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Oamenii muncii iniimpină 
cu rezultata remarcabile 

marele eveniment din viata 
pariiMi si a tării 

AU ÎNDEPLINIT pianul PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE PE PRIMII DOI ANI

Perspectiva mobilizatoare a unui nou an AI CINCINALULUI

de muncă pentru înflorirea patriei socialiste,
Telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Neamț al P.C.R.

pentru ridicarea bunăstării poporului
Planul pe 1978 asigură dezvoltarea în continuare, 

în ritm înalt, a tuturor sectoarelor economiei naționale. 
Sarcinile sînt pe măsura capacităților de producție, a 
dotării de care dispune economia noastră în toate ra
murile. Sînt create, deci, toate condițiile pentru reali
zarea prevederilor planului pe anul viitor, chiar pentru 
depășirea lor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu Justificată mîndrie patriotică, 

oamenii muncii, toți cetățenii patriei 
au luat cunoștință de legile pentru 
adoptarea Planului național unic de 
dezvoltare eeonomico-socială a Româ
niei și a Bugetului de stat pe anul 
1978, votate în unanimitate de Marea 
Adunare Națională. Sint legi de o 
deosebită importanță, legi ale muncii 
noastre pentru progresul necontenit 
al patriei socialiste și creșterea bună
stării poporului, legi care trasează 
noi și mobilizatoare dimensiuni în
tregii noastre activități productive 
pe parcursul unui nou an — cel 
de-al treilea an al cincinalului revo
luției tehnico-științifice ; sînt vaste 
programe economico-sociale a că
ror elaborare și furidamentare au 
însemnat un uriaș volum de muncă, 
o amplă participare și dezbatere pen
tru găsirea drumului deciziei optime 
în fiecare domeniu, în legătură cu 
fiecare indicator, cu nivelul produc
ției fiecărei ramuri și fiecărui pro
dus, cu corelațiile fundamentale ale 
dezvoltării, în așa fel ca, in continua
re, mecanismul economic să-și păs
treze echilibrul dinamic, viguros.

Cu înaltă răspundere pentnr des
tinele patriei socialiste, consecvent 
preocupat de înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului, secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a condus cu profund spi
rit revoluționar întreaga acțiune de 
elaborare și fundamentare a planu
lui pe anul 1978. Secretarul general 
al partidului a analizat în mai mul
te etape, cu înaltă exigență, lucră
rile de elaborare a planului atît pe 
ansamblul economiei, cît și pe fie
care minister, orientînd întreaga ac
tivitate spre valorificarea cit mai de
plină a potențialului productiv, a tu
turor resurselor materiale și umane 
din întreprinderi, spre creșterea efi
cienței și accentuarea laturilor cali
tative ale dezvoltării economice, în 
vederea sporirii mai susținute a ve
nitului național și ridicării pe a- 
ceastă bază a nivelului de trai al 
întregului popor. Un rol deosebit 
de important în fundamentarea pla
nului pe anul viitor l-au avut indi
cațiile prețioase date de secretarul

general al partidului la Congresul 
consiliilor oamenilor muncii și Con
gresul țărănimii, la recenta plenară 
a Comitetului Central și cu prilejul 
numeroaselor vizite de lucru efec
tuate în județele țării.

Care sînt liniile directoare ale a- 
cestui grandios program național ? 
O primă trăsătură caracteristică, de 
semnificație majoră, este aceea că, 
în ansamblul lor, prevederile planului 
pe 1978 sint elaborate in deplină con
cordanță cu obiectivele și sarcinile 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului. Este de notat, în acest 
sens, înaltul dinamism economic 
prevăzut în toate sectoarele de acti
vitate. Față de acest an pe care 
!1 încheiem cu remarcabile rezultate 
în dezvoltarea economică a țării — 
se prevede ca, în anul viitor, pro
ducția globală industrială să crească 
cu 10,6 la sută, volumul total al in
vestițiilor cu 16.8 la sută, volumul 
comerțului exterior cu peste 19 la 
sută, venitul național cu 11—11,5 la 
sută. Ne oprim numai asupra aces
tor indicatori care atestă convingă
tor consecvența înaltului dinamism 
economic rOaiizat de'poporul nostru, 
sub înțeleaptă conducere a partidu
lui comunist. Sint cifre care dove
desc, încă o dată, că sîntem ferm 
hotărîți să facem totul pentru a asi
gura progresul tot mai rapid al țării, 
să înfăptuim neabătut unul din o- 
biectivele fundamentale ale Progra
mului partidului — reducerea deca
lajelor care ne mai despart de ță
rile dezvoltate din punct de ve
dere economic. Și aceasta. întîi 
și întîi, prin munca noastră, prin e- 
forturile și priceperea noastră ; prin 
entuziasmul și forța creatoare ale 
celor ce muncesc. în acest elan crea
tor al întregului nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului. își găsesc 
originea resorturile autodepășirii, 
concretizate la nivelul țării în pre
vederea unor ritmuri de dezvoltare 
superioare celor stabilite prin Direc
tivele Congresului al XI-lea al par
tidului, superioare și nivelurilor pla
nului cincinal. Se cuvine relevat, 
astfel, că prevederile planului pe 
1978 au în vedere asigurarea tuturor 
condițiilor pentru realizarea, in anul

viitor, a unei importante părți din 
sporul suplimentar de producție in
dustrială. de peste 130 de miliarde 
lei, stabilit a se obține pe ansamblul 
cincinalului.

încă o subliniere : într-o perioadă 
cind economia a numeroase țări oc
cidentale este bintuită de crize, se 
impune evidențiat că înaltul dina
mism, la care ne-am referit, relevă 
vigoarea economiei noastre socialis
te, capabilă să asigure an de an o 
puternică dezvoltare a tuturor ramu
rilor, un puternic avînt al forțelor de 
producție. înfăptuind neabătut poli
tica partidului de industrializare so
cialistă, oamenii muncii din țara 
noastră asigură menținerea Româ
niei în rîndul țărilor lumii cu cel 
mai înalt dinamism economic. Este o 
realitate care ne bucură și, în același 
timp, ne obligă la o muncă mai sus
ținută, mai bine organizată, mai efi
cientă.

De fapt, în acest sens, planul pe 
anul viitor stabilește parametrii mo
bilizatori. Prin întreaga sa structură, 
planul este axat pe concentrarea e- 
forturilor in direcția indicatorilor de 
eficiență. Iar bătălia pentru înalta 
eficiență — care constituie un obiec
tiv major, primordial al dezvoltării 
noastre — înseamnă un efort susținut, 
o participare generală a tuturor oa
menilor muncii pentru sporirea sub
stanțială a contribuției fiecărui co
lectiv la creșterea mai rapidă a veni
tului național. Cît privește planul pe 
1978, el orientează și concentrează 
această participare în cîteva direcții 
precise. Astfel, sint prevăzute creș
terea substanțială a producției la o 
mie de lei fonduri fixe, reducerea 
mai accentuată a costurilor de pro
ducție și, îndeosebi, a cheltuielilor 
materiale, creșterea în ritm susținut 
a productivității muncii — cu 9 la sută 
în industria republicană și 14 la sută 
în conștrucții-montaj — accelerarea 
procesului de înnoire și modernizare 
a produselor — aproape 26 la sută dip 
producția ramurilor prelucrătoare 
realizîndu-se pe seama produselor noi 
și reproiectate. După cum se știe, in 
fiecare întreprindere există programe
(Continuare în pag. a V-a)
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tntr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Neamț al P.C.R. se arată:

în aceste zile de puternic avint 
al întrecerii socialiste, prilejuit de 
apropierea unui eveniment de ex
cepțională însemnătate în viața co
muniștilor. a întregului nostru po
por — Conferința Națională a 
partidului — oamenii muncii din 
județul Neamț vă raportează, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că, muncind cu abnegație și dă
ruire, au îndeplinit în ziua de 26 
noiembrie prevederile de plan 
pentru primii doi ani ai actualului 
cincinal la producția globală indus
trială.

Realizările obținute sint expresia 
hotărîril locuitorilor acestor melea
guri de a face totul, asemenea în
tregului popor, pentru traducerea 
în viață a mărețelor obiective sta
bilite de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului. Ele constituie, tot
odată, o grăitoare mărturie a ata
șamentului comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nos
tru față de politica înțeleaptă a 
partidului, a dragostei și recu
noștinței față de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Ceaușescu, 
pentru grija permanentă pe care o 
purtați înfloririi tuturor județelor 
țării, ridicării bunăstării materiale

și spirituale a celor ce muncesc, 
pentru activitatea neobosită pă
trunsă de înalta grijă față de des
tinele socialismului și' păcii în lu
me.

înfăptuirea cu 35 de zile mai de
vreme a planului pe primii doi 
ani din actualul cincinal ne dă po
sibilitatea ca, pînă la finele anului, 
ind.ustria județului Neamț să . rea
lizeze o producție suplimentară in 
valoare de 1,8 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă o importantă contribu
ție la îndeplinirea angajamentului 
asumat de organizația județeană de 
partid de a obține peste sarcinile 
cincinalului o producție de 5.7 mi
liarde lei. Semnificativ este faptul 
că peste 85 la sută din sporul pro
ducției industriale in această pe
rioadă s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii.

însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de dăruire și pa
siune revoluționară, deplin con- 
știenți de mărețele sarcini ce ne 
stau în față în etapa următoare, vă 
asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu și 
mai multă abnegație pentru trans
punerea neabătută în viață a pro
gramului partidului de edificare a 
socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

1977 1978

Telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

de Comitetul județean Sălaj al P.C.R.

-CRONICA SĂPTĂMlNIb

0 elocventă expresie 
a voinței și unității 

poporului
Săptămina a cărei recapitulare sin

tetică o parcurgem a debutat, pe 
planul actualității interne, cu șe
dința BIROULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE, urmată de ședința CONSI
LIULUI DE STAT — ambele prezi
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— care au analizat rezultatele alege
rilor de deputați in consiliile popu
lare municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești și 
comunale din 20 noiembrie a.c.

Comunicatul dat publicității cu 
acest prilej de Consiliul de Stat pune 
in evidență multiplele semnificații 
ale rezultatelor alegerilor ; faptul că 
aproape totalitatea alegătorilor au 
participat la marele act politic de la 
20 noiembrie și că majoritatea co- 
virșitoare — peste 98 Ia sută — 
și-au dat votul candidaților Frontu
lui Unității Socialiste ilustrează cu o 
deosebită forță adeziunea deplină a 
maselor celor mai largi la politica in
ternă și externă a partidului, unita
tea și coeziunea poporului, spiritul 
de angajare și inaltă responsabili
tate civică al tuturor cetățenilor tării, 
hotărirea întregii națiuni de a urma 
Partidul Comunist Român, de a în
făptui cu abnegație programul de 
dezvoltare economico-socială accele
rată a patriei noastre. în votul de 
la 20 noiembrie, ca și în întreaga 
desfășurare a alegerilor, și-au găsit o 
vibrantă expresie sentimentele de 
stimă și dragoste pe care întregul po
por le manifestă fată de partid, fată 
de secretarul general al partidului, 
președintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a cărui gîndire 
si faptă se leagă indisolubil toate 
marile realizări din perioada ulti
mei legislaturi, ca și din întreg răs
timpul ultimului deceniu.

Rezultatele alegerilor oglindesc 
deopotrivă profunzimea democra

ției orinduirii noastre socialiste. 
Este grăitor in acest sens faptul că 
in 85 la sută din circumscripțiile 
electorale au fost propuși cite doi 
candidați, ceea ce a dat posibilitatea 
electoratului să opteze pentru cei 
mai buni dintre cei mai buni, că 
alături de exponenții clasei munci
toare. care reprezintă mai mult de 
jumătate din numărul deputaților 
aleși, au fost aleși ca deputați re
prezentanți ai țărănimii, intelectua
lității. ai tuturor celorlalte categorii 
de oameni ai muncii, atit membri 
de partid, cît și nemembri/ — aceștia 
din urmă reprezentind aproape un 
sfert din numărul deputaților. Ale
gerile au pus deopotrivă în evidență 
realitatea că societatea noastră asi
gură participarea în chip egal la 
viața politică,, la conducerea desti
nelor obștii, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, naționalitatea deputaților re- 
flectînd fidel structura națională a 
populației pe ansamblul țării și pe 
fiecare localitate în parte. în rîndul 
celor 56 855 deputați se găsesc acei 
oameni care prin întreaga lor activi
tate. prin participarea responsabilă 
la viața obștească au demonstrat că 
sint animați de fierbinte patriotism 
socialist, că sînt hotărîti să-și con
sacre energia și , capacitatea crea
toare înfloririi patriei, înfăptuirii 
Programului partidului — oglindit și 
fnaterializat in platforma Frontului 
Unității Socialiste.

Perspective clare 
de accelerare 
a progresului 

general al țării
Evenimentele săptămînii care se 

încheie Înscriu desfășurarea lucrări
lor unor înalte foruri de stat —

Ioan ERHAN 
________ Viorel POPESCU 

(Continuare în pag. a V-a)

Âm fost la Suceava 
să-mi vizitez un prie
ten. Prietenul meu e 
un om de țară, gospodăros, 

duhliu, il cunosc din vre
mea lui Ștefan Vodă 
cel Sfînt, cind era arcaș 
și mai apoi isprăvnicel. 
Mai tîrziu s-a pome
nit plăeș, cu mare vir
tute in braț și-n minte, 
care virtute in alte vălea- 
turi a rămas mai zâbavni- 
că și mai ascunsă, nepri
didind el, prietenul meu, 
printre răutățile de tot fe
lul ale vremilor, dar nici 
pierind, căci are sămință 
bună și multe îndeminări 
întrinsul.

De cite ori m-am dus la 
dinsul, el, fie mai sărac, 
fie mai încăput, cum era 
veacul, a scos de mi-a dat 
mincare îngrijită, a tăiat 
un porc, dacă-l avea, altă 
dată o vită mai mare, a 
sărat-o și a rumenit-o la 
foc de crengi din pădure, 
mi-a pus dinainte, cu cin
ste, lapte, caș, mămăligă, 
ori măcar o strachină cu 
barabule, cind era anul 
mai cu pocinog și nu se 
brodeau alte bucate, ori că. 
dacă răsăreau, se iveau 
nesmintit ceambuluri și 
podgheazuri. cete in jaf. și 
prietenul meu, sărmanul, 
se nevoia prin codri, lă- 
sînd agoniseala de izbeliș
te. Dar cind apuca iar la 
vreme de cruțare își făcea 
la loc tamazlicurile. sporea 
oițele și avea și o leacă de 
herghelie prin ceair. cu cai 
buestrași pe ales. Se îm
brăca cuviincios. în lină 
dată la piuă și în cinepă 
țesută de nevastă-sa. din 
fuioare dărăcite și scărmă
nate, trase la opaiț. Copiii 
i se vînzoleau prin hucea- 
guri, cu puțină știință alta 
decît rindul la oi, păsări și 
vite, ori la vinători de di
hănii. ori chiar de dușmani 
prădalnici. Aprigi și ini
moși cind se putea, se os- 
toiau cînd urgia se prăvă
lea peste dinșii, și vreo 
două sute de ani n-am 
prea avut de ta prietenul

Dezvoltarea rapidă a industriei va asigura realizarea, în anul viitor, a unei 
producții globale industriale de aproape 822 miliarde lei, nivel superior 

cu aproape 22 miliarde iei față de cel prevăzut in planul cincinal

DINAMICA VENITULUI NATIONAL

în telegrama adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de 

ț part’d Sălaj scrie :
Cu sentimente de adincă mîndrie 

patriotică, in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii, ro
mâni și maghiari, din acest minu
nat colț de țară, Comitetul jude
țean de partid Sălaj raportează 
conducerii partidului și statului, 
dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că la 19 noiembrie a.c. a fost în
deplinit integral planul producției 
globale industriale aferent primilor 
doi ani ai cincinalului. Vă rapor
tăm. stimate tovarășe secretar ge
neral, că în acest fel s-au creat 
condiții ca pînă la sfîrșitul anului 
să realizăm un volum de produc
ție industrială suplimentară în va
loare de circa 400 milioane lei.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ dedică aceste remarca
bile realizări apropiatei-Conferințe 
Naționale a partidului. Totodată, 
aceste realizări sint un omagiu

adus inestimabilei contribuții aduse 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei, de creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului, 
de soluționare pe cale politică a 
tuturor problemelor litigioase din 
lumea contemporană, pentru in
staurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte, la adăpost de arme și 
războaie.

Vă rugăm să ne îngăduiți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne folosim și de acest prilej șl 
să vă mulțumim din toată inima 
pentru grija pe care o acordați 
dezvoltării economico-sociale a ju
dețului nostru. Ne angajăm să de
punem întreaga noastră capacitate 
de muncă in slujba îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor ce ne revin 
în anul viitor și in următorii ani 
ai cincinalului actual.

--------------- în pagina a 3-a ---------------
Directivele Congresului al XI-lea:

Proiectele de ieri - realitățile de azi
/. Dezvoltarea rapidă a bazei tehnico-materiale

1977 1978
Venitul național va fi in anul 1978 de 500 miliarde lei, asigurindu-se 
resursele necesare pentru fondul național de dezvoltare - ecoriomico- 
socială și pentru realizarea prevederilor din programul de creștere mai 

accentuată a nivelului de trai al populației

meu sucevean știri vrednice 
de luare aminte.

Acum in urmă știam că 
s-a mai ridicat și că s-a 
mai îndestulat cit de cit, 
că a răzbit altfel la viață, 
avînd chiar unele priso
suri. De aceea m-am dus 
fără sfială la el, și după 
ce l-am salutat, ca pe un 
bun și vechi prieten, am 
dat să-i intru in ogradă, și 
să-i număr mai hoțește, din 
acareturi.

Cînd a fost să mîncăm 
grăsunul cel de obște pe 
care mi l-a pus înainte.

carne, drojdie furajeră, 
carbonat de calciu...

— Ajunge, am zis eu. că 
mă amețești ! Si ce faci cu 
astea ? Le amesteci și le 
dai la porci ?

— Păi nu așa, otova. 
Fiecare își are socoteala 
sa. La sugari Ie dau in
tr-un tel, la înțărcați alt
fel. La grăsuni altfel șl 
altfel la porci puși la în
grășat. Altfel la scroafe 
gestante, altfel la cele care 
nu sint și la vieri. Fiecare 
fel iși are meremetu! său. 
cum au și păsările, și oile,

Productivitatea crește și 
omul care ‘e pus să-i pă
zească, avînd mai multi la 
ascultare, cîștigă măi bine. 
Așa că am să fac peste 
tot ca aici și-am să mai 
obțin citeva mii de tone. 
Toate drăciile astea care le 
vezi, cînd le pornești, merg 
de la șină.

M-am scărpinat nițel în 
cap : -- Aferim, am zis. 
Văd 14, 15 și 16 purcei, ba 
chiar 20 la o scroafă. Ești 
cu noroc !

— Ba aș vrea mai tare 
să am purcei mai puțini la

sare de săra bucatele. Și 
nu-ți era chiar la îndemi- 
nă să vii cu chervanele 
mereu, pe drumuri cam 
neumblate și nepăzite...

— Asta așa este, mi-a 
zis prietenul meu. Decit că 
acuma am și eu o ocnă a 
mea de sare, și eu zic că 
e cea mai bună din toate. 
Și voi. la București, tot de 
la mine vă sărați, așa să 
știi. Nu mai vorbesc de 
alte neamuri la, care le tri
mit pe bani buni.

— Păi așa multă ai ?
— Destulă. Cu cît scot eu

In vizită la prietenul sucevean
-------------------------------------------- Reportaj literar de Paul EVERAC -----------------------—.....——"

l-am întrebat fățiș : — Bre, 
omule, să nu-ți fie cu su
părare, spune-mi și mie 
dacă afară de ăsta, pe 
cate-1 perpelești, mai ai și 
al ți porci in ogradă, ca să 
nu-mi fie greu să îmbuc.

— Apoi dăh. mi-a spus 
prietenul meu. numai in 
asta care o vezi (căci mai 
am ogrăzi) mi-arn agonisit 
aci la Verești. preț de 150 
de mii de capete, scroafe 
și purcei. Pe an.

— Văleleu 1 — am zis eu. 
dar ești om bogat. înte
meiat !

— Păi dar cum 1 Nu știu 
dacă in țară or mai fi trei 
ca mine in privința asta.

— Păi dat ăștia iți ma
niacă, nene 1 Cu ce-i hră
nești ?

— Am ce-mi trebuie, tot 
aci. Uite colo — și mi-a 
arătat o clădire mai înăl
tuță — ce crezi că se în- 
timplă acolo ? Se adună 
boabe de porumb, de orz, 
de griu. se iau făinuri in
dustriale. ștoturi de soia, 
de . floatea-soarelui. de in, 
de ricin, se mai iau tărițe, 
făină de pește, făină de

și vacile, și peștii — iar eu 
aici prin țevile astea le fac 
la fiecare după cum i se 
potrivește. Pe unele le vind 
la alții, dar astea de la 
porci mi le dau tot mie, că 
trebuie să-i îngraș la 17 
mii de tone carne, nu glu
mă. Numai intr-o zi porcii 
de aici îmi înfulecă 230 
tone, ce, e de colea ?

— Iți trebuie o armată 
de oameni, să-i îndoape, 
cit a lui Lafti Pașa ! Bașca 
sâ-i curețe, să-i despartă, 
să-i strîngă...

r- Ba nu chiar. Ia uite-i 
cum stau cuminți aici in 
boxe, hrana le vine la rit, 
apa tot așa, dedesubt au 
grătare, murdăria se duce 
și se adună în altă parte. 
Scroafele, dacă le pui cum 
le-am pus eu, stau nemiș
cate, purceii sug ce sug. 
după aia. cind ințarcă, ii 
muți colea.

— Nu stau prea înghe
sui ți ?

— Nu stau. De cînd i-am 
mai înghesuit, adică am 
mai ..încărcat bateriile“. se 
îngrașă mai cu spor, fiind
că se mișcă mai pupn.

o scroafă, pînă într-o du
zină. că atunci le merge 
mai bine, și sint mai sigur 
de creșterea lor.

— Și de ce te oprești la 
o sută și ceva de kg și nu 
salți la 200. bunăoară ?

— Fiindcă ce consumă 
animalul de la o margine 
in sus nu mal e cu cîștia, 
intră in alcătuirea lui și nu 
în spor. Adică plătești 
mult ca sâ-l îngrași puțin.

Am fost cu foarte mare 
luare aminte la aceste lu
cruri ce mi s-au părut în
țelepte și m-am uitat cu 
deosebită simpatie în ochii 
scroafelor ce stăteau acolo 
fără să se întoarcă, jubi- 
lind in greaua lor mater
nitate.

Âm mai ciocnit un pa
har, am luat din sol
niță o unghie de sare 
s-o pun pe șorici.

— Mi-aduc aminte, prie
tene, am zis. cind erai oș
tean la Curte, acu vreo 
trei-patru sute de ani. și 
vă trimitea Vodă să adu
ceți saramura in putini, de 
unde pe urmă se scotea

(ntr-un an pot să țin sol
nițele Bucureștiului cam 
un sfert de veac.

Am fluierat lung.
— N-aveam chiar așa 

spor la scos, a zis priete
nul meu. Dar prin 1956, un 
românaș de-al nostru a 
născocit o scormonitoare 
foarte dibace, prin care 
bagi apă, topești sarea, 
zeama se Îngrămădește și 
tună sus, fără să fi dat un 
tirnăcop. Aci la mine, la 
Cacica. n-au fost căzniți 
ocnașii la sare în nici o 
vreme și jos, în măruntaie
le sării, dacă vii cu. mine, 
ai să vezi locașuri unde se 
dansa la baluri și unde 
acum se joacă volei.

M-am duș, am văzut. — 
Și românașul, zic, cu năs
cocirea lui, ce dobindă a 
adus ?

— De șase ori ! — mi-a 
răspuns prietenul meu. 
Ți-ajunge ?

— Mi-ajunge, zic. Dar 
mi-e că o să dea gata 
muntele prea repede.

— Da. in cîteva sute de 
ani...

Asigurat și dinspre par
tea sării, m-am întors 
atunci la gindul dinții:

— Ce faci, am zis, cu 
atîta potop de porci ? îi 
neguțătorești ? Unde ii 
mini, și in ce nesfirșite 
turme ?

— Nu-i mîn prea depar
te, tot la mine ii min in 
ogradă. Nu-mi dă mina să 
vinz șoldanul pe picioare, 
cind pot să-l căsăpesc eu 
însumi și să-l fac de toate, 
coleă Ia abatoarele mele. 
Așa și cu vitele mari, cor
nute.

— Oare și cu vitele te 
lauzi ?

— Păi, dar cpm! —a zîm- 
bit prietenul meu. Lauda 
mea cea mare sint vitele, 
nu porcii, nici oile. Eu am 
vitișoare cum nu cred să 
mai aibă nimeni in țară. 
Vreo trei sute de mii de 
capete, dacă nu ți-i cu su
părare 1 Vite bune, zdrave
ne, și — ceea ce e mai fru
mos — dese. E mai mult 
ca haraciul ce-1 da Moldo
va ani. de zile la Poartă, 
și de două ori cit în acel 
1938 cu care se prea laudă 
unii. Unele văcuțe ale 
mele, mai breze, dau, la 
Uișești, și 6 000 litri de 
lapte pe an. Cele dinspre 
stăpinire au media pe Ia 
4 000. dar și cele ale gospo
darilor și obștiilor bat pes
te media de 2 000. La bel
șugul ăsta de lapte nu in- 
cape risipă. îl dau și la 
Suceava să-l facă brinză, 
și la Cimpulung șă-1 facă 
praf de lapte, și la Vatra 
Dornei de uncie mănînci tu 
cașcavalul de Svițera și 
brinzeturile-creme din cu
tii. Iar de carne nu duce 
grijă, fiindcă se îngrijește 
căsăpia de la Burdujeni, 
unde saltă în cirlige um
blătoare, preț de-o zi, patru 
sute de cornorate și vreo 
mie de guițători. dănțuind 
din loc in loc. tot mai îm
puținați. pmă ajung carne 
macră, oase și măruntaie, 
in'dn'ndu-'.e apoi in alt

(Continuare în pag. a lll-a)
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Manipulantul nici gînd să oprească. 
„Vreun bețiv sau vreun zăpăcit" — și 
dă-i cu clincăneala din clopotul tram
vaiului. Pe trotuar, doi inși făceau 
haz. Omul de pe partea carosabilă 
continua să-și agite brațele și să nu 
se dea la o parte. Linia — întreagă, 
șinele — drepte, „ce naiba 
cat de tot arată în 
boară.

— Mda...
Tot el, tot omul 

dat oprirea, l-a 
ajutat să scoată 
bara buclucașă 
din șanțul șinei, 
cu el împreună a 
apucat-o și au 
dat-o în rigolă...

— Ia uite-1 pe 
nea Mitică ! Iar 
ai făcut rost de 
o bucată de fier, 
nene Mitică ?

„Va să zică așa 
îl cheamă: Mitică. 
Adică 
Trebuie 
de-aici, 
«Timpuri 
dacă l-au cunos
cut cei din grup".

— Dar cum de 
l-ați văzut ?

— Ce să văd, 
fierul? Bara asta? 
A căzut dintr-un 
camion care a 
trecut adineauri. 
L-am văzut pen
tru că mă uitam după el, enervat de 
cit de rău încărcaseră materialul, 
cine l-o fi încărcat, și ce neglijent îl 
transportă.

Manipulantul a spus „mulțumesc", 
s-a urcat în tramvai și a pornit mai 
departe.

— Pe mine și-o sîrmă mă enervea
ză. Chiar se intîmplă să văd, pe-aici, 
pe la șantierul de vizavi, cite o sîrmă 
căzută-n cale. Se împiedică o mulți
me de oameni de ele, unii trec nepă
sători ori suduind că li se agață pan
talonii, dar nu toți se apleacă să le 
ridice, să le stringă.

Meticulos ? într-un fel, da. Chiar 
maistrul Petre Voinescu a spus :

— ... Dacă s-ar întîmpla așa să se 
stingă deodată luminile la noi la tur
nătorie, pe întunericul cel mai adine, 
nea Mitică, vă asigur eu, nea Mitică 
Gapșa, ar nimeri fix la dulapul său 
de scule. Și ar fi să ia, fără să bij- 
bîie, unealta de care ar avea nevoie.

l-o fi apu- 
Frînă. Co

acela care i-a

Nimeni nu l-a contrazis. Meticulozi
tatea insă crește pe o altă tulpină. 
Mult mai vigurdasă, cu rădăcini mult 
mai adinei in conștiință și in timp, 
exprimată prin fapte mult mai eloc
vente decît intîmplarea cu tramvaiul, 
sau decît ordinea exemplară din du
lap. O știe și ne-a spus-o și maistrul 
Voinescu însuși :

— Șeful de echipă Dumitru Gapșa 
face parte dintre acei oameni ai noș
tri — ca lăcătușul Alexandru Matei.

este nu numai producător destoinic, 
nu numai beneficiar fericit, ci și pro
prietar autentic și plenipotențiar al 
întregii avuții comune. E o 
preocupare permanentă ce 
stată la o sferă din ce în 
largă de oameni, întrețesută

structura 
străbătute 
gesturile coti-

grijă, o 
se con- 
ce 
în

mai 
mo
tor 
de

dul cel mai intim în 
morală. Atitudinile 
spirit de răspundere, 
diene, infinitatea gesturilor și acțiu
nilor cotidiene de înaltă conștiincio-

înseamnă. deducem noi din părerile 
și faptele împărtășite, un anumit mod 
de viață. O anumită optică, prin care 
filtrezi totul. O anumită logică, prin 
care apreciezi totul. Unii se miră — 
de exemplu — că Dumitru Gapșa a 
făcut să nu se mai defecteze sta
ția de îngreunare. Că mergea două- 
trei luni și stagna cind ți-era lumea 
mai dragă. „E dat naibii- nea Mitică 
al nostru, la toate le vine de hac". 
Pricepere tehnică ? Desigur, dar îna-

mașinile. Și doar ce-au făcut ? Au 
lungit un arc cu 20 de milimetri și au 
mărit puțin orificiile la un filtru de 
bronz poros. Inspirație ? Desigur, și 
inspirație, dar pe lingă inspirație a 
mai fost și acel „clonc-clonc ! Clonc- 
clonc !“.

— Așa făcea : clonc-clonc ! clonc- 
clonc ! Parc-o aud și acum. Nu mer
gea. auziți, nu 
sălta un om în 
răsfățată, voia

FIȘIER SOCIAL

Varianta optimă
mergea decît dac-o 
sus. A naibii presă, 
în

Dumitru, 
să fie 
de la 

Noi»,

GESTURI
REFLEXE

Atitudinea înaintată, în muncă și viață, 
faptele pe care le generează își au izvorul 
în structura morală a omului, în modul lui 

intim de a gîndi și acționa

„Pentru fiecare comunist, pentru fiecare 
cetățean, munca este o datorie fundamen
tală, de onoare. Fiecare trebuie să dea 
dovadă de o înaltă conștiință profesională, 
competență, spirit creator, dăruire și pa
siune în muncă; totodată, trebuie să ma
nifeste combativitate și intransigență față 
de manifestările de indisciplină, superfi
cialitate și lipsă de răspundere în muncă".

Din Codul principiilor șl normelor 
vieții și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

brațe. Acasă, mă 
așezam la masă si 
parcă îi vedeam 
pe oamenii noștri 
zgîlțiiți de ma
șină, „supărăcioa- 
să“ dac-o lăsam 
din brațe. Mă 
culcam, și-n cap 
îmi răsuna zgo
motul ei : „clonc- 
clonc 1 clonc- 
clonc!". N-am mai 
răbdat și am ce
rut documentația. 
Toată documen
tația era o foto
grafie. Uite-așa, 
cum aș fotografia 
vaza asta, parcă 
altfel n-aș ve
dea-o. Atunci am 
cerut voie să des
fac presa. Nu mai 
aveam odihnă.

Odată n-a avut 
odihnă că nu 
mergea presa cum 
trebuie. Altădată 

suflet să salveze

într-o altă ordine, cazul 
de mai jos ne-a fost rela
tat, într-o scrisoare. Așa
dar...

In . fata instanței a fost 
adus „numitul" Popa An
drei Corneliu. El s-a făcut 
vinovat de următoarele 
fante (unele pot părea ba
nale. doar două ou aparen
ta unor vinovății certe) :

La 28 august 1974. Popa 
Andrei Corneliu s-a pre
zentat. cu buletinul si cu 
carnetul de C.E.C.. la agen
ția poștală din comuna 
Voineasa si a , ridicat o 
sumă de bani. I se cuve
nea. A doua zi a mai ri
dicat o sumă de la Agenția 
C.E.C. Voineasa...

Apoi, la
1974. a comis o 
ne : a furat un cal si l-a 
vîndut. Păgubaș : Constan
tin Croitorescu. Un mili
țian l-a prins, l-a legiti
mat. iar hoțul a recunoscut 
si a semnat declarația ci
tet : Popa Andrei Corneliu.

La 11 ianuarie 1975. Popa 
Andrei Corneliu. în urma 
unei cereri, a fost angajat 
la I.J.G.C.L. Vilcea. Cu 

Cu fisă per-

14 noiembrie 
infractiu-

contract, 
sonală.

Apoi, 
1975, a

la 6 octombrie 
săvîrșit o con

travenție : a călătorit de la 
Cluj-Napoca 
cea. cu trenul. 
Prins. Popa Andrei 
neliu s<a legitimat 
semnat procesul ’ 
Citet.

A doua zi s-a prezentat 
la Consiliul popular al mu
nicipiului Rm. Vilcea. cu o 
cerere scrisă personal prin 
care a solicitat si obtinut

la Rm. Vîl- 
fără bilet.

Cor- 
t și a 
verbal.

ca și maiștrii Dan Roman și Marin 
Marin, ca mecanicul Ion Tomescu, 
ca mulți alții care au ajuns să 
fie mistuit! de ceea ce se intîmplă 
ir. jurul lor, să-i preocupe grijile ate
lierului, secției, uzinei, problemele 
generale, mai presus decît propriile 
lor probleme, cu adevărat mai presus.

Ce legătură poate să existe între 
gustul ordinii deșăvîrșite și caracteri
zarea făcută de maistrul Voinescu, 
între gestul destul de banal de a ri
dica un obiect căzut și înaltele cali
tăți morale ? Există multiple legături. 
Grija pentru bunul obștesc, pentru 
păstrarea și sporirea avuției tuturor, 
prin chibzuință, prin inventivitate, 
prin spirit de economie, grija care 
înlătură risipa și duce la îmbogățirea 
rezultatelor muncii, izvorăște din 
convingerea cea mai adî-ncă a omu
lui nou, din sentimentul lui trainic, 
solid împlintaț în fibra lui morală, că

zitate sint generate de acest bogat 
zăcămînt etic ca de la sine, nu aș
teaptă sarcini exprese, dispoziții su
perioare. Ele sint reale, manifeste, 
reflexe, probind dimensiunea reală a 
omului nou.

— Se mai consideră, ne mărturisea 
secretarul adjunct al biroului organi
zației de bază, Gheorghe Barbu, că a 
pune interesul obștesc mai presus de
cît cel personal înseamnă doar să răs
punzi conștiincios la anumite solici
tări suplimentare. Noi credem că 
această trăsătură morală înseamnă 
să n-ai odihnă pentru o preocupare a 
colectivului tău, așa cum n-ai avea o- 
dihnă pentru o preocupare din casa 
ta. înseamnă să încerci să nu-ți pre
cupețești energia și priceperea pen
tru uzină, cum nu ți-ai precupeți-o 
dacă uzina ar fi numai a ta. înseam
nă. la o adică, să te simți în mijlocul 
tovarășilor tot așa cum te simți în fa
milie.

un duplicat dună actul său 
de naștere. Voia să se în
soare cu o fată din Sălaj. 
Și chiar s-a însurat.

Pentru toate acestea a 
ajuns în fata instanței si a 
fost condamnat. Acolo însă, 
în sala de judecată, a avut 
loc un dialog care a stupe
fiat asistența :

Si nu-1 furase. Pentru că 
cel care furase cu adevă
rat calul, cel care ridicase 
de la C.E.C. banii, cel care 
se angajase la I.J.G.C.L.. 
cel care a călătorit clan
destin. care a SCO'S un du
plicat dună actul de naș
tere ca să se însoare si 
chiar s-a însurat, ..legitim" curiozitatea 

fotografia

Nu, tăcerea 
nu este de aur.,.

...fiindcă în absența spiritului civic 
prinde glas infractorul

chiar s-a si însurat... Dacă 
nu se lăcomea să fure un 
cal care să-1 ducă în fata 
adevăratului Popa Andrei 
Corneliu. oare ce-ar mai fi 
făcut ? Prin ce alt lanț de 
eură-cască ar mai fi tre
cut ?... Dragi tovarăși care 
de atitea ori 1-ati legitimat 
si n-ati avut 
să confruntat!
din buletin cu ..originalul", 
sinteți datori să nu vă tra
tați cu neglijență și plicti
seală obligațiile civice.

Gravă, de neînțeles este 
apoi tăcerea absolută â 
celui căruia i s-a furat 
„identitatea". Si banii. 
„N-am anuntat — a justi
ficat el — deoarece am ob
servat tîrziu 
lor furate !“. 
fost asa. Tot 
cheamă.

Noi vrem să nresuDUnem 
că nu el. Popa Andrei Cor
neliu, ar fi fost păgubașul, 
ci că ar fi cunoscut doar 
un alt caz, asemănător, dar 
care nu-1 privea direct. 
Chiar si atunci, dacă n-ar 
fi anuntat imediat, aiutînd 
organele de 
nia publică 
actele unui 
nu i-am fi 
dinea. Că
nici un chip, de înțeles in
diferenta fată de actele 
antisociale.

inte de pricepere a fost acea excla
mație : „Aoleu !“,

— Aoleu, mi-am zis, cînd am aflat 
de Ia maistrul Voinescu cit costă rul
menții respectivi. Mii de lei. Iar sta
ția avea patru rulmenți și toți se 
spărgeau, c-așa sînt condițiile de ex
ploatare. O grămadă de bani irosiți, 
bani de-ai noștri. Cînd auzeam că s-a 
spart un rulment, parcă mi se spăr
gea mie ceva, aici, sub frunte. M-am 
tot gindit și răsgindit și mi-am spus : 
ce-ar fi să punem în locul rulmenți
lor niște rotițe tratate...

Alții se miră 
Gapșa și prietenul lui 
Matei au întinerit 
vechi. Nu exista lună 
stagnări de patru-cinci zile, iar acum 
la doi ani după ce-au pus ei mina 
și l-au meșterit, funcționează fără în
trerupere. Se miră toți cum de putu
se proiectantul să-1 doteze cu un ax 
pe care abia il ridicau șase oameni, 
iar „Mitică" și cu „Șoni" l-au făcut 
să meargă mult mai bine cu un ax pe 
care-1 ridică, ușor, o singură persoa
nă. Inventivitate ? Desigur, dar pe 
lingă inventivitate mai sînt și drumu
rile făcute la „Tazlău".

— ...Eu trec des pe acolo, pe la 
„Tazlău". Așa se numește strada unde 
se află depozitul nostru de fier vechi. 
Mă doare inima după fiecare hirb de, 
metal ca după un lucru ce a fost al 
meu. De cite ori nu m-am dus la 
conducere să cer permisiunea de a 
incerca să mai salvez vreun 
de sub ciocanul care le’sparge

Cei mai mulți se 
făcută cu presele 
furnizorul, 
cum de-au reușit beneficiarii să pună 
presa in "Stare de perfectă funcționare. 
Ca sa nu mai*  vorbim de pelerinajul 
altor deținători de asemenea agrega
te. care vin la „Timpuri noi" să-i în
vețe Gapșa și ai lui cum să regleze

că Dumitru 
bun Alexandru 
„dezbătătorul" 

să nu se strice,

miră de
M.F. 11. 

proiectanții s-au

motor !
treaba 
Chiar 
mirat

lipsa obiecte • 
Poate că .■> 

indiferentă se

a alergat într-un
un motor de la fier vechi. Iar altădată 
a rămas zile întregi după program să 
meșterească ceva, spre exemplu ma
șina de împușcat miezuri, convins 
fiind că-i poate spori de trei ori pro
ductivitatea. Privind în urmă, mereu 
vezi cite un „altădată", molecule din 
aerul dens al unui anumit climat. Al 
cadrului moral în virtutea căruia 
existenta personală are.sens și se ra
portează continuu nu numai la exis
tența generală, a colectivului. Cu ani 
în urmă i s-au pierdut lui Dumitru 
Gapșa unele acte doveditoare de ve
chime. Nu s-a zbătut să le reconsti
tuie.

— Ce, pe mine 
cutul ? Pe mine 
itorul.

S-a ivit nevoia
I s-a oferit locuință confortabilă un
deva, în oraș, și un spațiu mai mo
dest aproape de uzină.

— Nici vorbă, aleg lîngă uzină.
A avut un necaz mare in familie. 

Ar fi putut, ar fi trebuit poate, să 
lipsească o vreme.

— M-am concentrat să fac în așa 
fel incit atunci cînd trec podul, podul 
acesta din fața întreprinderii, să uit 
de toate, să las în urmă grijile mele.

Există, trebuie să existe și o răspla
tă morală deosebită, pe măsura a- 
cestui mod înalt de a aborda viața.

— Nu simțiți nevoia unei răsplăți 
deosebite, tovarășe Gapșa ?

răsplată pentru 
mereu puternic, 
puternic. Chiar 

de unde aveți

lată-ne intrati, cu un 
timp in urmă, in 
bostana cooperativei a- 
gricole din Techirghiol
— unitate distinsă cu 
numeroase ordine și 
medalii pentru recol
tele tot mai mari do- 
bindite de la un an la 
altul. Ne-a ieșit in 
cale un om cu fața 
de culoarea piinii răs
coapte.

— Vă dau să mâncați 
un pepene pe cinste
— ne-a imbiat el. Dar 
cu o condiție : serviți 
aici să-mi „recuperez" 
semințele.

Nedumerirea noas
tră incepe să piardă 
teren cind observăm 
in jurul colibei zeci 
de cartonașe cu se
mințe puse la uscat. 
Semințe recuperate...

— Acum doi ani — 
caută omul să explice
— n-am avut sămință 
de pepeni. Ne-am 
procurat-o cu greu. Și 
costisitor : 60 de lei 
kg. O sămință... un 
bănuț. Dacă-i pe-așa. 
mi-am zis atunci, hai 
să „recuperez", pe cit e 
cu putință. Adică, bă
nuții noștri. Astfel am 
ajuns să ne asigurăm 
necesarul de semințe 
de pepeni. Ba acum 
ne și prisosește. Și 
iată-ne in situația să 
vindem noi, care n-a
veam, la alte unități. 
Să socotim : 100 kg se
mințe fac 6 000 lei. 
Bani buni, nu ?...

Din vorbă-n vorbă, 
aflăm că omul nostru 
prețuiește chibzuință 
de gospodar al averii 
obștești drept o tră
sătură morală de că
păta in satul de azi. 
Reținem incă un ar
gument : ca să nu se 
risipească terenul cu 
drumurile de acces in 
bostană, acestea au 
fost cultivate cu faso
le. Tot astfel, in la
nul de porumb irigat 
s-a cultivat a doua 
cultură de fasole. Și 
interlocutorul nostru 
socotește iar :

— Valoric, asta în
seamnă că la venitul 
brut de 10 000 lei 'la 
hectar, care se obține 
din producția de po
rumb, se mai adaugă 
600 lei din cultura de 
fasole.

Același apel la cal
cule și cind a venit 
vorba despre cea de-a 
doua cultură de po
rumb, semănată după 
recolta de orz, orz ce 
dăduse 5 000 kg la 
hectar :

— Măcar 2 000 kg 
de boabe la hectar 
dacă scoatem din cul
tura a doua, iar dacă 
nu, măcar masă verde 
pentru siloz și tot e 
ceva. Deci 2 000 kg 
boabe la ha ori atitea 
kg de masă verde, în
mulțit cu...

Cooperatorul care ne 
oferise pepenele ră

coritor in acea zi de 
toamnă, cu condiția să 
„recupereze" semin
țele, yindea in variante 
căile de scoatere a ve
niturilor. Calcula neo
bosit pentru a ajunge 
la ceea ce se cheamă 
varianta optimă de 
eficiență a muncii oa
menilor, a roadelor 
pămintului pe care 
sint stăpini. Aflind că 
omul are un fecior 
student la agronomie, 
ne-a dus gindul că 
această aplecare spre 
calcule, spre gindire 
economică, chibzuită, 
i-ar veni de la fecior.

— Ba e tpcmai in
vers, ne contrazice 
cooperatorul. Eu i-am 
dat ideea să meargă la 
agronomie, să învețe 
ceea ce nu știm noi 
acum și să se întoarcă 
înapoi să facem ceea 
ce nu putem incă. A- 
dică, să obținem acele 
soiuri, incit cea de-a 
doua cultură de po
rumb să ajungă pe 
deplin la maturitate. 
Păi, știți ce înseamnă 
să obții intr-un an 
două culturi de ce
reale de pe aceeași 
suprafață ?

Și a scos hîrtla și a 
început din nou să 
calculeze.

George 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

mă interesează tre
mă interesează vi-

să se mute cu casa.

— Cea mai mare 
mine e să mă simt

— De fapt sînteți 
voiam să vă întreb 
atitea puteri ?

— Hm ! Păi cine se vaită de lipsă 
de puteri ? Numai cei care și le dră
muiesc.

Sergiu ANDON

Premiantul a lipsit 
de la întîlnirea cu foștii 

colegi de liceu...

— Inculpatul Popa An
drei Corneliu. e adevărat 
că la data de 14 noiembrie 
1974 ai furat un cal de la 
Croitorescu Constantin cu 
care erai coleg de serviciu?

— Nu eu am furat calul, 
tovarășe președinte. De alt
fel. pe dînsul. ne Croito
rescu, nici nu-1 cunosc.

— Onorată instanță, ca
lul mi-a fost furat de nu
mitul Popa Andrei Corne
liu din Rm. Vilcea, dar... nu 
acesta e Popa Andrei Cor
neliu. ci o altă persoană.

— Tovarășe președinte, 
eu sint Popa Andrei Cor
neliu din Rm. Vilcea. Dar 
nu eu am furat calul dum
nealui...

(deși mai era însurat si 
tot legitim), era. de fapt. 
cu totul altă persoană. Era 
loan Țăran, zis Nelu. Invi
tat la o petrecere în casa 
lui Popa Andrei Corneliu. 
loan Țăran a adormit în
tr-un fotoliu. Si pentru că 
se făcuse dimineață, gaz
dele l-au lăsat să doarmă 
și au plecat la serviciu. 
Nelu s-a trezit, a scoto
cit și... După care a 
început.......o nouă viată"
sub o falsă identitate... A 
scos bani de la C.E.C.. a 
furat un cal (și a recu
noscut „cinstit"), s-a anga- 
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iat într-o întreprindere, 
călătorit clandestin și 
recunoscut „cinstit".
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a celor recent eliberați din 
penitenciare — fie ei mai 
tineri sau njai vîrstnici — 
continuă să rămină o pro
blemă de cea mai strictă 
actualitate. Cu fiecare zi
ce trece, cei ce se preocu
pă direct de traducerea în 
fapt a hotărîrilor de tran
sferare către colectivele de 
muncă a unor atribuții 
privind reintegrarea în via
ța normală a unor cetățeni 
cu abateri de la regulile 
de conviețuire socială sint 
tot mai convinși de juste
țea măsurilor adoptate, 
chiar dacă în ultima yre- 
me a fost nevoie să se in
tervină pentru a se corec
ta din mers unele inter
pretări eronate, îndeosebi 
în legătură cu așa-zisa „lă
sare în pace" a celor care 
mai încalcă legea.

Colectivul IREMOAS din 
București este unul dintre 
cele mai mari din Capita
lă, iar despre priceperea și 
hărnicia lui vorbesc atit 
drapelul și diploma de 
fruntaș pe ramură, obținu
te în anii trecuți, cit și 
succesele, cu totul notabi
le, din 1977. Este explica
bil deci, de ce — după 
cum ne spuneau tovarășii 
Dumitru Panu, inspector 
principal la serviciul per
sonal, și Valeriu Balica, 
secretar-adjunct al comite
tului U.T.C. — la IREMOAS 
au fost trimiși să se rein
tegreze într-o viață de 

'' muncă 15 foști sancționați 
cu închisoarea pentru dife
rite abateri.

— Avem rezultate bune, 
ne-au explicat dinșii. Și, 
ca argument, ni s-a arătat 
lista respectivă, frumos șa- 
pirografiată, ca să se afle 
la îndemîna tuturor celor 
ce se ocupă de această 
problemă.

Ceea ce este, după cum 
aveam să vedem trecind 
prin secții, în cea mai ma
re parte adevărat. Cu u- 
nele excepții însă, care, 

\__________________________

după opinia noastră, impun 
niște concluzii de ordin 
mai general și de care tre
buie să se țină seamă.

...Mergem, împreună cu 
tovarășul Alexandru Chir- 
că, în secția „băi", unde 
este secretar de partid și 
unde muncesc doi dintre 
cei de pe amintita listă. 
Unul dintre ei), care a fă
cut mai mulți ’ani de de
tenție pentru o faptă gra
vă, lucrează in schimbul 
de noapte, dar maistrul 
Andrei loan și șeful de e- 
chipă Ion Pleșa ne asigură 
că deocamdată „n-au pro
bleme" cu respectivul cetă
țean, care se pare că a 
tras concluziile necesare 
din fapta sa. Pe celălalt, 
A. Tănase, îl vedem mînu- 
ind cu pricepere căzile de 
baie înroșite în cuptor. 
Este intr-o foarte bună 
dispoziție și cu toții se a- 
rată foarte mulțumiți de 
el. A muncit in așa fel in
cit după liberare a ciștigat 
2 600 lei in august. 3 200 lei 
în septembrie, 2 700 lei în 
octombrie (muncă in a- 
cord). „îl propunem și la 
premiere", subliniază mais
trul, satisfacția cea mai. 
mare avind-o din faptul că 
A.T., care lucrase și înain
te de pedeapsă tot la 
IREMOAS, s-a lăsat „de 
toate prostiile" care îl îm
piedicaseră altădată să fie 
un muncitor fruntaș.

— Care erau prostiile? — 
îl întrebăm pe A.T.

— Băutura și scandalul. 
De obicei după ce luam 
banii...

Datorită acelor prostii a 
și ajuns la închisoare. Mai 
ales cind trăgea o cinzea
că (și o „trăgea" cam des !) 
devenea „nervos" și nu 
„suferea de la nimeni ni
mic", reacții care l-au dus 
de la un dialog stupid cu 
niște necunoscuți la o bă
taie de pomină intr-un 
restaurant, din care a a- 
lungat nu numai clienții, 
dar și responsabilul. Acum,

ordine si opi- 
să stăvilească 

infractor. tot 
înțeles atitu- 
nu este. sub

Mihai CARANFIL
corespondentă 

Octavian FIE-
(După o 

trimisă de 
ROIU, judecător la Judecă
toria municipiului Rîmnicu 
Vilcea).
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— Cine ar fi crezut, maestre, că un grafic ca al nostru ar putea să 
Inspire așa o mîndrețe de raport. Desen de M. CARANFIL

Cind scriu aceste 
rînduri mă gindesc la 
un om care a îm
plinit de curind cinci
zeci de ani. cu numai 
două săptămini Îna
inte de a fi eliberat 
din funcție. A primit 
ceva, cum singur spu
ne — „mai de mina a 
doua“ — și-n conti
nuare, cu năduf : 
„m-au băgat, în triaj", 
îl ști'il 38 vred două
zeci■ și cinei de-ani, a 
fost un elev și un 
student eminent. Un 
an de uzină, doi de 
cercetare, trei la mi
nister, unul la spe
cializare, la treizeci 
era adjunct, la treizeci 
și patru — director. 
Așa a ținut-o pină la 
cincizeci, cind director, 
cind director general. 
Adesea, mi se plin- 
gea : simt că mă des
calific, ca inginer. 
Ceea ce era o exage
rare : din cite învă
țase, ceva tot mai ți
nea minte, pe de altă 
parte — mai răsfoia 
cărți, reviste, cerea 
lămuriri colaboratori
lor. Dacă aș spu
ne că a fost un carie
rist — tip hotărit să 
avanseze, să se men
țină prin indiferent ce 
mijloace — aș greși. 
Activitatea lui a dat 
și satisfacții, uneori 
s-a bucurat și de apre
cieri, pe merit. însă,

de la terminarea stu
diilor (anul acela de 
muncă în uzină, mai 
ales, l-a speriat !), nu 
s-a mai gîndit la me
seria de inginer, ci 
exclusiv la funcția de 
director, săvîrșind o
ruptură pe care viața, 
exigențele muncii o
refuză. Și din func
ția asta se poate ieși
la pensie.. Așa e,
avem dovezi, și nu 
puține. Cu o preci
zare : dacă ar fi fost 
hotărit să învețe și să 
practice meseria de 
director (nu cariera), 
meserie complexă, di
ficilă, presupunînd u- 
cenicie într-un loc 
de muncă, instruire 
severă, cred că totul 
ar fi fost în ordine, 
nu ajungea în „triaj" 
cu doisprezece ani 
înainte de pensie. La 
întilnirea cu colegii 
de liceu, treizeci de 
ani de la absolvire, nu 
s-a dus, aceasta avind 
loc la cîteva zile după 
eliberarea sa din func
ție, Premiantul a lip
sit. El va lipsi de la 
multe alte întilniri. 
Are trei copii : un in
giner stagiar, doi 
studenți. Am, le zice, 
să vă dau un singur 
sfat : „Feriți-vă de 
funcții cit puteți ! . Să 
nu aflu cumva..." De 
ce nu ? Doar avem 
nevoie de directori. 
Poate că cei trei co

pii, eminenți la învă
țătură, se vor dovedi 
cei mai potriviți pen
tru a condftce diverse 
sectoare de activitate. 
Ce-ar fi rău în asta ? 
Cu condiția să facă 
meserie, să învețe 
știința conducerii (și 
nu a menținerii in 
funcție), să fie cei 
mai potriviți și mai 
necesari in munca de 
răspundere incredin- 
țață. încă, încă se mai 
spune despre un onl 
care a ajuns directot 
că este un om care 
„s-a aranjat". Afir
mația a fost și încă 
mai este valabilă în 
unele cazuri ; sint și 
unii care „s-au aran
jat" ! Dar eu cunosc, 
și nu puțini, oameni 
care fac meseria de 
conducător de între
prindere, care s-au 
„aranjat" cu nu
meroase și dificile 
probleme, cu răspun
deri pentru mii de 
oameni, cu mai multă 
muncă in plus față 
de programul de di
nainte, cu telefoane și 
chemări în miez de 
noapte, cu infrîngeri 
și succese, mereu în 
mijlocul celor pe 
care-i conduc, atenți 
la sugestiile acestora, 
mergînd înainte cu 
toți meseriașii...

Nicolae ȚIC
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vorbește despre acest tre
cut al lui cu umorul cu 
care, uneori, un deștept 
vorbește despre un prost 
(n-o să se supere, sînt si
gur, că-i spun așa, întru- 
cit toate acestea au fost..., 
fiind hotărit să nu mai pu
nă băutură în gură „decît 
rațional" și „acasă"). Mod 
de gindire la care a ajuns

cu „prostiile" care i-au 
adus acolo unde ajunsese
ră (între care antialcoolis- 
mul nu ocupă un loc mi
nor !). Iar pentru aceasta 
este nevoie de o acțiune 
organizată, bine dirijată. 
Nu pentru a-i răpi omului 
libertatea, ci pentru a-1 a- 
juta să se comporte ca 
om, să nu ajungă acasă

de la U.T.C. și chiar de la 
serviciul „personal" nu știa 
despre un asemenea caz. 
Aflăm că tînărul, redeve
nit hoț, fusese introdus in 
mod — ca să zicem așa — 
clandestin, drept băiat 
„cinstit" in întreprindere, 
din respect pentru tatăl 
său, muncitor fruntaș la 
IREMOAS. „Ascuns" ast-

țini la număr, care alear
gă asemeni unui fel de a- 
tomi rătăcitori, de la în
treprindere la întreprinde
re, de la secție la secție, 
pe traiectorii cit mai ob
scure, fie din rușine pen
tru ceea ce au pățit, fie 
din dorința de a mai tra
ge pe cite cineva pe sfoa
ră.

vă“. întrucît n-a verifi
cat nimeni dacă acest 
lucru e adevărat sau nu, 
apelăm la tovarășii de 
muncă și aflăm că, de fapt, 
ea lipsește de exact o lu
nă, fiindcă s-a căsătorit.

— Comitetul U.T.C. de 
ce n-a fost informat ?

— Nu știam, a venit răs
punsul.

E blondă sau brunetă 
fata de care întrebați?

• Cîteva exemple bune și foarte bune care arată puterea educativă 
a unui colectiv și cîteva fapte semnificative care probează modul 
cum poate birocrația debilita procesul de reeducare a unor tineri

atît prin proprie voință, 
dar și ca urmare a concen
trării unor forțe în jurul 
său, campionii luptei cu 
metehnele lui A.T. fiind în 
primul rînd soția (munci
toare și ea la IREMOAS) 
și tovarășii de muncă, ho- 
tărîți să-1 împiedice a lua 
din nou drumul cîrciumilor 
și refuzînd categoric să se 
lase antrenați alături de el 
în escapade „vesele" și 
ciocniri cu „noroace" păgu
boase.

Bătălia pentru îndeplini
rea sarcinilor privind ree
ducarea unor asemenea ce
tățeni nu presupune deci 
doar încadrarea lor într-o 
muncă, asigurarea unui loc 
în care să-și cîștige pîinea. 
Este vorba de mult mai 
mult — de o luptă cu a- 
pucăturile, cu slăbiciunile,

„în patru labe" și „pus pe 
harță", c..m zicea' cineva.

Și, cazuri ca al lui — 
în care s-au obținut în- 
tr-adevăr progrese impor
tante în cele șapte luni de 
la apariția decretului — 
sint, intr-adevăr, multe, 
proporțional, la IREMOAS.

Ciudat însă, iată că tot 
de la secretarul organiza
ției de partid de la „băi" 
aflu despre o nereușită, cu 
un băiat de 19 ani, Matei 
Gheorghe, care a fost luat 
din nou acolo de unde ve
nise, pentru participarea la 
un nou furt.

— Matei Gheorghe ? Ne
reușită ?

îl căutăm însă degeaba 
pe lista primită la începu
tul vizitei. Nimeni de la 
comitetul de partid pe în
treprindere, de la sindicat,

fel, M.G. n-a putut fi luat 
în supraveghere așa cum 
trebuie, n-a putut fi în
drumat și... pe tăcute a ve
nit, pe tăcute a „zburat".

Caz întîmplător ? Se pare 
că nu, devreme ce la sec
ția timplărie metalică un 
alt tînăr, Petre M. Ion, Ie
șit și el de unde au ieșit 
alții, dar despre care nu 
știa nici. serviciul personal, 
căuta, la rîndul său, un... 
transfer. De unde ? Dintr-o 
altă secție a IREMOAS.

Un fapt este sigur, din 
cîte ne-am dat seama, și e 
demn de avut în vedere : 
în paralel cu Cei mai mulți 
dintre cei ce au benefici
at de clemența legii, și 
care au abordat deschis și 
hotărit ei înșiși reintegra
rea lor în muncă, în viață, 
sînt și unii, nu tocmai pu-

lată și un alt caz pe de
plin edificator pentru ceea 
ce înseamnă nevoia de bună 
informare.

La comitetul U.T.C. pe 
întreprindere se știa că tî- 
năra M.D. (18 ani. cu o 
condamnare de 2 luni), deși 
„a mai pus unele proble
me" s-a încadrat, a fost 
trimisă la un curs de ca
lificare ca sudoriță și „to
tul merge bine". La biroul 
personal din cadrul secției 
timplărie metalică (4 func
ționari !), nimeni nu știa 
însă nimic despre ea, după 
șapte luni de angajare, în
tre tovarășii secției purtin- 
du-se un ciudat dialog 
dacă M.D. este „aia blon
dă" sau „aia brunetă". 
Depistată, pină la urmă, 
aflăm că „lipsește de o 
săptămînă, fiind bolna-

Solicităm fișa de prezen
ță. E corect : lipsește de o 
lună. Dar chiar și în luna 
anterioară, unele zile sint 
marcate cu 4 ore lucrate, 
6 ore', 4 ore etc. Fișa a tre
cut la timp prin mina to
varășei Elena Dinu, înves
tită cu responsabilități pe 
linie de personal la aceas
tă secție. Totuși, iată, cită 
lipsă de răsoundere 1 în- 
timplarea face ca cineva 
s-o zărească pe fata in 
cauză prin curtea între
prinderii. E chemată la 
persona». De ce lipsește ?

— Nu-mi mai permite 
soțul să muncesc. Fiindcă 
e o muncă grea aici.

— Căsătorită legal ? —
întrebăm.

— Nu.
— Ce virstă are soțul
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dumneavoastră ? — între
băm.

— Păi are 18 ani...
— Cu ce ocazie pe la în

treprindere ?
— Am venit să-mi iau 

transferul. Mă angajez tot 
la IREMOAS, la turnătorie.

— Păi spuneai că e 
munca grea aici, la noi, ii 
sare țandăra cuiva, și vrei 
să te duci la turnătorie ?

...Un soi ciudat de incon
știență dovedesc, intr-ade
văr, unii dintre acești ti
neri. De fapt, M.D. nu vor
bise in mod explicit cu ni
meni despre o angajare la 
turnătoria IREMOAS., După 
cum habar n-avea că după 
o lună de chiul de la mun
că legile nu-ți mai dau 
dreptul la transfer. Pier
duse și cursul de califica
re, iar în privința ideii 
despre familie în capul ei 
este o totală neclaritate, 
care o duce, din păcate, din 
nou, la încălcarea legii. In 
plus, în ziua de 24 noiem
brie nu mai avea nici un 
act, nici buletin, nici cer
tificat de naștere, nici le
gitimație de serviciu. Le 
pierduse...

Asistînd la desconspira- 
rea acestei stări de totală 
vraiște în ceea ce privește 
viața personală a unei a- 
semenea tinere, atit secre
tarul U.T.C. din secție, cit 
și, ulterior, cel al comite
tului pe întreprindere, vor 
fi tras, credem, învățămin
tele necesare și vor fi a- 
juns la concluzia de ce, în 
munca de reeducare, cu
noașterea îndeaproape a 
activității fiecărui om, zi 
de zi, este de o importanță 
maximă.

Fiindcă, iată ce surprize 
ne-a mai rezervat investi
garea în continuare a ca
zului. Căutîndu-i acasă pe 
părinții lui M.D., mama ne 
informează că nici vorbă 
despre vreo căsătorie, nici 
măcar nelegală a fiicei lor 
mijlocii (cea în cauză), lă-

sindu-ne clar să înțelegem 
că obiceiul de a minți „cu 
gura mare" face parte din 
metehnele morale ale a- 
cestei tinere, care altfel 
vorbește cu multă seriozi
tate, pe un ton care pare 
chiar matur, profund.

Atenție deci, tovarăși de 
la IREMOAS. fiindcă în 
coordonatele acțiunii voas
tre pedagogice intră un 
element foarte important 
care trebuia neapărat cu
noscut 
îndruma

Apoi : 
cui, nici 
nu s-au 
7 luni de după 
în nici un fel de sjtuația 
fiicei lor.

Nu trebuie luată legă
tura — întrebăm noi — și 
cu colegii de muncă ai ta
tălui ? Cine, dacă nu tatăl 
și mama (primii 1) trebuiau 
să știe ce face fiica lor, 
dacă sd duce la lucru sau 
nu, cum se comportă, mai 
ales după o condamnare ? 
Și nu poate colectivul in 
care lucrează tatăl să-1 
tragă public la răspundere 
pentru purtarea lui de 
acasă, pentru indiferența 
față de propriii copii ?

...Ceea ce ne arată aceste 
constatări, in paralel cu 
bucuria că măsurile 
bune roade, este că pro
blema reeducării nu 
buie privită în mod 
plist. Că acolo, in colecti
vele de muncă, trebuie me
ditat cu mult mai multă 
seriozitate și mult mai res
ponsabil, cunoscind îndea
proape fiecare om. fiecare 
caz, pentru a putea acționa 
cu perseverență, la 
în vederea lichidării 
rei posibilități ca 
condamnați să se 
din nou de „prostiile" des
pre care vorbea unul din
tre ei și să redevină in
fractori.

pentru a o putea 
corespunzător.
spre surpriza ori- 
tatăl, nici mama 
interesat in cele 

liberare

dau

tre- 
sim-

obiect, 
orică- 
foștii 

apuce

Eugen FLORESCU
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DIRECTIVELE 
CONGRESULUI 
AL XI-LEA: PROIECTELE DE IERI-REALITĂȚILE DE AZI

/ Dezvoltarea rapida a 
bazei tehnico -materiale
„Obiectivul fundamental al cincinalului 197G-1980 va fi con

tinuarea dezvoltării rapide a bazei tehnico-materiale a econo
miei naționale, a întregii societăți. în acest scop se vor ur
mări creșterea în ritm înalt a forțelor de producție, precum 
și amplasarea lor rațională pe întregul teritoriu al țării. Va fi 
continuată cu fermitate politica de industrializare socialistă pe 
baza cuceririlor științei și tehnicii contemporane. O atenție 
deosebita va fi acordată dezvoltării armonioase, echilibrate a 
tuturor ramurilor și sectoarelor economiei".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al partidului)

Dezvoltarea accelerata și modernizarea economiei naționale se bazeazâ In actualul cincinal, in măsură sporită, pe înnoirea produselor. în imagini: Produse 
noi de înaltâ tehnicitate create în anii actualului cincinal — calculatorul „Independența" și tractorul forestier TAF-652

1

RM accelerate, 
superioare prevederilor inițiale

Orientările stabilite de Congresul al XI-lea spre creșterea ac
centuată a forțelor de producție pe baza industrializării au rodit, 
în primii doi ani ai actualului cincinal, in remarcabilele rezul
tate obținute în creșterea producției industriale și agricole.

Investițiile - forța propulsoare a progresului

• Producția industrială a cres
cut în anii 1976—1977 într-un ritm 
mediu anual de 11,6 LA SUTA 
— față de 10,2—11,2 la sută 
cit se prevăzuse inițial, realizin- 
du-se, peste plan, produse în va
loare de peste 38 miliarde lei.

• In RAMURILE DE VÎRF ALE 
PROGRESULUI TEHNIC, decisive 
pentru dezvoltarea rapidă și moder
nizarea bazei tehnico-materiale a e- 
conomiei, RITMURILE DE CREȘTE
RE AU ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 1976 
VALORI SUPERIOARE MEDIEI PE 
ANSAMBLUL INDUSTRIEI : 11,6 LA 
SUTĂ în metalurgia feroasă, 12,2 
LA SUTA în industria construcțiilor 
de mașini și prelucrării metalelor, 
16,1 LA SUTA în industria chimică. 
Aceeași tendință se manifestă șl 
în acest an.

• Pe baza resurselor nou apă
rute ca Urmare a succeselor obți
nute în primii doi ani ai cincina
lului, a amplei acțiuni desfășurate 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru reducerea chel
tuielilor materiale și investițiilor, a 
fost elaborat „PROGRAMUL SUPLI
MENTAR DE DEZVOLTARE A ECO
NOMIEI NAȚIONALE ÎN CINCINA
LUL 1976—1980", care prevede rea

lizarea unei producții industriale 
suplimentare de 130,3 miliarde lei.

• S-a accentuat procesul de 
dezvoltare și modernizare a BAZEI 
TEHNICO-MATERIALE A AGRICUL
TURII, de introducere a noilor teh
nologii în producția vegetală și ani
mală ; numai în anul 1976 unitățile 
agricole au fost dotate cu 11 890 
tractoare și 5 574 combine autopro
pulsate, ceea ce a determinat redu 
cerea suprafeței arabile ce revine 
pe un tractor fizic de la 81 ha la 
76 ha ; unitățile agricole au primit 
1 144 mii tone ingrășăminte chi
mice substanță activă — cu peste 
200 mii tone mai mult ca în anul 
1975; s-a dat în exploatare o su
prafață amenajată pentru irigații 
de 236 mii ha; s-au executat lu
crări de desecări pe o suprafață 
de 170 mii ha și de .combatere a 
erăziunii solului pe o suprafață de 
123 mii ha.

• în anii 1976—1977 s-au reali
zat CELE MAI MARI PRODUCȚII DE 
CEREALE din istoria țării: în 1976 
circa 20 milioane tone, iar în acest 
an, în pofida condițiilor climatice 
nefavorabile, 18 milioane tone.

Urmând cu neabătută consecvență politica de repartizare a 
unei părți însemnate din venitul național — 33—34 la sută — 
pentru fondul național de dezvoltare economico-socială, partidul 
a asigurat creșterea considerabilă a fondurilor de investiții.

• în actualul cincinal, progra
mul de investiții totalizează peste 
1 000 miliarde lei, adică aproape 
tot atît cît s-a investit în trei cinci
nale anterioare, față de 920—960 
miliarde cît se prevăzuse prin Di
rectivele Congresului al XI-lea.

• Peste 80 la sută din fondu
rile de investiții sînt destinate ra
murilor producției materiale; nu
mai INDUSTRIEI îl ESTE DESTINAT 
APROAPE 60 LA SUTA DIN TOTA
LUL FONDURILOR DE INVESTIȚII.

10 miliarde lei-nivel depâsit de pe acum 
de numeroase noi iadele

Directivele Congresului al Xl-lea au stabilit ca prin înfăptui
rea politicii de repartizare rațională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, la sfirșitul actualului cincinal, fiecare 
județ să realizeze o producție industrială de cel puțin 10 mi
liarde lei.

• Ramurile de bază ale indus
triei, definitorii pentru profilul 
unei economii moderne — energe
tica, metalurgia, industria con
strucțiilor de mașini și chimia — 
vor primi împreună în acest cinci
nal CIRCA 70 LA SUTĂ din tota
lul investițiilor industriale.

• în primii doi ani ai actualului 
cincinal au fost puse în funcțiune 
peste 800 de capacități producti
ve ; pe ansamblul cincinalului este 
prevăzută construirea a 2 700 de 
unități productive mai importante.

depășiseră acest nivel minim; 
alte 4 județe — A!ba, Ilfov, 
Maramureș, Satu Mare — se aflau 
în apropierea acestei limite, ceea 
ce oferă garanția că o vor depăși 

între care se disting, ca obiective 
de primă mărime, Combinatul side
rurgic Călărași, combinatele chi
mice de la Midia-Năvodari, Bacău, 
Giurgiu, Teieajen, Timișoara, între
prinderile de utilai greu din lași, 
Craiova, Cluj-Napoca, Combinatul 
de lianți și azbociment Tașca, în
treprinderea de materiale de con
strucții Mintia—Deva.

• Mari fonduri de investiții sînt 
destinate pentru construirea de o- 
biective Social-culturale. Numai în 
acest an s-a prevăzut, de exem
plu, construirea a 210 000 locuințe și 
inceperea construcției unor spitale 
moderne la Craiova, Mediaș, Găești, 
Borșa, Oradea, Băile Felix, Ocna 
Mureș, Codlea, Victoria etc.

în Cursul anului curent; celor 4 ju
dețe cu producție industrială de 
peste 25 miliarde lei li s-a adăugat 
în anul 1976 incă unul — Argeș — 
iar anul acesta li se vor adăuga 
alte 5 județe — Cluj, Hunedoara, 
Mureș, Sibiu, Timiș.

• 120 de centre comunale sînt 
pe cale să se transforme de pe 
acum în orașe agroindustriale.

Modernizarea si eficienta
in sîrinsă interdepeodentâ

Unul din obiectivele esențiale stabilite de Congresul al XI-lea 
privește intensificarea procesului de modernizare a forțelor de 
producție, pe baza cuceririlor revoluției tehnico-științifice, creș
terea rapidă a eficienței economice.

• O expresie grăitoare a con
secvenței cu care este urmărit 
acest obiectiv o constituie proce
sul de înnoire a produselor: nu
mai în cursul anului 1976 au fost 
introduse in fabricație 1 752 tipuri 
de mașini, utilaje, aparate și insta
lații și 843 materiale și bunuri de 
consum. Valoarea produselor noi și 
reproiectate introduse pentru prima 
dată în fabricație a reprezentat 
15,5 la sută din producția marfă 
realizată in ramurile prelucrătoare 
ale industriei republicane, față de 
11 la sută planificat.

confirmă 
revoluției 
faptul că

• Cincinalul actual își 
numele de „cincinal at 
tehnico-științifice" și prin 
pentru perfecționarea bazei mate
riale a activității de cercetare se

' otbcă fbhdufi^aproape dtlbîe*față  
de cincinalul trecut și de circa

• La sfîrșitul primului an din 
actualul cincinal, 2 județe — Bu
zău, Suce'ava — din cele 19 
care înregistrau o producție in
dustrială sub 10 miliarde lei

6 ori mai...mari decît în perioada .^economiei poastr.e se reflectă deo.- 
potrivă în evoluția structurii co
merțului exterior: în 1976 volumul 
mărfurilor cu grad ridicat de pre
lucrare — mașini, utilaje, mijloace 
de transport, mărfuri industriale de 
larg consum — a reprezentat 42,1 
la sută față de 41,4 la sută în 1975, 
în condițiile în care volumul total 
al exporturilor a sporit cu 14,9 
sută.

1966—1970.

• Productivitatea muncii in In
dustrie — Indicator sintetic al efi
cienței economice — a sporit anul 
trecut cu 8,8 la sută, față de 8,6 
cît fusese planificat. Ca urmare a 
mobilizării mai intense a rezerve
lor interne se prevede majorarea 

suplimentară a productivității mun
cii în acest an cu 2—3 procente 
în industrie, adică de la 9,2 la 
sută, cît prevede planul, la 11—12 
la sută, și cu 4—5 procente în ac
tivitatea de construcții-montaj — 
de la 11,8 la sută, la 16—17 la 
sută.

• Devansarea ritmului de creș
tere a produsului social (10 la 
sută) de către cel al venitului na
țional (10,5 la sută) încă din pri
mul an al actualului cincinal — 
atestă afirmarea puternică a fac
torilor calitativi ai creșterii econo
mice. Acest proces pozitiv se va 
accentua și mai mult începînd din 
acest an, cînd s-au inițiat măsuri 
suplimentare de reducere a chel
tuielilor materiale de producție.„•t.r» »f.u

.. . . ■ , • . i ■.. <
• Procesul de modernizare a

la

r (Urmare din pag. I) 
chip in cămășuială de cir- 
nat. Și cu asta n-am ter
minat, iubitule, căci tra- 
versind Suceava le duc la 
Șcheia, la loc bun, unde 
Îndată le frăgezesc prin 
saramuri zgilțîite în mala- 
xoare, și, pe urmă, liniș- 
tindu-se și piperîndu-se in 
fel și chip, le îndes în vreo 
70 de tone de cutii de con
serve (deși eu m-am pre
gătit la început numai pen
tru 20, cît scrie pe fabri
că), după ce le-am tocat pe 
unele și le-am potricălit și 
fiert, mai puțin sau mai 
tare, fără să le stric bu- 
neața.

— Da încăput mai ești ! 
am zis eu, cu ochii mari.

— Și aici sînt cam al 
treilea din țară la meșteșug, 
dar lasă că am să mă salt 
mai sus, cînd oi face un 
abator nou peste drum de 
Conservărie și-oi trece car
nea de-a dreptul printr-un 
tunel in malaxoarele mele, 
după tranșare. De ce să 
mai car de pomană, la dis
tanță, să mai pierd tim
pul ?

— Dar n-ai loc destul 
dacă vrei să mărești Con- 
servăria, m-am încume
tat eu.

— Ehe, dacă vrei să mă
rești, găsești oricînd. Eu și 
pină acum am mai mutat 
unele de colo-colo, ba 
le-am scos și în curte, ca 
să folosesc fiecare bucăți
că de loc, s-o pun la mun
că și la ciștigat bani. Căci 
nu mai sînt noianuri de 
pămint fără liman, cum 
erau, familia mi se înmul
țește mereu, aci la Sucea
va m-am suit la de trei ori 
ci ți eram acu douăzeci de 
ani, iar in toată curtea 
care o am stau, muncesc, 
mănîncă, nemoșagurile și 
cimotiile mele ce trec de 
630 de mii de suflete. E 
adevărat că și curtea e 
mare, a doua din țară, dar 
locurile trebuie chibzuite 
cu grijă. Totul trebuie 
chibzuit. 

Desfăceam tocmai un 
cartof să-l tăvălesc in unt, 
cînd prietenul meu adău
gă : — Pe vremea lui Ște
fan măritul, cînd aici erau 
pustietăți mari, nici nu se 
știa de leguma ce-o mă- 
nînci tu acum. Iar astăzi 
eu sînt cel mai înaintat 
producător de cartofi din 
țară, cu cei aproape 22 de 
mii- la hectar pe care i-am 
dat an-țărț. Pot să spun că 
din trei eartofi care se mă-

ra comună cam 225 de mii, 
ce mai vrei ?

M-a cam enervat aerul 
lui sigur-de-sine și atunci 
am umblat să-i găsesc și 
eu un nod în papură :

— Da, dar pe vremea lui 
Ștefan erau cai din belșug 
și tu n-ai aproape nici 
unul !

— Decît vreo 25 de mii, 
a zis sec prietenul meu. Iar 
dacă îmi vei spune că pe 
vremea altuia curgea lapte 
și miere, îți voi răspunde 
că aveam pină anul trecut 
vreo 18 mii de familii de 
albine, la care li s-au mai 
adaos in acest an 6 000 ; cît 
privește laptele, a fost un 
răstimp cînd nu mai știam 
cum să-1 transport, de mult 
ce se adunase. Pot să-ți 
spun și cîți iepuri de casă 
am...

— Lasă-mă, m-ai plicti
sit, am zis eu atunci, să 
mai schimbăm vorba. Ești 
un gospodar bun, dar nu 
e cazul să ne gîndim tot 
timpul la mincare.

De fapt nu e vorba nu
mai de mincare, a zis, 
mustăcind, prietenul 
meu, cit de faptul că 

toate posibilitățile acestui 
tărim se cuvin a fi fo
losite, duse la capăt. E 
un soi de șirag pe care 
îl legi. Cînd ai pășuni 
și oameni gospodari care 
știu crește vite, nu te 
oprești nici la carne, nici 
la lapte, ci mergi, mer- 
gi înainte pînă la pro
dusul ultim și la venitul 
maxim. Cînd ai, cum am 
eu, păduri nesfirșite și oa
meni destoinici, nu te o- 
prești la scinduri sau la- 
lemn de foc. ci faci prelu
crări superioare și mobilă 
ca la Suceava, Rădăuți, 
Cimpulung, ori celuloză și 
hirtie, ca tot la Suceava, 
iar din așchii și rumeguș 
faci plăci aglomerate ca la 
Fălticeni, așteptind să faci, 
tot acolo, și mobilă din 
P.A.L., ca să nu se piardă 
nimic. Cînd ai cînepă și in 
le topești la Verești și 
Cornul Luncii, și apoi le 
torci și țeși la Fălticeni, iar 
pe urmă le tricotezi la Su
ceava, împreună cu firele 
sintetice toarse la Cîmpu- 
lung și Gura Humorului, 
în locul cămeșoaiei ce o 
purtam înainte am acuma 
imbrăcăminți șl albituri 
destule, și rîvnesc în cu- 
rind să mă înfășor și-n 
mătase. Despre asta e vor
ba, prietene. Dar hai să 
mai cinstim un chiup de 
bere ! Care îți place mai 
mult : a de la Suceava, ori 
cea de la Solea ?

— Să trăiești, prietene, 
am închinat eu, sînt faine 
amindouă, să-ți meargă 
toate în plin !

— Asta e bine ca urare, 
dar prea ar fi frumos să 
fie așa. Am și greutăți 
destule, neajunsuri... Crezi 
bunăoară că eu sint mulțu
mit cu 300 de mii de oi pe 
plaiurile mele ?

— Păi nu 'stai chiar așa 
rău.

— Nu stau. Dar s-ar pu
tea și mai bine. însă prin 
arături, pășunile s-au mai 
împuținat. Cele din pădu
re sînt cu primejdie, fiind
că- oaia iți roade puieții. 
Prin ridicare socială, ideea 
de „cioban" a devenit cam 
nepopulară. Și apoi oaia nu 
mai e atît de rentabilă cît 
e vaca, decît în anumite, 
rare, condiții. Omul meu 
care e îngăduit să crească 
trei-patru vaci, la contract, 
e descurajat să aibă peste 
10—15 oi, adică exact cînd 
începe să cunoască ceva de 
pe urma lor. Și cum are 
teren ' puțin, preferă ani
malul mai rentabil, e fi
resc.

— De ce nu faci crescă
torii mari de oi, cum faci 
de porci ?

— Sint foarte pretențioa
se, și le merge greu meca
nizarea. Lasă că și porcii 
trebuie hrăniți foarte bine 
și dacă într-un an e mai 
necopt porumbul, -.se simte 
imediat la mii de capete și 
mai ales se simte pe în
treg șiragul pe care mi 
l-am clădit, și unde fiecare 
poticnire se revarsă in alta. 
Dar văd că te-a prins som
nul cu poveștile noastre...

Intr-adevăr, începusem 
să mijesc ochii și în- 
tr-o dulce aromeală 
vedeam cum merg toate 

aceste lucruri înlănțuite, 
îngemănate, cu transpor
turi cît mai economicoa
se, cu spații cît mai re
duse, cu oameni cit mai 
puțini. Se învățase ceva 
în ultimii ani, plănui- 
rile lui păreau destul de 
fericite, iar realizările erau 
cam peste plănuiri, rar de
desubt.

Văzînd că picotesc, prie
tenul meu mă întrebă bla
jin :

— Unde vrei să te culei ? 
Am mai multe cămări de 
oaspeți. Numai în Suceava 
am șase, dar și in celelal
te orășele ; — și chiar pe 
afară, pe lingă pădure, cum 
e Ia Ilișești sau la Drăgu- 
șeni, numai dacă nu vț-ei 
să odihnești pe virful Ra- 
răului. La Solea vrei ? La 
Runc ? La Deia ? La Adin- 

cata ? Șoselele să știi că-s 
bune toate.

— Ba, am zis, aș vrea la 
Fălticeni, tot îl am in min
te de acum mai bine de 
douăzeci de ani, de cind 
scirțiam hirtie pe acolo și 
mă înverșunam să păzesc 
drepturile lemnului din pă
dure.

Mersesem atunci, prin 
1954, la loc puțin 
cunoscut și, cum otel 
nu era nicicum, tră-

sesem la Madam Ida care 
ținea gazdă, într-o ca
meră cu un pat dublu cu 
polog, și vreo trei divane 
îngrămădite, toate ocupate 
de o pestriță lume de func
ționari, tehnicieni, delegați. 
Mă năboisem în somn lîngă 
un proaspăt inginer-absol- 

la prietead sucevean
vent, cînd alți musafiri, mai 
minusculi, își începură ve
seli lucrarea pe pieile noas
tre. O vreme am stat, bucu
ros de schimbare, la Coa
na Agripina, în Pietrari, cu 
dușameâ de lut și fără sobă, 
pînă m-a gonit iarna intr-o 
altă uliță pricăjită, cu 
două cămăruțe lutoase, pe
reți hîiți și bagdadie scofil- 
cită în cîțiva stîlpișori bi
cisnici. Nu eram mult mai 
rău ca alții, căci la Fălticeni 
șandramalele din scindură 
și paiantă, abia-drănițuite, 
cu curți mucede și privați 
vermicole, se găseau cu du
iumul, ba chiar închipuiau 
uliți întregi, ca într-un 
coșmar al unei mizerii sub- 
medievale. Dar era și un 
romantism de grădini tihni
te adăpostind sub horbota 
de verdeață case de piatră, 
nu urîte, dar ponosite îna
inte de vreme, de-o bătrî- 
nețe știrbă și cu ciucuri, 
ascunsă în strai vegetal. Și 
mai ales era o mare liniș
te, întinsă de la un cap la 
altul, și întreruptă doar pe 
o scurtă postață de centru, 
unde în colț sfirîiau cîrnă- 
ciori cu osinză, și se pro
bozeau, cu dulce grai chiar 
la arțag, răzbiții de basa
mac și horoșpincă, înghiol- 
dînd jupinesele legate cu 
tulpan ori codanele rumâ- 
neț în timp ce Bidirel tră
gea cu înfocare din arcuș.

Acum, mîncate de buldo
zere. șandramalele se îm
puținaseră, și pe clisa pă- 
mîntului excavat se așter- 
neau temeinic pătule de 

balastru, groape uneori de 
mai bine de trei metri, 
pentru fundațiile viitoare. 
Pe muchea dealului se ivi
se un mic și nou orășel de 
prefabricate, și o lumină 
intensă de neon străpungea 
dinspre) vitrinele noului 
complex comercial, tulbu- 
rînd noaptea. Crișmuța din 
colț se mutase cine știe 
unde, ca și a lui jupin 
Hoișie, ca și Țana, vajnici 
crîșmari cu țoiul, peștele 
sărat, covrigul și vorba 
dulce — iar în locul ei 
stătea un magazin sobru, 
așteptind demolarea. Se fă
cuseră două restaurante de
loc urîte, unul chiar lingă 
noul hotel, replică moder
nă, de o mie de ori prefe
rabilă, în sufletul meu, pi
lotelor lui Madam Ida.

Smîrcul în care mă îm- 
băiam și mă toloceam sin
gur în pustietate se făcuse 
bazin olimpic, și parc de 
agrement cu cabană, de 
unde topeai într-o privire 
nostalgică unduioasele cli
ne ale dealului. Iar ulița 
de rezistență numită cindva 
„Doi Grăniceri" se spărgea 
acum văzînd cu ochii, ca să 
lase loc, printre blocuri, 
încă nevăzute, autostrăzii 
internaționale de miine. 
Era ceasul cînd, în fine, 
după o lungă somnolentă 
bucolică, Fălticeniul explo
dase, cum explodează o 
plantă cind încep să prese
ze noile petale, vestindu-i 
coloritul.

Desigur, era aici de prin 
1957 o mică inimă indus
trială, o filatură, dar ea nu 
putuse să scoale, singură, 
orașul din lunga lui som
nie. Acum, îngemănată cu 
o fabrică de plexiglas (la 
care tocmai se lucrează), cu 
una de sticlărie-menaj (la 
care se lucrează), cu una 
de amidon-dextinâ-glucoză 
(la care se lucrează), cu 
una de plăci aglomerate 
(în funcțiune) și cu incă 
una de mobile din PAI., 
această filatură, ea însăși 
în curs de dublare, va pune 
Fălticeniul. in sfirșit, în 
rangul activităților (și deci 
utilităților) moderne, va da 
blîndului său duh romantic 
un aprig dublet idealist, și 
în locul mititelului său co-- 
merț de tejghetari va face 
unul mare, de producător.

Aveam și aici un prieten, 

l-am căutat în seara aceea 
pe multe străzi, de cîteva 
ori mi s-a părut că-1 ză
resc, alteori l-am pierdut 
din vedere. El se numește 
tinerețea mea și, dacă nu 
e cu mine, e greu de gă
sit aiurea, oricit orașul ar 
rămine același sau s-ar 
modifica. Dar Fălticeniul 
nu-mi aparține mie, decît 
o fărîmă. El este al copilă
riei lui Creangă și tinereții 
lui Sadoveanu, al marii li
nii de oameni de teatru 
Matei. Millo-Jules Cazâban- 
Birlic, al familiei de căr
turari Eugen Lovinescu si 
nepotul său Horia, al unor 
vrednici literatori, folclo
riști, dascăli. Pare de mi
rare că acest tîrg adormit 
a fost atît de treaz în cul
tură și artă, ineît l-ar pu

tea invidia chiar orașul mo
dern de miine. Pare de 
mirare și admirare că a- 
cești oameni sînt pomeniți 
într-un muzeu special. Și. 
mai ales, că cea mai im
portantă colecție de sculp
tură legată de un autor (la 
fel cu cea a lui I. Jalea la 
Constanța) a fost dăruită 
micului său orășel natal de 
Ion Irimescu, ca să-1 facă 
mai mare. Și l-a făcut. 
Arta are acest privilegiu. 
De aceea m-am întors la 
prietenul meu sucevean ca 
să-i cercetez pornirile ar
tistice, răsadul de inteli
gență și de suflet.

Dacă vrei să știi cum 
stăm cu luminarea oa
menilor, mi-a zis el, 
vei afla că din copiii mei, 

mai mari sau mai mici, merg 
la școală peste 130 de mii, 
deci . cam un suflet din 
cinci, iar vreo cinci sute 
sint la școli înalte.

— Iar mă iei cu cifre
le ?, m-am rățoit eu. Eu 
altceva vreau să știu, nu de 
cifre 1

— Cifrele dau măsura 
întinderii acestei acțiuni, 
fără de care n-ar fi de în
țeles nici una din celelalte. 
Să așezi oameni potriviți, 
pricepuți, peste tot, nu e 
chiar o glumă. Ii trimiți să 
învețe prin alte părți, faci 
și tu școli, ii pui să se în
vețe unii pe alții. Oricît ar 
crede fitecine că această 
cultură e o stare a omului, 
ea nu se poate rupe de o 

stare a oamenilor, adică 
pină la urmă de număr. 
Dar am să-ți dau și alte 
răspunsuri, mai aproape de 
ce vrei.

Biciuirea minții este și 
aici, la mine, ca și la alții, 
cheia marilor propășiri. 
Am, de-o pildă, întreprin
derea asta de utilaje și 
piese de schimb pentru fa
bricile de celuloză și hirtie. 
care stă mai mult pe năs
cociri de meșteșuguri și pe 
iscodiri de chițibușuri. Ea 
umblă să înlesnească tot ce 
se obține mai greu și să 
înlocuiască ce e lovit de 
opreliști/ Am mai puțin 
gaz ? Ea face un injector 
pe bază de ultrasunete, să 
mai economisească gazul. 
Am mai puțin nisip ? Ea 
face o uscare specială, tot 
prin ultrasunete, tot econo
micoasă. N-am bani să 
cumpăr o linie automată ? 
Se apucă ea de face o linie 
automată, o așază lingă 
cele cinci străine, umăr la 
umăr, și le întrece. Și nu e 
singura. La filatura „ve
che" din Fălticeni 80 la 
sută din utilaj e de la alții, 
20 la sută de la noi ; la 
noua filatură care se face 
acum e exact invers. Vezi 
dar cum stăm cu mintea 
omului.

— Dar cu sufletul ?
— Aici ce să zic ? Sufle

tul aici la noi e destul de 
bun și curat, venind așa 
chiar din vechime. Ar tre
bui să vezi cu ce suflet se 
lucrează la noua exploatare 
minieră din Călimani, în
tr-o muncă cum nu se poa
te mai grea. Dar dacă te 
referi la partea de răgaz, 
de voie,bună și de dibăcie 
artistică, află că la noi in 
ogradă se adună și se în
trec în fiecare an rapsozi 
și poeți din toată țara, cin- 
tăreți ai patriei, apoi in
strumentiști de muzică 
înaltă, apoi pictori de gros 
și de subțire, crohmăluitori, 
și, ca s-o dăm și pe rîs, co
mici și umoriști care te în
condeiază cu tibișirul. Vin 
aci, se-ntrec la fața mea, 
se duc cu premii și laude. 
La Prislop facem în tot 
anul horă mare cu româ- 
nașii din vecini, numai 
anul acesta au fost de față 
peste o sută de mii de su
flete. Vorbitorii de trecu
tul nostru vin la doi ani 
odată și se împoncișează în 
înțelepciune și știință. Și 
mai fel de fel. Adunăm pe 
cei cu alesături, pe cei ce 
joacă și chiuie bine, pe 
cintăreți și hîtri. Avem 
olari cunoscuți și artiști de 

tot soiul, care dacă s-au 
dus să facă o inimoasă 
„Cîntare a României" s-au 
întors cu 42 de decorații ia 
casa noastră. Și am inai 
avea, dar văd că nici asta 
nu te indestulează.

— Nu. Deși întreceri ațjt 
de multe, și de inalte, și de 
necurmate timp de mulți 
ani, n-am mai prea pome
nit pe la alții.

— Bine. Atunci am să-ți 
spun o povestioară din care 
ai să înțelegi mai ușor ce 
fel stăm cu ale sufletului 
in curtea asta a noastră, 
într-o zi un om de-al nos
tru se accidentează. Era o 
oră mai fistichie, nu se gă
sea mașină să-1 ducă la 
spital. Era una afară a 
unui ortac de-al său, mais
tru. Decît că ortacul acesta 
s-a împotrivit să ia răni
tul, să nu-i minjească ma
șina cu singe. Așa că, pînă 
la urmă, ș-a găsit o alta, 
omul însingerat a fost dus 
și îngrijit, dar celălalt a 
fost chemat a doua zi la 
căpetenia sa, care i-a zis : 
ești vrednic și muncitor, 
meștere, și ești și priceput, 
noi am avea mare nevoie 
de priceperea ta. însă la 
noi nu mai poți să stai. 
Ți-am găsit loc în altă 
parte, am vorbit să te ia 
acolo, îți și ajutăm dacă e 
nevoie : dar din minula 
asta nu mai ești al nostru. 
— De ce ? — Fiindcă nu 
ești om. Și noi aici avem 
nevoie de oameni. Du-te 
sănătos 1 A gemut mește
rul, s-a împotrivit, dar n-a 
fost chip să rămînă. S-a 
dus în altă parte. Nu era 
bun, oricit ar fi muncit, 
fiindcă n-avea suflet.

M-am uitat la prietenul 
meu. Acum eram amîndoi 
mulțumiți.

Iată deci ♦- am zis 
— că te "văd stăpî- 
nind o moșie mai mare 
decit oricînd, tu care erai 

un simplu plăeș, un oș
tean mărunțel, dar ini
mos, apoi un pălmaș și 
un sărăntoc obidit de a- 
titea stăpiniri maștere. Te 
gîndeai pe vremea Dom
nului Ștefan c-ai să cu
noști o asemenea prea-mi- 
nunată ieșire în lume ?

— Da, pe vremea aceea 
mă gindeâm, știam că sînt 
dintr-o gintă bună și mun
citoare. Mai tirziu însă ara 
început să mai uit, și urgri 
vitrege de tot felul stăteau 
gata să-mi ia nădejdea. 
M-au copleșit de multe ori 
răutățile, și mai-marii <u 
ifose m-au judecat nemer
nic. Și uite că în nemerni
cia mea, și a noastră, a- 
ceastă Suceavă arată cum 

nu a .arătat nicicînd și pro
duce cit n-a produs nici
odată. Ea strălucește și va 
străluci tot mai mult. N-am
uitat ce am fost și de unde 
vin. De aceea, întemeie
torii stau la mine la loc de
cinste, Bogdan și Ștefan și 
Petru, ca și mlădițele mai 
apropiate ale acestor locuri. 
Ștefan s-a înălțat acum in 
bronz, pe dealul din potri
va orașului, și caută spre 
tot ținutul supus buzduga
nului său. Racla lui cu
oseminte stă în priveghiul 
egumenilor de la Putna 
și-n venerația obșteștii su
flări, cum stau Bogdăneștu 
la Rădăuți, Petru la Pro- 
bota. Lăpușneanu la Slati
na. Odoare de preț ale vre
mii și vrerii sale, evanghe
liare ferecate în aur și ar
gint și bătute în nestemate, 
dvere, mitre și epitahiluri 
cuviincios așezate la vedere 
în cămări anume, atrag 
luarea aminte asupra trăi- 
niciei vieții noastre de aici 
și a gloriei străbune. Iar 
sufletul său nepieritor își 
trimite mereu razele pu
terii spre noi.

O pală de soare tomnatic 
scălda lunca arată și iriza 
munții. Am simțit că e vre
mea să mă ridic, să mulțu
mesc. de ospeție și să plec. 
Dar ceva răminea încă 
tulbure, nelămurit. Priete
nul meu era pe rind acel 
pe care îl știam și totodată 
altul. Părea că fiecare lu
cru pe care-1 spune îl 
schimbă, cum l-a schimbat 
fiecare faptă săvirșită de 
el. M-am uitat din nou la 
dinsul, apoi mi-am luat ini
ma in dinți și am întrebat:

— Spune, prietene, de ce 
am , eu simțămintul ăsta 
ciudat că parcă te-aș cu
noaște dintotdeauna și tot
odată te-aș vedea intîi ? 
Că parcă ai fi cel, care ești 
și parcă totuși ai fi mereu 
alții ?

— Pentru că... ei bine, 
pentru că nu sînt unul in
tr-adevăr, decit ca voință, 
și ca năzuință. Altminteri 
sint durat din mai mulți, 
din nesfirșiți. Activiști și 
directori, muncitori și se
cretari, economiști, pri
mari și tehnicieni, urba
niști, propagandiști, socio
logi, cu toții conviețuiesc 
in mine și in lunga mea 
zămislire istorică, de unde 
iau corp și se răspîndesc pe 
întinsul moșiei noastre. Tu 
ai vorbit pe rind cu fie
care. Dat în înfățișările lor 
felurite ai văzut în cele din 
urmă aceeași singură față 
a rivnei noastre comune 
spre mai-binele comun. 
Spre comunism. 7

nincă în România, unul e 
de-al meu, sucevean. Am 
băgat anul trecut in căma
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Esența marxismului - spiritul creator
Un adevăr fundamental care inspiră politica

și întreaga activitate a partidului nostru
La împlinirea a 157 de ani de la 

nașterea lui Friedrich Engels, perso
nalitatea prodigioasă și opera de 
inestimabilă valoare a marelui gîn- 
ditor și militant revoluționar apar, 
mai mult ca oricînd, înconjurate de 
aura înaltei stime pentru cel care, 
alături de Marx, și-a consacrat în 
întregime geniul și devotamentul 
cauzei eliberării celor ce muncesc de 
orice asuprire și exploatare.

în conștiința poporului nostru, ca 
și a tuturor popoarelor lumii, numele 
celor doi mari gînditori și. militanți 
revoluționari sînt indisolubil legate 
de întemeierea concepției științifice 
despre lume și societate — materia
lismul dialectic și istoric, de trans
formarea socialismului dintr-o utopie 
în știință, de elaborarea principiilor 
fundamentale ale comunismului 
științific. Savant multilateral — fi
lozof, economist, istoric, cunoscător 
profund al științelor naturii — Engels 
a elaborat de sine stătător un șir de 
laturi fundamentale ale științelor na
turii, economiei politice și tacticii 
revoluționare. Pornind de la realită
țile dezvoltării societății capitaliste, 
el a întrevăzut o seamă de ce
rințe obiective și legități, generale 
ale transformării sociale și edificării 
unei noi orînduiri, printre care con
stituirea proletariatului ca clasă do
minantă, luarea în stăpînire de că
tre societate a mijloacelor de pro
ducție, organizarea planificată a pro
ducției potrivit nevoilor colectivi
tății.

Asemenea lui Marx, Engels a fost 
nu numai un profund gînditor,. ci și 
un neînfricat luptător revoluționar, 
împreună, ei au înființat și au con
dus prima organizație politică, de 
clasă, a muncitorilor revoluționari, 
au militat cu ardoare pentru cimen
tarea solidarității internaționale a 
celor ce muncesc. Marxismul a insu
flat clasei muncitoare conștiința mi
siunii sale istorice, ca forța cea 
mai înaintată și cea mai consecventă 
a progresului social, i-a sădit încre
derea neștirbită în victoria luptei re
voluționare, i-a luminat calea cuce
ririi puterii politice și economice, a 
făuririi orînduirii noi, socialiste.

La aniversarea a 157 'de ani de la 
nașterea lui Engels, marxismul — 
dezvoltat de Lenin și, apoi. îmbogă
țit în continuare prin activitatea teo
retică și practică a partidelor comu
niste și muncitorești — se afirmă ca 
o armă invincibilă de transformare 
revoluționară a lumii. Socialismul — 
care pe vremea lui era un ideal în
depărtat — iși găsește materializare 
în continua dezvoltare a sistemului 
socialist mondial. Ansamblul proce
selor sociale ale contemporaneității
— de la construirea noii orînduiri 
sociale într-un șir de țări de pe 
toate continentele, edificarea a zeci 
de state independente pe ruinele ve
chilor imperii coloniale, orientarea 
unui șir de state noi spre căi-de dez
voltare inspirate din socialism, dez
voltarea continuă a mișcării comu
niste mondiale, a forțelor democra
tice și progresiste din întreaga lume 
și pînă la agravarea crizei generale 
a capitalismului sau amploarea fără 
precedent pe care a căpătat-o lupta 
popoarelor pentru afirmarea dreptu
lui lor de a-și decide singure soarta
— confirmă vitalitatea marxismuiui, 
capacitatea sa de a călăuzi umanita
tea spre adînci transformări înnoi
toare.

După cum se știe, Marx și Engels 
au acordat o deosebită atenție stu

dierii istoriei României, evoluției 
mișcării muncitorești din tara noas
tră, au privit cu simpatie lupta eroi
că desfășurată de poporul român 
pentru unirea într-un singur stat na
tional și scuturarea jugului străin, 
pentru eliberarea națională și so
cială.

Evoluția mișcării muncitorești din 
țara noastră a fost profund influen
țată de faptul că și-a insușit ideile 
socialismului științific incă la 
scurt timp după apariția lor, aceasta 
contribuind în mod hotărîtor la ma
turizarea și creșterea combativității 
ei, la dezvoltarea legăturilor cu miș
carea muncitorească internațională. 
Apar semnificative în acest sens con
tactele și corespondența lui Engels 
cu fruntași ai mișcării noastre mun-

a teoriei cu practica socială sînt cu 
atit mai imperios necesare in condi
țiile actuale, cînd amploarea, profun
zimea și ritmul rapid al transformă
rilor petrecute în lume, diversitatea 
crescîndă a condițiilor în care acțio
nează partidele comuniste și munci
torești, soluționarea problemelor noi 
cu care sînt confruntate forțele re
voluționare impun studierea atentă, 
fără reticente și prejudecăți, a 
realităților economico-sociale, a ce
rințelor vieții, așa cum au procedat 
la timpul lor clasicii marxismului, 
care nu au șovăit să revadă și să 
modifice unele din propriile lor con
cluzii atunci cînd ele nu mai cores
pundeau noilor fenomene și pro
cese sociale. în spiritul acestei orien
tări de principiu sublinia tovarășul

cinema
• Mama : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 
9,30; 11; 12,30; 14, Danka — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Aripioară sau picior : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• D-ale carnavalului : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Comoara din lacul de argint : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Mark polițistul : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Călugărul misterios : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Surisul mamei : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.

157 de ani 
de la 
nașterea
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lui 
FRIEDRICH 
ENGELS

citorești, prețuirea pe care a acor- 
dat-o primului program marxist al 
acesteia — lucrarea lui C. Dobro- 
geanu-Gherea „Ce vor socialiștii ro
mâni ?“.

O trăsătură caracteristică a mișcă
rii noastre muncitorești încă înainte 
de crearea în 1893 a P.S.D.M.R., 
unul dintre cele mai vechi partide 
revoluționare marxiste din lume, a 
constituit-o faptul că de-a lungul în
tregii sale existente a ținut seama de 
cerința formulată cu atîta claritate 
de Engels de a privi marxismul ca 
„o teorie a dezvoltării, și nu o dogmă 
care să fie învățată pe dinafară și 
repetată in mod automat". „Metoda 
materialistă — sublinia Engels — 
se transformă în contrariul ei dacă 
este folosită nu ca un fir conducător 
pentru studiul istoriei, ci ca un șa
blon gata confecționat, după care se 
ajustează faptele, istoria". Tocmai o 
asemenea interpretare a fidelității 
față 4c marxism în sensul aplicării 
sale creatoare la particularitățile 
specifice tării noastre, respingerea 
oricăror tendințe de închistare și osi- 
ficare dogmatică au reprezentat unul 
din factorii esențiali ai succesului 
politicii Partidului Comunist Român, 
ai marilor victorii repurtate sub 
conducerea sa în edificarea noii 
orînduiri sociale — principiul aplică
rii creatoare a teoriei, evitării de 
șabloane sau copieri mecanice im- 
punîndu-se larg în viața mișcării 
muncitorești internaționale.

Promovarea consecventă a spiritu
lui creator, confruntarea permanentă

Nicolae Ceaușescu necesitatea ca 
„studiind invățătura lui Marx, En
gels, Lenin și străduindu-ne să o 
aplicăm, să avem permanent in ve
dere condițiile concrete, istorice, so
ciale, naționale în care trăim. Nu
mai așa vom putea trage concluzii 
juste teoretice și practice pentru 
lupta revoluționară, pentru făurirea 
noii orinduiri, numai așa vom putea 
acționa atit in concordanță cu legile 
generale ale dezvoltării sociale, cit 
și cu viața".

Pentru comuniștii români consti
tuie un înalt exemplu de spirit știin
țific creator, de cutezanță a gindirii 
novatoare, de largă deschidere spre 
tot ce este nou și înaintat activitatea 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al cărui rol deci
siv în fundamentarea căilor de dez
voltare ale societății românești, in 
elucidarea unor fenomene și procese 
social-politice ale contemporaneității 
reprezintă un aport remarcabil la 
sintetizarea și generalizarea de către 
Partidul Comunist Român a expe
rienței revoluției socialiste in țara 
noastră, la îmbogățirea tezaurului 
universal al teoriei marxiste.

Faptul că perioada marcată de 
congresele al IX7lea. al X-lea și al 
XI-lea ale P.C.R. este cea mai fer
tilă în împliniri din întreaga istorie 
a țării se datorește în măsură deci
sivă tocmai afirmării largi în poli
tica și activitatea partidului a spiri
tului creator, promovat cu consec
vență de secretarul general al 
partidului. în acest spirit au

fost elaborate Programul partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu
nism, pe drept cuvint apreciat ca 
„expresia marxismului creator în 
România", amplele măsuri privind 
creșterea accelerată și modernizarea 
economiei naționale, perfecționarea 
formelor de organizare și conducere 
a societății, ansambluri unitare 
și armonioase de măsuri îndrep
tate spre adîncirea democrației 
sbciaiiste, atragerea tot mai largă 
a maselor la conducerea statului, 
perfecționarea activității educative, 
formarea omului nou.

Vasta activitate politico-educativă 
desfășurată de partid urmărește, ca 
un obiectiv esențial și fundamental, 
înarmarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, cu concepția știin
țifică despre lume și societate — 
materialismul dialectic și istoric — 
cu politica partidului nostru, dezvol
tarea spiritului revoluționar în lupta 
împotriva a tot ceea ce nu mai co
respunde noilor condiții istorice, so
ciale, în promovarea noului, spre a 
asigura soluționarea corespunzătoare 
a problemelor dezvoltării economi
co-sociale. înaintarea neabătută a 
tării pe calea socialismului și comu
nismului.

în lucrările lui Marx și Engels 
pot fi găsite numeroase referiri la 
necesitatea ca legile moralei și echi
tății să devină legi supreme în re
lațiile dintre state. în anul în care 
sărbătorim centenarul independen
ței de stat a României au o deose
bită semnificație pentru noi princi
piile enunțate de Engels potrivit că
rora „O mișcare internațională a 
proletariatului este în general posi
bilă numai intre națiuni indepen
dente... o colaborare internațională 
este posibilă numai între egali", iar 
„pentru a asigura pacea internațio
nală trebuie înlăturate toate disen
siunile naționale evitabile, trebuie 
ca fiecare popor să fie independent 
și stăpin în casa lui". Aceste prin
cipii de apărare fermă a indepen
denței și suveranității naționale, de 
respectare a dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a fi singur stăpîn 
pe destinele sale cunosc astăzi o 
largă afirmare internațională, re
prezintă idei-forță de progres ale 
contemporaneității.

Credincios ideilor nemuritoare ale 
marxismului, Partidul Comunist Ro
mân îmbină activitatea consacrată 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate cu eforturile urmă
rind instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
dezvoltă legăturile de prietenie fră
țească și solidaritate cu toate țările 
socialiste, cu toate partidele comu
niste și muncitorești, extinde rela
țiile de colaborare cu noile state 
independente, cu țările nealiniate, cu 
forțele progresiste, de pretutindeni, 
promovind cu consecventă princi
piile marxist-leniniste ale relațiilor 
Internationale.

La împlinirea a 157 de ani de la 
nașterea lui Fr. Engels, comuniștii 
români, întregul nostru popor îi 
omagiază memoria prin consacrarea 
întregii forțe de creație edifică
rii societății socialiste și comunisțe, 
contribuind astfel la ilustrarea con
vingătoare a justeței marxismului, 
la creșterea forței de atracție a idei
lor socialismului.

Tudor OLARU

Monumentul independenței din Tulcea

/

Riscul automedicației 
și asocierii medicamentelor

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

; FAPTUL; 
! DIVERȘI
I De-ale '
I naturii

• Fablio magicianul : FLAMURA
— 9.
• Regăsire : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, AURORA — 
9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Din lumea filmului de altădată: 
GRIVIȚA — 9,15; 11,45; 14,15; 17; 
19,45.
• Sonată pe malul lacului : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30 f 17,45; 
20.
• Atac împotriva lui Rommel : 
EFORIE — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
• Iarna bobocilor : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20, 
MUNCA — 15,45; 18; 20,15, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Toamna bobocilor : MUNCA — 
9; 11,15; 13,30.
• Johnny Chitară : BUZEȘTI — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : ARTA — 9; 11,IfS*;  
13,30; 15,45; 18; 20.
• Făgăduiala : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Salty ; BUCEGI — 9.15; 11,15;
13.15, FLACARA — 9; 11,15; 13,30.
• Chirurgii : BUCEGI — 15,30;
17,30; 19,30.
• Taburetul prințesei : FLACA- 
RA — 15.45; 18; 20.15.
• Căpitan la 15 ani — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30, Suferințele ' tinărului 
Werther — 17,30; 19,30 : FEREN
TARI.
• Răpirea fecioarelor : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.

• Corsarul negru : FLOREASCA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30. .
• Program de desene animate W. 
Disney — 16, A cincea pecete — 
18; 20 : PACEA.
• Ținutul uitat de timp : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Buzduganul cu trei peceți : 
POPULAR — 15,30; 19.
• Marele singuratic: PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Balul de simbătă seara : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 10, Cy
rano de Bergerac —- 19,30, (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 10; 20, Moartea ultimului golan
— 15, (sala Atelier) : Cine a fost 
Adam ? — 11.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert pen
tru elevii școlilor generale. 
„Dansul în creația compozitorilor*
— 11.
• Opera Română : Prinț și cer? 
șetor — 11, Turandot — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 10,30, Eternele iubiri — 19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra*  (sala Schitu Măgureanu): 
Pelicanul — 10, Leonce și Lena — 
15, Joc de pisici — 19,30.
• Teatrul Mic ; Recital — Leopol- 
dina Bălănuță și Anda Călugă- 
reanu — 19,30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 10,30, Zăpăcitul — 19,30.
• Teatrul „C. I. 'Nottara*  (sala 
Magheru) : Barbarii — 10,30, Nu 
am încredere în bărbați — 15,30, 
Micul infern — 19,30, (sala Stu
dio) : Conversație despre domnul 
von Goethe — 10, Gaițele — 15, 
Jucătorii de cărți, Ursul — 19.
• Teatrul Ciulești : Comedie fără 
titlu — 10, Hotel „Zodia gemeni
lor*  — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 11, Te- 
vie lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu*  : Adam 
și Eva — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Cîntece din prispa casei
— 19,30, (la Sala Palatului) : Un 
cîntec pentru fiecare — 16,30; 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Pinoc
chio — 10, Nota zero la purtare
— 17.
• Teatrul „Țăndărică*  (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10.; 12.
• Circul București : Super circ — 
10; 16; 19,30.

Recent, a avut loc la Cluj-Napoca 
un simpozion în cadrul căruia nu
meroși specialiști din țară — medici, 
biologi, biochimjști, farmaciști ș.a. — 
au dezbătut unele probleme de far- 
macovigilență și farmacodinamică. 
L-am rugat pe prof. univ. dr. RO
MAN VLAICU, șeful clinicii medi
cale ,1 din Cluj-Napoca, să ne vor
bească despre posibilitățile actuale 
de cunoaștere a interacțiunii diferi
telor substanțe medicamentoase.

— în prezent, prin cercetări mo
derne de farmacodinamie, este bine 
cunoscut faptul că fiecare medica
ment are o anumită cale de trans
formare în organism și un anumit 
ritm de transformare sau metaboli- 
zare, adică de pătrundere pînă la 
organul bolnav și asupra căruia ur
mează să acțibpeze, în anumite con
diții de boală, cum ar fi insuficien
tele renale, hepatice etc., prin lipsa 
unor posibilități de transformare 
adecvată a medicamentului, apar o 
serie de produși intermediari care nu 
se mai metabolizeazâ și se acumu
lează în organism 
în cantități tot 
mai mari, ceea 
ce poate duce la 
tulburări, la fe
nomene de toxi
citate, in special 
prin asocierea
unor medicamente nemetabolizanfe. 
De reținut deci că nu este deloc indi
ferent pentru organism in ce fel se 
combină substanțele medicamentoase 
administrate. De aceea, este o regulă 
de terapie rațională ca să nu se 
consume prea multe substanțe active 
deodată. Pentru un singur produs, 
grație tehnicilor existente, se poate 
stabili cu precizie aproape tot me
canismul lui de acțiune la nivejuj 
întregului organism. Pentru două 
medicamente luate concomitent, o 
mare parte din transformările lor in
termediare și posibilitățile lor de a 
se întrepătrunde nu sîrjt cunoscute. 
Evident, dacă ne referim la trei sau 
mai multe produse farmaceutice 
luate simultan, cunoaștem și mai pu
țin despre interacțiunea lor, despre 
efectul lor reciproc.

— Există deci un mare risc în 
autoadministrarea medicamentelor. Ar 
fi utile citeva exemplificări.

— Un bolnav care ia un antine
vralgic, un algocalmin, apoi seara 
un napoton sau somnifer, riscă să 
facă o intoxicație medicamentoa
să. Un bolnav cu hipertensiune ar
terială se tratează corect cu Hipazin. 
El află că este bine să ia și Nefrix, 
dar nu știe că administrarea lor con
comitentă și necontrolată poate să 
ducă la favorizarea apariției unui 
diabet zaharat, care pînă atunci se 
afla intr-o stare latentă. Sau alt 
exemplu. Dacă bolnavul de hiper
tensiune face un tratament de lungă 
durată cu Hipazin, prin aceasta el 
poate reactiva un ulcer de care a 
suferit cu mulți ani în urmă, întru- 
cît substanța medicamentoasă res
pectivă activează supersecreția gas
trică. Asemenea situații ar putea fi 
evitate dacă pacientul, care are un 
tratament de durată, s-ar adresa me
dicului și nu și-ar prelungi trata
mentul din proprie iniția..vă.

Să luăm și cazul asocierii de an
tibiotice. Pentru orice stare febrilă, 
unii bolnavi, fără să consulte medi
cul, iau un antibiotic. Și dacă nu 
constată o ameliorare, iau un altud 
și, tot așa, schimba citeva feluri de 
antibiotice. Această practică, pe lingă 
faptul că nu are nici un efect tera
peutic, creează organismului o re

zistență fată de efectele antibioticelor 
respective și îi scade capacitatea de 
apărare. In al doilea rînd, adminis
trarea necontrolată a antibioticelor 
poate provoca apariția unor micoze, 
care, la rindul lor, trebuie să fie tra
tate și care fac ca starea febrilă ini
țială a bolnavului să se accentueze. 

Antibioticele Rifampicina, Siner- 
dol, deși foarte bune, pot crea 
unele neplăceri atunci cînd se 
administrează o perioadă mai înde
lungată de timp. La reluarea trata
mentului, după o întrerupere, poate 
apărea o insuficientă renală acută. 
Aceasta deoarece organismul s-a 
sensibilizat și, acum la reluarea 
tratamentului, antibioticul respec
tiv acționează ca un produs toxic, 
în acest caz, deși este vorba de un 
medicament bun,’riscul folosirii, ’lui 
hefcontrolate depășește avantajul. 
Concluzia se impune de la sine: tra
tamentul. cit și reluarea tratamentului 
trebuie să se facă numai cu avizul 
medicului, singurul în măsură să a- 
precieze ce fel de medicament tre

buie recomandat, 
in ce cantitate și 
cit timp.

— Uneori și 
medicamente bi
ne cunoscute, ca 
aspirina, sau al
tele cu o largă

răspîndire, pot da naștere la feno
mene nocive.

— Intr-adevăr, aspirina se dovedeș
te a fi unul din cele mai bune medi
camente din practica medicală. Cu 
toate acestea, se recomandă prudență, 
deoarece ea poate reactiva un ulcer, 
poate produce ulcerații la nivelul tu
bului digestiv, uneori chiar cu hemo
ragii. Sau un alt exemplu : cortizo
nul, care a început să capete o utili
zare mai largă în rindul reumaticilor. 
Aceștia, în special în timpul toamnei 
și al iernii, obțin ameliorări foarte 
bune prin tratamentul cu cortizon. 
Cortizonul este o armă foarte bună in 
mîipi bune, care știu cum să-1 admi
nistreze. El prezintă însă și riscul de 
a declanșa o serie de noi suferințe, 
printre care diabet zaharat, hiperten
siune arterială, hemoragii digestive 
sau osteoporoze, care agravează tul
burările reumatismale inițiale.

— Există persoane care nu pot re
nunța la anumite medicamente. Ce 
consecințe are acest obicei ?

— Uneori acest lucru este dictat de 
necesitățile organismului, cum este 
tratamentul cu insulină sau hipoglice- 
miante în diabetul zaharat, cazuri in 
care este nevoie să fie administrate 
toată viata. De asemenea, tratamentul 
cu digitalină la bolnavii cardiaci, care 
au avut o insuficiență cardiacă. Sînt 
cazuri justificate. Nu același lucru se 
poate spune despre bolnavii care con
sumă sau mai bine zis abuzează de 
substanțe de care nu au nevoie nea
părată, ajungînd la intoxicații medica
mentoase, Această situație se întîl— 
nește în special la âșa-numitele tran
chilizante sau substanțe liniștitoare, 
calmante ale sistemului nervos. Multe 
persoane încearcă să depășească ine
rente dificultăți personale, să soluțio
neze diferite stări de încordare ner
voasă, de natură psihică sau afectivă, 
nu prin analizarea cauzelor care le-au 
generat, ci prin apelul la medicamen
te. Este o soluție care nu rezolvă ni
mic, medicamentul actionînd cel mult 
asupra efectului (nervozitate), dar nu 
și asupra cauzelor care au generat 
starea psihică respectivă. Nici un me
dicament nu poate fi mai bun în ase
menea cazuri decît un efort de voință.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU
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Poșta de ieri ne-a adus nu 
numai plicuri, ca de obicei, ci 
și un pachet destul de volumi
nos. Expeditor : P. Armășescu 
din Ploiești. Nici n-apucăm bine 
să desfacem pachetul, că un 
suav parfum de floare emană 
în încăpere. Flori de sulfină, 
ivite în grădina ploieșteanului, 
în luna noiembrie. In același 
pachet, expeditorul ne-a mai 
pus un fruct copt din a doua 
recoltă dată în acest an de un 
păr bătrîn declarat monument 
al naturii, „contemporan cu bu
nicii, străbunicii și stră-străbu- 
nicii mei" — cum ne scrie el. 
„V-am trimis și o rodie din pro
ducție proprie, și o. smochină 
din cele 14 kg pe care le-am 
recoltat zilele acestea. Cred că 
sînt suficiente argumente pen
tru a arăta că, uneori, natura 
se amuză copios". Intr-adevăr.

Nu-si 
justificau 
prezența

Serviciul evidența populației 
din cadrul Miliției Capitalei și 
birourile de resort din circum
scripții au organizat in ziua de 
23 noiembrie o acțiune de con
trol in 960 de imobile. Scopul : 
verificarea modului in care 
responsabilii cărților de imobil 
respectă normele de evidență a 
locatarilor. Au fost depistate nu 
mai puțin de 59 de persoane 
care nu-și justificau prezenta in 
Capitală, fapt pentru care li 
s-a refuzat viza de flotant, 
iar altora care o aveau și nu 
mai. aveau temei s-o aibă li 
s-a anulat imediat. Toți cei 59 
au fost obligați să plece spre 
locurile lor de baștină. Alți in
divizi, găsiți fără nici o ocupa
ție, au fost înregistrați imediat 
la oficiile forțelor de muncă, 
răminind in atenția organelor 
de ordine pină la încadrarea lor 
cit mai grabnică intr-o muncă 
utilă. Cu ocazia aceluiași con
trol, pentru nerespectarea întoc
mai a îndatoririlor pe care le 
au, 13 responsabili ai cărților de 
imobil au fost schimbați.

Paznici... 
nepăziți

La miez de noapte, Uri' echi
paj ai miliției din Slobozia a 
bătut la poarta Bazei județene 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rială. A bătut o dată, de două 
ori, de trei ori... Nici o mișcare. 
L-au strigat pe paznicul F. Ni
colae. Nici un răspuns, întru- 
cît paznicul adormise. Trezit din 
somn, a rămas cu gura căscată. 
Mai bine zis, nu-și mai putea 
potoli căscatul. Abia după ce. a 
fost amendat s-a trezit de-a bi
nelea. La fel s-au intimplat lu
crurile și cu paznicii Marin 
Aurică și Mandache Boghiu de 
la alte unități economice din 
oraș. In ce-1 privește pe Gheor- 
ghe Baranga, de la depozitul de 
combustibil, n-a avut „bucuria" 
să dea ochii in noaptea aceea cu 
echipajul miliției, pentru sim
plul motiv că părăsise postul, 
umblînd teleleu. Dar nici el n-a 
scăpat de amendă. Problema e : 
de ce trebuie să ai asemenea 
paznici, pentru a-i pune pe alții 
să-i păzească ?

I 31-B-743

Educație 
numai pentru... 

cei gata educați?
...Judecătoria sectorului 3 din Capitală. 

Dezbateri în dosarul nr. 3973/1977.
— Numele ?
— Iuliu K. »
— Domiciliul ?
— Turda și București... adică aici, flotant, 

în strada Hambarului...
— Ocupația ?
_  1 j...
— Cunoști învinuirea ce ți se aduce ?
— Da, recunosc faptele. îmi pare rău de 

ce-am făcut...
Faptele sînt limpezi : s-a lăsat de muncă, 

a vagabondat, a furat. Undeva, într-o 
baracă de lemn, din incinta unui stadion, 
folosită ziua drept casă de bilete, iși fă
cuse culcuș pentru nopțile cînd „obosea" de 
hoinăreală. Și tot in preajma acestui loc iși 
începuse și isprăvile : furturi din autotu
risme. O dătă, de două ori

cine este Iuliu K. ? Un tînăr de 23 de 
ani, venit în București, in urmă cu cîtiva 
ani, să se califice. Și s-a calificat ! Lăcă- 
tuș-montator. Dar tocmai cînd era de aș
teptat să se aștearnă mai vîrtos la lucru, i-a 
venit dor de ducă. Și... dus a fost. Scriu 
tovarășii de la locul său de muncă 
(I.M.A.I.A. — București), într-o caracteri
zare trimisă instanței : „la 18 II 1977 a pă

răsit definitiv unitatea. La locul său de 
muncă a avut unele abateri de la disciplina 
internă, constînd în întirzieri și lipsuri 
nemotivate, in citeva rînduri chiar atitudine 
necuviincioasă față de tovarășii săi de 
muncă, nu a dovedit receptivitate la solici
tarea colectivului privind schimbarea com
portării sale. Nu a fost judecat de comisia 
de judecată din întreprindere".

Și cu asta, gata ?! La atit se rezumau 
îndatoririle unui colectiv in care a fost re
partizat un tînăr abia venit din provincie, 
pentru a învăța meserie, pentru a deveni, 
înainte de toate, om ?

Fără îndoială că nu. Sarcina educării, 
formării unui tînăr nu este; desigur, ușoară. 
Cere și timp, și răbdare. în nici un caz însă 
ea nu se poate opri la „n-a mai venit la 
lucru" și „n-a dovedit receptivitate la soli
citarea privind schimbarea comportării..."

Ar însemna să ne mulțumim a face edu
cație doar celor... gata educați. Nu la 
lucruri ușoare, prin rezolvări care vin de la 
sine, se cunoaște forța unui colectiv.

Faliment 
la „circiuma 

lui nea Radu“
— Onorată instanță, cum să vă spun, 

băuturile erau luate așa, doar pentru con
sumul meu, al familiei... Mă mai întîlneam 
și eu cu neamurile la un pahar...

Oare asa să fi stat intr-adevăr lucrurile 
în privința lui Radu P„ din str. Unității, 
București ? Cum, încerca el să Se dez
vinovățească în fața instanței, pe temeiul 
că lui și rubedeniilor sale le plăcea să se 
cinstească mai substanțial la un pahar, și 
de aici acea aprovizonare „en-gros“ care 
cam începuse să bată la ochi in cartier ?

Nu, lucrurile stăteau altfel. Locuința Iui 
R.P. din str. Unității începuse să se trans
forme de-a binelea într-o circiumă. Numai 
firma îi mai lipsea. Altminteri, aprovizio
nările se făceau nu cu sacoșa, ci cu naveta; 
cinci-șase cu sticle cu bere, trei-patru cu 
sticle cu vin. De deschis, la circiuma lui 
„nea Radu" — atenție : aici era punctul lui 
tare ! — era deschis pină noaptea tîrziu (cu 
mult după ce se închideau localurile pu
blice). Orice „însetat" iși găsea aici licoa
rea rîvnită. Plătind, se înțelege, preț bun : 
6 lei sticla cu bere (cumpărată cu 3 lei) și 
25 de vin (luată cu 14 lei).

De prisos, credem, să insistăm asupra 
nocivității acestui comerț fraudulos cu 
băuturi. Dar dincolo de afacerea ilicită în 
sine, nu putem trece cu vederea răul pe 
care-1 poate produce scoaterea băuturii în 
drumul celor cu capetele înfierbîntate, care 
nu renunță nici în orele nopții la pahar, 
pînă la întunecarea minților.

Viața ne mai arată, din cînd în cînd, că 
pe alocuri mai există și cite un ins care, 
fără scrupule, Încearcă să tragă foioase din 
felurite mașinații clandestine. Dar tot viața 
ne dovedește, de fiecare dată, falimentul 
unor asemenea încercări. Așa cum este și 
falimentul cîrciumii clandestine din strada 
Unității, al cărei întreprinzător organizator 
s-a ales cu o condamnare penală.

Far a 
„happy-end“...

In septembrie anul trecut, „Luci" l-a cu
noscut pe el — adică pirîtul, cum este tre
cut acum pe coperțile dosarului. Luci, tî- 
nără, amatoare de serate vesele... El, 
tot tînăr, dar însurat (Luci susține 
că ea nu cunoștea atunci „amănuntul", 
că ar fi crezut în declarațiile iui etc., etc.). 
Pe copertile aceluiași dosar, ea, Luci, figu
rează ca reclamantă. Fiindcă în vara lui ’77 
s-a născut Marius. Iar ea, Luci, susține că 
el este tatăl copilului. Și aduce la proces 
și pe „Mary". buna ei prietenă, să spună 
tot, cum s-au cunoscut ei, cum s-a încrezut 
ea in vorbele lui... Iar Mary povestește :

— Intr-adevăr, pe la începutui lunii sep
tembrie 1976 am fost cu reclamanta la 
restaurantul „Capra neagră" din Poiana 
Brașov. Aveam eu bani dintr-o reușită pe 
care nu vreau s-o spun și am intrat in 
restaurant, fiind aglomerație n-am găsit 
locuri decît Ia o masă unde mai erau doi 
bărbați... Nu, pirîtul nu era acolo. Pe el 
l-am întîlnit mai tîrziu, cînd am vrut să 
plecăm, era cu o mașină și ne-a invitat în 
ea să ne ducă în oraș, dar în cele din 
urmă am ajuns acasă la el, unde am ascul
tat muzică și am băut cafea... Apoi piritul 
a luat-o pe reclamantă în altă cameră, iar 
cînd m-am dus eu la ea, am găsit-o plînsă 
și mi-a spus c-a fost violată și a primit și 
două palme... Ulterior știu că s-au mai 
întîlnit, iar reclamanta a mai făcut și o

excursie pe munte si probabil că a făcut și 
alte cunoștințe, fiindcă mi-a zis că s-a 
distrat...

Etcaetera, eteaetera. Fără „happy-end“. 
Cu martori, dar nu la starea civilă, ci la 
tribunal. Cu viața nu se poate aranja însă 
nici un compromis. Vine o vreme cînd to
tul se plătește.

IEste numărul de înmatriculare 
al unui autocamion parcat ne
regulamentar, in plin centrul

I Capitalei, pe strada Batiștei, coif 
cu strada Caragiale. Dar nu atit 
faptul că se află parcat inco-

Irect a atras în primul rind 
atenția locatarilor imobilelor din 
apropiere. De jur-imprejur se 
desfășurau intense lucrări pen-

Itru repararea și amenajarea 
unor unități comerciale, astfel 
că zi și noapte veneau și ple-

Icau, cu diverse materiale, zeci 
de alte camioane. Dar iată că 
vremea șantierelor a trecut și 
obișnuitele camioane au dispâ-

I rut. Numai camionul cu pricina 
I a rămas înțepenit pe loc. Abia 

atunci au înțeles locatarii din 
Ijur că prezența lui acolo nu era 

necesară nici unui șantier. 
Deunăzi, cineva a scris cu

I creta pe unul din obloane : „A- 
cest camion zace aici de 'șapte 
săptămâni". Sintem curioși să 
vedem dacă măcar acum s-o

I găsi stăpinul.

Din caietul 
grefierului

„Chem in judecată și personal la intero
gator pe proprietarul meu, pentru ca in 
contradictoriu cu acesta să dispuneți prin 
hotărirea ce veți pronunța obligarea ca : 
(...) să folosesc soneria imobilului sau in 
caz contrar să-mi permită instalarea unei 
sonerii pentru uzul meu personal ; să țină 
închisă ușa principală, pe care in mod per
manent o ține deschisă pentru a produce 
curent ; să-mi permită folosirea chiuvetei 
ce se află in bucătărie, pe care a imobili
zat-o printr-un lacăt..."

(Din dosarul nr. 5835/1977. Judecătoria 
sectorului 3 din Capitală).

„Rog să aveți in vedere că eu nu mă lo 
vesc in nume cu martorul, așa că nu poate 
fi vorba de rudenie intre noi, cum fără 
jenă susține reclamantul.

(Din dosarul nr. 2206/1977. Judecătoria 
Caransebeș).

Dinu POPESCU
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| Cu ursul I 
| nu-i de joacă |

I Aflăm de la Inspectoratul de ■ 
stat pentru protecția muncii o 
întîmplare de natură să pună *

Ipe gînduri factorii de resort. ■ 
Ziua în amiaza mare, ciobanul 
Gheorghe Contofan se afla cu '

Icele trei sute de oi ale coope- ■ 
rativei agricole din Căiuți, ju- I 
dețul Bacău, pe cîmpurile din

I preajma satului Blidari. Supra- ■ 
vegheate de cioban, oile pășteau 
în voie. Deodată, s-a produs o

Imare zarvă. O parte dintre oi | 
s-au înghesuit una în alta, iar 
unele au rupt-o la fugă. Cioba-

Inul a dat să le adune din nou, I 
dar n-a mai avut timp. O na
milă de urs l-a atacat și omul

■ și-a pierdut viața.

Rubricâ realizata de

I 
L

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

- J
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele întregului popor sovietic, Comitetul Central al P.C.U.S., Pre

zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
vă mulțumim cordial dumneavoastră. Comitetului Central al P.C.R., Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, pentru caldele 
felicitări și bunele urări adresate cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor frate român noi și mari 
succese în construirea societății socialiste dezvoltate, in lupta pentru pace 
și securitate internațională.

L. BREJNEV 
A. KOSÎGHIN

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
român și ai tineretului cehoslovac

încheierea vizitei

Tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, sîm- 
bătă dimineața, delegația Uniunii 
Socialiste a Tineretului (U.S.T.) din 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de Jan Kreidl, secretar al 
C.C. al U.S.T., care a participat la 
intilnirea prietenească dintre repre
zentanți ai tineretului român și ai 
tineretului cehoslovac.

Cu acest prilej s-a evidențiat im
portanța deosebită a convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Gus
tav Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslo
vace, pentru adîncirea, pe mai de
parte, a raporturilor de prietenie și 
cooperare multilaterală dintre cele 
două partide, țări și popoare.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT tv
RUGBI: Ieri la

ROMÂNIA —
în cel de-al doilea meci al său din 

noua ediție a campionatului european 
de rugbi, selecționata țării noastre — 
deținătoarea titlului — a întilnit ieri 
după-amiază, la Reggio Calabria, re
prezentativa Italiei. Ținind cont de 
rezultatele anterioare, ca și de forma 
demonstrată în ultima vreme, cele două 
formații au apărut pe teren cu apro
ximativ aceeași șansă la victorie. 
Chiar dacă în partida anterioară (in 
mai, la București) românii i-au în
trecut pe italieni cu 69—0. Este de 
arătat că, între timp, „squadra azzu- 
ra“ a făcut progrese vizibile, obținind 
recent un scor strîns, la Padova 
cu binecunoscuta selecționată a Noii 

i Zeelande.
Din transmisia la televiziune a me

ciului de ieri, amatorii noștri de 
rugbi și-au dat seama, într-adevăr, 
de existența unui evident echilibru 
de forțe; ceea ce, pe plan tehnic și 
al experienței avantaja‘echipa româ
nă a fbst compensat, in buna măsiîră. 
de forța și coeziunea înaintării echi
pei gazdă, de rapiditatea paselor. 
Trebuie însă spus de la bun început, 
că rugbiștii noștri au apărut și au

AZI, LA
Astăzi se desfășoară meciurile e- 

tapei a 15-a a campionatului diviziei 
A la fotbal. Pe stadionul Steaua din 
Capitală este programată partida 
derbi dintre echipele Steaua și Di
namo. Celelalte opt jocuri se vor 
disputa după următorul program: 
F.C. Constanța — F.C. Bihor; U.T. 
Arad — F.C.M. Reșița; Jiul Petro
șani — S.C. Bacău; A.S.A. Tg. Mu
reș — Sportul studențesc; F.C. Pe
trolul — Universitatea Craiova; F.C. 
Corvinul Hunedoara — Politehnica 
Iași; Politehnica Timișoara — C.S.

Competiții
TENIS DE MASA. Sala de la Sta

dionul Republicii, de la ora 9 : Po
litehnica — Progresul (m. A).

LUPTE. Sala Dinamo, de la ora 
9,30 : turneul Anal al Diviziei A la 
greco-romana.

VOLEI. Sala Ciulești, ora 10 : Ra-

Perspectiva mobilizatoare 
a unui an de muncă

(Urinare din pag. I)
concrete de acțiune pentru atingerea 
unor cote mai înalte de eficien
ță. Esențial este ca aceste pro
grame să fie îmbogățite cu noi mă
suri, pe baza unei largi consultări a 
colectivelor, urmărindu-se mobiliza
rea fiecărui om al muncii, indiferent 
de locul de muncă și răspunderea pe 
care o are, la descoperirea și valori
ficarea tuturor resurselor existente. 
Practic, astăzi, cind pe plan mondial 
schimbarea produselor și a tehnolo
giilor are loc într-un ritm extrem de 
rapid, nu se poate vorbi despre creș
terea competitivității mărfurilor ro
mânești fără a asocia toate aceste 
exigențe cu procesul permanent de 
ridicare a calității, de creștere a efi
cienței. Un produs — realizat in 
condiții de înaltă eficiență și cali
tate — asigură o valorificare superi
oară a muncii înmagazinate, contri
buie la creșterea venitului național. 
Asemenea realități trebuie bine înțe
lese, în toată profunzimea lor, de 
către fiecare om al muncii, asigurin- 
du-se o puternică mobilizare a tutu
ror pentru a nu precupeți nimic în 
vederea creșterii susținute a eficien
ței economice, întărirea autogospo- 
dăririi și autoconducerii muncitorești.

Parcurgînd prevederile planului pe 
anul viitor, este evident pentru fie
care scopul întregii noastre activități, 
țelul suprem al întregii politici a 
partidului nostru : ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului. Să ne oprim numai la cițiva 
parametri definitorii: încă din acest 
an, prin aplicarea programului de 
creștere mai accentuată a veniturilor 
populației, 3,7 milioane de oameni ai 
muncii primesc o retribuție majorată 
cu 15—19 la sută, iar pină Ia sfîrșl- 
tul anului viitor va fi încheiată pri
ma etapă de majorare a retribuțiilor; 
la sfirșitul anului 1978. retribuția me
die lunară va ajunge la 2060 Iei, iar 
retribuția reală urmează să sporeas
că cu 7,5 la sută față de acest an ; 
vor fi date în folosință 206 mii a- 
partamente și 13 mii garsoniere, cu

S-a relevat cu satisfacție că aceas
tă întîlnire dintre reprezentanții ti
neretului român și tineretului ceho
slovac, intensificarea raporturilor din
tre U.T.C. și U.S.T. se înscriu ca o 
contribuție la dezvoltarea, în ansam
blu, a relațiilor de strînsă prietenie 
și colaborare dintre cele două țări și 
popoare, dintre forțele progresiste și 
democratice ale tineretului din în
treaga lume.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, au par
ticipat tovarășii Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu, Radu Enache și Mi
hai Hîrjeu, secretari ai C.C. al U.T.C.

A fost prezent Miloslav Jandik, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Cehoslo
vaciei la București.

în aceeași zi, delegația Uniunii 
Socialiste a Tineretului din R.S. Ce
hoslovacă a părăsit țara noastră.

(Agerpres)

Reggio Calabria

ITALIA 10-10
evoluat pe teren evident obosiți, re
simțind din plin călătoria de la 
București pină la Reggio Calabria ; 
ei au plecat de acasă vineri dimi
neața, pentru ca să ajungă la des
tinație — cum spunea comentatorul 
televiziunii — de-abia în ziua meciu
lui, la ora 5 dimineață...

Echipa română a început jocul cu 
dificultate, fiind condusă mai întii cu 
3—0, iar la pauză cu 7—3 (între timp 
egalase prin Bucos). Acomodarea cu 
terenul (moale, pe alocuri băltind) a 
fost, de asemenea, greoaie. Scorul a 
devenit din nou egal, imediat după 
pauză, în urma unei încercări reușite 
de Motrescu. Scorul final insă avea 
să se stabilească în ultimele minute 
de joc. După ce, cu o splendidă lovi
tură de picior, Bucos a transformat 
chiar de pe linia de centru (și Româ
ni^ a luat conducerea cu 10—7), ita
lienii egalează de la 40 de metri și 
arbitrul (irlandezul Brunett) fluieră 

~sfîrșitul meciului. Scor ; 10—10.
Următorul meci al echipei noastre : 

10 ’ decembrie, la Clermont Ferrand, 
cu Franța.

Ion DUMITR1U

FOTBAL
Tîrgoviște ; F.C. Olimpia Satu Mare — 
F.C. Argeș Pitești. Toate meciurile 
vor începe la ora 14.

Tot azi, de la ora 11. pe stadionul 
Republicii din Capitală, are loc 
meciul dintre echipele bucureștene 
Rapid- și Autobuzul, contind pentru 
seria a Il-a a campionatului de 
fotbal al diviziei B. In deschidere, 
formațiile Dinamo și Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" își vor dis
puta finala competiției de oină, or
ganizată in cadrul „Daciadei".

în Capitală
pid — Politehnica Timișoara (m. A). 
Rapid — Farul (f. A).

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9 ; Olimpia — C.S. Șc. Ploiești 
(f. A), Politehnica — Universitatea 
Timișoara (f. A) ; era 17 ; Rapid — 
„U“ Cluj-Napoca (f. A).

60 mii mai mult.decît s-a stabilit în 
cincinal ; sint prevăzute fonduri im
portante pentru dezvoltarea invăță- 
mintului, științei, culturii și pentru 
ocrotirea sănătății ; în 1978 va inCepe 
aplicarea măsurilor de reducere a 
săptăminii de lucru.

Sint obiective pe care și le pro
pune să le atingă in anul viitor po
porul nostru, sub conducerea clar
văzătoare a partidului. în această 
lumină, planul pe anul viitgr se de
finește ca un însuflețitor program al 
muncii și al bunăstării noastre. 
Ne-am convins, in anii construc
ției socialiste, bă bunăstarea nu 
este un dar venit din cer, ci ne-o 
făurim singuri, prin propria muncă. 
Altfel spus, dacă vrem să trăim mai 
bine trebuie să muncim mai bine. 
Un adevăr ce trebuie să pătrundă 
adine in conștiința fiecărui om al 
muncii, un adevăr care trebuie să ne 
mobilizeze la muncă susținută, bine 
organizată pentru înfăptuirea exem
plară a planului pe anul viitor, pen
tru aplicarea neabătută în viață a 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de a- 
propiata Conferință Națională a par
tidului — moment.politic de o deo
sebită importanță în viața partidului 
și poporului nostru.

Avem, după cum se știe, o bază 
bună de pornire — realizările re
marcabile obținute in primii doi ani 
ai cincinalului — pentru înfăptuirea 
mobilizatoarelor sarcini ale anului 
1978. Acum, in întimpinarea Confe
rinței Naționale a partidului, tot mai 
multe județe anunță realizarea îna
inte de termen a planului pe 11 luni 
din' acest an, sau pe ansamblul pri
milor doi ani ai cincinalului, con
tribuind din plin, pe această cale, la 
înfăptuirea Programului suplimentar 
de dezvoltare a economiei pe peri
oada 1976—1980. Se poate spune că 
prin toate aceste succese remarcabile, 
pe care comuniștii, întregul nostru 
popor le consacră apropiatului eve
niment politic, se asigură în fapt cea 
mai bună pregătire pentru un start 
viguros in cel de-al treilea an al 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice.

delegației Partidului
In perioada 21—26 noiembrie 1977, 

o delegație a Partidului Comunist 
Norvegian, formată din Hans I. Ele
ven, vicepreședinte al P.C.N., 
Kolbjorn Harbu, secretar al C.C. al 
P.C.N., șl Odd S. Karlsen, membru 
al C.C. al P.C.N., a făcut o vizită 
în Româria, la invitația Partidului 
Comunist Român.

Oaspeții au avut convorbiri cu to
varășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Teodor Mari
nescu, membri ai C.C. al P.C.R.

într-un spirit deschis și tovărășesc, 
s-a efectuat o informare reciprocă 
asupra situației din cele două țări și 
privind activitatea celor două partide. 
A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri asupra unor probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

în cursul convorbirilor s-a subli
niat necesitatea intensificării luptei 
pentru pace și destindere în Europa, 
pentru impulsionarea înfăptuirii pre-

Cronica
în continuarea vizitei pe care o 

efectuează în țara noastră, delegația 
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist (U.T.M.S.) din Republica 
Populară Democrată Coreeană, con
dusă de Ki Ge Riong, președintele 
C.C. al U.T.M.S., s-a întilnit și a 
purtat discuții cu tineri de la între
prinderea .,23 August" din Capitală. 
Combinatul' siderurgic Galați și 
cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-coreeană" din co
muna Făcăieni, județul Ialomița. De

Duminică 27 noiembrie 1977
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți
Gimnastica la domiciliu

8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9.20 Film serial pentru copii : Ivanhoe.

Episodul 8
9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
• ÎN ÎNTIMPINAREA CONFE
RINȚEI NAȚIONALE A P.C.R. 
Satul românesc, azi

11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17,05 Film serial : Linia maritimă

Onedin. Episodul 15
17.55 Cel mai bun continuă

Concurs de cultură generală și 
pregătire multilaterală

18.55 Micul ecran pentru cei mici
întîlnire cu profesorul A.B.C. —
Pomișorul

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 IN INTÎMPINAREA CONFERIN

ȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
Reportaj TV : Ctitori, portrete și 
peisaje la Uzinele „23 August“

20,10 Film artistic :, „Contele de Monte 
Cristo“. Premieră TV.

21.50 Antena vă aparține. Spectacol pre
zentat de județul Botoșapi

22.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
Filarmonica „Banatul41 din Timi
șoara în turneu la București

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 noiembrie. In țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie și pe alocuri, îndeosebi 
în nordul țării șl zonele deluroase, și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. La

(Urmare din pag. I)
Camera Legislativă a consiliilor 
populare, și Marea Adunare Națio
nală, care au dezbătut și adoptat, 
conferindu-Je putere de lege, Planul 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială și Bugetul de stat pe 
anul 1978.

Elaborat în concordanță cu obiec
tivele și sarcinile stabilite de Con
gresul al XI-lea, planul anului viitor 
(care formează și obiectul editoria
lului de astăzi) este ferm axat pe 
prevederile planului cincinal — îm
bunătățite potrivit programului su
plimentar de dezvoltare a României 
pe perioada 1976—1980, pune un pu
ternic accent pe folosirea intensivă a 
fondurilor fixe, creșterea nivelului 
calitativ al produselor, valorificarea 
superioară a materiilor prime și re
surselor energetice, ridicarea mai 
accentuată a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, prin toate acestea asi- 
gurîndu-se o bază trainică înfăp
tuirii măsurilor de reducere a săptă- 
mînii de lucru, creșterii bunăstării 
oamenilor muncii — mai mult și mai 
repede comparativ cu prevederile ini
țiale ale cincinalului.

Preocuparea pentru un demaraj 
cit mai bun în anul viitor se impune 
net atenției in cadrul colectivelor 
muncitorești. Efervescența activității 
din întreprinderi a fost și mai mult 
amplificată de apropierea marelui 
eveniment din viața țării, a întregu
lui popor — Conferința Națională a 
partidului. Dorind să intîmpine Con
ferința cu rezultate cit mai bune, 
oamenii muncii și-au mobilizat și 
mai puternic energiile, cuvintul de 
ordine fiind realizarea unei produc
ții fizice superioare prevederilor pla
nului, iar în unitățile care înregis
trează rămîneri în urmă — recupe
rarea restantelor. Succesele obținute 
au fost pregnant puse in evidență 
de larga suită a telegramelor trimise 
în cursul acestei săptămîni pe adresa 
C.C. al P.C.R.. a secretarului general 
al partidului de numeroase județe 
care anunță îndeplinirea in avans a 
planului producției industriale pe 11 
luni, sau chiar a planului pe primii 
doi ani ai actualului cincinal.

Rodnică a fost în această săptă- 
mînă și munca pe șantierele de in
vestiții. Cu energie sporită s-a ac
ționat pe șantierele unde se mai În
registrează rămineri in urmă ale lu
crărilor. Condițiile meteorologice, in 
general favorabile, au permis acce
lerarea ritmului de lucru. îndeosebi 
la lucrările de construcție, ceea ce 
a permis totodată intensificarea mon
tajului mașinilor și utilajelor. Res
tanțele care mai persistă pe anumite 
șantiere impun o și mai intensă mo
bilizare a forțelor, un susținut efort 
de organizare a muncii.

Comunist Norvegian
vederilor Actului final de la Helsinki, 
a obiectivelor convenite în declarația 
Conferinței partidelor comuniste si 
muncitorești de la' Berlin din 1976.

A fost evidențiată însemnătatea 
solidarității internaționale a clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor pro
gresiste democratice, antiimperialiste 
din toate țările, precum și colaboră
rii tuturor partidelor comuniste, pe 
baza marxism-leninismului, a egali
tății în drepturi și independenței fie
cărui partid.

Delegația norvegiană a făcut o vi
zită Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. și a vizitat unele întreprinderi 
din județ. In acest fel, ea a avui 
posibilitatea să se convingă prin 
exemple practice de marile progrese 
obținute de România, țară socialistă, 
cu un ritm de dezvoltare material, 
social și cultural accelerat.

Cele două delegații au căzut de 
acord să intensifice legăturile dintre 
cele două partide.

Delegația P.C.N. a transmis invi
tația ca o delegație a P.C.R. să facă 
o vizită în Norvegia.

zilei
delegația coreeană a avut 

la Comitetul județean 
P.C.R. și a vizitat Casa 
din municipiul Galați,

asemenea, 
convorbiri 
Galați al 
pionierilor 
alte obiective social-culturale.

★
Vineri și sîmbătă s-a desfășurat 

la București simpozionul „Bibliote
ca universitară — laborator de mun
că intelectuală", cu o tematică pri
vind locul și,rolul acestor 
te de cultură în procesul 
educativ.

așezămin- 
instructiv-

Luni 28 noiembrie 1977
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală 

Atelier TVS.
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 Cîntece și jocuri populare
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 ÎN ÎNTIMPINAREA CONFERIN

ȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
20.20 Roman-foileton : Nicholas Nick

leby. Episodul 4
21,-20 Mai aveți o întrebare ?
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.30 Foc nou în vechea vatră a Gri vi
ței

16.40 Melodii populare
17,10 Pentru căminul dumneavoastră
17.30 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
18,00 întilnire cu satira și umorul
18.30 Bucureștiul necunoscut
18,55 Film serial : Cuore
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal

• ÎN ÎNTIMPINAREA CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A P.C.R.

19,50 „Pămînt al țării, carte de citire...44
20.40 Actualitatea bucureșteană
21,00 Telex
21,05 Inscripții în cîntec
21.30 în alb și negru. Documentare ar

tistice premiate la festivaluri in
ternaționale. Chango — păzitorul 
comorii rnaya. Producție Walt Dis
ney

munte va ninge. Vîhtul va sufla mo
derat cu intensificări locale cu viteze 
de 40—50 km pe oră. Iar la munte 60— 
80 km pe oră. Temperatura în scădere. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, mai 
coborîte in estul Transilvaniei și nor
dul Moldovei, iar maximele între 2 și 
10 grade. în București : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul mai mult noros. 
Temporar precipitații, mai ales sub for
mă de ploaie. Vînt moderat, cu unele 
intensificări. Temperatura în scădere 
ușoară.

Tocmai primr-o preocupare gene
rală pentru încheierea cu bune re
zultate a anului acestuia se va crea 
o punte trainică spre reălizarea în- 
suflețitoarelor prevederi ale planu
lui pe anul viitor.

Înalte aprecieri politicii 
externe principiale 

constructive
Săptămîna care se încheie aduce 

noi confirmări ale participării active 
și constructive a țării noastre la 
viața internațională, ale prestigiului 
și înaltei prețuiri de care se bucură 

CRONICA SĂPTĂMÎNII

această politică pe plan mondial. O 
strălucită ilustrare in acest sens o 
constituie conferirea „Medaliei de 
aur a păcii", cea mai înaltă distincție 
a Consiliului Mondial al Păcii, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Acest 
act de profundă semnificație poli
tică reprezintă o elocventă recunoaș
tere a meritelor excepționale ale se
cretarului general al partidului 
nostru, președintele republicii, in 
promovarea cauzei păcii, colaborării 
și ințelegerii intre popoare, o nouă 
dovadă a justeței orientărilor funda
mentale ale politicii externe a Româ
niei socialiste, a contribuției țării 
noastre la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Iată de ce 
pentru întregul popor român decer
narea acestei distincții constituie un 
motiv de adîncă satisfacție și min-, 
drie patriotică. Sint sentimente ce 
și-au găsit reflectare în șuvoiul ne
întrerupt de 1 telegrame, mesaje și 
scrisori adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de comitetele județene, 
de alte organe și organizații de 
partid, de masă si obștești, de nenu- 
mărați oameni ai muncii de pe în
treg cuprinsul patriei, evidențiind 
angajarea și hotărirea întregului po
por de a sprijini din toate puterile 
înfăptuirea acestei politici înalt uma
niste și principiale, politică ce asi
gură înflorirea continuă a țării, slu
jind totodată cauzei păcii, progresu
lui și înțelegerii în lume.

După cum se știe, în centrul poli
ticii sale externe România situează

Sărbătoarea națională a Republicii

Populare Socialiste Albania
Tovarășului ENVER HODJA

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste Albania 

TIRANA
Cea de-a XXXIII-a aniversare a Zilei eliberării Al

baniei și împlinirea a 65 de ani de la proclamarea in
dependenței țării ne oferă plăcutul prilej ca în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, să 
vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, po
porului frate albanez un călduros salut și cele mai 
cordiale felicitări.

Poporul român dă o înaltă apreciere luptei îndelungate

duse de poporul albanez pentru independență, pentru 
eliberare națională și socială, se bucură sincer de reali
zările pe care le-a obținut în construcția socialismului 
și îi urează noi succese pe calea înfloririi continue a 
Republicii Populare Socialiste Albania.

Reafirmăm dorința noastră ca relațiile de prietenie tra
dițională și colaborare dintre poporul român și poporul 
albanez, dintre România și Albania să cunoască o dez
voltare tot mai puternică, în interesul reciproc și spre 
binele lor comun.

La 29 noiembrie se împlinesc 33 
de ani de la eliberarea Albaniei 
de sub jugul fascist și victoria 
revoluției populare împotriva re
gimului burghezo-feudal. Tot în a- 
ceste zile poporul albanez mar
chează împlinirea a 65 de ani de la 
dobîndirea independenței naționale, 
proclamată la 28 noiembrie 1912.

Corolar al luptei purtate se
cole de-a rindul împotriva co
tropitorilor străini și a asupri
torilor autohtoni, victoria cuce
rită la 29 noiembrie 1944 a marcat 
ziua nașterii Albaniei noi, a des
chis în fața poporului albanez un 
făgaș larg pentru împlinirea as
pirațiilor sale de dezvoltare liberă 
și independentă.

Pe harta" Albaniei, My
zeqe figurează ca una din 
cele mai întinse cîmpii ale 
țării. Delimitată de a- 
pele Semăn, Shkumbin și 
Viosa, Myzeqe a fost în 
antichitate grinarul Alba
niei și pol de atracție in 
jurul căruia s-au grupat 
numeroase așezări. Valurile 
invaziilor străine le-au 
spulberat cu încetul, iar re
vărsările riurilor au desă- 
vîrșit opera distructivă, 
transformind cîmpia într-o 
mlaștină bîntuită de țînțari.

în anii construcției socia
lismului, prin munca a 
mii și,Mmji. ,.de „voluntari, 
această cîmpie de pe coas
ta Adrîat'icii a redevenit 
grinarujde odinioară. Satul 
Krutje,. ‘unde 26- de fami
lii au pus, în anul 1946, 
temeliile primei coope
rative agricole din țară, 
împarte cu alte unități 
de producție terenurile 
recuperate din cîmpia My
zeqe. Aici pămîntul. asa
nat și ameliorat, lucrat -u 
mijloace agrotehnice mo
derne, oferă recolte bo
gate de cereale, bumbac, 
legume și fructe, pro
ducții record de carne 
și lapte. Uan Shami, Pali 
Germeni și alți săteni evo
că și astăzi greutățile în
ceputului, primele tere
nuri recondiționate și a- 
pariția celui dinții tractor, 

amplificarea continuă a legăturilor 
de prietenie și conlucrare frățească 
multilaterală cu toate țările socialiste, 
corespunzător intereselor accelerării 
construcției noii orînduiri în fiecare 
țară, intereselor generale ale socia
lismului. în acest sens, opinia pu
blică din țara noastră a luat cu
noștință cu vie satisfacție de știrea 
apropiatei vizite de prietenie pe 
care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o va face in România 
tovarășul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii -.cialiste Federative 
Iugoslavia. înscriindu-se în practica 
fructuoasă a tradiționalelor întilniri 
de pină acum, "are de fiecare dată 
s-au soldat Cu rezultate din cele mai 
rodnice, această nouă întîlnire la ni

vel înalt va marca, fără îndoială, un 
nou moment de deosebită însemnă
tate in dezvoltarea, pe un plan su
perior, a relațiilor strînse, frățești 
dintre cele două partide, țări și po
poare, spre binele reciproc, în folo
sul cauzei socialismului și progresu
lui general.

Dezvoltînd în mod statornic rela
țiile cu țările socialiste, România 
extinde, totodată, colaborarea cu ce
lelalte țări ale lunii, fără deosebire 
de orînduire socială. în acest cadru 
se cuvine remarcat schimbul de me
saje care a avut loc zilele trecute în
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele S.U.A.. Jimmy Carter — 
cu acest prilej, președintele ameri
can exprimînd dorința de a putea în- 
tilni personal pe președintele Româ
niei pentru a discuta împreună an
samblul relațiilor bilaterale și pro
bleme ale vieții internaționale.

Primatul soluționării 
pe calea tratativelor a 
problemelor litigioase

în cursul acestei săptămîni s-au 
impus, din nou, in mod deosebit a- 
tenției opiniei publice problemele 
Orientului Mijlociu. Este cunoscut că 
în ultimul timp s-au intensificat con
tactele politice, întîlnirile internațio
nale — practică la care se recurge 
astăzi curent, cotidian, in cele mai

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele 

Republicii Socialiste România

în anii puterii populare, oamenii 
muncii din Albania, călăuziți de 
Partidul Muncii, au înfăptuit trans
formări înnoitoare în diferitele 
compartimente ale vieții politice, 
social-economice și culturale. Po
litica de industrializare și-a găsit 
materializarea în dezvoltarea unor 
ramuri industriale noi. Importante 
schimbări au intervenit în viața 
satului albanez, agricultura coope- 
rativizată obținind însemnate rea
lizări de producție. A luat avînt 
construcția de locuințe, s-a extins 
rețeaua de învățămînt, de instituții 
sociale și culturale.

Animat de sentimente de sim
patie față de toate popoarele care 
construiesc noua orînduire, poporul 
român urmărește cu interes suc-

părăsirea bordeielor cu ro
gojini în chip de paturi si 
mutarea în case noi, sănă
toase... Trecutul Krutjei este 
în general identic cu tre
cutul celorlalte sate al
baneze, iar noul său destin 
este împărtășit astăzi de 
toate așezările sătești. Pe

a crescut cantitatea de în
grășăminte administrate in 
sol, s-a intensificat utiliza
rea semințelor selecționate, 
toate acestea soldîndu-se 
cu o substanțială sporire a 
randamentului ogoarelor. 
Recuperării zonelor de 
cîmpie îi urmează acum

Azi in cîmpia
Myzeqe

drumurile acestei țări 
muntoase și accidentate se 
întilnesc la tot pasul repere 
ale noului, terenuri desțe
lenite sau smulse apelor, 
pe care se practică o agri
cultură intensivă, cu mij
loace mecanizate. Bălțile și 
pămînturile mlăștinoase au 
fost asanate. întreaga zonă 
de cîmpie este irigată și 
drenată, amenajări de re
zervoare, canale și diguri 
asigurînd culturilor protec
ție împotriva inundațiilor 
și a seceteil In același 
timp, s-a întărit baza 
tehnico-materială a agri
culturii, s-a dezvoltat par
cul de mașini agricole,

acțiunea de transformare a 
colinelor și pantelor mun
toase în terenuri, roditoare, 
pe care se cultivă manda
rini și portocali, măsliili și 
viță de vie.

Progresele din agricul
tură sint, desigur, legate 
de rezultatele- din dome
niul dezvoltării industriei 
socialiste. Uzinele și fabrici
le construite la Tirana și 
Durres, la Shkodra și Fieri, 
la Korcea și Berat furni
zează o gamă variată de 
produse, de la mașini agri
cole, echipament minier și 
geologic la motoare și e- 
lectromotoare. Industria e- 
nergetică dispune de- hidro

diverse domenii și problematici — 
s-au multiplicat consultările in ve
derea reconvocării Conferinței de 
pace de la Geneva. In acest context, 
pornindu-se de la realitatea că me
toda tratativelor politice este singura 
rațională și posibilă — de natură să 
excludă confruntările militare cu în
tregul lor cortegiu de consecințe tra
gice — precum și de la faptul că a- 
supra perspectivei reconvocării con
ferinței continuă să planeze numeroa
se incertitudini, s-a înscris in atenția 
opiniei publice vizita președintelui 
Egiptului, Anwar Sadat în Ierusalim. 
Se știe că această vizită a stirnit reacții 
multiple, contradictorii, a generat atit 
aprobări, cit și dezaprobări, mai ales 
în unele țări și cercuri arabe. Tot
odată, este incontestabil că în urma 

vizitei s-a creat o situație nouă, au 
apărut unele deschideri noi, care se 
impun a fi folosite in interesul deblo
cării stărilor de lucruri și reluării cit 
mai grabnice a Conferinței de la Ge
neva, pentru a se asigura soluționa
rea efectivă și globală a problemelor 
Orientului Mijlociu. Aceasta impune 
în mod clar și indubitabil retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, so
luționarea problemei poporului pales
tinian în conformitate cu interesele 
și aspirațiile sale legitime, inclusiv 
de a-și constitui un stat național pro
priu, asigurarea independenței și su
veranității tuturor statelor din aceas
tă regiune.

în ce privește reluarea Conferinței 
de la Geneva — obiectiv spre care 
este necesar să se acționeze cu ener
gie și perseverentă, cu receptivitate 
și înaltă responsabilitate — condiția 
fundamentală este participarea tu
turor statelor interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian ; desigur, șan
sele conferinței nu ar putea decît să 
crească în măsura în care s-ar des
fășura într-o atmosferă constructivă, 
fără elemente de neîncredere și duș
mănie. în aceste condiții, în vederea 
reluării dialogului între părțile inte
resate, o și mai mare importanță do- 
bindește întărirea solidarității și uni
tății țărilor arabe. în mod evident, 
cauza păcii cere să se folosească 
orice posibilitate pentru a se ajunge

MANEA MĂNESCU 
prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

cesele dobîndite de constructorii 
socialismului din Albania. Legătu
rile tradiționale de prietenie, fău
rite în lupta comună pentru li
bertate și o viață mai bună, au 
căpătat un conținut nou în con
dițiile socialismului, existînd pre
mise favorabile pentru lărgirea 
și adîncirea colaborării bilaterale 
în diferite domenii, în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului 
și păcii.

Cu prilejul aniversării indepen
denței și eliberării Albaniei, po
porul român adresează poporului 
albanez felicitări, îi urează noi 
izbînzi în munca pentru edificarea 
socialismului, pentru propășirea 
patriei sale.

centrale și termocentra
le, obiectivul hidroener
getic de la Fierze, care 
urmează să intre în cu- 
rind în funcțiune, fiind 
cel mai mare dintre ele. Cu 
o capacitate de 500 000 kW, 
această hidrocentrală de 
pe riul Drin va furniza, in 
final, o cantitate de ener
gie electrică echivalentă 
cu întreaga producție ener
getică a Albaniei antebeli
ce. Industria chimică . și-a 
creat baze în orașele Vid
ra, Fieri, Lac și Durres, 
unde se produc îngrășă
minte azotoase; superfos- 
fați, sodă, amoniac, pestici
de. Metalurgia este repre
zentată, în primul rind, de 
complexul de la Elbasan, 
care ă început să producă, 
parțial, din 1966.

Noilor unități productive 
li se adaugă cartiere de lo
cuințe în curs de construc
ție, amenajări de drumuri, 
edificii sociale și culturale.

Cel de-al 6-lea plan cin
cinal (1976—1980) acordă o 
atenție deosebită dezvoltării 
industriei miniere și cerce
tărilor geologice, valorifi
cării eficiente a hidrocar
burilor, industriilor feroase 
și neferoase — menite să 
contribuie la ridicarea in 
continuare a nivelului de 
civilizație al Albaniei noi.

Gabriela BONDOC

la o soluționare justă, trainică, de
finitivă, globală a problemelor din 
Orientul Mijlociu, în conformitate cu 
interesele tuturor statelor din zonă.

In sprijinul destinderii 
și securității 

în Europa
și în întreaga lume
La reuniunea de la Belgrad, in ciu

da atitudinii refractare a unor 
cercuri ostile destinderii, dezbaterile 
din această săptămină s-au concen
trat asupra uneia din problemele e- 
sențiale ale ’securității europene -- 
măsurile de ordin militar menite să 
ducă Ia .creșterea increderii și întări
rea stabilității pe continent.

în acest sens, au reținut atenția 
propunerile prezentate de țara noas
tră privind notificarea mișcărilor de 
trupe, notificarea prealabilă a mane
vrelor aeriene și navale, abținerea 
de a efectua manevre multinaționale 
in apropierea frontierelor altor state, 
angajamentul de a nu crea noi baze 
militare, inclusiv de a nu amplasa 
arme nucleare și de a nu spori efec
tivele militare aflate pe teritoriul 
altor state în Europa, precum și an
gajamentul de a îngheța bugetele lor 
militare la nivelul anului 1977 sau 
1978.

Acest „pachet de măsuri" — a că
ror importanță a fost subliniată de 
către numeroase delegații partici
pante la reuniune — vizează în 
esență pregătirea unor condiții fa
vorabile și a climatului politic pen
tru a. se trece la măsuri efective de 
dezangajare militară și dezarmare in 
Europa. Remarcindu-se prin caracte
rul lor realist, concret, propunerile 
românești menționate sint de natură 
să stimuleze procesul edificării unui 
sistem de securitate trainică, destin
derea și cooperarea intereuropeanâ.

în același timp, în cadrul celei de-a 
32-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat dezbaterile pri
vind probleme de mare actualitate 
ale vieții internaționale. Sint semni
ficative, in acest sens, luările de po
ziție și documentele adoptate în le
gătură cu condamnarea agresiunii 
împotriva Beninului, combaterea po
liticii de apartheid, pregătirea viitoa
rei sesiuni speciale a O.N.U. consa
crate dezarmării, lichidarea decala
jelor și făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Rezolvarea acestor probleme recla
mă mobilizarea eforturilor și partici
parea nemijlocită a tuturor țărilor, 
numai pe această cale ele putindu-s' 
găsi o rezolvare viabilă, așa cum 
a arătat în repetate rînduri țara 
noastră.

- I.
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NAȚIUNILE UNITE CAIRO

II Este necesară inteasificarea eforturilor DE PRETUTINDENI

1

pentru soluționarea politică 
a conflictului din Orientul Mijlociu II

Cuvîntarea reprezentantului român în Adunarea Generală
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Dezbaterile din 

Generală a O.N.U. privind situația din Orientul Mijlociu 
iat, vineri seara, prin adoptarea unui proiect 
de un grup de state nealiniate și socialiste. In 
votat 102 state, intre care și România.

Adunarea 
■■-au inche- 

de rezoluție prezentat 
favoarea rezoluției au

După ce condamnă ocuparea în 
continuare de către Israel a terito
riilor arabe, rezoluția reafirmă că o 
pace justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu, care să garanteze tuturor 
țărilor și popoarelor dreptul de a 
trăi în pace și securitate, în inte
riorul unor frontiere sigure și recu
noscute, nu poate fi realizată fără 
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate după 5 iunie 
1967 și fără dobindirea de către po
porul palestinian a drepturilor sale 
naționale inalienabile.

Rezoluția se pronunță pentru .con
vocarea cît mai curind a Conferin
ței de pace in Orientul Mijlociu, 
sub auspiciile O.N.U. și ale copreședin
ților conferinței — Uniunea Sovie
tică șl Statele Unite ale Americii — 
cu participarea pe picior de egali
tate a tuturor părților interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei.

In intervenția sa în cadrul dezba
terilor care au precedat adoptarea 
rezoluției, ambasadorul României la 
O.N.U., Ion Datcu. a declarat că ex
periența uneori tragică a epocii con
temporane arată că încercările de a 
rezolva prin forță problemele liti
gioase, departe de a rezolva ceva, nu 
pot duce decît la noi conflicte, la pe
riclitarea păcii și securității generale.

România se pronunță consecvent 
și acționează, în măsura posibilități
lor sale, pentru prevenirea situații
lor conflictuale, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase pe 
cale pașnică și pentru eliminarea 
folosirii forței în relațiile internațio
nale.

Ca și alte state, sîntem profund 
preocupați de lipsa de progrese în 
soluționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu, de menținerea stării de 
tensiune în această parte a lumii. 
Interesul României in instaurarea 
unei păci juste și durabile in Orien
tul Mijlociu este determinat de do
rința de a vedea eliminat un focar 
de conflict care poate pune în peri
col pacea și securitatea tuturor po
poarelor, in special a celor din zonă 
și regiunile învecinate acesteia, cum 
este cazul Europei. Totodată, este 
convingerea fermă a țării noastre 
că, prin eliminarea acestui conflict, 
vor fi create condițiile necesare dez
voltării libere și independente a tu
turor țărilor și popoarelor din a- 
ceastă zonă. România a subliniat în
totdeauna că o pace justă și dura
bilă in Orientul Mijlociu trebuie să 
se bazeze pe retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate ca 
urmare a războiului din 1967, pe 
recunoașterea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv a dreptului de a-și constitui 
propriul său stat național, precum și 
pe asigurarea existenței, integrității 
teritoriale și .a dreptului la dezvol
tare liberă și independentă a tuturor 
statelor din această zonă.

în prezent, este unanim admis că 
o reglementare pașnică, justă și du
rabilă a. problemelor Orientului Mij
lociu nu poate fi concepută fără re
zolvarea problemei poporului pales
tinian, făt-ă ca drepturile și aspira
țiile legitime ale acestui popor să 
fie luate în considerare în mod co
respunzător. Aceasta este opinia ge
nerală care s-a degajat din dezba
terile pe această temă din cadrul 
O.N.U., precum și din toate consul
tările și contactele bilaterale care 
au avut loc în ultimul timp.

Reafirmăm și cu această ocazie — 
a subliniat vorbitorul — convingerea 
noastră că poporul palestinian are 
dreptul de a participa, prin repre
zentantul său legitim, Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, și pe 
picior de egalitate, la toate negocie
rile vizînd instaurarea păcii în 
Orientul Mijlociu.

Dezbaterile actuale au loc într-un 
moment deosebit, in care o intensă 
activitate politico-diplomatică se 
desfășoară în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu.

într-adevăr, în prezent 
prind eforturi, pe diferite 
in diverse forme, de către 
țile interesate, pentru
căii negocierilor. Evenimentele care 
au avut loc recent și atitudinile rea
liste, pătrunse de un spirit nou, care 
au fost exprimate, pot marca o co
titură în evoluția situației din Orien
tul Mijlociu și a căutărilor pentru 
pace în această regiune. Ca urmare 
a vizitei președintelui Anwar El 
Sadat lă Ierusalim — a spus vorbi
torul — s-a creat o situație nouă'

folosită în interesulcare trebuie 
reluării Conferinței de pace de la 
Geneva, desigur, cu participarea tu
turor părților interesate.

în împrejurările actuale, România 
consideră că este mai necesar ca 
oricind să se intensifice eforturile, 
pentru a ajuta și încuraja părțile 
interesate să se angajeze ferm pe 
ealea rezolvării politice a tuturor 
problemelor pe care le pune conflic
tul din Orientul Mijlociu.

Instaurarea unei păci durabile în 
regiunea Orientului Mijlociu repre
zintă un obiectiv major, a cărui 
realizare reclamă contribuția activă 
a tuturor. Organizația Națiunilor 
Unite, in exercitarea rolului ce îi re
vine în rezolvarea pașnică a conflic
telor, trebuie să fie mai activă, să 
facă tot ce depinde de ea pentru a 
stimula și amplifica procesele și ten
dințele pozitive manifestate in ulti
mul timp în ceea ce privește stabi
lirea cadrului de rezolvare a conflic
tului. Apreciem 
acest scop de 
Kurt Waldheim, 
convingerea că 
această direcție, 
explorate toate 
recurgă la toate căile de negociere 
internațională, să nu se piardă nici 
o ocazie și să nu se omită nici un 
mijloc pentru a se ajunge la pace 
in zonă.

în acest spirit, considerăm că este 
necesar să fie întreprinse acțiuni ho- 
tărîte pentru reluarea Conferinței de 
la Geneva pentru pace în * 
Mijlociu, cu participarea 
părților interesate.

Este limpede că șansele 
spectivele de succes ale Conferinței 
de la Geneva vor fi cu atit mai 
mari cu cît ea va fi convocată într-o 
ambianță de încredere și o atmos
feră înseninată. De aceea, pentru 
reluarea și desfășurarea rodnică a 
Conferinței de la Geneva trebuie 
făcute pregătiri corespunzătoare, ast
fel ca țările direct interesate, pre
cum și O.E.P., să discute și să sta
bilească ele însele principiile acor
durilor ce urmează a fi încheiate, 
modul concret în care să se desfă
șoare relațiile viitoare în această 
regiune. Rezultatele conferinței .vor 
avea viabilitate, vor duce la o pace 
reală numai în măsura in care ho
tărârile la care se va ajunge vor fi 
acceptate de toate părțile aflate în 
conflict și vor exprima voința celor 
interesați.

Tratativele politice rămîn singura 
cale, verificată in practică, capabilă 
să permită, și în cazul Orientului 
Mijlociu, ca și în alte cazuri, ca 
te problemele ținînd de aceșț 
flict să fie soluționate de către 
țile direct interesate.

în ceea ce o privește —" a 
vorbitorul în încheiere — România 
va face tot ce depinde de ea pentru 
a-și aduce contribuția la succesul 
acestei cauze nobile, de importanță 
vitală pentru liniștea și securitatea 
popoarelor, pentru destinderea in
ternațională.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). Ministrul afacerilor externe 
al României, George Macovescu. a 
avut, la sediul Organizației Națiuni
lor Unite din New York, o intilnire 
cu secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Secretarul general al O.N.U. a dat 
o inaltă apreciere rolului activ și 
constructiv pe care România îl joacă 
pe arena mondială, contribuțiilor pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
le aduce, printr-o activitate perse
verentă, la rezolvarea problemelor 
arzătoare ale vieții internaționale. 
Kurt Waldheim l-a rugat pe minis
trul român să transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu salutul său, 
precum și întreaga sa gratitudine 
pentru interesul constant pe care 
România îl manifestă față de activi
tățile O.N.U., pentru inițiativele și

acțiunile românești îndreptate spre 
creșterea rolului organizației în viața 
internațională.

Cu această ocazie, a fost efectuat 
un schimb de păreri în legătură cu 
ultimele evoluții din Orientul Mij
lociu și cu eforturile ce se întreprind 
pentru deblocarea căii negocierilor 
în vederea reglementării politice, cît 
mai grabnice, a situației din această 
regiune. S-a subliniat importanța 
inițierii unor noi acțiuni de către 
toate părțile interesate, care să în
trețină și să continue spiritul nou și 
atitudinile realiste apărute în regiu
ne, de natură să asigure înaintarea 
fermă către o pace justă și durabilă 
în Orientul Mijlociu.

La întrevedere a participat repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U., ambasadorul Ion Datcu.

Intre
acci-

să

Convorbiri româno-americane

se între- 
planuri și 
toate păr- 
deblocarea

ÎN COMITETUL POLITIC

S-au încheiat dezbaterile
asupra problematicii 

dezarmării
în principalul comitet al Adunării 

Generale, pentru probleme politice 
și de securitate, s-au încheiat dezba
terile asupra problematicii dezarmă
rii. în ultima zi, comitetul a aprobat 
două rezoluții ce vor fi înaintate 
spre adoptare Adunării Generale.

Una din rezoluții, aprobată cu 84 
voturi favorabile și 21 abțineri, se 
pronunță pentru convocarea unei re
uniuni pregătitoare în 1978 și a unei 
conferințe propriu-zise în 1979, avind 
drept scop realizarea de acorduri cu 
privire la interzicerea sau limitarea 
utilizării unor arme convenționale, a 
căror folosire s-a dovedit a fi exce
siv de distrugătoare. în această cate
gorie de arme, care au făcut obiectul 
unor discuții în cadrul Adunării 
Generale ți al unor conferințe orga
nizate la Geneva, Lucerna și Luga
no, se numără napalmul și 
menea arme.

Cea de-a doua rezoluție, 
cu 91 de voturi favorabile 
potrivă, exprimă interesul 
față de încheierea cit mai grabnică 
cu succes a convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive. Rezo
luția cheamă U.R.S.S. și S.U.A. să 
depună eforturi pentru punerea cit 
mai grabnică in practică a propune
rilor referitoare la reducerea arme
lor nucleare.

alte ase-

aprobată 
și 2 îm- 

O.N.U.

eforturile depuse în 
secretarul general, 

și ne exprimăm 
el va persevera in. 
Este necesar să fie 
posibilitățile, să se

Orientul 
tuturor

și per-

toa- 
con- 
păr-

spus

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în cadrul vizitei de lucru pe care o 
face la Washington, ministrul aface
rilor externe al României. George 
Macovescu, a avut o întrevedere cu 
Cyrus Vance, secretarul de stat al 
S.U.A.

Cei doi miniștri au făcut o tre
cere în revistă a principalelor pro
bleme ale relațiilor româno-ameri- 
cane, notînd cu satisfacție raporturile 
prietenești și de colaborare statorni
cite între cele două state. Ei au 
reafirmat voința comună de a .ac
ționa pentru continua lor dezvoltare, 
ceea ce servește intereselor 
proce, precum și intereselor 
colaborării internaționale.

Procedînd la un schimb 
deri asupra unor chestiuni 
ționale actuale, miniștrii au 
problematica securității și cooperării 
in Europa. Ei au relevat importanta 
pe care guvernele lor o acordă reu
niunii în curs de la Belgrad și co
laborării dintre delegațiile țărilor lor 
pentru ca această reuniune să adopte 
măsuri constructive și să conducă la 
aplicarea integrală a Actului final și 
să asigure continuitatea procesului 
edificării păcii și securității pe con
tinentul european.

Cei doi 
asemenea, 
Orientul 
rerea lor 
tensifice 
mațică pentru a se beneficia de con
dițiile favorabile existente în ve-

reci- 
păcii- și
de ve- 

interna— 
abordat

miniștri au discutat, de 
ultimele evoluții in 

Mijlociu, evidențiind pă- 
că este necesar să se in
activitatea politico-diplo-

derea instaurării cît mai grabnice a 
unei păci juste și durabile in re
giune. Este nevoie să se facă gesturi 
noi care să pregătească întrunirea 
Conferinței de la Geneva.

în cadrul schimburilor de păreri 
s-au examinat și probleme actuale 
ale instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, reliefîndu-se 
că realizarea unor raporturi econo
mice echitabile între state 
numai un deziderat legitim 
mai ales de țările în curs 
voltare, ci și o condiție a

Exprimîndu-se 
interesul celor două guverne față de 

O.N.U. asupra

securității în lume.

este nu 
susținut 
de dcz- 
păcii și

dezbaterile de la 
acestor probleme, s-a evocat necesi
tatea ca toate statele să poată par
ticipa efectiv la eforturile și acțiu
nile ee se întreprind la scară mon
dială în vederea înfăptuirii unor re
lații economice noi între state, echi
tabile și juste.

De asemenea, s-a făcut un schimb 
de păreri privind situația din Ame
rica Latină.

La întrevedere au participat Philip 
Habib, subsecretar de stat pentru 
problemele politice, Alfred Atherton, 
asistent al secretarului de stat pen
tru problemele Orientului Mijlociu și 
ale Asiei de Sud, William Luers. ad
junct al asistentului secretarului de 
stat pentru probleme europene.

A fost prezent Nicolae M.. Nico
lae, ambasadorul României la Wa
shington.

CAIRO 26 (Agerpres). — Simbătă 
a avut loc la Cairo o ședință extraor
dinară a Adunării Poporului a Repu
blicii Arabe Egipt consacrată recen
tei vizite făcute la Ierusalism de 
președintele Anwar El Sadat.

Adresîndu-se celor prezenți, pre
ședintele Sadat a trecut în revistă — 
relatează agenția M.E.N. — rezulta
tele misiunii sale de pace la Ierusa
lim. Președintele Sadat a declarat că 
„nu a adresat Israelului apelul de 
pace de pe o poziție de slăbiciune 
sau implorînd. A fost auzit spunînd, 
pe cind se adresa Knesseth-ului că 
națiunea arabă, în căutarea unei păci 
drepte și durabile, nu acționează de 
pe o poziție slabă sau șubredă, ci 
dimpotrivă, este în posesia elemente
lor forței și stabilității capabile să 
transforme cuvintele într-o adevărată 
dorință de pace". Vorbitorul a con
tinuat spunînd : „Pămintul nostru 
este sacru și israelienii trebuie să 
renunțe definitiv la visurile lor de 
expansiune. Ei trebuie sa tragă în
vățămintele confruntării cu arabii, 
deoarece expansiunea nu va fi cîtuși 
de puțin in avantajul lor. Pămintul 
nostru nu este obiect de negociere 
sau dezbatere si teritoriul național 
este sacru, nimeni dintre noi nu poa
te sau nu dorește să cedeze nici mă
car o părticică din acest pămint sau 
să accepte vreun acord ori o nego
ciere în legătură cu aceasta".

Șeful statului egiptean a menționat 
astfel că „a declarat Knesseth-ului 
israelian că Egiptul insistă pentru 
retragerea completă a Israelului, din 
teritoriile arabe ocupate, inclusiv din 
Ierusalimul arab. Pacea nu poate fi 
instaurată atîta timp cit teritoriile 
noastre sînt ocupate. Nu poate 
exista pace fără palestinieni și fără 
recunoașterea poporului palestinian, 
a dreptului său de a avea un stat al 
lui, precum și a dreptului de a se 
întoarce pe pămintul său. Ba mai 
mult, chiar dacă Israelul ajunge la 
pace cu toate țările liniei frontului, 
pacea nu poate fi instaurată fără să 
fie rezolvată problema palestiniană*',  

în continuare, vorbitorul a arătat 
că „s-a ajuns la înțelegerea că nu 
trebuie’ să mai existe războaie, după 
războiul din octombrie. Ne-am înțe
les să ne întîlnim 
te problemele 
lizați".

Șeful statului egiptean a subliniat 
apoi că „există o unanimitate atît în 
Israel, cît și pe scară internațională 
asupra faptului că revine Israelului 
să întreprindă la rîndul său o iniția
tivă ca răspuns la mărețul pas între
prins de președintele egiptean’*.

„Trebuie să se remarce — a spus 
el — că in cuvîntarea mea în fața 
Knesseth-ului am afirmat că insistăm 
asupra drepturilor noastre în Ieru
salimul arab. Nu am recunoscut 
anexarea acestuia de către Israel". 
„Am avut de asemenea grijă să nu 
angajez nici o parte arabă in absolut 
nimic. De nenumărate ori am afir
mat clar că nu vorbesc în numele 
nici unuia din frații mei arabi și nu 
s-a luat nici un angajament care să 
restrîngă sau să afecteze drepturile, 
lor".

„Noi nu am avut deloc în vedere 
încheierea unui acord unilateral cu 
Israelul. Vom merge la Conferința 
de la Geneva pentru a examina în 
mod serios problemele esențial^, și 
nu ca să ne pierdem 
bleme de procedură".

Președintele Sadat 
„cu zece zile înainte 
de pace la Ierusalim.

• METEOROLOGIA 
Șl NATALITATEA, 
condițiile meteorologice 
dentale și natalitate pare
existe o anumită legătură, po
trivit unui studiu publicat in 
revista societății de meteorolo
gie din Franța. Dacă frigul 
iernii, favorizind unele epidemii 
(gripaf de pildă), antrenează o 
scădere a natalității la citeva 
luni de zile după ce acestea se 
manifestă, temperaturile exce
sive din timpul verii au efecte 
similare. Faptul s-a constatat 
pornindu-se de la scăderea sen
sibilă a natalității in Franța 
in cel de al doilea trimestru ai 
anului 1948. scădere care a fost 
precedată de o vară toridă in 
1947. Verile calde (un grad peste 
media obișnuită) sau cele, fier
binți (două grade in plus peste 
această medie) din anii 1859, 
1876, 1884. 1899. 1904, 1911, 1933, 
1947 au corespuns, de asemenea, 
unei scăderi a natalității in lu
nile aprilie, și mai din anul ur
mător.

ca
și să rezolvăm t.oa- 
orice oameni civi-

timpul cu pro-

a afirmat că, 
de călătoria sa 

r__ __  ___ , era foarte po
sibil să se dezlănțuie o bătălie da
torită calculelor greșite și zidului . 
psihologic dintre arabi și Israel, care 
făcea ca fiecare parte să suspecteze 
pe cealaltă, precum și datorită ata
cului prin surprindere al forțelor 
noastre armate, care se bucură de un 
înalt respect printre israelieni.

Acesta este. motivul pentru care 
am mers în Knesseth pentru a pre
zenta toate aspectele problemei in 
fața membrilor acestuia și a 
publice israeliene".

„După cuvîntarea pe care 
tesc în fața dv. — a încheiat . 
dintele Sadat — îl voi ruga pe mi
nistrul de externe să ia contact cu 
secretarul general al O.N.U. și cu 
cele două superputeri pentru a le in
forma că orașul Cairo dorește, cu în
cepere de la 3 decembrie, să devină 
gazda tuturor părților implicate in 
dispută, inclusiv a celor două super
puteri. Vom stabili contacte cu toate 
părțile in dispută, inclusiv cu Israe
lul, astfel îneît să ne putem întîlni și 
să ne pregătim pentru Geneva".

opiniei

o ros- 
pre.șe-

• OMUL SUPERIOR 
ORDINATORULUI. La 
Paris a avut loc un meci de 
șah între marele maestru inter
național Genno Sosonko (Olan
da) și ordinatorul american 
„Chess 4-6“, meci care s-a ter
minat cu victoria categorică a 
șahistului, ceea ce dovedește 
odată în plus superioritatea o- 
mului asupra mașinii. In cel 
mai vechi joc intelectual din 
lume — șahul — calculatorul a 
fost bătut, în ciuda faptului că 
meciul s-a disputat după siste
mul „blitz", jucătorii dispunind 
de un timp redus pentru fie
care mutare. întilnirea s-a 
desfășurat in cadrul manifestă
rilor ce au avut loc in capitala 
Franței sub genericul „Mașina 
și oamenii". Ordinatorul se afla 
la Arden Hills (Minnesota) și 
era in legătură prin satelit cu 
sala de desfășurare a intrecerii. 
Americanul David Slate, auto
rul programului, transmitea 
primea datele mutărilor 
doi jucători.

Și 
celor

Președintele Republicii Zambia l-a primit pe 
reprezentantul român

la lucrările Comisiei mixte guvernamentale de cooperare 
economică și tehnică

LUANDA

Șeful statului angolez despre unele probleme 
culturale ale țării

LUSAKA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zambia, Kenneth 
D. Kaunda, a primit pe Bujor Almă- 
șan, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
aflat la Lusaka pentru a participa la 
lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Co
misiei mixte 
no-zambiene 
și tehnică.

Cu acest 
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, minis
trul român a transmis calde urări de 
sănătate președintelui Zambiei, Ken-

guvernamentale rbmâ- 
de cooperare economică

prilej, din partea pre-

neth Kaunda, și soției sale, Betty 
Kaunda, precum și urări de noi suc
cese poporului

Mulțumind, 
da a transmis 
Ceaușescu și 
Ceaușescu urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate po
porului prieten român.

în aceeași zi s-au încheiat lucrări
le Comisiei mixte româno-zambiene 
și a fost semnat protocolul sesiunii, 
care prevede măsuri pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor de co
operare economică și a schimburilor 
comerciale între România și Zambia.

zambian prieten, 
președintele Kaun- 
tovarășului Nicolae 

tovarășei Elena

LUANDA 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in ședința de deschidere a 
lucrărilor Adunării Generale a Uniu
nii scriitorilor angolezi, șeful sta
tului. Agostinho Neto, a arătat că 
literatura națională trebuie să reflec
te calea spre o formă superioară 
de dezvoltare a țării, calea socialistă. 
El a menționat că „scriitorul ango
lez nu poate uita factorul istoric 
nou. lupta pentru independență și 
neatirnare, noua realițate angoleză. 
Tradițiile revoluționare ale scriitori
lor naționali, lupta lor împotriva co
lonialismului, sint teme ce nu pot fi 
neglijate" — a .spus Neto.

Referindu-se la problema lingvis
tică în Angola, președintele Agos
tinho, Neto a remarcat că „folosirea

exclusivă a limbii portugheze ca 
limbă oficială și ca mijloc de ex
primare in literatură nu rezolvă pro
blemele țării", fiind nevoie de utili- 

...............  primar și 
vorbite în 

în context
zarea, in învățămintul 
mediu, și a idiomurilor 
țară. El s-a pronunțat 
pentru desființarea barierelor lingvis
tice regionale, pentru consolidarea 
unității naționale și lichidarea defi
nitivă a tarelor, moștenite din epoca 
colonială.

Șeful statului a subliniat, totodată, 
necesitatea ca arta să se dezvolte 
sub toate aspectele și ca istoria pa
triei să fie rescrisă pentru a fi fă
cut cunoscut drumul lung parcurs de 
Angola și poporul angolez din tre
cut și pină astăzi.

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Pentru dezvoltarea unei cooperări 
largi intre toate statele

agențiile de presă transmit
România subliniază necesitatea sporirii eficienței 

Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

• SEPARAREA 
ȘEURILOR. în statul Wis’- 
consin (S.U.A.) funcționează o 
instalație originală de separare 
a,deșeurilor provenite de la au
tomobilele vechi, instalații elec
trice uzate, precum și a altor 
materiale tehnice socotite pină 
nu demult iremediabil pierdute, 
în interiorul instalației, asupra 
deșeurilor este îndreptat un jet 
de azot lichid, care face mate
rialele casante. Datorită coefi
cientului de contracție diferit in 
timpul răcirii bruște, diverse 
materiale se separă singure.

DE

BELGRAD 26 — De la trimisul A- 
gerpres : în cadrul dezbaterilor re
uniunii de la Belgrad, marea majori
tate a delegațiilor, printre care 
ale Suediei, Danemarcei, Elveției, 
U.R.S.S., Belgiei, Franței, Finlandei, 
Austriei, Cehoslovaciei și altele, au 
subliniat necesitatea creșterii rolului 
și eficienței Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa în special in 
direcția inițierii și realizării de pro
iecte de cooperare general-europeană 
in domeniile energiei, transporturilor 
terestre și fluviale, mediului încon
jurător, «comerțului, științei și tehni
cii și altele. în declarația făcută în 
cadrul lucrărilor reuniunii de la Bel
grad, secretarul executiv al C.E.E./ 
O.N.U., Janez Stanovnik, a adresat 
un apel țărilor participante la 
C.Ș.C.E., care sint și membre ale co
misiei. să contribuie constant la creș
terea rolului politic al comisiei și să 
dea curs numeroaselor propuneri și 
idei prezentate in cadrul C.S.C.E. 
pentru lărgirea cooperării economice 
și tehnice general-curopene.

în cadrul discuțiilor pe această 
temă, atit în organul de lucru pri
vind cooperarea economică, cit și in 
cel referitor la urmările C.S.ZC.E„ de
legația țării noastre a prezentat pe 
larg importanța pe care România o 
acordă 'contribuției C.E.E./O.N.U. la 
dezvoltarea și diversificarea coope
rării pe plan european și a amintit 
principalele acțiuni pe care comisia 
le-a realizat de-a lungul anilor, din 
inițiativa țării noastre, in domeniile 
industriei, științei și tehnicii, agricul
turii, colaborării pe plan subregional 
etc. S-a arătat, totodată, că toate 
aceste realizări decurg din poziția pe 
care România a adoptat-o constant in 
vederea creșterii rolului O.N.U. și al 
organismelor sale pentru întărirea

securității în lume și dezvoltarea unei 
cooperări largi, neîngrădite, intre toa
te țările și in toate domeniile. A- 
mintind că, prin Actul final, C.E.E. / 
O.N.U. a fost invitată să-și aducă 
contribuția la realizarea unor proiec
te concrete de cooperare, delegația 
română a precizat că aceasta presu
pune organizarea activității sale, in
clusiv sub raportul normelor și pro
cedurii de lucru, în așa fel incit să 
asigure participarea directă a tuturor 
țărilor membre în toate etapele de 
discutare și luare a deciziilor comi
siei și să promoveze și în acest or
ganism deplina egalitate in drepturi 
și participarea efectivă a tuturor ță
rilor membre la activitatea de coo ■ 
perare. Este, de asemenea, necesar 
ca in întreaga activitate a comisiei 
să se asigure o importanță din ce in 
ce mai mare realizării de proiecte 
operaționale în domenii de 
major pentru 
pentru cele 
pentru cele in

Documente 
delegația Iugoslaviei, pe de o parte, 
și delegațiile Suediei, Danemarcei, 
Islandei, Finlandei și Norvegiei, pe 
de ală parte, se referă la necesitatea 
ca aceasta să-și concentreze în viitor 
eforturile asupra unor domenii de 
cooperare de interes major pentru 
țările participante, cum ar fi facili
tarea schimburilor economice și co
merciale, promovarea cooperării in
dustriale, încurajarea schimburilor 
științifice și tehnice pe bază de studii, 
seminarii și simpozioane, organizarea 
de întâlniri la 
și competent 
nor probleme 
transporturile, 
jurător și altele.

interes 
țările membre, atîl 
industrializate, cit. și 
curs de .dezvoltare, 
prezentate separat de

un nivel reprezentativ 
pentru examinarea u- 
cum sint cele' privind 
energia, mediul încon-

Declarația comună polono — vest-germană
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — De

clarația comună semnată de primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward 
Gierek, și cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, care a întreprins o vizită 
oficială m Polonia, relevă că rezulta
tele convorbirilor contribuie în mod 
substanțial la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, la adincirea 
colaborării lor și la creșterea încre
derii reciproce, aducînd un aport Ia 
adincirea destinderii și cooperării in 
Europa, Părțile au apreciat pozitiv 
rezultatele colaborării economice bi
laterale, constatînd cu satisfacție că 
in dezvoltarea relațiilor comerciale 
se menține tendința spre un mai 
mare echilibru al schimburilor. în

același timp, scrie agenția P.A.P., 
șe arată că nu sint utilizate toate po
sibilitățile de dezvoltare a relațiilor 
economice. în timpul vizitei a fost 
semnat un memorandum cu privire 
la extinderea colaborării intre între
prinderile poloneze și vest-germane 
și s-a manifestat interes față de con
lucrarea in sfera energeticii.

Părțile s-au pronunțat pentru 
transpunerea în viață, în ansamblu, a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. și-au exprimat speranța că 
reuniunea de la Belgrad va contri
bui la intensificarea procesului des
tinderii. Totodată, părțile s-au pro
nunțat pentru pași concreți in di
recția dezarmării.

Sesiunea Comisiei mixte 
româno—belgo—luxembur
gheze. Bruxelles a fost sem- 

doua se- 
româno— 
cooperare

nat protocolul >celei de-a 
siuni a Comisiei mixte 
belgo—luxemburgheze de 
economică, industrială și tehnică. 
Documentul cuprinde măsuri pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și a activității de cooperare econo
mică și tehnico-științifică intre cele 
două părți.

Ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru 
siderurgie. La 26 noicmbrie in 
orașul Jdanov a avut loc a 50-a șe
dință a Comisiei permanente, a 
C.A.E.R. pentru siderurgie. Delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. și a 
iugoslaviei, cu participarea reprezen
tanților Biroului Organizației pentru 
colaborare în domeniul siderurgiei 
„Intermetal", au examinat probleme 
ale colaborării reciproce în domeniul 
siderurgiei.

în favoarea normalizării 
relațiilor între S.U.A. și 
Cllba. Sena':orul democrat George 
McGovern a reafirmat — potrivit a- 
genției Prensa Latina — necesitatea 
ca S.U.A. să reia relațiile diplomatice 
cu Cuba și să înceteze blocada co
mercială împotriva acestei țări.

întrevedere 
Waldheim - Carrillo
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
a avut vineri o întrevedere la New 
York cu secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

într-o convorbire cu ziariștii, după 
această întrevedere, Santiago Car
rillo a apreciat că Organizația Națiu
nilor Unite trebuie să joace un rol 
mai important în dezvoltarea și de
mocratizarea relațiilor internaționale.

★
Santiago Carrillo și-a

turneul intreprins în Statele 
la invitația universităților 
Harvard și John Hopkins.

Referindu-se la rezultatele
sale, Santiago Carrillo a declarat că 
este satisfăcut de modul în care a 
fost întimpinat pretutindeni, preci- 
zind că a avut „discuții cu mii de 
oameni, incluzînd intelectuali și li
deri ai mișcărilor politice de stingă 
din S.U.A.".

încheiat 
Unite 
Yale,

vlzitei

Un protocol româno-mon- 
gOl Privind schimburile de mărfuri 
și plățile pe- 1973 între România și 
R. P. Mongolă a fost 
Ulan Bator. Volumul 
româno-mongol va crește 
mativ 11 la sută față de 
acordului comercial de lungă durată 
pentru 1978. Din partea română, pro
tocolul a fost semnat de Ștefan Ni
colae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice . internaționale, iar din 
partea mongolă de D. Terensanjaa, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

semnat ia 
comerțului 
cu aproxi- 
prevederile

Sesiune științifică 
jubiliară la Plevna
SOFIA 26 (Agerpres). — Cu 

prilejul centenarului eliberării 
orașului Plevna de sub asupri
rea otomană, in localitate a avut 
loc o sesiune științifică jubilia
ră la care au participat oa
meni de știință din Bulgaria, 
România, Uniunea Sovietică și 
Finlanda.

in cadrul sesiunii, general- 
maior dr. Ilie Ceaușescu a pre
zentat comunicarea „România 
in timpul crizei orientale 
(1875—1877)“, prof. dr. Nicolae 
Ceachir — „Semnificația poli
tică a Plevnei in desfășurarea 

■ războiului din 1877—1878“, iar 
prof. dr. Constantin Veliclii 
„Presa română despre volunta
rii bulgari in războiul din 
1877—1878“.

Vizită la Pnom Penh. 
Președintele Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane, U Ne Win, a so
sit simbătă la Pnom Penh intr-o vi
zită oficială de patru zile, la invita
ția președintelui Prezidiului de Stat 
al Kampuchiei Democrate, Khieu 
Samphan. s

Victime ale apartheidu
lui. Observatorul la O.N.U. al Parti
dului Congresul Panafrican din Aza- 
nia, David Sibeko, a anunțat, în ca
drul Comitetului special împotriva 
apartheidului, că numărul militanți- 
lor de culoare care și-au pierdut 
viața in acest an in închisorile sud- 
africane a ajuns la 23. El a precizat 
că un militant de culoare decedat in 
aceste condiții și în legătură cu care 
poliția sud-africană ține secrete orice 
informații este Samuel Britz, fost 
președinte al aripii din Transvaal a 
Congresului Panafrican din Azania.

0 delegație de aartid și 
de slat a R. D. Germane, 
condusă de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., va 
efectua, la începutul lunii decembrie, 
vizite oficiale de prietenie în R. S. 
Vietnam și R.P.D. Coreeană — in
formează agenția A.D.N.

Convorbire siriano-na- 
lestiniană. Abdel Halim Khad_ 
dam, vicepremier și ministru al afa
cerilor externe al Siriei, s-a intilnit 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Extinderea cooperării 
bulgaro—daneze, comunicatul 
privind vizita oficială în Danemarca 
a ministrului de externe al Bulga
riei. Petăr Mladenov. reafirmă do
rința părților de a extinde și adînci 
în continuare cooperarea bilaterală 
în diferite domenii. Părțile au făcut 
un schimb de păreri privind situația 
internațională actuală, acordîndu-se 
o atenție deosebită reuniunii de la 
Belgrad. A fost .......... ..
Bulgariei și Danemarcei de a < 
tribul la dezvoltarea procesului 
destindere. )

• SECRETUL CO- 
LOSSEUMULUI. „Stadio
nul**  antic, Colosseumul — unul 
dintre cele mai reprezentative 
monumente ale capitalei italie
ne — a rezistat aproape 2000 de 
ani ravagiilor timpului mai ales 
datorită faptului că a fost ridi
cat pe un uriaș bloc de piatră 
— a arătat Claudio Carpano, 
inspector al Serviciului arheo
logic al Romei. Carpano a pre
cizat că 
silex și calcar, care constituie 
fundația celebrului 
are o grosime medie de 13 me
tri și un diametru maxim de 
188 metri. La rîndul său, acest 
nucleu se află așezat, potrivit 
concluziilor specialiștilor care » 
au efectuat numeroase foraje, 
pe un teren mlăștinos de pe 
fundul unui fost lac. ceea ce ii 
asigură o și mai mare stabili
tate. în felul acesta, „stadionul" 
antic, inaugurat de împăratul 
Vespasian in anul 80 e.n.. care 
putea adăposti 50 000 spectatori, 
a rezistat cutremurelor și chiar 
jafului sistematic al celor ce 
voiau să „procure" de aci piatra 
necesară altor construcții...

..Conglomeratul" de

amfiteatru,

• SENTINȚĂ DE DU
RATĂ. Paul Anthony Taylor 
din Leeds a lovit cu automo
bilul pe un trecător, Gary Ed
ward Rawlings, provocindu-i 
serioase leziuni; La proces, 
Taylor și-a recunoscut vina- și 
a fost de acord cu plata unei 
despăgubiri. Sentința judecăto
rului Peter Pain a stirnit însă 
nedumerire : el l-a condamnat 
pe Taylor să plătească părții 
lezate suma de 69 500 lire ster
line, obligîndu-1 să achite cite 
5 lire pe săpțămînă. Ceea ce 
înseamnă că vinovatul va avea • 
nevoie de... 267 ani 
tregească suma la 
condamnat.

pină să în- 
care a fost

subliniată dorința 
con- 

i de

în-Populația Italiei era 13 
ceputul acestui an de 56 322 605 
cuitori. Cel mai mare oraș al țării a 
rămas capitala, cu 2,883 milioane lo
cuitori, s-a anunțat la Roma.

lo-

Program de dezvoltare 
a colaborării științifice

SOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia 
s-a încheiat a 10-a ședință jubiliară 
a reprezentanților academiilor de 
științe ale Bulgariei. Cehoslovaciei, 
Cubei, R.D.G., Mongoliei, Poloniei, 
României, Ungariei și Uniunii So
vietice.

în cadrul ședinței s-a constatat că 
de la cea de-a 9-a ședință, care a 
avut Ioc în 1975 la - Moscova, s-a fă
cut un nou pas pe calea creșterii 
eficienței colaborării multilaterale.

Cea de-a 10-a ședință a adoptat 
programul pe termen lung al coope
rării multilaterale a instituțiilor 
științifice din țările socialiste partici
pante. O atenție deosebită s-a acor
dat problemelor legate de introdu
cerea rezultatelor cercetărilor comu
ne în practică, care se efectuează în 
18 probleme complexe.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, prietenească.

• „CURSA 
RECI", LA 25 
La 25 noiembrie, 
șoareci", celebra piesă de tea
tru a nu mai puțin celebrei A- 
gatha Christie, a împlinit 25 de 
ani de reprezentare neîntrerup
tă pe scena britanică. La pre
mieră, in 1952, printre spectatori 
ne afla primul ministru 
Churchill, iar la aniversare, ac
tualul șef de guvern, James 
Callaghan. In acești ani, „Cursa 
de șoareci", care s-a jucat in 
permanență cu casa 
devenit o instituție, 
an critic de teatru 
Piesa are admiratori 
printre britanici, ci 
numeroși străini care vizitează 
Marea Britanie, intrînd in pa
trimoniul turistic al capitalei, 
alături de „Big Ben“ sau Podul 
Londrei. Pentru teatru, piesa a 
constituit nu numai un cap de 
afiș permanent al fiecărei sta
giuni, dar și un însemnat suc
ces financiar, deoarece în cei 
25 de ani de „existență" peste 
1 milioane de spectatori au 
plătit pentru bilete aproximativ 
4 milioane de 
de multe ori 
bile pentru a 

„una din cele
intrigi ale genului polițist.

DE SOA- 
DE ANI.
„Cursa de

închisă, a 
apreciază 
londonez, 

nu numai 
și printre

lire sterline, stind 
la cozi intermina- 
urmări cu emoție 
mai bine realizate
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