern și să ne păstrăm calmul, 
a declarat el.

care au pus Ia cale aceste mașinații 
sint dușmanii poporului spaniol. Sco
pul lor este evident : ei încearcă să 
împiedice stabilirea unei coexistențe 
libere și ordonate la care au drep
tul spaniolii. In fața acestei sfidări, 
forțele politice și sociale trebuie să 
stabilească un front comun" — în
cheie editorialul, cerînd guvernului și 
tuturor formațiunilor politice să a- 
jungă la un acord rapid in vederea 
stabilirii de măsuri energice pentru 
a apăra pacea și liniștea, internă.

In același sens, intr-un interviu a- 
cordat ziarului „l’Humanite", arătind 
că Spania trece printr-un moment 
„dificil și complex", tovarășul San
tiago Carrillo, subliniază că extrema 
dreaptă ultrareacționară simte că 
este pe cale să piardă in mod ire
versibil controlul statului și, de a- 
ceea, încearcă să creeze un climat de 
anarhie, violență și teroare. Secreta
rul general al P.C. din Spania scoa
te, în același timp, în evidență în
semnătatea încheierii unui pact pen
tru libertate, care să permită rezol
varea problemelor actuale ale Spa
niei, relevind voința comuniștilor 
spanioli de a face totul pentru a 
garanta mersul Spaniei spre demo
crație.

în lupta dusă împotriva celor 
care încearcă să reînvie atmosfera 
„războiului civil" se dezvoltă con
sensul dintre guvern și opoziția de
mocratică. Firește, procesul de în
noire democratică ar fi considerabil 
stimulat și consolidat prin înfăptuirea 
unor asemenea măsuri, de stringentă 
actualitate și insistent solicitate de 
masele largi populare din Spania, 
ca amnistia politică și asigurarea 
pentru toate partidele politice, de
mocratice. inclusiv Partidul Comu
nist. a posibilității de a-și desfășura 
liber activitatea.

Urmărind cu viu interes evoluțiile 
noi, constructive din viața politică 
spaniolă, opinia publică din tara 
noastră — după cum se știe, Româ
nia a restabilit relațiile diplo
matice cu Spania — iși exprimă 
profunda îngrijorare față de intensifi
carea acțiunilor teroriste ale grupări
lor reacționare. Poporul român con
damnă cu hotărire aceste acte, afir- 
mindu-și convingerea că poporul 
spaniol va reuși să dejoace complotul 
cercurilor reacțiunii. să asigure 
înaintarea Spaniei pe calea democra
ției, pentru împlinirea aspirațiilor 
sale de libertate, progres și bunăstare.

0 conferință națională 
a lucrătorilor și cadrelor de conduce
re din industria ușoară in scopul 
popularizării și extinderii experien
ței Tacin, cunoscută pentru obține
rea unor ritmuri inalte in producție 
și stilul său de muncă socialist, a 
avut loc la Pekin — relatează agen
ția China Nouă. In cadrul lucrărilor 
au fost analizate planul de producție 
pe 1977 al unităților din rețeaua res
pectivă și recomandările privind ge
neralizarea in întreprinderi a expe
rienței Tacin.

In Argentina,zece membri ai 
unei grupări de guerilă au fost uciși 
de forțele de sșcuritate. Agenția 

■ Reuter precizează că, în acest an. în 
Argentina au fost lichidați aproxi
mativ 100 luptători de guerilă. O 
știre de ultimă oră anunță explozia 
unei puternice bombe in localul unei 
secții de poliție dintr-o suburbie a 
Buenos Airesului. Au fost uciși doi 
polițiști.

PrOtCSt. RePrezentantu' perma
nent al Marocului la Națiunile Uni
te. Aii Benjelloun, a remis președin
telui Consiliului de Securitate o scri
soare de protest în legătură cu tra
tamentul aplicat arabilor de autori
tățile iSraeliene in teritoriile ocupate.•

Atentate la Londra. Două 
bombe au explodat simbătă în cen
trul Londrei, făcind să crească la 11 
numărul exploziilor din cartierul 
West End. principalul centru comer
cial din capitala britanică.

Un consiliu al triburilor 
de indieni d'n America Centrală 
a fost instituit de primul congres al 
reprezentanților populației băștinașe 
din această zonă, care a avut loc la 
Ciudad de Panama. A fost adoptat, 
de asemenea, un program de acțiuni 
pentru dezvoltarea economică, poli
tică. socială și culturală a populației 
indiene, pentru atragerea ei la viata 
politică și socială a țărilor din care 
fac parte.

HAGA 29 (Aggrpres). — Tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
reprezentantul P.C.R. la Congresul 
extraordinar al Partidului Muncii din 
Olanda, a fost primit de primul mi
nistru olandez, Joop den Uyl. liderul 
Partidului Muncii din Olanda.

„ESTE NECESARĂ CONTINUAREA EFORTURILOR 

PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII IN EUROPA “ 

Reuniunea conducerii Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia

BELGRAD. — Prezidiul Conferin
ței Federale al Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.) a apreciat, în cadrul 
unei sesiuni recente, că principiile 
care stau la baza Actului final al 
Conferinței de , la Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Europa 
trebuie aplicate consecvent și inte
gral — relatează agenția Taniug. 
U.S.P.M.I. consideră că activitatea 
vi2ind soluționarea celor mai impor
tante probleme trebuie continuată cu 
perseverență, in scopul întăririi pă
cii. cooperării și securității în Euro
pa și promovării intr-un spirit de 
democrație , și echitate a relațiilor 
politice, economice și de altă natură 
în întreaga lume. în concluziile sale, 
Prezidiul U.S.P.M.I. subliniază în
semnătatea deosebită a continuării 
eforturilor pentru stabilizarea tendin
țelor pozitive în situația din Europa, 
a întăririi încrederii reciproce și a 
extinderii cooperării în diverse do

Obiective ale luptei 
P.C. din Belgia

BRUXELLES. — Președintele națio
nal al Partidului Comunist din Bel
gia. Louis Van Geyt. a subliniat, în 
cadrul unei conferințe de presă, ne
cesitatea întăririi solidarității și 
coeziunii tuturor forțelor muncitorești 
și democratice belgiene pentru o 
schimbare radicală a politicii in do
meniile economic și social.

Partidul Comunist din Belgia, a 
spus el, sprijină cererile vitale ale 
populației muncitoare, între care ga
rantarea locurilor de muncă, redu
cerea șomajului, controlul asupra ac
tivității societăților transnaționale de 
pe teritoriul țării. Partidul Comunist 
din Belgia insistă pentru .lărgirea re
lațiilor Belgiei cu țările socialiste și 
țările în curs de dezvoltare.

EVOLUȚII IN PROBLEMA RHODESIANĂ
A. Muzorewa cere reluarea Conferinței de la Geneva

In cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Oslo. Abel Muzorewa, 
liderul grupării exterioare a Consi
liului Național African, a declarat că 
Marea Britanic trebuie să convoace 
Conferința de la Geneva asupra vi
itorului constituțional al Rhodesiei 
cu său fără participarea șefului gu
vernului minoritar de la Salisbury. 
Ian Smith.

Abel Muzorewa a subliniat că 
sarcina de a stabili mecanismele de 
desfășurare a procesului transferării 
puterii în mîinile populației majori
tare de culoare revine conferinței.

Singura alternativă în fata atitu
dinii regimului minoritar rhodesian 
de a bloca drumul spre o soluțio
nare pașnică a problemei rhodesiene 
este intensificarea luptei armate — 
a arătat Abel Muzorewa.

in cadrul Săptâminii sindicale internaționale împotriva apartheidului, la 
Dar-Es-Salaam (Tanzania), mii de manifestanți au condamnat inumanul 

regim rasist sud-african

PENTRU 0 SOLUȚIONARE POLITICĂ, ECHITABILĂ ȘI TRAINICĂ 
A PROBLEMEI CIPRIOTE

Opinia publică din România, urmă
rind cu atenție evoluția situației din 
Cipru, stat aflat într-o zonă geogra
fică apropiată țării noastre, a luat 
cunoștință cu satisfacție de recente
le știri care au anunțat întrevederea 
dintre președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, și liderul ci
priot turc. Rauf Denktaș, prima de 
acest fel în ultimii patru ani — o a 
doua urmînd, în principiu, a avea loc 
la mijlocul lunii viitoare. Este o sa
tisfacție îndreptățită, decurgînd din 
poziția de principiu, bine cunoscută, a 
României, afirmată consecvent în 
toate împrejurările, în sensul că în- 
tîlnirile și contactele directe, discu
țiile în jurul aceleiași mese, purtate 
în spiritul respectului reciproc și al 
receptivității, constituie singura cale 
de soluționare a oricăror probleme 
litigioase, inclusiv, desigur, a proble
mei cipriote.

In acest sens, se cuvin consem
nate atit declarațiile purtătorilor de 
cuvînt ai participanților la intilni
re, care au subliniat caracterul util 
al acesteia, atmosfera deschisă și de 
înțelegere in care s-au desfășurat 
convorbirile, cit și reacțiile pozitive 
ale cercurilor oficiale și opiniei pu
blice din Grecia și Turcia. Astfel, 
un comunicat oficial al guvernului 
gree a apreciat recentele contacte 
din Cipru că un început salu

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească, în cursul că
reia a fost exprimată dorința comună 
de dezvoltare pe multiple planuri a 
relațiilor dintre România și Olanda, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Olanda.

menii între țările europene și a coo
perării lor cu celelalte țări din lume, 
în acest context, se arată, Conferin
ța de 1a Belgrad oferă un prilej ex
cepțional pentru evaluarea drumului 
parcurs și a perspectivelor de redu
cere în continuare a încordării și de 
realizare a stabilității în Europa în 
conexiunea lor indivizibilă cu proce
sul general al îmbunătățirii situației 
internaționale. Acest proces — sub
liniază documentul — trebuie extins 
la toate popoarele și toate regiu
nile lumii, pentru a nu fi redus la 
o înțelegere între blocuri ori limitat 
■la anumite probleme internaționale.

Dezvoltarea economiei 
poloneze în 1976

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Co
municatul Direcției centrale de sta
tistică, publicat la Varșovia, eviden
țiază ritmurile înalte ale dezvoltării 
economiei poloneze în anul 1976. Vo
lumul producției industriale — pre
cizează comunicatul — a marcat o 
creștere de 10,7 procente, peste 95 la 
sută din spor realizîndu-se pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Producția de energie electrică s-a ci
frat la 104 miliarde kilowați/oră. cu 
7 la sută mai mult decît în anul pre
cedent. Industria metalurgică și-a 
sporit producția de oțel cu 4.3 la 
sută, realizîpd un total de 15,6 mi
lioane tone. Producția de cupru 
electrolitic s-a ridicat la 270 000 tone, 
iar cea de cărbune — la 179 mili
oane tone. Venitul național a cres
cut cu 7,5 la sută față de 1975.

Veniturile reale ale populației au 
crescut, în perioada de referință, cu 
3,8 la sută. în 1976, în R. P. Polonă 
au fost date în folosință aproximativ 
200 000 noi apartamente.

Ambasadorul britanic Ivor Richard, 
președintele Conferinței de la Geneva 
privind viitorul constituțional al 
Rhodesiei, a fost primit la Gabero
nes de președintele Botswanei. Se- 
retse Khama. Iii Cadrul convorbirilor 
au fost examinate probleme privind 
posibilitățile de soluționare a situa
ției din Rhodesia pe cale politică, 
după ce șeful regimului minoritar de 
la Salisbury a respins ultimele pro
puneri britanice prevăzute în acest 
sens.

Frontul Patriotic Zimbabwe, com
pus din mișcările de eliberare con
duse de Robert Mugabe și Joshua 
Nkomo, a cerut Organizației Unității 
Africane (O.U.A.) să fie recunoscut 
ca reprezentant unic al poporului 
rhodesian — a anunțat ziarul tanza- 
nian „Daily News".

tar pentru depășirea impasului în 
care se află negocierile intercomu- 
nitare in problema cipriotă, aceeași 
apreciere fiind exprimată și in 
cadrul unei convorbiri dintre ar
hiepiscopul Makarios și premie
rul Greciei, Constantin Karaman
lis. Intr-un spirit similar s-a expri
mat și premierul Turciei. Suleyman 
Demirel, care și-a manifestat satis
facția față de realizarea și rezulta
tele acestei întîlniri. La rindul său, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a dat glas dezideratului 
ca „dialogul să fie continuat" și să 
conducă la depășirea dificultăților 
existente.

Legat prin vechi relații de priete
nie de poporul cipriot, poporul român 
salută, alături de opinia publică de 
pretutindeni, recentele convorbiri, țx- 
primîndu-și speranța că acestea vor 
deschide o nouă fază în direcția unei 
soluționări juste și trainice, atit de 
dorită de poporul Ciprului ca și de 
opinia publică internațională iubitoa
re de pace și atașată destinderii.

Așa cum se știe. România socia
listă s-a pronunțat și se pronunță cu 
consecventă pentru încetarea situa
ției de confruntare de pe insulă, pen
tru tratative între cele două comu
nități, în scopul unei rezolvări con
structive, corespunzătoare intereselor

COMUNICAT 
privind vizita ministrului afacerilor 

externe al României în Pakistan
La invitația ministrului de stat 

pentru apărare și afaceri externe al 
Republicii Islamice Pakistan. Aziz 
Ahmed, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a făcut o vizită 
oficială in Republica Islamică Pa
kistan in perioada 24—29 ianuarie 
1977.

In cursul vizitei sale, George Ma
covescu a fost primit de Fazal Elahi 
Chaudhry. președintele Republicii 
Islamice Pakistan. De asemenea, mi
nistrul român a fost primit de pri
mul ministru al Pakistanului. Zulfi- 
kar Aii Bhutto. Cu acest prilej, 
George Macovescu a transmis, din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu mesaje cordiale de priete
nie și cele mai bune urări președin
telui, primului ministru și doamnei 
Nusrat Bhlitto. precum și urări de 
bunăstare, pace și progres poporu
lui pakistanez prieten. Exprimînd 
calde mulțumiri, președintele Fazal 
Elahi Chaudhry și primul ministru 
Zulfikar Aii Bhutto au rugat pe oas
petele român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cordiale 
salutări și urări de sănătate și feri
cire personală, precum și urări de 
progres, prosperitate și pace po
porului român prieten.

între ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România și 
ministrul de stat al apărării și afa
cerilor externe al Republicii Islamice 
Pakistan au avut loc convorbiri ofi
ciale, care au prilejuit un fructuos 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes reciproc. Convorbi
rile s-au desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, stimă și înțelegere 
reciprocă, caracteristică relațiilor din
tre cele două țări.

Cele două părți au relevat cursul 
ascendent al relațiilor dintre Româ
nia și Pakistan, in special după vizi
tele efectuate în Pakistan de către 
președintele Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu in ianuarie 
1973 și aprilie 1975, precum și după 
vizita în România a primului minis-, 
tru Zulfikar Aii Bhutto și a doamnei 
Nusrat Bhutto in octombrie 1975. Cei 
doi miniștri și-au exprimat satisfac
ția Cu privire la dezvoltarea relații
lor bilaterale dintre cele două țări, in 
interesul reciproc al celor două po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Ministrul român al afacerilor ex
terne și ministrul de stat pakistanez 
al apărării și afacerilor externe au 
subliniat în mod deosebit creșterea 
schimburilor comerciale și extinderea 
colaborării economice și tehnologice 
intre cele două țări. Ei au mențio
nat necesitatea identificării de noi 
posibilități de dezvoltare a colaboră
rii in aceste domenii și au reiterat 
hotărirea fermă a guvernelor lor de 
a promova in mod activ cooperarea 
bilaterală între România și Pakistan.

Cele două părți au făcut un schimb 
de păreri cu privire la principalele 
probleme internaționale și au expri
mat sprijinul țărilor lor pentru dez
voltarea independentă a fiecărei na
țiuni, în conformitate cu aspirațiile 
și interesele proprii. Cele două părți 
au subliniat, de asemenea, necesita
tea ca toate statele, indiferent de mă
rime, resurse, nivel de dezvoltare 
sau sistem social-politic, să participe 
direct și pe o bază de egalitate la 
soluționarea problemelor fundamen
tale cu care este confruntată omeni
rea.

Reiterînd adeziunea țărilor lor față 
de principiile fundamentale încorpo- 

'rate în Carta Națiunilor Unite, cele 
două părți și-au reafirmat convinge
rea că respectul reciproc, de către 
toate statele, al independentei, suve
ranității naționale, integrității terito
riale și egalității în drepturi în re
lațiile interstatale, renunțarea la for
ță sau la amenințarea cu forța, in
violabilitatea frontierelor statelor și 
neintervenția în problemele interne

★

La reîntoarcerea în Capitală, pe 
aeroportul Otopeni, George Maco
vescu a fost întimpinat de membri 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, alte persoane oficiale. 
A fost de față S. A. Moid, ambasa
dorul Republicii Islamice Pakistan la 
București.

★
Ministrul de externe român a făcut 

o escală in Dubai (Emiratele Arabe 
Unite).

La aeroport, oaspetele român a 
avut o convorbire prietenească cu 
Najmieddin Hamoudi, ministru de 
externe ad-interim, referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor din
tre România și Emiratele Arabe Unite.

fundamentale ale întregului popor 
cipriot. Țara noastră a subliniat cu 
fermitate necesitatea respectării su
veranității, independentei și integri
tății teritoriale a Republicii Cipru, a 
dreptului său legitim de a se dez
volta liber, fără nici un amestec din 
afară, de a-și reglementa singur pro
blemele, numai un asemenea curs 
corespunzînd aspirațiilor tuturor ci- 
prioților, fără deosebire de naționa
litate. Totodată, numai o asemenea 
evoluție ar răspunde unor interese 
mai largi, respectiv, cerințelor destin
derii in Peninsula Balcanică și in 
Mediterana, ale securității pe conti
nentul european, ale promovării unui 
climat, de liniște și înțelegere in zona 
Orientului Mijlociu, cauzei generale 
a păcii. Această poziție constructivă 
a României socialiste a fost in repe
tate rînduri și cu claritate afirmată 
in cuvintări ale președintelui Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
documente ale partidului nostru, in 
diferite declarații ale guvernului ro
mân ; România a participat, de ase
menea. activ la O.N.U. și în alte fo
ruri la dezbaterile și căutările în ve
derea unei soluționări acceptabile am
belor comunități — toate acestea con
stituind o elocventă ilustrare a spiri
tului de Înaltă responsabilitate față de 
destinele păcii în această zonă și în 

ale altor state constituie o cerință 
esențială pentru asigurarea păcii 
mondiale, a securității și cooperării.

Cei doi miniștri au reafirmat po
ziția guvernelor lor cu privire la 
necesitatea reducerii și lichidării de
calajelor economice care serfară ță
rile dezvoltate de țările in curs de 
dezvoltare, ceea ce reprezintă un e- 
lement esențial pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe echitate și justi
ție. în acest context, s-a procedat 
la un schimb de păreri referitor la 
propunerea primului ministru al Pa
kistanului pentru convocarea unei 
„Conferințe la nivel înalt a țărilor 
iumii a treia". Pornind de la faptul 
că țările în curs de dezvoltare tre
buie să joace un rol activ și impor
tant in crearea unei noi ordini eco
nomice internaționale, ministrul de 
externe român a declarat că țara sa 
este în favoarea unei conferințe la 
nivel înalt a țărilor în curs de dez
voltare, in cadrul căreia să fie exa
minate principiile care să fie puse 
la baza noii ordini economice inter
naționale și să fie formulate căile 
și mijloacele pentru realizarea aces
teia. Cele două părți au subliniat 
hotărirea fermă a guvernelor Romă-, 
niei și Pakistanului de a conlucra 
îndeaproape intre ele. ca și cu alte 
guverne interesate, pentru adoptarea 
măsurilor celor mai potrivite pentru 
promovarea solidarității, unității și 
cooperării tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare în eforturile lor pentru 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale.

Cei doi miniștri au subliniat ne
cesitatea trecerii de urgentă la mă
suri eficace in vederea realizării 
dezarmării generale și complete si, 
în primul rind, a dezarmării nuclea
re. Ei au menționat importanta creă
rii de zone libere de arme nucleare 
în Asia de Sud, Balcani și alte re
giuni ale lumii.

Cele două părți au reafirmat spri
jinul guvernelor lor pentru consoli
darea rolului Organizației Națiunilor 
Unite, astfel incit aceasta să devină 
un instrument tot mai eficace pen
tru promovarea păcii, securității și 
cooperării în lume și pentru demo
cratizarea raporturilor interstatale. 
Ambele părți și-au exprimat con
vingerea că toate problemele inter
naționale trebuie să fie soluționate 
pe calea negocierilor. în acest con
text, s-a subliniat necesitatea ur
gentă a instaurării unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, a re
cunoașterii drepturilor naționale le
gitime ale poporului palestinean, 
inclusiv dreptul său la autodetermi
nare.

Cei doi miniștri au trecut în revistă 
evoluția situației din Asia de Sud. în 
acest context, ministrul de stat pakis
tanez pentru apărare și afaceri ex
terne a declarat că, avind in vedere 
progresele realizate pină în prezent 
în ceea ce privește punerea în apli
care a acordului de la Simla, rămine 
acum ca India și Pakistanul, acțio- 
nind în conformitate cu prevederile 
acestui acord, să ajungă la o regle
mentare finală a problemei teritori
ilor Jammu și Kashmir, astfel îneît 
o pace durabilă să poată fi realizată 
în zona Asiei de Sud. Ministrul ro
mân al afacerilor externe, salutînd 
evoluția pozitivă a situației din aceas
tă regiune, a exprimat speranța gu
vernului său că toate țările din Sudul 
Asiei vor depune eforturile necesare 
pentru a se ajunge la normalizarea 
deplină a relațiilor dintre statele a- 
cestei zone.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a exprimat mulțumiri 
sincere și cordiale pentru primirea 
și ospitalitatea de care s-a bucurat 
în timpul vizitei sale oficiale în 
Pakistan. Ministrul român al afaceri
lor externe a invitat pe ministrul de 
stat pentru apărare și afaceri externe 
al Republicii Islamice Pakistan, Aziz 
Ahmed, să efectueze o vizită oficială 
în Republica Socialistă România, la 
o dată ce va fi reciproc convenabilă. 
Invitația a fost' acceptată cu plăcere.

★

In drum spre patrie, ministrul ro
mân al afacerilor externe a făcut, de 
asemenea, o escală la Amman, unde a 
fost întimpinat, la aeroport, de Has
san Ibrahim, ministru de stat pen
tru afacerile externe al Iordaniei. Cu 
acest prilej, între cei doi miniștri a 
avut loc o convorbire. în cadrul căreia 
au fost examinate unele aspecte ale 
dezvoltării relațiilor româno-iorda- 
niene și s-a făcut un schimb de pă
reri asupra unor probleme interna
ționale, îndeosebi asupra evoluției 
situației din Orientul Mijlociu.

Convorbirea a decurs intr-o atmos
feră de cordială prietenie.

lume. In acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Considerăm că 
în soluționarea problemei cipriote 
trebuie să se țină seama de necesi
tatea asigurării integrității șî suve
ranității Ciprului, a creării condițiilor 
necesare ca ambele comunități — co
munitatea turcă și comunitatea grea
că — să conviețuiască in mod pașnic, 
asigurîndu-se progresul și dezvoltarea 
economico-sociaîă a Ciprului inde
pendent. Conform pozițiilor generale 
ale României, considerăm că, în pri
mul rînd, problema Ciprului trebuie 
soluționată de ciprioții înșiși — de 
către ciprioții turci și ciprioții greci 
— deoarece numai in acest fel se vor 
asigura o înțelegere trainică și o con
viețuire pașnică, dezvoltarea Ciprului 
independent".

In virtutea acestei poziții, opinia 
publică din țara noastră iși exprimă 
încrederea că noile evoluții din Ci
pru vor deschide calea unei rezol
vări echitabile, juste și trainice a 
problemei cipriote, in conformitate 
cu dreptul imprescriptibil al poporu
lui cipriot de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, de a-și consacra for
țele unite dezvoltării patriei sale, 
progresului material și spiritual, po
trivit intereselor sale vitale, ale cau
zei generale a păcii, destinderii și 
securității internaționale.
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