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Adunarea activului de partid și a cadrelor
de conducere din Ministerul de Interne

CUVlNTAREA
TOVARĂȘULUI 

NICOLA E
CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, participanților la 
adunarea activului de partid șl a 
cadrelor de conducere din Ministe
rul de Interne, tuturor lucrătorilor, 
întregului personal din acest mi
nister un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
precum și din partea mea. (Aplau
ze puternice).

Sîntem la sfîrșitul primului an 
al cincinalului 1976—1980, care 
are un rol hotărîtor in înfăptuirea 
hotărârilor Congresului al XI-lea 
al partidului, a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Putem 
constata cu deplină satisfacție că 
rezultatele primului' an sînt bune 
în toate sectoarele de activitate, că 
întregul nostru popor muncește cu 
entuziasm și hotărâre pentru a da 
viață prevederilor Congresului, 
planului cincinal 1976—1980 de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. în industrie, aceasta se ma
terializează în creșterea producției 
într-un ritm de peste 11,5 la sută, 
superior prevederii cincinalului, și 
vintr-o producție suplimentară de 
, „ste 10 miliarde lei. în agricultu
ră am obținut în acest an — deși 
condițiile climaterice nu au fost 
din cele mai favorabile — o pro
ducție bună, superioară celor rea
lizate pînă acum în țara noastră. 
S-au obținut rezultate importante 
și în celelalte sectoare de activita
te. S-au dezvoltat învățămîntul, ști
ința, cultura, iar ca rezultat al tu
turor acestor realizări are loc 
creșterea — corespunzător preve
derilor cincinalului — a nivelului 
de trai, material șl spiritual, al în
tregului nostru popor. în acest an 
au fost adoptate noi măsuri pri
vind perfecționarea planificării 
conducerii vieții economico-sociale, 
îmbunătățirea în continuare a ca
drului organizatoric de participare 

o

I

a-maselor largi populare Ia condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate. Putem spune deci că am tre
cut cu succes la realizarea celui 
de-al Vl-lea cincinal. Avem te-‘ 
meiul să afirmăm că planul cin
cinal va fi realizat cu succes, că 
există toate condițiile pentru depă
șirea lui. (Aplauze îndelungate).

Toate aceste realizări demon
strează încă o dată justețaa poli
ticii marxist-leniniste a partidului 
nostru, faptul că partidul aplică in 
mod minunat adevărurile și legi
tățile generale la condițiile con
crete ale țării noastre, asigurînd 
mersul ferm și neabătut înainte 
al poporului român pe calea edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate. (Aplauze puter
nice, îndelungate). Măi presus de 
toate, aceste mărețe înfăptuiri sint 
rezultatul muncii minunatei noas
tre clase muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru 
popor, care, sub conducerea parti
dului, transpune neabătut în viață 
politica internă și externă ce co
respunde pe deplin năzuințelor vi
tale ale întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Vă sînt cunoscute preocupările 
și măsurile adoptate în ultimele 
luni de Comitetul Central al par
tidului, de Comitetul Politic Exe
cutiv în direcția înfăptuirii con
crete în viață a prevederilor pla
nului, mai cu seamă măsurile de 
aplicare a hotărârii Congresului al 
XI-lea ca acest cincinal să fie cin
cinalul afirmării revoluției tehni- 
co-științifice în toate sectoarele de 
activitate. Printre aceste măsuri 
aș menționa pe cele referitoare la 
reducerea consumurilor materiale 
și a costurilor investițiilor, care, 
de pe acum, se concretizează în 
economii substanțiale de materiale 
— pe cincinal circa 10 milioane 
tone cirhent, 1 milion și jumătate

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
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tone oțel, alte sute de mii tone de 
diferite materiale, care, pe total, 
reprezintă o valoare de aproape 90 
miliarde Iei.

Se adoptă, de asemenea, măsuri 
pentru reducerea consumurilor de 
metal și alte materiale prin îm
bunătățirea tehnologiilor, ceea ce 
va duce, de asemenea, la economii 
substanțiale, la ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor 
noastre,, al întregii economii. Pa
ralel se desfășoară o activitate 
susținută pentru creșterea pro
ductivității muncii sociale, pe baza 
mecanizării și automatizării, a mai 
bunei organizări a producției și 
a muncii.

Ne aflăm într-un asemenea sta
diu al dezvoltării societății, noastre 
incit calitatea întregii activități, 
bună organizare și conducere a 
tuturor sectoarelor, munca organi
zatorică concretă constituie facto
rul hotărîtor al mersului ferm îna
inte. De sporirea eficienței eco
nomice, de creșterea venitului na
țional, a avuției naționale, de 
crearea de noi rezerve materiale și 
financiare, de ridicarea productivi
tății muncii depind dezvoltarea în 
ritm mai înalt a întregii noastre 
societăți, creșterea mai accentuai ă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al întregului nostru popor — 
țelul suprem al politicii partidului, 
esența societății socialiste multila
teral dezvoltate, pe care o edificăm 
în patria noastră. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

In acest cadru de muncă însufle- 
țitoare a întregului nostru popor iși 
desfășoară activitatea și organele 
de securitate și miliție, ’ celelalte 
unități ale Ministerului de Interne. 
Fără îndoială că, în sistemul sta
tului nostru socialist, aceste organe 
ocupă — în conformitate cu hotărî- 
rîle partidului, cu legile țării, cu 
prevederile Constituției republicii 
—un loc deosebit de important, au

un rol de seamă în dezvoltarea și 
întărirea statului nostru socialist 

Din bilanțul pe care l-ați dezbă
tut în aceste, zile, din cuvîntările 
pe care le-am ascultat astăzi reiese 
că în acest an personalul Mi
nisterului de Interne a acțio
nat cu rezultate bune în în
deplinirea îndatoririlor de mare 
răspundere ce îi revin, în realiza
rea hotărârilor Comitetului Cen
tral, a legilor țării, aducîndu-și 
contribuția activă la succesele ge
nerale pe care le-a obținut întregul 
nostru popor. Este un lucru îm
bucurător faptul că, în acest an, 
asistăm la o scădere a numărului 
infracțiunilor, Ta o reducere a di
feritelor manifestări ' antisociale. 
Desigur, acesta este rezultatul dez
voltării generale a societății noas
tre, al creșterii conștiinței politice, 
al activității educative desfășurate 
de partid, de organele de stat și 
obștești, al educării întregului 
popor în spiritul respectării legi
lor, al păstrării și apărării avutu
lui obștesc, a proprietății socialis
te, al afirmării cu tot mai mare 
putere în viața socială a princi
piilor eticii și echității socialiste, 
în același timp, trebuie să mențio
năm și contribuția activității sus
ținute a organelor Ministerului de 
Interne pentru prevenirea diferite- , 
lor infracțiuni, a acțiunilor antiso
ciale, a actelor de încălcare a le
gilor.'!'

Există și un sector unde, din 
păcate, asistăm la o creștere a ma
nifestărilor negative. Am în vedere 
accidentele prin încălcarea norme
lor de circulație, care nu pot fi 
puse numai pe seama creșterii nu
mărului mijloacelor de transport. 
Acestea se datoresc în primul rînd 
lipsurilor în organizarea circulației, 
slabei discipline în acest sector de 
activitate.

în ansamblu însă putem aprecia 
că organele de securitate și mili
ție, celelalte unități ale Ministeru
lui de Interne au început primul 
an al cincinalului cu rezultate 
bune. Pe această bază, dacă vor 
acționa cu mai multă fermitate în 
viitor, ele vor putea obține în acest 
cincinal o îmbunătățire simțitoare 
a întregii lor . activități. Sper că 
așa va fi ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Iată de ce, pentru rezultatele ob
ținute — anticipînd și rezultatele 
viitoare — doresc să adresez în
tregului personal din cadrul Mi
nisterului de Interne cele mai calde 
felicitări, precum și urări de noi și 
noi succese in îndeplinirea îndatori
rilor ce le revin față de partid, față 
de patrie și popor ! (lirale, 
aplauze puternice. Se scandează 
„Ccaușescu — P.C.R.'“).

Stimați tovarăși,
Menționînd cu satisfacție rezul

tatele obținute în acest an, nu pu
tem să ne. declarăm pe deplin 
mulțumiți și să trecem cu vederea 
o serie de lipsuri și neajunsuri 

RUBRICILE NOAS
TRE : • întrebări și 
răspunsuri privind re- 
censămîntul popu
lației și al locuințelor 
• Cum vorbim, cum 
scriem românește ? • 
Faptul divers • Sport 
• De pretutindeni

care se mai manifestă în activita
tea organelor Ministerului de In
terne.

în primul rând trebuie să reți
nem faptul că, cu toată reducerea, 
numărul actelor de încălcare a le- | 
gilor, al infracțiunilor este încă 
mare. Nu peste tot unitățile și lu- ; 
crătorii organelor de securitate și 
miliție și ai celorlalte unități ale 
ministerului acționează cu toată 
fermitatea și hotărîrea pentru a 
împiedica comiterea infracțiunilor. 
Se dă dovadă încă de neglijență 
și lipsă de vigilență în aplicarea 
legilor statului. Există încă multe 
cazuri de superficialitate, chiar de 
abuzuri — unele grave — și în
tr-un sens, și în altul; atît în sen
sul minimalizării sau trecerii cu 
vederea a unor abateri și încălcări 
ale legilor, cît și în sensul exage
rării atitudinii luate, al unor mă
suri abuzive, pe care partidul nos
tru le-a condamnat și le-a criticat 
nu o dată. Din raportul prezentat 
de tovarășul Teodor Coman reiese 
că sînt încă multe cazuri în care : 
autorii infracțiunilor rămîn nedes- ' 
coperiți. iar unele fenomene nega- i 
tive sînt date pe seama întîmplă- , 
rii, sînt explicate prin condiții i 
obiective. Mai avem situații cînd j 
organele Ministerului de Interne, 
îndeosebi miliția, nu răspund cu 
promptitudine la solicitările cetă
țenilor : cîteodată ele asistă, ca și 
cum nu ar fi prezente, la acte de 
huliganism, Ia încălcarea ordinii 
publice, fără să intervină pentru 
respectarea legilor și a principiilor 
de conviețuire socială.

Este necesar să se analizeze în
tr-un spirit mai critic și mai au
tocritic aspectele negative și lipsu
rile din munca organelor Ministe
rului de Interne pentru a se trage 
toate concluziile necesare și a se 
acționa cu hotărîre în vederea li
chidării lor. Se impun măsuri ho
tărâte. o atitudine fermă din par
tea Ministerului de Interne față 
de lipsuri, abuzuri și neajunsuri de 
orice fel. Trebuie să se tragă în
vățămintele corespunzătoare atît 
din ceea ce este bun, cît și din 
ceea ce este negativ, luindu-se 
măsurile necesare pentru ridicarea 
întregii activități la nivelul sarci
nilor puse de Congresul al XI-lea, 
pentru aplicarea exemplară a pre
vederilor Constituției și a legilor 
țării. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.
Ca organe speciale ale partidu

lui și statului nostru. însărcinate 
cu apărarea cuceririlor revoluțio
nare. a ordinii socialiste, a inde
pendenței țării, a proprietății 
obștești și a proprietății tuturor 
cetățenilor, organele de securitate 
și miliție, toate celelalte unități 
ale Ministerului de Interne tre
buie să pună la baza activității lor 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului. Constituția și legile 
țării. Organele de securitate și mi-
(Continuare în pag. a III-a)

PENTRU ELIBERAREA TOVARĂȘULUI

SANTIAGO CARRILLO, A CELORLALȚI MILITANȚI 

COMUNIȘTI ARESTAȚI IN SPANIA

DECLARAȚIA 
Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a primit cu pro
fundă îngrijorare vestea arestării 
la Madrid, de către poliția spanio
lă, a tovarășului Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, și a altor mem
bri ai conducerii acestui partid. 
Acest act constituie o gravă vio
lare a principiilor libertății cetățe
nești, o sfidare a aspirațiilor po
porului spaniol spre lichidarea stă
rilor de lucruri ale vechiului regim 
franchist, reprezintă o flagrantă 
încălcare, de către guvernul spa
niol, a propriilor promisiuni și an
gajamente privind dezvoltarea 
unui proces nou, de democratizare 
a vieții politice.din Spania.

într-un moment în care opinia 
publică generală urmărește cu cel 
mai mare interes evoluția eveni
mentelor din Spania, lupta desfă
șurată de forțele înaintate ale po
porului pentru realizarea unui curs 
progresist în dezvoltarea societății, 
arestarea tovarășului Santiago Car
rillo și a celorlalți conducători ai 
Partidului Comunist din Spania — 
exponenți ai intereselor și năzuin
țelor maselor largi populare, ai 
cauzei dezvoltării democratice a 
Spaniei — ne îngrijorează profund, 
aceasta demonstrând încercarea 
de a opri în loc evoluția isto
rică a poporului spaniol pe calea 
libertății și progresului. De ase
menea, acest act contravine grav

LA 29 DECEMBRIE

Marea Adunare Națională 
iși reia lucrările în plen
Biroul Marii Adunări Naționale a hotârît ca lucrările în 

plen ale sesiunii a IV-a a celei de-a Vll-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale să fie reluate miercuri, 29 decembrie 
1976, la ora 10.

AU ÎNDEPLINIT planul anual
9 Industria municipiului București
® Industria județului Brăila
® Industria județului Mureș
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Sosirea în Capitală 
a președintelui Consiliului 

de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene, Abdel Rahman Khleifawi

Joi dimineața a sosit in Capitală 
Abdel Rahman Khleifawi. președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, care face o vi
zită oficială de prietenie in țara 
noastră, la invitația primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România. Mânea Mănescu.

Premierul sirian este însoțit de 
Jamil Shaya, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru problemele 
economice, Abdul Karim Adi, minis
tru de stat pentru afacerile externe, 
Mohammad Al Imady, ministrul eco
nomiei și comerțului exterior, Chteoui 
Seifo, ministrul industriei, Issa Dar- 
wich, ministrul petrolului și resurse

tendințelor de destindere în Eu
ropa, spiritului documentelor a- 
doptate la Conferința general- 
europeană de la Helsinki, efortu
rilor popoarelor de a instaura pe 
continentul nostru un climat de 
securitate, colaborare și pace.

Iată de ce Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, co
muniștii din România, întregul 
nostru popor cer, în modul cel mai 
hotărât, eliberarea imediată a to
varășului Santiago Carrillo, a ce
lorlalți miiitanți comuniști spa
nioli, care s-au dovedit luptători 
neobosiți pentru dezvoltarea de
mocratică a societății spaniole, 
pentru independența și suveranita
tea Spaniei, pentru instaurarea în 
Europa a unor relații noi. de în
credere, securitate și cooperare 
pașnică între sțate.

în virtutea principiilor dreptului 
uman, este necesar ca secretarului 
general al Partidului Comunist din 
Spania, celorlalți miiitanți ai aces
tui partid, comuniștilor, tuturor 
luptătorilor democrați din Spania 
sării se asigure posibilitatea de a 
trăi în deplină siguranță în aceas
tă țară, de a putea participa activ 
la lupta poporului spaniol pentru 
o viață mai bună, pentru libertate 
și progres, pentru instaurarea unui 
regim nou, democratic, care să 
permită înfăptuirea idealurilor de 
bunăstare, colaborare și pace ale 
poporului spaniol.

lor minerale, de alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroportul Otopeni. împodobit 
cu drapele de stat ale României și 
Siriei, unde a avut loc ceremonia so
sirii. președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Siriene a 
fost intîmpinat cu cordialitate și 
căldură de tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășii Emil Drăgănescu, Ion Pățan 
și Angelo Miculescu, viceprim-miniș- 
tri ai guvernului, loan Avram. Bujor 
Almășan, Vasile Bumbăcea, Nicolae 
Nicolaescu, miniștri. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ețx-
(Continuare în pag. a V-a)
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POPULAȚIEI SI AL

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI

Șl AL LOCUINȚELOR

0 importantă acțiune în sprijinul
invățămintului de toate gradele

în intervențiile de pină acum pu
blicate la această rubrică a „Scin- 
teij“ • s-au menționat domenii ' de 
reală importanță ale activității eco- 
nâmico-sociale pentru care datele 
recensămintului populației și al lo
cuințelor. din 5—12 ianuarie 1977. 
vor constitui o sursă documentară 
de mare utilitate in fundamentarea 
programelor de măsuri privind dez
voltarea in perspectivă.

Școala reprezintă, după cum a 
subliniat în repetate rinduri condu
cerea partidului nostru, principalul 
factor de educație și pregătire pen
tru muncă și viață a noilor gene
rații. a forței de muncă necesare 
înfăptuirii obiectivelor politico-eco- 
nomice și social-culturale ale fă
uririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism. Datorită îndrumării 
atente, sprijinului constant acordat 
de partidul și statul nostru, impor
tantelor resurse materiale alocate, 
învățăminte] de toate gradele și-a 
îmbogățit permanent conținutul și 
mijloacele de transmitere și conso
lidare a cunoștințelor, și-a diversifi
cat sfera de cuprindere.
zarea amplului program de măsuri, 
elaborat de conducerea 
din inițiativa și cu 
nemijlocită a
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, se asigură dezvoltarea și 
perfecționarea invățămintului, ridi
carea nivelului său științific pe calea 
introducerii celor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii, legării tot mai 
strinse a Invățămintului cu cerceta
rea și producția.

Sporirea contingentelor școlare, ca 
urmare a politicii științifice demo
grafice a statului, repartizarea ra
țională a forțelor de producție pe te
ritoriul țării și dezvoltarea economi- 
co-socialâ armonioasă a tuturor ju
dețelor au determinat, de-a lungul 
anilor, dezvoltarea și profilarea mai 
adecvată a rețelei școlare, creșterea 
numărului cadrelor didactice nece
sare instruirii și educării tinerelor 
generații, pregătirii profesionale a 
populației ocupate în diferite activi
tăți utile societății. Astfel. în anul

Prin reali-
partidului, 
contribuția 

tovarășului Nicolae 
general

Foto : E. Dichiseanu

CU ClT SPORIM PRIN LAMINARE
VALOAREA METALULUI?

Din fiecare tonă de oțel—profiluri mai multe, de calitate mai bună
Asigurarea de cantități mereu sporite de metal, într-o structură 

tot mai diversificată, corespunzătoare necesităților in continuă creștere 
ale economiei naționale, constituie obiectivul principal al activității 
din ramura metalurgiei. Ținind seama de faptul că țara noastră im
portă un volum important de materii prime siderurgice, gospodă
rirea cit mai rațională a metalului, incepind cu unitățile producătoare, 
constituie o cerință de prim ordin. Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie a.c. a trasat ca sarcini colectivelor de muncitori, ingineri, cercetă
tori din ramura metalurgiei stabilirea soluțiilor pentru realizarea unui 
coeficient de utilizare a oțelului pentru laminate de 85 Ia sută, precum 
și pentru crearea de mărci superioare de oțel. în continuarea anche
telor ziarului nostru pe această temă, ne-am adresat tovarășului inginer CONSTANTIN “* . - . . . .................................~ ...SAVÎJ, directorul

eficienței eco- 
se prevăd mă- 

ne-a
— Pentru creșterea 

nomice in metalurgie 
iuri deosebit de importante, 
spus la început interlocutorul, care 
aplicate trebuie să ducă, așa după 
cum sublinia in cuvîntarea Ia plena
ră tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
obținerea unui plus de produse lami
nate, de diferite feluri, de circa 2 
milioane tone in cincinal. Iată de ce 
întreaga activitate a siderurgiștilor 
reșițeni este ferm orientată spre in
deplinirea obiectivelor stabilite cu 
claritate de conducerea partidului. 
Desigur, atingerea eficienței econo
mice stabilite pentru anul Viitor 
Combinatului siderurgic din Reșița 
presupune o îmbunătățire a calității 
muncii în toate sectoarele — de la 
preparație pină Ia laminoare — pu
nerea in valoare a tuturor rezerve
lor de care dispunem, organizarea 
superioară a activității productive. 
Aceasta in primul rind. Dar, pentru 
ca eforturile noastre să fie pe deplin 
fructificate, este necesară alinierea 
la eforturile colectivului nostru a tu
turor factorilor implicați în acest 
proces de ridicare a eficienței — și 
mă refer la furnizori (de produse re
fractare. utilaj metalurgic ș.a.), la 
proiectanții și cercetătorii din insti
tutele de specialitate — pentru ca, 
împreună, să indeplinim sarcinile la 
nivelul exigențelor formulate de con
ducerea partidului, de hotărirea ple
narei din noiembrie a.c.

— Să ne oprim asupra coeficientu
lui de utilizare a oțelului pentru la
minate. La ce nivel se situează com
binatul din acest punct de vedere 7

— In 11 luni din acest an, co
eficientul de scoatere — pe ansam
blul combinatului — a fost cu circa
7,5 la sută mai mic decit nivelul la 
care trebuie să ajungem în anul vii
tor. înainte însă de a se face compa
rații cu celelalte combinate din țară 
trebuie să ne referim la citeva condi
ții specifice activității noastre. Com
binatul reșițean nu este încă ceea ce 
M cheamă o unitate integrată (adică,

întrebări și răspunsuri privind AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

la 
peste 3 900 000. iar al stu- 
la 130 000 la peste 150 000. 

deosebită au dobindit, 
liceală, unitățile școlare

școlar 1976—1977, comparativ cu anul 
școlar 1965—1966, numărul unităților 
de invățămint a sporit cu peste 
6 000. Numărul copiilor din grădinițe 
— devenite parte integrantă a învă- 
țămîntului — a crescut de la circa 
254 000 la 875 000, al elevilor de 
3 620 000 la 
denților de 
O pondere 
în. rețeaua 
cu profil tehnic, agroindustrial, eco
nomic ș.a. S-a generalizat invăță- 
mintul obligatoriu de 10 ani, iar in 
perspectiva anilor 1980—1990 se va 
generaliza cea de-a doua treaptă a 
liceului.

în perioada 1976—1980, învățămîn-

Maria STĂNESCU 
adjunct al ministrului educației 

și invățămintului

tul are sarcina să pregătească a- 
proape 2 milioane de persoane, ceea 
ce presupune o amplă concentrare 
de resurse materiale și eforturi 
umane, științific direcționate, chib
zuit și rațional valorificate. In a- 
ceastă vastă activitate, forurile de 
invățămint. sub conducerea și Îndru
marea directă a organelor și organi
zațiilor de partid, vor uțiliza datele 
recensămintului cu privire la popu
lația școlară, la mutațiile socio- 
profesionale petrecute în anii con
strucției socialiste. Evidența clară a 
structurii populației, a forței de 
muncă după nivelul de pregătire 
generală și de specialitate, pe care 
o va oferi recensămîntul, va repre
zenta baza documentară și în do
meniul nostru de activitate pentru 
fundamentarea programelor de mă
suri referitoare la dezvoltarea învă- 
țămîntului de toate gradele, ținind 
seama de necesarul de cadre pentru 
anumite meserii și specialități, pe 
ansamblul economiei sau pentru 
economia unei zone sau alteia a ță
rii. în contextul amplu al edificării 
socialiste a patriei. După cum, da
tele recensămintului privind numă-

» 8 W W< 
r lWt 

hm-

Oradea. Vedere a noilor ansambluri de locuințe

Combinatului siderurgic din Reșița.

nu toate lingourile de oțel introduse 
in liniile de laminoare se realizează 
aici). Practic. 50 la sută din lamina
te cuprind oțel din alte combinate, 
fapt ce reduce posibilitățile de acțiu

Preocupări și rezultate 
la Combinatul siderurgic din Reșița

ne directă pentru creșterea coeficien
tului de scoatere. Calculul și rapor
tarea indicelui de scoatere se efec
tuează, potrivit metodologiei actuale, 
fără a se ține seama de acest lucru. 
Iată de ce trebuie găsite și căile de 
perfecționare a metodologiei de ra
portare, în așa fel incit acest indice 
să nu mai fie doar pur constatați v, 
ci să constituie realmente un instru
ment mobilizator, care să evidenție
ze clar contribuția fiecărei unități la 
atingerea coeficientului de 85 la sută. 
Ponderea mare a oțelurilor calmate 
și structura sortimentală a laminate
lor ce se asigură in combinat consti
tuie alți doi factori care coboară 
coeficientul de scoatere. Pentru oțe
lurile al căror ciclu de fabricație, 
turnare și laminare se desfășoară in
tegral in combinat, coeficientul este, 
în medie, mult apropiat de cel pla
nificat pentru 1977. Dar alături de 
unele tipuri de oțeluri la care acest 
indice se ridică la 86—87 la sută, 
pentru altele — cum este cazul pro
duselor realizate pe laminorul de 
bandaje — coeficientul de scoatere 
se situează la un nivel necorespun
zător. Cunoscind cu exactitate dis
persia coeficientului de scoatere 
știm și direcțiile in care trebuie să 
ne concentrăm eforturile.

— Concret, ce îmbunătățiri vor fi 
aduse în activitatea productivă din 
combinat în acest scop ?

—S-a întocmit un plan minuțios 
de măsuri, cu termene și responsa-

și structura populației pe dife- 
grupc de vîrstă vor servi la de-

nu 
in

de 
lu-

rul
’rite _ . ____ . ________
terminarea științifică. Ia nivelul lo
calităților, a rețelei școlare, profilu
lui, mărimii, și amplasării acesteia 
în teritoriu, la stabilirea necesităților 
reale de dotare a instituțiilor școlare 
cu materiale didactice și alte mijr 
loace pentru desfășurarea in cele 
mai bune condiții a procesului in- 
structiv-educativ. cit și la adoptarea 
celor mai adecvate tipuri de eon- 

. strucții. Intrucît gruparea și profi
larea rețelei școlare implică, din 
considerente ușor de ințeles, cunoaș
terea in detaliu a numărului și 
structurii populației după diferite 
caracteristici demografice și pe di
ferite unități teritorial-administra- 
tive, datele recensămintului vor fi 
cu atit mai utile pentru invățămint, 
cu cit în condițiile intensificării 
procesului de urbanizare, ale înfăp
tuirii unui vast program de con
strucții de locuințe, de sistematizare 
a teritoriului și localităților, ele 
pot fi reflectate corespunzător 
situațiile statistice curente.

Rezultă, așadar, că planificarea 
perspectivă a invățămintului, în 
mina obiectivelor înscrise în Direc
tivele Congresului al XI-lea al par
tidului, se va baza pe informațiile 
ample furnizate de recensămint pri
vind numărul și structura populației, 
pe sexe, virstă, pregătire școlară și 
profesională. Totodată, recensămin- 
tul, această importantă și eficientă 
formă de investigare socială — la 
care concură, deopotrivă, cei Însăr
cinați și pregătiți special pentru în
deplinirea 
număr de 
populația 
exacte și 
scrise în formulare — va reprezenta 
o bogată sursă documentară și pen
tru alte forme de cercetare statistică 
sau sociologică, menite a contribui 
la perfecționarea intregii activități 
economice și spirituale din țara 
noastră. Iată de ce se cuvine sub
liniată semnificația patriotică a con
tribuției pe care fiecare cetățean al 
țării este chemat să o aducă la buna 
desfășurare a acestei acțiuni.

sa, între care și un mare 
cadre didactice. cit și 

însăși, prin răspunsurile 
complete la rubricile în-

prafuri- 
lurnării 
întreaga 

măsuri 
volumu-

bllități precise, care vizeazfă perfec
ționarea tehnologiilor, ridicarea ca
lității produselor și a eficienței in 
toate compartimentele combinatului, 
plan la a cărui aplicare s-a trecut i- 
mediat. Iată succint citeva din pro
blemele aflate acum in atenția co
lectivului nostru :

1. Perfecționarea tehnologiei de fa
bricație a oțelului, folosirea 
lor exoterme și extinderea 
cu plăci termoizolante la 
producție din anul viitor, 
care vor duce la reducerea 
lui maselotelor, la o eficiență anua
lă estimată la o economic de circa 
10 000 tone metal. Efecte deose
bite va avea și îmbogățirea ae

rului de combustie cu oxigen, care 
sporește simțitor randamentul tehno
logiei de fabricație a oțelului.

2. Reducerea pierderilor tehnologi
ce de oțel. Pentru aceasta avem în 
vedere diminuarea erupțiilor și 
scurgerilor de oțel, dozarea atentă 
a încărcăturii cuptorului, in așa fel 
incit numărul de restblocuri să fie 
micșorat la maximum.

3. Ridicarea calității producției. în 
acest domeniu, respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice, întărirea asis
tenței tehnice in toate schimburile și 
folosirea optimă a aparaturii de con
trol chimic a șarjei sint principalele 
măsuri preconizate. Pentru reducerea 
rebuturilor decisivă este și pregătirea 
corespunzătoare a lingotierei spre 
a nu fi agățată suprafața lingoului.

4. Asimilarea de noi mărci de oțe
luri cu caracteristici superioare, în 
vederea valorificării mai bune a me
talului. Consider că avem o expe
riența bună in combinat in această 
privință. Fabricăm peste 200 mărci 
de oțeluri, multe dintre ele cu ca
racteristici deosebite, puritate ridica
tă, folosite in uzinele constructoare 
de mașini la realizarea de auto
vehicule, tractoare, mașini-unelte ș.a.

5. îmbunătățirea activității secțiilor 
de laminoare. De primă importanță 
este pentru îndeplinirea acestei sar
cini intrarea în funcțiune a cuptoru
lui de încălzire la laminorul de pro
file grele, care, dotat cu aparatură

Industria municipiului București
Capitală. în 

îndeplinit 
producția marfă și 
respectiv, 7 zile ina- 
Ca urmare a acestor 
create condițiile ne-

Oamenii muncii din 
frunte cu comuniștii, au 
planul anual la 
globală cu 9 și, 
inte de termen, 
succese au fost 
cesarfe în vederea obțineWl. pîiîă la 
sfirșitul anului, a unei producții su
plimentare in valoare de peste 2,2 
miliarde lei la producția globală și
2,4 miliarde lei la producția marfă. 
Sporul de producție se va concretiza 
în 8 200 tone țevi din oțel, 145 mili
oane Iei aparataj electric de joasă 
tensiune, 110 milioane lei mijloace 
de automatizare electrotehnice, mo
toare cu ardere internă însumind 
78 000 C.P., 38 locomotive diesel hi
draulice, medicamente in valoare de 
162 milioane lei, 1 280 mii mp țesă
turi, 4 150 mii bucăți tricotaje și alte 
produse. întregul spor de producție 
industrială a fost obținut pe seama 
creșterii productivității munții, indi
cator al cărui plan a fost depășit cu 
2 la sută. Cu participarea largă a 
specialiștilor din întreprinderi, insti
tute de cercetare și invățămint supe
rior au fost analizate 11 000 de teh
nologii și produse, rezultînd propu
neri și soluții de modernizare a aces
tora, precum și de înlocuire a 280 
produse și tehnologii învechite.

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R., se spune: Realizările ce le-am 
obținut, mult stimate tovarășe secretar 
general, sint indisolubil legate de 
indicațiile și orientările pe care ni le 
dați, de sprijinul dumneavoastră

Industria județului Brăila

fi 
o

In ziua de 23 decembrie, oamenii 
muncii din județul Brăila au înde
plinit planul producției marfă pe 
acest an, urmind ca prevederile la 
producția. globală industrială să le 
realizeze cu 6 zile mai devreme. Vor 

obținute, pină la sfîrșitul anului, 
producție marfă suplimentară in

Rezultate, experiențe, precizări din județele
HUNEDOARA:

Prin folosirea intensivă
a capacităților de producție

Comparativ cu anul trecut, o producție cu 1,4 
miliarde lei mai mare • 140 tipuri de produse 
noi sau reproiectate • Importante economii de 

materiale, energie și combustibil
Consecvenți în respectarea tra

diției muncitorești create în anii 
noștri, oamenii muncii din județ au 
raportat și in acest an — primul din 
cincinalul revoluției tehnico-științi- 
fice — indeplinirea cu 9 zile inainte 
de termen a prevederilor anuale de 
plan la producția globală și marfă, 
la principalele produse, la indicatorii 
productivitatea muncii, export, bene
ficii — succes 
condiții ca, pe 
să' se realizeze 
a.c. o producție 
tară în valoare

care a creat certe 
ansamblul județului, 
pină la 31 decembrie 
industrială suplimen- 
de peste o jumătate

a
și instalații de 

dotarea unui 
și curățire a 

care ar reduce simțitor 
laminate. Consider, tot-

con- 
sector 
semi-

termotehnică modernă, permite con
ducerea rațională a procesului de în
călzire. Se vor reduce cu 1 la sută 
pierderile datorate oxidării. De ase
menea. ne t 
șutajelor de 1
(circa 1 000 
capetelor de I 
tone pe an).

— Un plan complex de acțiune. 
Desigur că pentru aplicarea lui sint 
necesare colaborarea cu alte între
prinderi, intervenția unor organe cen
trale...

— Așa și stau lucrurile. Este vorba 
tocmai de acea concentrare a efor
turilor de care vorbeam mai înainte. 
Solicităm furnizorilor de prafuri exo
terme și plăci termoizolante să ne 
asigure cantitaple prevăzute la aceste 
produse — indispensabile perfecțio
nării tehnologiei de turnare a oțelului 
de bună calitate. De asemenea, 
dotarea oalelor de turnare cu Închi
zătoare tip sertar este absolut obli
gatorie pentru reglarea optimă a vi
tezei de turnare. De mare însemnă
tate este și asimilarea de către con
strucția de mașini a unor utilaje 
de polizat 
trol pentru 
de pregătire 
fabricatelor, 
rebuturile la
odată, că șutajele rezultate de la la
minorul de tablă și capetele de la 
lungimile fixe sint incâ insuficient 
valorificate. Retopirea acestora nu 
este cea mai economică soluție, ln- 
trucit se pierde circa 16 la sută din 
metal in acest proces, pe lingă canti
tățile de cocs și combustibil necesa
re. Iată de ce socotim că se impune 
intervenția Organelor de sinteză, care 
să găsească o rezolvare unitară, eco
nomică, a acestei probleme. Desigur, 
cea mai bună soluție ar fi eliminarea 
cauzei care duce la mărirea, an de 
an, a cantităților de oteluri ingloba- 

' te în șutaje și capete. In general, toți 
beneficiari: solicita acum tabla și 
profilele la lungimi fixe, deși, in 
procesul lor de uzinare, acestea se 
debitează in continuare. De aceea, 
numai in puține cazuri folosirea la
minatelor la lungimi fixe este moti
vată din punct de vedere tehnic.

Sint citeva probleme de a căror 
rezolvare este legată și realizarea 
importantelor sarcini puse in fața si- 
derurgiștilor reșițeni de conducerea 
partidului pentru cel de-al doilea an 
al cincinalului.

preocupă valorificarea 
la laminorul de tablă 
tone pe an), utilizarea 

la lungimile fixe (300

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN 

permanent, care au o inestimabilă 
valoare pentru întreaga muncă o 
desfășurăm. Vă rugăm să ne îngă
duiți, și cu acest prilej, să vă trans
mitem, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Capita
lă, profunda recunoștință și gratitu
dine pentru activitatea dumneavoas
tră prodigioasă în fruntea partidului 
și statului, care asigură mersul avin- 
tat înainte al societății noastre pe 
drumul socialismului și comunismu
lui, creșterea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. Avind mereu în față exemplul 
dumneavoastră strălucit de muncă și 
viață, de nobilă dăruire comunistă, 
revoluționară, pentru cauza partidu
lui și poporului, vom acționa neabă
tut pentru formarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii din Capita
lă, pentru mobilizarea lor plenară la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce 
ne revin, la înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor Congresului al XI-lea al 
partidului, ca o îndatorire de onoare 
față de patrie, partid și popor.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
nu precupețim nici un efort, să pu
nem întreaga noastră capacitate și 
energie în slujba îndeplinirii politicii 
interne și externe a partidului, să ne 
sporim contribuția la accelerarea pro
gresului economico-social al patriei, 
la înfăptuirea mărețelor obiective în
scrise în Programul 
făurire a societății socialiste 
lateral dezvoltate 
României spre 

partidului de 
multi- 

și înaintare a 
comunism.

valoare de 300 
ducție globală 
la 200 milioane
aceasta se concretizează in 11 000 tone 
țiței. 2 800 tone oțel aliat. 2 880 tone 
laminate, 211 milioane kWh energie 
electrică, confecții în valoare de 30 
milioane lei, importante cantități d» 

milioane lei și o pro- 
suplimentară evaluată 

lei. Intre altele,

kWh
cocs

63 000

miliard lei. Ca urmare, industria 
hurredoreană a livrat suplimentar 
pină in prezent economiei naționale 
mari cantități din produsele sale ca
racteristice, intre care : 120 000 tone 
cărbune net, 230 milioane 
energie electrică, 12 000 tone 
metalurgic, 90 000 tone fontă, 
tone oțel. 39 000 tone laminate, sute 
de tone zinc și cupru in concentrate, 
1 000 mc lemn de mină, 6 200 mc pre
fabricate din beton, 1 000 tone prepa
rate dip carne, 300 tone unt și brin- 
zeturi și alte produse. Totodată, pla
nul anual la producția pentru export 
— care a fost indeplinit la 15 decem
brie a.c. — va l'i depășit cu peste 14 
milioane lei valută, in condițiile re
ducerii volumului importurilor cu 
mai mult de 2,5 milioane lei valută. 
Sporirea substanțială a producției — 
in 1976. aceasta este mai mare cu
1.4 miliarde lei față de 1975 — a fost 
însoțită de îmbunătățirea structurală 
și de larga diversificare a acesteia ; 
au fost asimilate sau reproiectate 
anul acesta peste 140 produse. De 
asemenea, s-au înregistrat peste 140 
milioane lei beneficii suplimentare. 
Ca o trăsătură esențială a activității 
de ansamblu desfășurată in industria 
județului in 1976 se desprinde faptul 
că atit depășirea planului anual, cit 
și întregul spor de producție față de 
anul 1975 au fost obținute in exclu
sivitate prin creșterea productivității 
muncii.

— încă de la începutul anului — 
relata tovarășul Ștefan Cornea, vice
președinte al consiliului județean de 
control muncitoresc — comitetul ju
dețean de partid s-a ocupat intens 
și permanent de crearea in întreprin
deri a tuturor condițiilor impuse de 
realizarea ritmică a indicatorilor de 
plan. S-a urmărit valorificarea cu 
maximă exigență a rezervelor inter
ne, in special prin folosirea la in
dici superiori a utilajelor și instala
țiilor din dotare, a spațiilor de pro
ducție și prin ridicarea randamentu
lui forței de muncă. Acestea, în pa
ralel cu creșterea evidentă a apor
tului cadrelor tehnico-economice la 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, au dus. pe parcursul anului, la 
numeroase imbunătățiri și perfecțio
nări ale tehnologiilor de lucru, la gă
sirea de noi soluții și posibilități care 
au determinat sporirea productivită
ții muncii, ridicarea calității produ
selor și reducerea cheltuielilor de 
producție, in mod deosebit a celor 
materiale. Nu intîmplător, anul aces
ta, în industria județului au fost eco
nomisite, printre altele, peste 16 000 
tone metal, 2 300 tone cocs, 3 000 tone 
materiale refractare, 19.3 milioane 
kWh energie electrică, 34 000 tone 
combustibil convențional și peste 700 
tone carburanți.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scinteii

Nicolae MOCANLJ 
corespondentul „Scintei!

In secția de prelucrare a maselor plastice a combinatului chimic „Victoria"

prilej. Comitetul județean
P.C.R. a adresat o teie-
C. al P.C.R.. tovarășului

produse alimentare. Peste 85 la sută 
din sporul de producție a fost reali
zat pe seama creșterii productivității 
muncii.

Cu acest
Brăila al 
gramâ C.
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 

Prin graiul convingător al cifrelor, 
comuniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile brăilene își exprimă, iu
bite tovarășe secretar general, hotă- 
rirea fermă de a da viață obiective
lor ■ cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, adeziunea plenară față de 
politica științifică a partidului nostru, 
stima și recunoștința față de dum
neavoastră, fiu iubit al națiunii ro
mâne, militant de seamă al mișcării

Industria județului Mureș

in-
In
la

Oanjenii muncii de pe meleagurila 
mureșene — români, maghiari, ger
mani — au raportat, la 23 decembrie, 
indeplinirea planului producției 
dusfriâle globale pe anul 1976. 
perioada care a mai rămas pină 
finele anului se va realiza suplimen
tar o producție globală industrială de 
peste 400 milioane lei. reprezentînd 
de 2.5 ori valoarea angajamentului 
anual. Vor fi puse astfel la dispozi
ția economiei naționale, între altele, 
peste prevederi, 340 milioane kWh 
energie electrică, produse electro
tehnice in valoare de aproape 10 mi
lioane lei, mobilă în valoare de 8 mi
lioane lei, confecții în valoare de 32 
milioane lei, importante cantități de 
materiale de construcții, cherestea și 
plăci aglomerate din lemn, produse 
alimentare.

In telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Mureș al 
P.C.R., se arată: Rezultatele obținu
te sînt rodul activității creatoare des
fășurate de oamenii muncii din a- 
ceastă parte a țării pentru traduce
rea în viață a grandiosului Program 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
partidului, a prețioaselor indicații și 
recomandări ce ni le-ați dat dumnea-

BRAȘOV,

Cheia succesuluipromovarea
consecventă a progresului tehnic
• 80 la sută din sporul de producție - pe baza 
creșterii productivității muncii • Prin auto- 
utilare - mașini și utilaje în valoare de peste 400 
milioane lei • în decembrie, la nivelul 

prevederilor de plan din ianuarie 1977
După cum s-a anunțat, industria 

județului Brașov a indeiplinit la 22 
decembrie sarcinile de plan pe acest 
an la producția globală și marfă. 
S-au creat astfel posibilități ca. pină 
la finele anului, oamenii muncii — 
români, maghiari și germani — din 
județul Brașov să depășească cu 
peste 1 miliard lei planul atit la pro
ducția globală, cit și la producția 
marfă, depășire concretizată, printre 
altele, în 2 500 tractoare, 1 550 kW 
motoare electrice, 11 000 tone produse 
macromoleculare de bază, 3 500 tone 
îngrășăminte cu azot, 280 000 mp țe
sături, 2 500 tone zahăr ș.a. Este o 
•nouă confirmare a angajării ferme a 
oamenilor muncii din acest județ in 
impresionantul și. vigurosul, efort 
constructiv al întregii țări pentru in
deplinirea in mod exemplar a sarci
nilor actualului cincinal. Rezultatele 
amintite trebuie completate cu altele 
tot atit de importante : productivita
tea muncii planificată a fost depășită 
cu 2,3 la sută, 80 la sută din sporul 
producției pe acest an obținindu-se 
pe această bază, prevederile privind 
reducerea cheltuielilor materiale vor 
fi realizate, iar 30 la sută din pro
dusele noi prevăzute % fi lansate în 
fabricație în actualul cincinal au și 
fost asimilate.

— Rezultatele obținute de oamenii 
muncii din județul Brașov — ne-a 
spus tovarășul Pavel Aron, secretar 
al comitetului județean de partid — 
sint, în primul rind, expresia ajuto
rului acordat de conducerea partidu
lui nostru, personal de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ale cărui indicații și recomandări au 
constituit 
de partid 
orientarea 
economice 
vedit sprijinul primit din partea gu
vernului, a unor ministere 
trale industriale, care au 
cu multă promptitudine 
nostru privind soluționarea 
melor cu care a fost confruntată in
dustria județului, cum ar fi cele de 
cooperare, aprovizionare tehnico- 
materială ș.a. Definitorie pentru 
preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor colective
lor de muncă din industria județului 
ni se pare perseverența cu care s-a 
acționat in direcția promovării pro
gresului tehnic în producție. Asimi
larea unor produse noi, cu perfor
mante superioare, și modernizarea 
celor existente, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație și introdu
cerea unor tehnologii mal producti
ve, dezvoltarea mișcării de invenții 
și inovații și-au găsit o vie și gră- 

pentru comitetul județean 
jaloane de mare preț în 
întregii activități politice, 
și sociale. Eficient s-a do-

și cen- 
răspuna 
apelului 
proble-

comunist» șl muncitorești lnternațioa 
nale.

Cu hotărirea fermă de a Îndeplini 
exemplar indicațiile dumneavoastră 
date la Plenara C.C. al P.C.R. din 
2—3 noiembrie 1976, cu profunde 
mulțumiri pentru sprijinul și grija 
părintească ce o purtați dezvoltării 
multilaterale a tuturor județelor ță
rii, vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom depune 
toată priceperea și puterea noastră 
de muncă pentru îndeplinirea Inte
grală a sarcinilor ce ne revin, con
tribuind in acest fel la măreața operă 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de 
lucru în județul nostru. Vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. că producția anului viitor este 
bine pregătită, că ritmurile și nivelu
rile prevăzute corespund atit sarci
nilor din planul cincinal, cit și posi
bilităților și capacităților umane și 
tehnico-materiale existente. Insușin- 
du-ne indicațiile prețioase și sarcinile 
trasate în cuvîntarea dumneavoastră 
la plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie a.c., sintem hotăriți să muncim 
astfel ca în 1977 și in anii următori șă 
facem din cerințele eficienței econo
mice o normă de muncă și conduită 
comunistă, conferind produselor mu
reșene atributele unei înalte compe
titivități.

Mobilizați de grandioasa perspecti
vă a viitorului pe care Programul 
partidului ne-o deschide, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația ju
dețeană de .partid, toți oamenii mun
cii ai acestor meleaguri își vor con
sacra întreaga pricepere și capacitate 
creatoare, elanul patriotic înfăptuirii 
politicii științifice marxist-leniniste < 
partidului.

itoare reflectare in realizarea unor 
ritmuri superioare de creștere a pro
ducției și productivității muncii, de 
ridicare a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, a competitivității 
lor. Demn de subliniat este și fap
tul că. pentru prima dată in ultimii 
ani, industria județului încheie anul 
cu toți indicatorii de eficiență reali
zați. Pe de altă parte, organizarea 
mai bună a producției și raționali
zarea fluxurilor tehnologice au dat 
posibilitatea să fie eliberate impor
tante suprafețe de producție, care 
au fost apoi ocupate în bună mă
sură cu mașini și utilaje executate 
prin forțe proprii, in valoare de 
peste 400 milioane lei. Aceeași pre
ocupare s-a manifestat și în dome
niul investițiilor, sector în care pla
nul va fi. de asemenea,, realizat.

Inițiativele oamenilor muncii, prin 
tre care amintim ..Micronul, grămui 
și secunda in slujba eficienței eco
nomice", ..Contul colector de eco
nomii", „Prietenii noului angajat", 
„Fiecare cadru tehnic să rezolve o 
problemă tehnică in afara progra
mului" ș.a,, au contribuit In mare 
măsură la punerea în valoare a re
zervelor interne de creștere a pro
ductivității muncii, de reducere a 
cheltuielilor de producție.

Sarcini deosebit de mobilizatoare 
revin industriei județului Brașov și 
în 1977, cind producția va înregistra 
o creștere de 11 la sulă. Un accent 
deosebit va fi pus, in continuare, 
pe modernizarea accelerată a structu
rii producției, creșterea gradului de 
utilizare a capacităților de producție, 
și mai ales al dotării suprafețelor 
disponibile existente, in principal cu 
mașini și utilaje construite prin for
țe proprii. Va continua cu stăruință 
activitatea de înnoire a fabricației, 
prin realizarea unor produse cu ca
racteristici superioare, ca și aceea de 
valorificare mai bună a materiilor 
prime și materialelor, combustibililor 
și energiei electrice. Pozitiv este fap
tul că o bună parte din măsurile care 
vor asigura îndeplinirea acestor 
sarcini au fost luate din vreme. De 
altfel, în Întreprinderi au și fost 
conturate programe speciale în acest 
sens. Acestea au permis ca, în multe 
întreprinderi, să se lucreze încă din 
luna decembrie la nivelul sarcinilor 
de plan din luna ianuarie 1977. Sînt 
dovezi convingătoare că oamenii 
muncii din industria județului Bra
șov sînt hotăriți să-și îndeplinească 
cu cinste sarcinile ce le revin în al 
doilea an al cincinalului.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
liție trebuie să acționeze în așa fel 
încît să se asigure munca pașnică 
a întregului nostru popor, care își 
consacră energiile făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. Să asigurăm permanent apă
rarea orînduirii noastre socialiste, 
să creăm condiții ca toți cetățenii, 
fără nici o deosebire, să se bucure 
din plin de cuceririle socialismu
lui. de libertățile democratice ale 
societății noastre ! (Aplauze înde
lungate).

Toate organele și toți lucrătorii 
Ministerului de Interne au dato
ria să vegheze cu hotărîre la întă
rirea legalității socialiste, la res
pectarea legilor țării. Am în ve
dere, în primul rînd, ca ei înșiși 
să cunoască și să respecte legile, 
legalitatea socialistă. Totodată, 
ei trebuie să acționeze. în ca
drul atribuțiilor ce le revin, 
pentru respectarea legilor de către 
roți cetățenii, pentru întărirea le
galității socialiste în ansamblul 
vieții statului nostru. (Aplauze pu
ternice). Trebuie luate măsuri îm
potriva tuturor acelora care încalcă 
legile sau se abat de la norme> 
de conviețuire socială, care, sub c 
formă sau alta, aduc pagube pro
prietății socialiste, se ating de pro
prietatea cetățenilor, produc, in
tr-un fel sau altul, prejudicii con
strucției socialiste, întăririi statu
lui nostru. Dar tot cu aceeași fer
mitate nu trebuie să admitem ni
mănui — începînd, desigur, cu or
ganele Ministerului de Interne — 
nici Un fel de abuzuri ! Legalitatea 
socialistă trebuie să acționeze in 
dublu sens și într-o deplină uni
tate — atit pentru a nu lăsa nepe
depsit pe nimeni care încalcă le
gile, cît și pentru a nu admite ca 
cineva aă fie pedepsit pe nedrept. 
Numai, așa vom face ca societatea 
noastră să se afirme ca societatea 
cea mai dreaotă și cea mai umană 
din lume. (Aplauze îndelungate).

Am dorit să menționez acest lu
cru pentru a se înțelege bine răs
punderea mare ce revine organe
lor Ministerului de Interne, lucră
torilor acestuia împuterniciți de 
partid și de stat să vegheze la apli
carea legilor, a legalității socia
liste. Prin felul în care acționați 
voi. oamenii judecă nu doar pe 
unul sau altul din lucrătorii Mi
nisterului de Interne, ci însăși po
litica partidului și statului nostru, 
însăși orînduirea noastră socialistă.

Iată de ce, în activitatea voastră, 
a tuturor lucrătorilor din acest im
portant sector de activitate, tre
buie să se manifeste înalta prin
cipialitate de partid, spiritul de vi
gilență, spiritul umanismului revo
luționar, care înseamnă apărarea 
cuceririlor revoluționare, a libertă
ții și independenței statului nostru 
și a libertății cetățenilor, îm
piedicarea oricăror acțiuni care 
pot leza proprietatea socialistă, pe 
cetățeni, pot lovi în interesele so
cietății. Numai acționînd în acest 
spirit Vă veți face cu adevărat da
toria de activiști de partid și de 
stat cărora le-a fost încredințată 
această importantă muncă în so
cietatea noastră. (Aplauze puter
nice).

Așa cum am mai menționat în 
alte împrejurări, activitatea orga
nelor Ministerului de Interne, ca 
de altfel a tuturor celorlalte or
ganisme, a întregii noastre socie
tăți, trebuie să țină seama per
manent de schimbările care au 
avut și au loc în societatea noas
tră. Fără îndoială că într-un fel 
trebuia acționat în 1945 sau 1946 
și în alt fel trebuia lucrat în 
1955, cînd nu mai erau aceleași 
condiții ; știți bine că, din păcate, 
s-au comis multe abuzuri toc
mai împotriva unor activiști ai 
partidului și statului. De aseme
nea, într-un fel trebuia lucrat în 
1965 'și altfel trebuie lucrat în 
1976, ținînd seama de profundele 
schimbări revoluționare petrecute 
în societatea noastră, în structura 
socială, în dezvoltarea forțelor de 
producție, în dezvoltarea economi- 
co-socială, în creșterea conștiinței 
socialiste a maselor. Este evident 
că pentru fiecare etapă trebuie să 
stabilim metodele și formele de 
muncă corespunzătoare schimbă
rilor petrecute, condițiilor noi de 
activitate.

Odată cu succesele remarcabile 
obținute în dezvoltarea economico- 
socială, cu trecerea la făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, cu intensificarea activității 
politice și cultural-educative, tre
buie să se producă schimbări fun
damentale și în comportarea și în 
activitatea oamenilor, aceasta a- 
vînd ca rezultat și reducerea con
tinuă a manifestărilor antisociale, 
a încălcării legilor.

Pe măsura dezvoltării societății 
noastre se îngustează continuu 
baza socială care generează ele
mente ostile sau manifestări anti

sociale. Aceasta înseamnă că și 
în metodele și formele de muncă 
ale organelor de securitate și mili
ție trebuie să se producă, în mod 
corespunzător, îmbunătățiri potri
vit noii situații. Nu vreau să se 
tragă cumva concluzia că nu mai 
avem sau nu vom mai avea oa
meni înapoiați, la care se mai fac 
simțite concepțiile vechii societăți. 
Nu vreau să rămîneți cu impresia 
că trebuie să se uite faptul că, din 
afară, se desfășoară — și se vor 
mai desfășura — acțiuni ostile so
cietății noastre socialiste, cuceriri
lor noastre revoluționare, patriei și 
poporului nostru. Ceea ce trebuie 
reținut este faptul că, în țară, nu
mărul celor care pot fi antrenați 
în asemenea acțiuni se micșorează 
continuu, reducîndu-se deci posibi
litatea agenturilor străine de a 
găsi sprijin. Pornind de la această 
realitate, se impune să desfășurăm 
o activitate multilaterală și inten
să, atît educativă, politico-cultura- 
lă. — inclusiv din partea organelor 
Ministerului de Interne — cît și 
pentru întărirea vigilenței și des
coperirea oricăror acțiuni îndrepta
te împotriva orînduirii noastre so
cialiste. a intereselor poporului, a 
independenței și suveranității țării. 
Pe primul plan trebuie pusă pre
venirea oricăror acțiuni dușmănoa
se. Cu cît se va reuși să se prevină 
ca unii cetățeni ai țării noastre să 
fie angajați în asemenea acțiuni, 
cu atît vom putea aprecia mai po
zitiv activitatea organelor de secu
ritate și miliție. în același timp, 
este de înțeles că atunci cînd au 
loc manifestări dușmănoase sau in
fracțiuni se impun acțiuni ferme 
pentru descoperirea și sancționarea 
în mod exemplar a celor vinovați, 
în conformitate cu prevederile le
gilor.

In fond, munca de educație este 
compusă atît din măsuri politico- 
culturale, cît și din măsuri de 
sancționare a celor care încalcă le
gile și normele de conviețuire so
cială. îmbinînd în mod corespun
zător aceste două laturi, vom putea 
obține, într-adevăr. reducerea tot 
mai accentuată a încălcărilor le
gilor țării și, totodată, vom face și 
mai grea — nu spun imposibilă, 
dar tot mai grea — activitatea di
feritelor organe de spionaj și de 
diversiune din străinătate. In a- 
ceastă direcție consider că trebuie 
să acționeze organele Ministerului 
de Interne, îndeosebi organele de 
securitate.

Un rol important revine organe
lor de miliție în prevenirea acțiu
nilor care provoacă daune și pre
judicii proprietății socialiste, avu
tului cetățenilor, în apărarea 
proprietății obștești, care constituie 
baza societății noastre, a dezvoltă
rii continue a țării, a ridicării 
bunăstării întregului popor. Este 
necesar, de asemenea, să se acțio
neze cu mai multă fermitate împo
triva parazitismului și. în confor
mitate cu prevederile legilor ță
rii. să se asigure ca toți cetățenii 
țării să depună o muncă utilă so
cietății. Lucrătorii și organele de 
miliție să nu mai admită ca în di
ferite localuri publice, sau în preaj
ma lor. oameni care se sustrag 
muncii să încerce să trăiască din 
practici necinstite, inclusiv din 
prostituție. Trebuie să lichidăm cu 
desăvîrșire această stare de lucruri 1 
Este de asemenea necesar să se 
dea dovadă țje mai multă fermita
te în luarea măsurilor împotriva 
celor care tulbură ordinea publică, 
liniștea cetățenilor. Să fie stabili
te obligații ferme ale lucrătorilor 
de miliție de a interveni și a lua 
măsuri împotriva tuturor celor 
care se dedau la acțiuni huligani
ce, indiferent cine sînt și indife
rent unde se comit asemenea acte.

Am menționat deja lipsurile se
rioase existente în domeniul circu
lației. numărul mare de accidente. 
Consider că aici avem încă foarte 
multe de făcut. Dacă m-aș referi 
numai la situația din București, 
trebuie spus că ea este nesatisfă
cătoare. Este, de fapt, o slabă or
ganizare. care conduce la încurca
rea circulației și creează condiții 
pentru, accidente. Se impun măsuri 
hotărîte pentru o bună sistematiza
re a circulației, pentru a pune or
dine desăvîrșită în acest domeniu. 
Trebuie redusă circulația pe arte
rele înguste, plecînd de la faptul 
că nu este necesar ca tramvaiul, 
autobuzul sau troleibuzul să trea
că prin fața casei fiecărui cetă
țean 1 Această mentalitate gre
șită — care cred că are și 
avizul organelor de miliție 
ce trebuiau să-și spună cu- 
vîntul în această privință — stă 
de fapt la originea multor ano
malii existente în circulația din 
Capitală. Stări de lucruri negative 
se mai întîlnesc și în alte orașe, 
precum și pe unele șosele- Nu 
există încă ordine și disciplină în 
organizarea circulației, nu se asi
gură respectarea legilor și norme

lor existente în acest domeniu. Și 
aici, ca de altfel în toată activita
tea Ministerului de Interne, se 
cer o serioasă cunoaștere a pro
blemelor. o abordare științifică a 
lor — nu la voia întâmplării.

Doresc încă o dată să subliniez 
necesitatea ca organele Ministeru
lui de Interne să-și îndeplinească, 
zi și noapte, răspunderea și înda
toririle în apărarea avutului ob
ștesc și a avutului cetățenilor, în 
întărirea legalității socialiste, în 
apărarea intereselor întregului 
popor. în această ordine de idei 
se impune o mai bună conlucrare 
cu organele de procuratură, care 
au, de asemenea, răspunderi mari 
în respectarea legilor, întărirea le
galității socialiste, apărarea cuce
ririlor revoluționare ale poporului. 
Nu analizăm aici activitatea aces
tor organe, dar ele își desfășoară 
— și trebuie să-și desfășoare — 
întreaga muncă în strînsă legă
tură cu organele Ministerului de 
Interne. în conformitate cu Con
stituția și legile țării: Ele au și un 
anumit rol de control, fiind însăr
cinate să vegheze ca organele Mi
nisterului de Interne să respecte 
legile în dublu sens : aplicarea ri
guroasă a prevederilor legale îm
potriva. celor care le încalcă și 
evitarea oricărui abuz. Organele 
de procuratură au îndatorirea să-și 
perfecționeze activitatea.' să mani
feste mai multă exigență în. în
deplinirea sarcinilor ce le revin, 
să asigure o conlucrare mult mai 
strînsă cu organele Ministerului 
de Interne. Activitatea atît a u- 
nora. cît și a altora trebuie să 
conveargă în îndeplinirea obliga
țiilor generale de apărare a legi
lor. a cuceririlor revoluționare, a 
independenței și suveranității 
țării, a orînduirii noastre socialiste.

De asemenea, se impune ca și în 
activitatea organelor de justiție, a 
tribunalelor să se aducă îmbună
tățiri. Trebuie să se dea dovadă de 
mai multă exigență în aplicarea 
legilor, în pedepsirea celor vino- 
vați, combătîndu-se însă practica 
anlicării de pedepse la voia întâm
plării, pentru lucruri minore, și li- 
chidîndu-se orice caz de trimitere 
în judecată a celor nevinovați.

Toate aceste organe au un rol 
important în statul nostru socialist 
și de buna lor funcționare — mă 
refer la organele Ministerului de 
Interne, procuraturii și justiției — 
depinde, pînă la urmă, respectarea 
și îndeplinirea prevederilor Consti
tuției țării, a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea, a obligațiilor puse de 
statul nostru socialist. îmi exprim 
convingerea că în viitor se va ob
ține o mai bună conlucrare între 
toate aceste organe de importanță 
deosebită în societatea noastră.

Revenind la activitatea organe
lor de securitate și miliție, doresc 
să atrag și cu acest prilej atenția 
că, prin tot ceea ce întreprind, ele 
trebuie să aibă în vedere servirea 
intereselor oamenilor muncii, ale 
întregului nostru popor. Aceste or
gane trebuie să-și asigure un spri
jin larg din partea maselor popu
lare. în fond, pentru a putea obți
ne bune rezultate în aplicarea le
gilor, în combaterea manifestărilor 
negative, a încălcării normelor de 
conviețuire socială, organele Mi
nisterului de Interne trebuie să se 
bizuie pe masele populare și să 
apeleze permanent la acestea. Nu
mai cu participarea activă a oa
menilor muncii se vor putea obți
ne succesele pe care le dorim în 
acest sector de activitate, se va 
putea reduce continuu numărul a- 
celora care pot fi antrenați în în
călcarea legilor și normelor de con
viețuire socială, se va putea ajunge 
la o micșorare rapidă, simțitoare, 
a numărului infracțiunilor.

Trebuie să se acorde mai multă 
atenție organizării adunărilor oa
menilor muncii, adunărilor ce
tățenești pe cartiere, comune și 
sate, în vederea dezbaterii pu
blice a manifestărilor antisociale. 
Tot ceea ce se întîmplă într-o în
treprindere sau instituție, într-o 
localitate sau într-un cartier in
teresează pe toți cetățenii ; toate 
actele antisociale, toate infracțiu
nile lezează interesele tuturor ce
tățenilor. Trebuie, deci, să fie mo
bilizați oamenii muncii, toți cetă
țenii în lichidarea lor, veghind ei 
înșiși ca asemenea manifestări să 
nu mai aibă loc.

Iată de ce activitatea organelor 
de interne, ca organe de partid și 
de stat, trebuie să se desfășoare 
tot mai mult în strînsă legătură cu 
masele largi populare. în activita
tea lor trebuie să se încetățeneas
că practica de a apela la masele 
largi populare, de a organiza re
gulat adunări pentru dezbaterea 
infracțiunilor. Trebuie să asigurăm 
ca toți cei ce muncesc în patria 
noastră să participe activ la a- 
părarea cuceririlor revoluționare, 
a proprietății obștești, la afirmarea 
în practică a principiilor eticii și

echității socialiste. Nu vreau să ră
mîneți cu impresia că dacă veți 
ține asemenea adunări veți deveni 
organe cu caracter sindical. Spri- 
jinindu-vă pe masele largi, orga-, 
nizînd și apelînd Ia masele popu
lare, trebuie să acționați cu fermi
tate și vigilență. îndeplinindu-vă 
prompt obligațiile ce vă revin în 
fața partidului și statului.

Am ascultat aici un scurt raport 
cu privire la activitatea de preve
nire și stingere a incendiilor. Desi
gur, aceasta- este o latură impor
tantă a activității Ministerului de 
Interne, țiriînd seama de creșterea 
continuă a avuției naționale, a fon
durilor fixe, de faptul că unitățile 
economice sînt dotate cu instalații 
tot mai complexe, mai moderne, 
foarte scumpe. într-adevăr, proble
ma prevenirii incendiilor, a măsu
rilor ce trebuie luate în acest scop 
are o importanță deosebită. Tre
buie să fim in stare să stingem in
cendiile cînd se produc ; dar esen
țialul îl reprezintă măsurile de pre
venire a incendiilor care aduc pa
gube serioase. Nu vreau să insist 
asupra acestei probleme ; am ana
lizat-o în cîteva rînduri cu condu
cerea ministerului, precum și cu cei 
din comandamentul de pompieri. 
Doresc numai să menționez că, și 
în acest domeniu, trebuie acționat 
cu mai multă fermitate — nu însă 
în spiritul sporirii inutile a chel
tuielilor de investiții.

Ministerul de Interne are multe 
domenii de activitate. în cadrul 
acestui minister există și trupele 
de securitate, care trebuie să aibă 
un rol activ în realizarea obiecti
velor care-i revin ministerului și 
care nu sînt folosite în suficientă 
măsură în acest scop. Nu trebuie 
să le păstrăm numai pentru anu
mite evenimente ; ele trebuie să 
fie un sprijin activ în aplicarea 
unui șir de măsuri concrete în di
ferite domenii. Aceasta va fi și 
cea mai bună practică în pregăti
rea lor, mai bună decît orice in
struire sau aplicații. Pregătirea 
trebuie să se realizeze nu atît în 
centrele de aplicații și de instrui
re, ci' în activitatea practică. A- 
ceasta va spori totodată potenția
lul de care dispunem și care poate 
fi larg folosit în diferite domenii 
de activitate.

în activitatea Ministerului de In
terne — pe lîngă combativitate, 
fermitate și vigilență — se impune 
și o grijă deosebită pentru păstra
rea secretului, nu numai de către 
alte organe, ci și de către organe
le de securitate și miliție înseși. 
Sînt domenii unde dacă nu se a- 
sigură păstrarea secretului se pun 
în pericol interesele statului, se 
aduc daune societății. în acest do
meniu, chiar și munca colectivă 
are un caracter specific. Desigur, 
problemele generale trebuie să se 
dezbată în consiliul de conducere. 
Dar trebuie ținut seama de faptul 
că fiecare compartiment are obli
gațiile și îndatoririle sale. Anumi
te lucruri se cer să fie cunoscute 
numai de către cei care au atri
buții directe, de conducătorul 

nemijlocit și, desigur, de conduce
rea instituției.

Deși m-am referit numai la une
le aspecte mai generale ale activi
tății Ministerului de Interne, este 
evident că sînt încă multe lucruri 
care impun o analiză temeinică 
din partea conducerii ministerului, 
a fiecărui compartiment în parte, 
astfel ca, pe baza concluziilor ge
nerale, să se stabilească măsuri 
pentru îmbunătățirea tuturor sec
toarelor.

Pentru realizarea în bune con
diții a sarcinilor ce revin lucră
torilor și organelor Ministerului de 
Interne se impune îmbunătățirea 
activității organizațiilor de partid. 
Acestea trebuie să aibă un rol mai 
important în activitatea diferitelor 
sectoare, a întregului minister. Cu 
atît mai mult cu cît majoritatea 
ofițerilor de securitate și de mili
ție. majoritatea lucrătorilor aces
tor organisme sînt membri de 
partid. Deci, se impune ca organi
zațiile de partid să joace un rol 
mai activ în eforturile pentru li
chidarea lipsurilor și perfecționarea 
continuă a muncii organelor Mi
nisterului de Interne.

Este necesar să se organizeze o 
activitate mai susținută pentru ri
dicarea nivelului politic, ideologic 
și cultural, pentru educarea între
gului personal din Ministerul de 
Interne în conformitate cu hotărî- 
rile Congresului al XI-lea și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste. Totodată, se 
impun măsuri deosebite în vederea 
ridicării pregătirii profesionale. 
M-am referit în treacăt la faptul 
că activitatea din Ministerul de 
Interne necesită o abordare știin
țifică a problemelor. în nici un do
meniu nu se pot obține rezultate 
bune fără înalte cunoștințe profe
sionale ! Munca de securitate și mi
liție, munca în domeniul crimina
lității trebuie să se bazeze pe o 
concepție clară, științifică, pe o 
însușire temeinică a cunoștințelor 
cfe specialitate. Or. din acest punct 
de vedere nu s-a făcut totul. Tre
buie să elaborăm un program de 
ridicare a pregătirii profesionale, 
științifice a cadrelor. Cunoașteți, 
cred, că și pe plan internațional 
munca aceasta capătă un caracter 
tot mai științific ; ea necesită pri
cepere, intuiție. îndrăzneală și o 
înaltă competență. Se impune ca 
atît conducerea ministerului, cît și 
comitetul de “partid să elaboreze un 
program corespunzător — desigur, 
sub controlul Secretariatului Comi
tetului Central’ al partidului — 
pentru a asigura perfecționarea 
continuă a pregătirii tuturor ca
drelor care lucrează în acest do
meniu.

Am lăsat la sfîrșit o problemă 
de interes mai general, și anume, 
participarea Ministerului de In
terne la realizarea unor obiective 
economice, printre care și irigarea 
a 150 000 hectare în cursul acestui 
cincinal. Aceasta nu e o sarcină 
prea mare, comparativ cu cea a 
Ministerului Apărării Naționale, 
care și-a luat obligația de a par

ticipa la irigarea a 350 000 hectare. 
Am ținut seama că trebuie să ac
ționați pentru a pune ordine în 
sectoarele de care am vorbit : am 
considerat că suprafața de 150 000 
hectare reprezintă un minimum 
pentru ceea ce poate să realizeze 
Ministerul de Interne în acest cin
cinal. Astfel, pe lîngă contribuția 
adusă, prin activitatea pe care o 
desfășurați în domeniile de care 
am vorbit, la dezvoltarea țării și 
construcția socialistă, veți realiza 
si un aport mai direct la îndepli
nirea obiectivelor economice de 
importanță deosebită pentru eco
nomia noastră națională.

în îndeplinirea sarcinilor impor
tante ce revin organelor Ministe
rului de Interne un rol important 
îl are conducerea de către partid 
a întregii lpr activități. în această 
privință doresc să menționez rolul 
important al comitetelor județene 
de partid, care au sarcina îndru
mării și conducerii directe a 
activității organelor de securitate 
și miliție. Se impune ca organele 
județene de partid să ia toate mă
surile pentru ca organele Ministe
rului de-ainterne de pe teritoriul 
lor să acționeze corespunzător ho
tărârilor partidului și legilor țării, 
în spiritul celor arătate în cuvîn- 
tarea de astăzi. Trebuie să asigu
răm întărirea controlului și con
ducerii de către partid a acestei 
activități, acordînd o atenție deo
sebită muncii politico-educative, 
ridicării cunoștințelor profesionale 
ale cadrelor, veghind cu strictețe 
la apărarea' legalității socialiste.

Vreau să atrag atenția tuturor, 
mai cu seamă celor din județe, că 
îndrumarea și conducerea de că
tre comitetele județene de partid 
nu înseamnă fărîmițarea condu
cerii muncii organelor Ministeru
lui de'Interne. Această conducere 
se realizează în cadrul conducerii 
unice și răspunderii unice în fața 
Comitetului Central, a Ministeru
lui de Interne. Nici o acțiune nu 
se poate întreprinde în județe fără 
aprobarea conducerii Ministerului 
de Interne, asigurîndu-se astfel 
respectarea fermă a legilor și o 
unitate de fier în acest domeniu 
de activitate 1

Aș dori să revin, în încheiere, 
Ia faptul că întreaga muncă a or
ganelor de securitate și miliție, a 
celorlalte unități din Ministerul 
de Interne constituie o parte inte
grantă a activității desfășurate de 
partidul și statul nostru, de între
gul nostru popor pentru înfăptu
irea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea. De aceea, acordăm acestei 
activități o mare atenție și dorim 
ca ea să se desfășoare în spiritul 
legilor țării, al hotărîrilor de par
tid. Fiind activiști de partid și de 
stat într-un domeniu important, 
întreaga muncă a lucrătorilor de 
securitate și miliție trebuie să se 
caracterizeze printr-un înalt spi
rit de partid. prin răspundere 
față de legile țării, față de între
gul popor. (Aplauze puternice).

în cadrul măsurilor generale de 
perfecționare a conducerii socie

tății, de dezvoltare a democrației 
socialiste, în procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, perfecționarea activității 
organelor Ministerului de Interne, 
a procuraturii și justiției consti
tuie un factor important al demo
crației, al participării întregului 
nostru popor la viața publică, la 
gospodărirea treburilor obștești. In 
dezvoltarea continuă a democra
ției societății noastre trebuie în
țeleasă și încadrată activitatea spe
cială a acestor organe. (Aplauze 
puternice).

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale. Ele s-au 
dezbătut și se dezbat destul de des 
în ‘presa noastră, sînt înfățișate cu 
diferite prilejuri. .Viața demon
strează zi de zi justețea , hotărîrilor, 
a direcțiilor stabilite în domeniul 
politicii internaționale de Congre
sul al XI-lea al partidului nostru. 
Toate evenimentele atestă cu pu
tere schimbările profunde care au 
loc pe plan internațional în direc
ția creșterii, forțelor, socialismului, 
a forțelor anti.imperialiste, îri di
recția intensificării luptei popoare
lor pentru lichidarea politicii im
perialiste, colonialiste și neocplo- 
nialiste, pentru asigurarea deplinei 
lor independențe și suveranități, 
pentru a-și putea hotărî destinele 
în mod liber, fără nici un amestec 
din afară. (Aplauze prelungite).

în acest spirit, consider că și 
perfecționarea activității organelor 
Ministerului de Interne, îndeplini
rea consecventă a sarcinilor pe 
care ele le au constituie un aport 
și un sprijin prețios In promovarea 
politicii externe a patriei noastre 
— politică de pace și colaborare, 
de apărare a independenței și su
veranității naționale. (Aplauze pu
ternice).

în încheiere doresc să exprim 
convingerea că bilanțul pe care 
l-ați făcut în aceste zile, dezbate
rile care au avut loc, concluziile 
care s-au desprins din această ana
liză vor duce la îmbunătățirea în
tregii activități, la creșterea com
bativității și a spiritului de răs
pundere al fiecărui lucrător din 
Ministerul de Interne, astfel încît 
aceste organe importante ale parti
dului și statului nostru să-și poată 
îndeplini în condiții tot mai bune 
sarcinile ce li s-au încredințat. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu această convingere, vă urez 
tuturor, întregului personal din 
Ministerul de Interne succese tot 
mai mari în întreaga activitate, 
multă sănătate și fericire. La mulți 
ani ! (Aplauze puternice, urale, se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul Toți cei 
prezenți in sală ovaționează înde
lung, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, pentru Partidul Crimu- 
nist Român, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general al 
Partidului Comunist Român și pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul N i c o 1 * e 
Ceaușescu).

Adunarea activului de partid și a cadrelor de conducere din Ministerul de Interne
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțe
lor noastre armate, a parti
cipat, joi dimineața, la aduna
rea activului de partid și a ca
drelor de conducere din Minis
terul de Interne.

împreuna cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la adunare 
au luat parte tovarășii Ion Din- 
că, Ion loniță, Dumitru Popes
cu, Hie Verdeț, Iosif Banc, Ion 
Coman.

Comandantul suprem al for
țelor noastre armate a fost în- 
tîmpinat de tovarășul Teodor 

Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul de in
terne, precum și de ceilalți membri 
ai conducerii' ministerului.

La sosirea în sală. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu 
puternice aplauze și urale. partici- 
panții la adunare aclamind îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“ în această primire în
suflețită, în această atmosferă vi
brantă și-au găsit o pregnantă expre
sie sentimentele de profundă dra
goste și respect pe care toți lucrăto
rii Ministerului de Interne le nutresc 
față de partid și secretarul său ge
neral. voința lor fermă de a 
apăra cuceririle revoluționare ale 
celor ce muncesc, valorile umane, 
materiale și spirituale ale societății 
noastre socialiste.

în cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul membri ai consiliului de con
ducere al ministerului, șefi ai inspec
toratelor județene, alte cadre din a

paratul de securitate, miliție și din ce
lelalte unități ale Ministerului de In
terne, secretari de comitete de partid.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru participarea la 
adunare, tovarășul Teodor Coman a 
spus: „Prezența dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, re
prezintă pentru noi o deosebită 
onoare și un prilej de vie satisfac
ție. ne stimulează și ne îmbărbă
tează în slujirea pe mai departe, cu 
profund devotament 'și responsabili
tate sporită, a cauzei partidului, a 
intereselor supreme ale patriei, ale 
națiunii socialiste române".

Referindu-se apoi la lucrările adu
nării, vorbitorul a arătat că ele au 
evidențiat voința nestrămutată și ho- 
tărirea fermă a comuniștilor, a în
tregului personal din Ministerul de 
Interne de a înfăptui în mod exem
plar sarcinile ce le revin din istori
cele hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, din legile țării, 
din ordinele și indicațiile comandan
tului suprem al forțelor armate.

„Vă raportăm, tovarășe comandant 

suprem — a spus vorbitorul — că 
avem create toate condițiile pentru 
îndeplinirea la un nivel calitativ su
perior a sarcinilor și misiunilor în
credințate organelor Ministerului de 
Interne. Aparatul ministerului se 
prezintă ca un organism bine înche
gat, devotat trup si suflet cauzei par
tidului și poporului, fiind gata ori- 
cînd să execute cu înaltă răspundere 
ordinele și misiunile date de condu
cerea partidului și statului, de dum
neavoastră personal".

Primit cu înflăcărate urale, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandantul suprem al forțelor
armate.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, urmărită cu mare atenție 
și larg interes, a fost subliniată în 
repetate rinduri cu entuziaste aplau
ze. Participanții au aclamat, minute 

în șir, pentru partid și secretarul său 
general.

în încheiere, exprimînd simțămin
tele și gindurile pe care le împărtă
șesc in aceste momente deosebite 
toți cei prezenți la adunare, tovarășul 
Teodor Coman. adresîndu-se tovară
șului Nicolae Ceaușescu. a spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți să dau 
glas, încă o dată, sentimentelor de 
nemărginită recunoștință ce animă 
consiliul de conducere, cadrele de 
comandă, activul de partid și U.T.C., 
intregul efectiv al ministerului, 
mulțumirilor noastre fierbinți pentru 
clarviziunea, înțelepciunea și fermi
tatea revoluționară cu care dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
comandant suprem, ne orientați și ne 
îndrumați permanent activitatea. 
Vedem in aceasta izvorul principal 
al tuturor succeselor noastre, con
diția hotăritoare a îndeplinirii și in 
viitor, la nivelul înaltelor exigențe 
promovate de partid, a datoriei sacre 
de a contribui plenar la apărarea 
cuceririlor socialiste ale poporului.

Am ascultat cu profund interes și 
maximă responsabilitate magistrala 
dumneavoastră expunere, care con
stituie pentru noi un îndrumar de
osebit de prețios în întreaga activi
tate pe care o vom desfășura. Vă 
rugăm să ne permiteți să exprimăm 
cele mai respectuoase mulțumiri 
pentru aprecierile pe care le-ați 
făcut la adresa muncii noastre, 
pentru jalonarea direcțiilor funda
mentale ale activității viitoare.

Pornind de la indicațiile și ordi
nele pe care ni le-ați dat. de la 
criticile ce ni le-ați adresat și care 
sint pe deplin justificate și înteme
iate. vom lua toate măsurile ce se 
impun în vederea perfecționării în
tregii noastre munci, ridicind la un 
nivel superior calitatea și eficiența 
activității desfășurate pentru apăra
rea securității statului, avuției na
ționale, ordinii și liniștii publice.

Exemplul dumneavoastră luminos, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de înaltă înțelepciune și clarviziune 
politică, de patriot înflăcărat si 

luptător cutezător pentru adevăr și 
dreptate, de fermitate revoluționară 
și principialitate comunistă, de mi
litant neobosit pentru propășirea și 
înălțarea României socialiste, con
stituie pentru noi. ca și pentru 
intregul popor, modelul suprem de 
muncă și viață comunistă, pe care 
ii vom urma neabătut.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că intregul perso
nal ai Ministerului de Interne este 
profund devotat cauzei partidului și 
ne angajăm să muncim cu pasiune, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a ne face pe deplin datoria față 
de patrie, partid și popor".

Adunarea a luat sfîrșit într-o at
mosferă de mare însuflețire. S-a ova
ționat îndelung „Ceaușescu-P.C.R. !“. 
Participanții, și prin ei toți lucrăto
rii Ministerului de Interne, și-au 
reafirmat dragostea față de partid și 
secretarul său general, adeziunea la 
politica partidului și statului nostru, 
hotărîrea de a îndeplini exemplar 
sarcinile încredințate.
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-------  CUM VORBIM, ------- 
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Acum un secol și jumătate...
UN EPISOD DRAMATIC AL LUPTEI 

ȚĂRĂNIMII PENTRU LIBERTATE 
ȘI VIAȚĂ MAI BUNĂ

Varietatea de limbajuri 
și de probleme de limbaj, 
asupra cărora atrăgea re
cent atenția Al. Graur in 
coloanele acestei rubrici, se 
întilnește. la proporții mai 
modeste, și în medicină.

Există un limbaj medi
cal științific sau academic, 
folosit în textele medicale 
care se comunică sau se 
publică în societăți și re
viste de specialitate, cu o 
adresabilitate relativ limi
tată la lumea medicilor sau 
chiar la grupuri mqi , res- 
trînse de specialist;. Acest 
limbaj nu este nici el uni
tar. ci îmbracă forme sau 
stiluri diferite, de Ia „stilul 
indiferent", utilizat în pu
blicațiile medicale curen
te, pînă la stilul cu co
lorit personal. Destul de 
deosebit de limbajul ști
ințific este limbajul medi
cal curent, vorbit de medici 
în activitatea lor zilnică, 
limbaj mai viu, mai co
lorat.

Mai important In privința 
răsunetului pe care pot să-1 
aibă unele aspecte de lim
bă sau de stil în masa lar
gă a populației este insă 
limbajul medical de popu
larizare a cunoștințelor de 
medicină — asupra căruia 
vreau de fapt să-mi spun 
opinia — limbaj pe 
care 11 folosesc, sau nu 
11 folosesc întotdeauna 
cum trebuie, medicii In co
municarea lor cu publicul 
medical. Cum in ultima 
vreme. în cadrul acțiunilor 
tot mai largi de răspîndire 
a științei și culturii în țara 
noastră, asemenea comu
nicări cu publicul au deve
nit frecvente, problema 
limbajului folosit in acest 
scop a devenit sau trebuie 
să devină și ea o preocu
pare mai atentă decît pînă 
acum. Deși s-au făcut, și pe 
acest tărîm, reale progrese, 
trebuie să recunoaștem că 
»înt Încă medicl-autori

care, mai rar sau mai des, 
uită că se adresează unor 
cititori care — după cum 
se plîng chiar ei — ne- 
avînd o formație medicală, 
nu au de unde să cunoas
că expresiile medicale spe
cifice, de circulație mai 
restrînsă. Folosirea unor 
asemenea expresii — pe 
care și dacă cineva are 
curiozitatea să le caute în 
.dicționarele obișnuite nu 
le. găsește pentru că nu 
aparțin limbajului curent, 
— face ca multe lucruri să 
rămînă neînțelese sau.

număr al unui foarte citit 
săptăminal; ele sint insă, 
mult mai numeroase. Poa
te că, pentru unii autori 
care mai cad în acest pă
cat. nu ar fi de prisos re
comandarea ca. înainte de 
a le trimite spre publicare, 
să-și testeze articolele — 
după metoda lui Moliere — 
citindu-le primului ..laic" 
la îndemînă și notîndu-și 
cuvintele care se cer a ti 
explicate.

La. cealaltă extremă sint 
autori medicali — ce e 
drept, mai puțini — care se

permite să înțeleagă cuvin
tele medicale, chiar pe ace
lea „mai grele" sau de 
strictă specialitate, cu con
diția ca ele să fie expli
cate în context și utilizate 
cu măsură. Dacă nu abu
zăm și dacă explicăm — 
unde trebuie .și cum tre
buie — termenii medicali 
indispensabili pentru expu
nerea subiectului tratat, 
nu mai este nevoie să cău
tăm cu tot dinadinsul „ex
presii populare", care pe 
lingă că nu au întotdeauna 
același înțeles, de cele mai

Limbajul medical
poate și mai rău, să fie în
țelese într-alt fel decît a 
fost în intenția autorului.

Dacă recomandăm — de 
pildă — ca în casă inten
sitatea zgomotului „să nu 
treacă de 35—40 d B (A)“ 
și nu dăm nici un fel de ex
plicație sau de exemple din 
care să se aproximeze cam 
ce înseamnă „decibelii" 
menționați, ca unitate de 
măsură a zgomotului, mă 
întreb dacă am lămurit sau 
nu pe cititorul interesat. 
De asemenea, lămurim 
oare pe cineva cu „a- 
utoanticorpii", cu „hiper- 
secreția de imunoglobuline" 
cu „aspecte blastomatoase", 
cu „crioprotecția" și „ter- 
moreglarea" organismului, 
cu „boala colagenului" sau 
cu „stări eclampsice", „al
terări ale eritrocitelor", „a- 
daptare genetică" și altele. 
— dacă nu dăm nici o ex
plicație asupra acestor ter
meni, pe care nu știm cîți 
și cum îi înțeleg ? ! Am 
notat cîteva exemple la în- 
tîmplar» dintr-un singur

preocupă atît de mult să 
fie „pe înțelesul tuturor", 
dar au totodată despre ca
pacitatea de înțelegere a 
marelui public o idee .atît 
de puțin generoasă. incit 
ajung, cu bună intenție, la 
vulgarizări ale limbajului 
medical, la utilizarea unor 
cuvinte sau expresii for
țate, care, în condițiile de 
școlarizare și de cultură 
generală de astăzi, nu mai 
sînt necesare, ba pot să 
devină chiar supărătoare.

Foarte probabil calea cea 
justă este, și in această 
problemă, undeva la 
mijloc. Astăzi nu mai pu
tem să ignorăm faptul că
— grație mijloacelor de co
municare în masă și orien
tării date la noi, de mai 
mulți ani. acestor mijloace 
înspre ridicarea nivelului 
de cultură și a capacității 
de înțelegere a populației
— imensa majoritate a 
celor care obișnuiesc să ci
tească sau să asculte expu
neri de medicină au un 
fond de noțiuni care le

multe ori sînt extrem de 
aproximative. Este pre
ferabil să ajutăm pe ci
titorul cu cultură me
dicală mai sumară ca, oda
tă cu sfaturile și cunoștin
țele de medicină transmise, 
să-și însușească, cu pro
nunția și înțelesul lor co
rect, cel puțin termenii 
medicali de mai largă 
circulație, care fac parte 
sau ar fi de dorit să facă 
parte, într-un fel. din cul
tura generală a oricărui om 
cu școală.

In acest sens trebuie să 
mai reținem o varietate de 
„limbaj medical" care ne
cesită atenție, și anume lim
bajul pe care îl folosesc 
milioanele de oameni atunci 
cînd discută, între ei sau 
cu personalul medical, pro
blemele de sănătate și de 
boală care îi preocupă și 
pe care este firesc să le 
discute. Acest limbaj, care 
se integrează cu timpul în 
vorbirea lor curentă, este 
reflectarea mai mult sau

mai puțin corectă a limba
jului pe care li—1 transmit 
medicii, sau asistentele și 
surorile medicale, prin con- 
vorbiril^ de zi cu zi, prin 
expuneri medicale pe di
verse canale sau prin pre
să. Medicii, ca și umoriștii, 
știu cît de „pitoresc" poate 
să fie uneori acest limbaj, 
cînd este însușit „după 
ureche" sau în mod super
ficial, necontrolat.

De aceea, fără a înceta să 
difuzăm cît mai larg cu
noștințele medicale, pe care 
se bazează in mare parte 
și succesul măsurilor ac
tuale de apărare a sănătă
ții populației, cred că tre
buie să ne ferim în același 
timp de a înmulți numărul 
„semidocților medicali", a 
cazurilor de Inmagazinare 
mecanică de termeni greșit 
înțeleși, pocit pronunțați și 
alandala folosiți.

Acest pericol, care nu 
trebuie exagerat, nici sub
estimat, nu se poate evita 
decît acordînd atenția cu
venită atît limbajului me
dical folosit în comunica
rea cu publicul, cît și oa
menilor cărora ne adresăm. 
Munca de educație sanita
ră, de ridicare a nivelului 
de cultură medicală gene
rală a populației este o o- 
bligațle curentă a fiecărui 
medic. Ea este bazată a- 
proape exclusiv pe limbaj, 
pe munca directă cu oame
nii. In Îndeplinirea el tre
buie să simțim mai multă 
răspundere pentru modul 
In care stimulăm șl dez
voltăm, la marele public, o 
gîndire medicală corectă șl 
utilă, de nivel general, 
printr-un limbaj potrivit 
acestui scop.

Prof. dr. docent 
Constantin 
ANASTASATU

----------------- Acorduri necesare -----------------
Marea frecvență a rosti

rilor (in scris sau orale) 
conținînd — după noi — un 
nepermis dezacord dintre 
atributul adjectival și sub
stantivul determinat ne-a 
îndemnat să redeschidem 
Gramatica limbii române, 
voi. al II-lea, ediția a Il-a 
revăzută și adăugită, tiraj 
nou, Editura Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia, București. 1966, unde, 
la pagina 143, se spune : 
„Atributul adjectival se a- 
cordă în gen. număr și caz 
cu substantivul pe care-1 
determină." Deci, nimic 
mai normal, mai firesc, 
mai în conformitate cu 
realitatea limbii noastre.

In acest act normativ, 
începînd cu pagina urmă
toare, apare însă o anoma
lie. De aici, după preciza
rea necesară și lipsită de 
orice urmă de echivoc, 
conform căreia ....găsim a-
desea atributul pus greșit 
la nominativ...", pe baza fal
sei similitudini cu unele 
participii. începe șirul con
cesiilor. șir la capătul că
ruia regula este literal
mente anulată. Căci, pe un 
spațiu aproximativ egal cu 
cel destinat acordului, se 
vorbește de tot felul de si

tuații în care „...lipsa acor
dului este tolerabilă", unii 
vorbitori socotind „că tre
buie să folosească nomina
tivul pentru a evita con
fuzia cu pluralul."

Ceea ce intrigă cu deo
sebire, lăsînd prea mult 
loc feluritelor abateri de la 
normă, este acel „Unii 
vorbitori socotesc..." (subli
nierile din text aparțin au
torului), de unde se înțe
lege că. la urma urmei, nu 
regula contează. fiecare 
avind latitudinea să proce
deze precum socotește el 
„că trebuie...". Or, mai ales 
în probleme de limbă, nu 
are nicicum ce căuta 
subiectivismul exacerbat. Și 
cu atît mai mult nu si to
lerat, ba chiar ocrotit.

Că avem de-a face cu o 
dezinvoltă invitație la 
subiectivism în folosirea 
limbii — în cazul nostru, a 
acordului — o dovedesc 
numeroși vorbitori, dintre 
care noi ne-am oprit nu
mai asupra cîtorva exem
ple oferite de unele perio
dice. de apariții editoriale 
recente, cu circulație mai 
ales în rîndurile tineretului 
studios :

„Este vorba de potența
rea ideatică a experienței

trăite de erou și ASUMA
TA de autor odată cu in
tegrarea ei în magma eve
nimentelor istorice atestate 
de documentele păstrate în 
arhivă", (Nicolae Ciobanu, 
„De la personaj la «vocea 
autorului»", „in „Luceafă
rul", nr. 28/1976, p. 20) ; sau 
„Avem în față portretul unei 
Spânii, nu de. puține ori 
STRĂBĂTUTĂ de fanto
mele întunericului." (Dorin 
Tudoran. „Radiografia unei 
pasiuni")

Alte exemple dovedesc 
proliferarea anomaliilor : 
„Dar acolo (chiar și în 
noua ediție a marii mo
nografii APARUTA in două 
volume in 1970) ideile sint 
adesea -îngropate» în masa 
citatelor și a explicațiilor 
de tot felul, de altfel nece
sare. dat fiind stadiul de 
atunci al cunoașterii operei 
eminesciene." („Eseu, exe
geză didactică. didacti
cism". idem. nr. 30/1976, 
P. L).

Dar. ca în oricare alt do
meniu de altfel, cum o li
bertate sau abatere poate 
atrage după sine alte liber
tăți ori, după caz. alte aba
teri. de la această aparent 
nevinovată tolerabilitate s-a 
putut ajunge Ia dezacorduri

a căror proliferare, credem, 
trebuie împiedicată. Iată 
numai două dintre mostrele 
din această ultimă catego
rie : „După cum cartea 
amintită va fi urmată 
de alte două volume 
de cercetări închinate pro
zei române din prima ju
mătate a secolului ACES
TA (...)“. Și : „Rădăcinile 
ÎNSĂȘI (sublinierile ne a- 
parțin — D.S.) ale umani
tății rurale par lezate".

Deși pe o arie și cu o 
frecvență incomparabil mai 
reduse, este cunoscut și în
registrat ca atare și un alt 
dezacord gramatical — cel 
dintre subiect și predicat. 
Pare curios, dar și în acest 
eaz Gramatica amintită a- 
doptă o poziție echivocă, 
ambiguă, cu consecințe pe 
măsură. Pentru că ce alt
ceva decît confuzie pot pro
duce următoarele rinduri, 
de la pagina 113 : „Situații 
morfologice regionale și în
vechite care dau impresia 
unui acord greșit"? Deci, a- 
tenție. nu este vorba de un 
acord greșit, ci numai de o 
impresie de dezacord. Și, 
mai departe : „Haiducii caii 
potcovește / Și la luptă să 
gătește (...). Aici nu avem 
un caz de acord greșit, ci

o modificare de ordin 
morfologic a persoanei a 
IlI-a plural a ver
belor, neacceptată de 
limba literară". Atunci, 
dacă e ..neacceptată de lim
ba literară", de către cine 
este acceptată ? în confor
mitate cu ce considerăm un 
fapt sau un fenomen ling
vistic corect sau. dimpotri
vă. incorect ? Putem face 
uz de aceste forme corecte- 
ineorecte, avind sentimentul 
că ne aducem contribuția la 
dezvoltarea limbii române ?

Din cele relatate mai sus 
trebuie să se desprindă o 
singură concluzie : cultiva
rea limbii noastre naționale 
nu este posibilă decît prin 
conjugarea eforturilor, fără 
excepție, ale intregii na
țiuni, dar așezind în prima 
linie nu pe rezerviști, cl 
soldații activi, pe comba
tanți. trupele de elită spe
cializate : școala, redacțiile 
și editurile, radioul și te
leviziunea. pe scriitori și 
critici, Academia. Trebu'e 
să ne bizuim pe abso
lut toate aceste imense for
țe. într-o deplină unitate 
de concepție și acțiune.

Dumitru ȘERBAN 
profesor) Giurgiu

A aparut

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1977
ACTUALITĂȚI, INFORMAȚII, SINTEZE:

tv

• „NOI LA 77. EPOPEEA RĂZBOIU
LUI DE INDEPENDENȚĂ, FILĂ CU 
FILĂ“.

• Principalele linii de forță ale cinci
nalului revoluției tehnico-știintifice : 
„15 COTE ALE PROGRESULUI Șl 
PROSPERITĂȚII".

• „ISTORIA SE SCRIE SUB OCHII 
NOȘTRI".

• „PREZENTUL EXPLOREAZĂ VII
TORUL".

• „OMENIREA REFUZĂ NEANTUL".
• „CONDIȚIA UMANĂ, SUPRACON- 

SUMUL Șl CALITATEA VIEȚII".

• „TERRA ASTĂZI" — un amplu do
cumentar despre țările lumii.

• „DRAPELELE STATELOR" (planșe 
în 8 culori).

• „REPERTOARUL LEGILOR" și 
„TERMENI JURIDICI DE LARG IN
TERES".

• „ENIGME DE PE PLANETA... OM".

• „CU PĂMÎNTUL... E CEVA ?"

Anticipații la viitorul literaturii de 
anticipație, autografe celebre, rubrici 
de curiozități, reproduceri de artă, 
numeroase fotografii inedite.

Cereți la chioșcuri și librării ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1977

PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : ,,Eolomeea“. Co

producție R.D.G.—U.R.S.S.—R.P.B.
12.30 Telex.
12.35 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. Școala contemporană 

(tehnologie didactică).
16.30 Curs de limba franceză.
17.00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto
18,55 Masă rotundă. Recensămîntul — 

sursă de date pentru politica so- 
cial-demografică a statului nos
tru. pentru activitatea în domeniul 
arhitecturii și sistematizării. Pro
blemele metodologice ale recensă
mântului.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Industria românească în anii Re

publicii. Documentar.
20.20 Film artistic : ,.39 de trepte" — 

producție a studiourilor engleze. 
Premieră pe țară.

21.50 Revista literar-artistică TV.
22.30 Cadran mondial.
22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Tezaur de cîntec românesc.
17.35 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.
18,00 Drumuri pe cinci continente.
18.45 Un disc pe 625 de linii.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Un fapt văzut de aproape...
20.20 Seară de operă : Giuseppe Verdi.
21.20 Telex.
21,25 Cursa nautică pe Dunăre. Repor

taj.
21.45 Melodii populare.
22.05 în arena circului.

• HUNEDOARA. „GSnd înaripat 
și dragoste fierbinte patriei iubite, 
partidului părinte" — sub acest ge
neric a început, la 22 decembrie, în 
Valea Jiului. „Decada culturii și 
educației pionierilor și tineretului 
școlar din Valea Jiului". Programul 
decadei cuprinde, pină la 31 de
cembrie. manifestări cultural-artis- 
tice. recitaluri de poezie patriotică, 
expoziții cu desene și fotografii, 
concursuri sportive în cadrul tradi
ționalei competiții „Olimpiada albă 
a Văii Jiului". La Casa de cultură 
din Deva s-a desfășurat finala con
cursului județean — pe 1976 — al 
gazetelor de perete și satirice, al 
caricaturiștilor și epigramiștilor. cu 
care prilej a avut loc șl o consfă
tuire cu colectivele care activează 
tn acest domeniu. Marele premiu al

concursului a fost decernat gazetei 
de perete „Minerul" de la Exploa
tarea minieră Petrila. • GALATI. 
Pe scena căminului cultural din Su
ceveni s-a desfășurat a Vil-a edi
ție a Festivalului folcloric „Joc și 
cintec horincean". Elevii școlii popu
lare de artă din Galați au prezentat 
pe scena Teatrului dramatic specta
colul „Cîntăm tara, slăvim neamul", 
alcătuit din montaje literare, dan
suri cu temă, momente lirice și mu
zicale etc. • CLUJ. Miercuri, ’n 
fața Studioului de radio din Cluj- 
Napoca a fost dezvelit bustul com
pozitorului Iacob Mureșianu, operă a 
sculptorului Ion Vlasiu. La festivi
tate au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat,

oameni de știință, cultură și artă. 
Corul „Iacob Mureșianu" al casei 
municipale de cultură a prezentat 
un scurt concert omagial cu creații 
ale compozitorului. In cadrul Festi
valului „Cîntarea României", actori 
ai Teatrului Național din Cluj-Na- 
poca au dat la întreprinderea „Car- 
bochim" un spectacol intitulat 
„Laudă muncii", realizat împreună 
cu artiști amatori din întreprindere. 
• MEHEDINȚI. La Casa de cultură 
din Drobeta Turnu-Severin s-a des
chis expoziția „Lupta poporului ro
mân pentru independenți naționa
lă", care reunește circa 400 de docu

ULTURAL i
mente inedite, fotocopii, fotografii 
și alte materiale documentare exis
tente în fondul filialei Mehedinți 
a Arhivelor Statului și muzeului 
„Porțile de Fier" referitoare la con
tribuția mehedințenilor în lupta de 
veacuri a maselor populare pentru 
libertate socială și independentă 
națională. „Slavă eroilor de la 
1877“ a fost tema recitalului de poe
zie prezentat de membrii cenaclu
lui literar la Casa de cultură din 
Orșova. „Munca — o permanentă a 
educării tineretului", pe această 
temă a avut loc o masă rotundă la 
căminele culturale din Balta. Salcia.

împlinirea a 150 de ani de la răs
coala desfășurată în Oltenia in anul 
1826 este un prilej de a evoca acea 
perioadă de început a istoriei moder
ne a României, în care procesul des
trămării rinduielilor feudale, al afir
mării tot mai accentuate a relațiilor 
noi. capitaliste, a pus la ordinea 
zilei, ca cerințe imperioase ale pro
gresului tării. înfăptuirea unor pro
funde transformări în viața econo- 
mico-socialâ, înlăturarea dominației 
străine.

Cu numai cîțiva ani înainte — In 
1821 — revoluția condusă de Tudor 
Vladimirescu exprimase hotărîrea 
maselor țărănești, a păturilor mij
locii, de a lupta pentru înnoirea 
societății, pentru libertate națională 
și socială. Tu
dor Vladimirescu 
a pierit ucis, 
credincios pînă 
la capăt cauzei 
pentru care se ri
dicase. iar pan
durii, după eroica 
rezistentă opusă 
invadatorilor oto
mani, au fost siliți să se ri
sipească prin țară sau chiar să-șf 
caute refugiu peste hotare. Dar 
Infrîngerea forțelor înaintate nu 
putea fi decît temporară. Ță
rănimea, principala forță de șoc 
a mișcării înnoitoare, păturile mijlo
cii care se afirmau tot mai puternic 
ca o forță a noului nu așteptau decît 
prilejul pentru a se ridica din nou 
la luptă.

în acest context trebuie înțeles șl 
episodul revoluționar din 1826 care 
confirmă o dată mai mult adevărul 
exprimat In Programul partidului că 
„întreaga Istorie a poporului român 
se înfățișează ca istoria unor necon
tenite lupte de clasă, a bătăliilor 
purtate de masele populare pentru 
libertate și dreptate socială, pentru 
apărarea ființei naționale și neatir- 
nare, pentru progres si civilizație".

Doi dintre cei mai dîrji căpitani 
ai lui Tudor Vladimirescu, Simion 
Mehedințeanu și Ghiță Cuțui, au 
fost cei care, la cinci ani după înă
bușirea revoluției, au încercat să-1 
ridice din nou pe panduri la luptă. 
Refugiați inițial la Lugoj, iar apoi 
la Orșova, ei au stabilit legături atît 
cu foștii răsculați din țară, cît șl 
cu cei ce-și găsiseră refugiu in 
Transilvania, precum și cu unii bo
iernași cu vederi înaintate care se 
arătau și ei interesați într-o reluare 
a luptei revoluționare. Cei doi căpi
tani de panduri cu cei dinții înso
țitori ai lor au trecut de la Orșova 
în județul Mehedinților, urmărind, 
așa cum nota un contemporan. „a 
produce o răscoală asemănătoare cu 
răscoala pe care o ridicase Vladimi
rescu in anul 1821". De altfel, ei au 
folosit aceleași metode ca Tudor. 
Sosind în plaiul Cloșanilor. l-au 
prins pe vătaful de plai și au che
mat poporul la luptă printr-o pro
clamație în spiritul celei lansate 
de Tudor de la Padeș; ei se ridicau 
„împotriva stoarcerilor voievodului 
și a jafurilor slujbașilor", iar răs

La aniversarea răscoalei 
țărănești din 1826

coala avea ca țel „îndreptarea noro
dului".

In jurul grupului initial al celor 
doi foști căpitani de panduri s-au 
strins vreo 300 de răsculați. Laolaltă 
ei s-au îndreptat spre Cerneți. ac- 
ționînd deci în general pe aceeași 
arie teritorială pe care o utilizase 
comandirul pandurilor în 1821. Ne- 
fiind în măsură a face față forțelor 
represive, ei au căutat adăpost la 
minăstirea Topolnița, unde poterele 
i-au asediat. Gîndind a ușura soarta 
celor ce-i urmaseră, cei doi condu
cători ai răscoalei au acceptat să se 
predea. Dar cea mai mare parte a 
răsculaților, refuzînd a se lăsa de
zarmați. au continuat rezistența. Ac
tul de acuzare precizează că „ei 

noaptea, cu nă
vălire, au ieșit 
de la acea ,mî- 
năstire", și-au 
trecut la stasuri 
sporadice „prin 
slobozirea arme
lor ziua și noap
tea", multi re
ușind să scape 

de urmăritori ori să pricinuiască 
pierderi în rîndurile acestora. Răs
coala a fost înăbușită înainte ca ea 
să se extindă pe un teritoriu mai 
vast, dar răsculatii au arătat că pan
durii lui Tudor mai știau, cum se 
spune, să țină armele In mîini...

Aduși la București, atît Simion 
Mehedințeanu, cît și Gheorghe Cuțui 
n-au beneficiat de clemența domnito
rului Grigore Ghica. Temător de a se 
afla din nou tn fața unor evenimen
te similare celor din 1821 (mai ales 
că „cei mai vechi tovarăși ai lui 
Tudor Vladimirescu" au ales „ace
lași loc" pentru declanșarea răscoa
lei ca în 1821) a hotărît executarea 
acestora, la 7 septembrie 1826, lîngă 
Colentina.

Fără a fi ajuns la dimensiunile 
marii acțiuni revoluționare din 1821, 
răscoala din 1826 a fost organic le
gată de aceasta, constituind o nouă 
și elocventă dovadă că represiunea, 
oricît de cruntă, nu putea stinge in 
inimile pandurilor și, în general, a 
țărănimii. dorința arzătoare de a 
înfăptui țelurile pentru care se ridi
case la luptă Tudor Vladimirescu. 
Răscoala din 1826 a reprezentat, tot
odată, un preludiu al următoarelor 
acțiuni revoluționare, care vor cul
mina, două decenii mai tirziu, 
prin revoluția burghezo-democra- 
tică din 1848, cînd s-a dezvă
luit pe larg forța revoluționară a 
maselor populare. Moartea eroică a 
celor doi conducători ai răsculaților 
se înscrie în cartea de aur a isto
riei națiunii ca o pildă de jertfire 
pentru apărarea intereselor celor 
mulți. Cinstind memoria înaintașilor, 
luptători pentru libertate și progres, 
Partidul Comunist Român conferă 
episoadelor eroice ale trecutului va
loarea unor acte, memorabile în is
toria patriei.

Dan BERINDEI

în emisiunile pentru tineret 
ale televiziunii

Awa concursuri cu rente 
virtuți edutativ-patriotice

Cele două concursuri 
pentru tineret ale te
leviziunii — „Drum de 
glorii" și „Fapte si 
oameni de scamă 
din istoria patriei" — 
iși continuă, cu perse
verență, lăudabila mi
siune educativă. Con
sacrate aniversării u- 
nui secol de la dobin- 
direa independentei de 
stat a României, ele 
sint menite, prin te
matica abordată, prin 
modul de desfășurare 
a întrecerii, să apropie 
și mai mult tineretul 
de problematica ma
joră a istoriei trecute 
și prezente a patriei, 
poporului și partidului 
nostru Plasate in ca
drul atrăgător al con
cursului cu public — 
deopotrivă competiție 
a bunei pregătiri, a 
inteligentei și a pre
zenței de spirit a con- 
curenților, cit și spec
tacol de televiziune a- 
nimat de participarea 
unui mare număr de 
spectatori — cele două 
emisiuni au devenit 
repede populare. în 
cadrul lor. figuri le
gendare de eroi, mo
mente de răscruce din 
zbuciumata istorie a 
românilor, personali
tăți de seamă și 
monumente ale cul
turii noastre naționale 
capătă contururi preg
nante. iși dezvăluie 
ample semnificații e- 
ducative străbătute de 
un profund și generos 
patriotism.

Probelor teoretice 
tradiționale, realizato
rii concursului „Drum 
de glorii" — Eugen

Patrichl. Ion Pop Si
mion, Ncdic Lemnaru 
— le-au adăugat atră
gătoare și disputate 
probe practice (cu ca
racter sportiv, tehni- 
co-aplicativ) și probe 
de măiestrie artistică 
care, de regulă. an
trenează cele mai re
prezentative forțe ar
tistice tinerești ale ju
dețului prezent în con
curs. A dovedit-o, cu 
prisosință, emisiunea 
de ' duminică. 12 de
cembrie — a 30-a „fi
lă" a concursului — 
cind pregătirea ex
cepțională a membri
lor „echipajului", parti
ciparea pionierilor, e- 
levilor și tinerilor 
muncitori din județul 
Hunedoara au contri
buit la realizarea unui 
spectacol plin de nerv 
și fantezie.

Lună de lună, con- 
curenții și spectatorii 
concursului „Fapte și 
oameni de seamă din 
istoria patriei", reali
zat de Eugenia Cioba
nu. se intilnesc — a- 
deseori în cadrul na
tural evocator — cu 
amintirea unor perso
nalități impunătoare ca 
Mihai Viteazul. Mircea 
cel Bătrîn, Decebal, 
Tudor Vladimirescu, 
evocă întîmplări din 
războiul pentru inde
pendență, din perioada 
Unirii Principatelor 
sau răscoalei din 1907, 
momente din istoria 
glorioasă a Partidului 
Comunist Român, răs
foiesc lucrări memora
bile din creația artis
tică a unui Miron Cos- 
tin, Caragiale, Sado-

veanu, Coșbuc, Brân- 
cuși. Istoria trecută se 
îmbină cu istoria pre
zentă a locului în care 
se desfășoară con
cursul — de fiecare 
dată participă două 
„echipaje", reprezen- 
tind două unități de 
pionieri din același ju
deț — prin interme
diul unor probe va
riate, atrăgătoare, vi- 
zind realizările din 
anii socialismului, ar
hitectura. arta popu
lară locală etc. Tre
cere in revistă deose
bit de utilă și educa
tivă pentru concuren- 
ții și spectatorii ti
neri. Nu mai puțin u- 
tilă pentru spectatorii 
maturi. părinți și, 
mai ales. profesori 
care, nu o dată, au 
surpriza să constate 
că unele noțiuni pre
date în clasă au fost 
îmbogățite prin rod
nice lecturi particu
lare.

Proiectate ca emi
siuni de largă respi
rație și de îndelunga
tă desfășurare pe mi
cul ecran, cele două 
concursuri implică, e- 
vident, preocupări sus
ținute pentru perma
nenta prospețime a 
mijloacelor specifice 
de expresie, pentru 
soluții mai origina
le. preocupări. de 
altfel, vizibile de la 
o etapă la alta, me
nite să le confere și 
mai departe reale vir
tuți educative.

Florica 
DINUEESCU

Bălăcită și Ilovăț. „tn sprijinul co
lectivelor gazetelor satirice" este 
titlul caietului de caricaturi editat 
recent de secția de propagandă a 
comitetului județean de partid. 
• OLT. In sala mică a casei de 
cultură a sindicatelor a avut loc un 
simpozion despre viața și opera lui 
Brâncuși. • GORJ. „Locul și rolul 
secretarilor adjuncți ai comitetelor 
de partid in procesul organizării, 
perfecționării și conducerii unitare 
a activității politico-ideologice și 
cultural-educative", „Forme și mo
dalități de integrare a mijloacelor 
moderne de educare politico-ideolo- 
gică în activitatea de propagandă", 
„Conducerea de către partid a litera
turii și artei", „Poziția partidului

nostru in principalele probleme ale 
vieții internaționale" — sint cîteva 
din temele expunerilor prezentate 
in cadrul instruirii secretarilor ad
junct, desfășurate pe parcursul a 5 
zile, la Tîrgu Jiu. Programul a cu
prins, de asemenea, acțiuni și de
monstrații practice, consultații și 
schimburi de experiență în comune 
și unități industriale. • BACAU. 
în cadrul Festivalului „Cîntarea 
României", Ia Galeriile de artă din 
municipiul Bacău s-a deschis ex
poziția anuală a filialei U.A.P., 
care cuprinde peste 40 de lucrări 
de grafică, pictură și sculptură pe 
teme istorice și ale vieții contem
porane.

Corespondenții „Scîntell"

[faptuL 
'divers'

Pompierii
I din Săsciori ■ 
!! Pompierii voluntari din co- I 

muna Săsciori, județul Alba, | 
alergau de mama focului. Ardea 9 
vreo casă ? Unde alergau 7 Aler
gau la sărbătoare. Formația de

(
pompieri din Săsciori aniversa I 
40 de ani de activitate atestată 9 
documentar cu înscrisuri negru I 
pe alb. Cu această ocazie, s-au 9 
inmînat și distincții celor mai

I
 destoinici stingători de prăpă- 9 

duri, intre care Avram Burza, 
de 82 de ani, și Silvestru Mar
ca, de 80 de ani. Ehei, acum 40 I 
de ani, cînd s-a înființat forma-

!
ția, ce mai pompieri erau ei ! I 
Iuți ca focul...

Liftul de la !
S-a împlinit exact un an de . 

Izile de cînd s-a dat in folo
sință liftul de la blocul 13, sca- | 
ra 4, de pe strada Nicolae Titu- I 

I lescu nr. 92. „S-a dat in folosin- • 
ță“ este un fel de a spune, și 

i tocmai de aceea am pus și noi 9 
ghilimele. Pentru că tot de un an 
de zile liftul mai mult stă de- j 
cît merge. Rind pe rînd, meșteri I 
după meșteri au venit să-l repa-

I
re, dar nici n-apucau bine să I 
plece, că liftul se și defecta. I 
Cum defect stă și acum, înțepe- I 
nit pe la etajul 7. Gospodine cu o 
sacoșe, bătrini și bătrîne, femei

I
cu copii In brațe, oaspeți ai lo- I 
catarilor urcă și coboară scările g 
celor zece etaje. Cu toții speră 9 
ca măcar acum, cind s-a impli- | 
nit un an de la inaugurare, meș-

I
 terii de la „Ascensorul" să le | 

aducă un dar de Moș Gerllă. | 
Altfel, tradiționala urare de Anul 
nou va deveni „La mulți ani g

• cu... nesănătate".

J Os de ros |
Pînă deunăzi. Iordan Porojan 

Iera (pentru că nu mal este) g 
gestionar la magazinul de cies- 

I facere a cărnii din bulevardul 
I C. Brincoveanu 116. Acum se 9 

află retinut de miliție pentru 
I cercetări. Nu pentru lipsuri In I

gestiune, ci pentru crearea de I 
plusuri. Iordan umbla cu... I 

I iordane. De cum ti soseau pungi | 
cu carne pentru rasol, Iordan se 

I apuca de treabă. Curăța carnea »
de pe oase, iar oasele le făcea I 
bucăți-bucățele și le reunea cu 
carnea de 25 de lei. Diferența de I 
preț și-o însușea. Acum ur-

. mează să încaseze șl restul. g
J Fără milă! |

Printre consumatorii aflați la 
ora aceea intr-un bufet din Ba
cău se afla și Vasile Botez, un 
munte de om în virstă de 48 de 
ani. Dar Botez nu stătea locului 
la o masă, ci umbla de la un 
consumator la altul, cu mina în
tinsă după căpătat :

— Ajutați, vă rog, un om 
amărit. Faceți-vă pomană.

— Dar ce ai, omule 7 — l-a 
întrebat un mesean.

— Of, ce nu am, păcatele 
mele ! Toate bolile pământului...

Dar — după cum aveau s-o 
dovedească medicii — respecti
vul nu suferea de nici o boală, 
cu excepția leneviei. Deși în pli
nă putere, Botez n-avea nici o 
ocupație. Se „ocupa" cu cerșeto
ria. Iar banii căpătați din „mila" 
celor din jur ii cheltuia pe bău
tură. Trimis de miliție in fața 
instanței, aceasta l-a condamnat 
la închisoare. Fără milă.

Imprudență
în ziua de 19 decembrie, un 

tînăr de 18 ani din comuna Dră- 
nic — Dolj (Florian Ciucu) a 
fost rănit de o armă de vină- 
toare. Tinărul n-a mai putut fi 
salvat.

Din cercetările întreprinse de 
organele de miliție rezultă că 
arma de vînătoare era a lui 
Oprea Iova, din aceeași comună. 
Acesta, împreună cu alți vină- 
tori. alergase toată ziua după 
iepuri, deși nu aveau autoriza
ție. La intoarcere spre casă, 
vînătorii au trecut pe la baza 
furajeră a cooperativei agricole, 
de unde au luat baloți de paie, 
pe care i-au pus în carul in 
care se afla victima. Deasupra 
baloților s-a aflat și arma de 
vinătoaie a lui I. O. care uitase 
s-o descarce. în timpul . mersu
lui. din cauza trepidațiilor, arma 
s-a descărcat, instantaneu. Cer
cetările continuă.

Ceasul
| și nota zece
I Zilele trecute, Elena David, ' 

elevă la Liceul industrial de , 
| construcții din Alba Iulia, a gă- | 
Isit un ceas de mină. în jur — |

țipenie de om. Eleva s-a uitat I 
la ceas, dar nu s-a mirat :

I„Vai, ce noroc a dat peste | 
mine !“. ci s-a intrebat : „Vai, J 
cine o fi păgubașul ?“ S-a dus

• imediat la miliție, unde l-a pre- ' 
dat. Nu știm ce notă o ti luat , 
eleva in ziua aceea la teza pe I 
care trebuia s-o dea, dar la 
purtare i se cuvine un zece cu |

- felicitare.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleifawi 

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul din Piața Victoriei au 

Început joi convorbirile oficiale din
tre primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, și președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene. Abdel Rahman 
Khleifawi.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă de lucru, construc
tivă. de deplină înțelegere, cei doi 
premieri au subliniat importanța ho- 
tărîtoare pe care o au intîlnirile și 
hotărirlle adoptate de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al Assad pentru consolidarea prie
teniei și adîncirea colaborării multi

Dineu oferit de primul ministru al guvernului român
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu,. a oferit un dineu 
oficial în onoarea tovarășului Abdel 
Rahman Khleifawi, președintele Con

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI ROMÂN

TOASTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL REPUBLICII ARABE SIRIENE

Prima dumneavoastră vizită în țara 
noastră se înscrie in practica întîl- 

rilor de lucru dintre primii mi
niștri ai guvernelor României și Si
riei. în conformitate cu înțelegerile 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al Assad, constituind un 
bun prilej de a face bilanțul rapor
turilor de colaborare fructuoasă din
tre țările și popoarele noastre — a 
spus primul ministru.

între România și Siria s-au stabi
lit legături de strinsă prietenie, de 
cooperare multilaterală, de stimă și 
respect reciproc. în procesul adînci- 
rii raporturilor de conlucrare priete
nească dintre țările noastre s-au în
scris ca momente de cea mai înaltă 
semnificație rodnicele întilniri. hotă- 
ririle adoptate de iluștrii noștri con
ducători. secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, tovarășul Hafez Al Assad, 
care au conferit noi dimensiuni și au 
deschis perspective largi dezvoltării 
relațiilor de colaborare frățească din
tre țările și popoarele noastre prie
tene.

Prietenia româno-siriană. legăturile 
apropiate existente pe linie de partid 
și de stat, sentimentele de strinsă 
prietenie, de stimă și prețuire re
ciprocă dintre șefii celor două state, 
precum și importanța deosebită a ac
țiunilor de cooperare economică, teh- 
nico-științifică și în domeniul pregă
tirii cadrelor reliefează pregnant am
plitudinea relațiilor de colaborare sta
tornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană, 

în continuare, subliniind că 
România acordă o mare importanță 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
extinderii cooperării multilaterale și 
solidarității cu toate statele care au 

w ășit pe calea dezvoltării indepen
dente. cu țările în curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate, cu celelalte țări 
ale lumii, fără deosebire de sistemul 
lor social, primul ministru a arătat 
că la baza acestor raporturi stau 
principiile independenței și suverani
tății naționale, avantajului reciproc, 
neamestecului in treburile interne, 
excluderii forței și amenințării cu 
forța, în interesul destinderii și cola
borării internaționale.

Țara noastră urmărește cu deosebi
tă atenție consolidarea legăturilor de 
prietenie cu țările arabe și este ferm 
hotărită să extindă colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică și cultura

(Urmare din pag. I)
terne, -de membri ai conducerii altor 
ministere și instituții centrale.

Erau prezenți Emilian Manciur, 
ambasadorul României la Damasc, 
Walid Al-Moualem, ambasadorul Si
riei, precum și ambasadorii celor
lalte țări arabe la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene a făcui 
o declarație reprezentanților presei : 

laterale dintre cele două state, parti
de și popoare.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc asupra politicii interne, 
a. dezvoltării economice și sociale 
și a programelor de perspectivă din 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană.

Tovarășii Manea Mănescu și. Abdel 
Rahman Khleifawi au analizat con
cret stadiul relațiilor de colaborare 
convenite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al Assad, de gu
vernele celor două țări și măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru finali
zarea cu succes a acțiunilor de coo
perare aflate în curs de realizare și 
inițierea de noi cooperări în dome
niile construcțiilor de mașini, mine
lor, petrolului, agriculturii, cercetă
rii științifice și dezvoltării tehnolo
gice, precum și pentru extinderea 
schimburilor comerciale.

siliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene.

Au participat tovarășii Emil Dră
gănescu, Paul Niculescu, Ion Pățan 
și Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, George Ma- 

lă cu aceste țări, să înfăptuiască în 
cele mai bune condiții toate acordu
rile și înțelegerile stabilite.

Ne preocupă în mod deosebit pro
blema reglementării situației din 
Orientul Mijlociu, pornind de la fap- 
4ul că menținerea stării de încordare 
în această zonă constituie un grav 
pericol nu numai pentru țările direct 
implicate, ci și pentru pacea și 
securitatea întregii lumi. De a- 
ceea, ne pronunțăm cu fermitate 
pentru intensificarea eforturilor care 
să conducă la o soluționare a con
flictului pe cale politică, la instau
rarea unei păci juste și durabile în 
zonă, bazată pe retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe restaurarea 
drepturilor naționale legitime ale po
porului palestinean, inclusiv a drep
tului său de a-și constitui un stat 
propriu, independent, pe asigurarea 
dreptului la existență liberă și in
dependentă a tuturor statelor din 
zonă.

România consideră că în procesul 
negocierilor de pace în Orientul Mij
lociu, inclusiv in cadrul Conferinței 
de la Geneva, trebuie create condi
țiile pentru asigurarea participării 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinean, cu drepturi de 
deplină egalitate cu ceilalți partici- 
panți. De asemenea, apreciem că este 
necesară întărirea rolului O.N.U. in 
ceea ce privește reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu.

Ne este plăcut să constatăm că. în 
marile probleme cu care este con
fruntată în pt'ezent omenirea, pozi
țiile României și Siriei sint identice 
sau foarte apropiate, că intre țările 
noastre există o strinsă colaborare la 
O.N.U. și in alte organisme interna
ționale.

îmi exprim convingerea că întilni- 
rile și convorbirile la nivel înalt ale 
conducătorilor celor două țări ale 
noastre, intensificarea schimburilor 
de vizite la nivel guvernamental vor 
aduce o contribuție extrem de în
semnată la adincirea prieteniei și 
conlucrării dintre statele și popoare
le noastre, vor marca noi pași înain
te în dezvoltarea colaborării bilate
rale în toate domeniile, in interesul 
poporului român și al poporului frate 
sirian, al păcii și securității.

în încheiere, primul ministru român 
a toastat in sănătatea președintelui 
Hafez Al Assad, a primului minis
tru Abdel Rahman Khleifawi, pen
tru dezvoltarea prieteniei șî colabo
rării româno-siriene, în sănătatea tu
turor celor prezenți.

Sosirea în Capitală
îmi face o deosebită plăcere să vi

zitez Republica Socialistă Rorpânia 
prietenă și să port, cu acest prilej, 
convorbiri cu primul ministru al gu
vernului român, tovarășul Manea 
Mănescu. Sint convins că discuțiile 
noastre vor avea loc într-o atmosfe
ră cordială, de prietenie și înțelegere 
reciprocă, și vor deschide noi pași in 
relațiile de colaborare dintre țările 
noastre. în conformitate cu cele sta
bilite de conducătorii țărilor noastre, 
președintele Hafez Al Assad și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, raportu
rile noastre s-au dezvoltat foarte 
mult in ultimii ani, în interesul celor 
două popoare, cuprinzind domeniile

Primii miniștri au făcut, de ase
menea. un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale.

în timpul convorbirilor, tovarășii 
Emil Drăgănescu, Ion Pățan, loan 
Avram, Bujor Almășan, Cornel Pa
coste, Enache Sirbu, împreună cu 
omologii lor sirieni au prezentat in
formări privind tratativele de lucru 
ce au avut loc pe sectoare de acti
vitate.

La convorbiri au mai participat to
varășii Vasile Bumbăcea, ministrul 
construcțiilor industriale. Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. Ion St. Ion, 
secretarul Consiliului de Miniștri, alte 
persoane oficiale.

Din partea siriană au participat Ja
mil Shaya, vicepreședinte al Consi

covescu, ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe premierul sirian în 
vizita ce o efectuează in țara noastr.â.

Au fost prezenți ambasadorul

în toastul său. președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Ara
be Siriene a spus : Sînt bucuros 
să-mi exprim marea plăcere de a vi
zita țara dumneavoastră prietenă, 
prilej de a mă întilni cu dumnea
voastră și marele popor român, con
tribuind astfel împreună la dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor de 
colaborare și prietenie între țările și 
popoarele noastre, bazate pe avanta
jul reciproc.

Vă rog să-mi permiteți, domnule 
prim-ministru, să exprim mulțumirea 
mea și a colegilor mei din delegație 
pentru deosebit de cordiala primire 
făcută, care este o expresie a gene
rozității și marilor tradiții de ospita
litate ale poporului român prieten, 
mareînd totodată dorința sinceră de 
a dezvolta relațiile de colaborare și 
prietenie dintre țările noastre.

Relațiile dintre popoarele și țările 
noastre au devenit un model al mo
dului în care trebuie să colaboreze 
țările și popoarele pentru dezvoltarea 
lor. pentru construirea viitorului lor. 
Aceste relații au sporit și s-au lăr
git. ele cuprinzind diferite domenii 
— pe linie de partid, economică, 
culturală, tehnologică și științifică. 
Interesele popoarelor noastre / s-au 
legat strîns pe baza înțelegerii și 
respectului reciproc, pornindu-se de 
la directivele celor doi președinți ai 
noștri și .realizind astfel, năzuințele 
de cooperare și progres ale celor 
două popoare.

Poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Baas Arab Socialist, a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Hafez Al Assad, cu parti
ciparea activă a forțelor Frontului 
Național Progresist, luptind cu fer
mitate pentru dezvoltarea necapita- 
listă și construirea socialismului in 
țară, a făcut pași mari pe drumul 
construirii unei baze economice pu
ternice. în vederea îndeplinirii aces
tor scopuri. Bazindu-se pe eforturile 
și posibilitățile proprii, pe exploata
rea bogățiilor naționale și valorifica
rea experienței sale, precum și 
pe colaborarea cu prietenii din 
toată lumea și în primul rind cu cei 
din țările socialiste, poporul nostru a 
îndeplinit cu succes planurile econo
mice și sociale.

Premierul sirian s-a referit a- 
poi la situația din Orientul Mij
lociu, subliniind că Israelul, ignorînd 
hotărîrile Organizației Națiunilor U- 
nite și opinia publică internațio
nală, refuză să se retragă din te

politic, economic, cultural, social și 
alte sectoare. Relațiile noastre sînt 
acum mai trainice și mai profunde, 
constituind un exemplu de colabora
re intre popoare, în vederea progre
sului lor, al luptei împotriva impe
rialismului și a aliaților săi.

Sint purtător al mesajului de salut 
adresat de poporul arab sirian, de 
președintele Hafez Al Assad, de con
ducerea Partidului Baas Arab Socia
list, de Frontul Național Progresist 
și Guvernul Republicii Arabe Siriene 
poporului român prieten, președinte
lui Nicolae Ceaușescu, Partidului 
Comunist Român, tovarășilor din 

liului de Miniștri pentru problemele 
economice, Abdul Karim Adi, mi
nistru de stat pentru afacerile ex
terne, Mohammad Al Imady, minis
trul economiei și comerțului exterior, 
Chteoui Seifo, ministrul industriei, 
Issa Darwich, ministrul petrolului și 
resurselor minerale, alte persoane 
care îl însoțesc pe premierul sirian.

Au fost prezenți Emilian Manciur, 
ambasadorul României la Damasc, și 
Walid Al-Moualem, ambasadorul Si
riei la București.

Cei doi premieri au stabilit ca în 
continuare convorbirile să se desfă
șoare pe grupe organizate pe urmă
toarele sectoare : industriile con
structoare de mașini, extractivă, a- 
gricultură și îmbunătățiri funciare, 
relații externe și colaborare științi
fică, precum și schimburi comerciale.

(Agerpres)

României la Damasc și ambasadorul 
Siriei la București.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de caldă prie
tenie, cei doi prim-miniștri au rostit 
toasturi.

ritoriile ocupate în anul 1967, după 
cum refuză să recunoască drepturile 
poporului palestinean. continuînd ex
ploatarea fiecărei ocazii pentru per
petuarea ocupației și practicarea po
liticii faptului împlinit. Pacea în O- 
rientul Mijlociu — a spus vorbitorul 
— nu se va putea realiza niciodată 
fără retragerea completă din terito
riile arabe ocupate în 1967 și recu
noașterea drepturilor poporului pa
lestinean. A refuza aceste două ele
mente esențiale înseamnă a nega 
principiul ’păcii și cel al dreptului 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta. Noi crederii că sporirea ca
pacității și forței noastre de apă
rare și construirea unei societăți pu
ternice, realizarea solidarității arabe 
și alianța cu popoarele prietene sint 
mijloace esențiale in înfăptuirea a- 
cestor două scopuri spre care tindem 
și fără de care nu acceptăm nici o 
reglementare.

în continuare, primul ministru si
rian a spus : Am urmărit cu deo
sebită atenție dezvoltarea tării dum
neavoastră și succesele poporului ro
mân. sub conducerea Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ca prieteni ai dum
neavoastră, ne bucurăm de succese
le pe care le-ați realizat in diferite 
domenii ale vieții economice, socia
le și culturale, de rolul important pe 
care-1 joacă România pe plan mon
dial. Noi considerăm că orice succes 
al poporului dumneavoastră este și 
un succes al nostru, luind în consi
derație unitatea luptei popoarelor și 
unitatea scopurilor și intereselor lor.

Din convorbirile noastre de astăzi 
a reieșit clar cit de adincă este con
lucrarea noastră, cit de puternică 
este încrederea reciprocă dintre noi, 
dorința sinceră de a dezvolta colabo
rarea care s-a întărit în cursul ani
lor și care va avea o mare influență 
asupra progresului și relațiilor noas
tre. Din nou vă mulțumesc în numele 
meu și al tovarășilor din delegația 
arabă siriană pentru primirea deose
bit de cordiâlă și ospitalieră ce ni 
s-a acordat, urindu-vă dumneavoastră 
personal mult succes in activitate, iar 
poporului român prieten, progres și 
înflorire, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu.

în Încheiere, Abdel Rahman Khlei
fawi a' toastat în sănătatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, a primului 
ministru Manea Mănescu, pentru 
prietenia dintre România și Siria, 
dintre popoarele român și sirian.

conducerea de partid și de stat a 
României.

★
La scurt timp după sosire, premie

rul sirian, Abdel Rahman Khleifawi, 
a depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă de onoare.

Ău fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
Apoi a fost vizitată rotonda monu
mentului.

(Agerpres)

Cronica zilei
Sărbătorirea centenarului

Casals'* Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Co
misia Națională a Republicii Socia
liste România pentru UNESCO și 
Filarmonica „George Enescu" au or
ganizat, joi seara, la Ateneul Român, 
0 manifestare dedicată centenarului 
nașterii marelui muzician Pablo 
Casals, manifestare inclusă în agenda 
aniversărilor culturale recomandate 
de Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO pe anul 1976.

O imagine cuprinzăExpoziții.
toare a literaturii, istoriei și artei, a 
culturii portugheze in general, este 
oferită de expoziția de carte des
chisă joi la Biblioteca centrală de 
stat din București.

Sint expuse peste 600 de volume, 
recent primite de la cunoscuta 
fundație „Calouste Gulbenkian“. 
între cărțile prezentate — expresii 
elocvente ale spiritualității poporului 
portughez — se remarcă lucrările 
monumentale de istorie a Portugaliei, 
de beletristică și de largă informare, 
volume cu o aleasă ținută grafică.

Despre bunele relații statornicite 
între România și Portugalia — țări 
legate prin vechi afinități de limbă 
și cultură — și semnificația acestei 
noi manifestări in contextul legătu
rilor culturale dintre cele două țări 
a vorbit, cu prilejul festivității de 
deschidere, Gheorghe Bondoc, direc
tor adjunct al B.C.S.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, directori 
de edituri, oameni de artă și cultură.

A participat Antonio Novais Ma
chado, ambasadorul Portugaliei la 
București.

★
Sub egida Uniunii arhitecților. joi 

dimineața s-a deschis, la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu“ din Ca
pitală: expoziția ..25 de ani de con
strucții în Mexic". Expoziția consti
tuie o ilustrare elocventă a efortu
rilor și realizărilor poporului mexi
can în domeniul construcțiilor.

La vernisaj au participat Arman
do Cantu, ambasadorul Statelor 
Unite Mexicane la București, membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

A apărut 
în Editura politică 

volumul
„Documente ale Partidului 

Comunist din Spania"
care cuprinde lucrările celei 
de-a doua Conferințe Naționale 
a Partidului Comunist din Spa
nia. ținută in septembrie 1975. 
Volumul include raportul cen
tral și rezumatul dezbaterilor 
prezentate de Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, cuvintarea 
lui Dolores Ibârruri, președinta 
partidului, la încheierea confe
rinței. Manifestul-program al 
Partidului Comunist din Spania 
și alte materiale.

Concurs consacrat 
centenarului 

independenței de stat 
a României

în cadrul acțiunilor consacrate 
sărbătoririi centenarului indepen
denței de stat a României, Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii 
organizează un concurs inchinat a- 
cestui eveniment.

Concursul se va desfășura pe bază 
de buletine în perioada 15 ianuarie — 
9 mai 1977. Participanților la concurs 
li se cere să răspundă la un număr 
de întrebări privitoare la lupta pen
tru libertate și neatîrnare a poporu
lui nostru, la evenimentele glorioși
lor ani 1877—1878 și la proclamarea 
independenței, la răsunetul interna
țional al acestui act, la ecoul lui in 
literatură și artă, la politica de pace 
a partidului și guvernului, consoli
darea independenței și dezvoltarea 
multilaterală a țării noastre.

Concursul este dotat cu numeroase 
și importante premii și mențiuni. 
Ele vor fi atribuite prin tragere la 
sorți concurenților care vor da răs
punsuri exacte la întrebări.

Buletinele de concurs pot fi pro
curate la sediul Comitetului munici
pal de luptă pentru pace-București, 
str. Ștefan Gheorghiu nr. 14, secto
rul 1, pre’cum și la sediile comitete
lor județene, municipale și orășenești 
de luptă pentru pace din întreaga 
țară.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece în cea mai mare parte a țării. Au 
căzut precipitații locale sub formă de 
burniță, ploaie și ninsoare în Dobrogea, 
iar în Crișana sudul și estul Olteniei 
și vestul Munteniei a nins. în centrul 
Crișanei s-a produs polei ; în cea 
mai mare parte a Moldovei, în Mara
mureș, Crișana, Banat și Transilvania 
s-a produs ceață, iar izolat și chiciură. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
și a prezentat intensificări temporare 
pînă la 50—60 km pe oră pe litoral și 
în zona de munte. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între minus 
10 grade la Joseni și 4 grade la Sulina

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte sincer pentru felicitările pe care ați binevoit să 
mi le adresați cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării Re
publicii Niger.

Exprim, la rindul meu, urările fierbinți de a vedea, in anul care 
începe, relațiile prietenești de cooperare care există atît de fericit între 
țările noastre continuînd să se consolideze și mai mult, pentru fericirea 
și prosperitatea celor două popoare.

Cu cea mai înaltă considerație,
SEYNI KOUNTCHE

Președintele 
Consiliului Militar Suprem, 

Șeful statului Niger

Întoarcerea din Vietnam a delegației 
Partidului Comunist Român

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al Par
tidului Comunist din Vietnam, s-a 
înapoiat joi după-amiază în Capita
lă. Din delegație au făcut parte to
varășii Simion Dobrovici, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, membru al

Plecarea delegației P. S. U.G.
Joi după-amiază a părăsit Capitala 

delegația Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de tovarășul 
Werner Lamberz, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noastră. 
Din delegație au făcut parte tova
rășii Kurt Tiedke, membru al C.C.. 
șeful Secției propagandă a C.C. al 
P.S.U.G., Rudi Singer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Co
mitetului de Stat al Radiodifuziunii. 
Eberhard Heinrich, membru supleant 
al C.C., secretar al Comisiei de a- 
gitație a Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Gunter Fischer, adjunct al

Abonați-vă pentru anul 1977 ia 
„REVISTA ECONOMICĂ»

Vă asigurați astfel primirea cu 
regularitate atît a revistei, cit și a 
suplimentului săptămînal.

In fiecare vineri, in coloanele re
vistei veți găsi :
• sinteze și analize pe probleme de 

actualitate din economie ;
• metode și tehnici de conducere, 

planificare, organizare, prognoză, 
marketing, informatică ;

• teorii și idei, studii, consultații 
pentru invățămintul politico-ideo
logic de partid, profesional și 
pentru admiterea în invățămintul 
superior economic ;

• analiza fenomenelor și proceselor 
din economia mondială, tendințe- 
conjuncturi, evoluții monetare,

• SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT

Sportivi români în întreceri 
internaționale

TENIS î A treia victorie 
a unui tînăr jucător

Jucătorul român Andrei Dirzu a 
obținut a treia victorie în cadrul tur
neului internațional pentru juniori 
dotat cu trofeul „Orange Bowl“ (Cupa 
portocalului), competiție care se des
fășoară în aceste zile la Miami 
Beach (Florida). în turul III al 
probei de simplu băieți Andrei Dîrzu 
l-a întrecut cu 4—6, 6—4, 6—4 pe ju
cătorul argentinean Fernando Dalia 
Fontana. Comentatorii agențiilor de 
presă consideră victoria lui Dirzu ca

ÎN CÎTEVA
Meciul de baraj dintre maestrele 

internaționale Elisabeta Polihroniade 
și Suzana Makai pentru desemnarea 
campioanei republicane la șah, pe 
anul 1976, începe astăzi în sala de 
festivități a hotelului Montană din 
Sinaia. Cele două șahiste, care au 
terminat la egalitate în finala cam
pionatului, totalizind fiecare 11 punc
te, vor juca patru partide. La scor 
egal, titlul va rămîne în posesia Eli- 
sabetei Polihroniade.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Havana, halterofilul cubanez

și Sfîntu Gheorghe Deltă. In București i 
Cerul a fost mai mult noros. Vîntul a 
suflat în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 decembrie. In țară : Vremea 
se va răci. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea ninsori locale, 
mai frecvente în zona de munte. Vîntul 
va prezenta intensificări pînă la 40—50 
km pe oră, în sudul și estul țării, iar 
la munte pină la 80—90 km pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 14 și minus 4 grade, local 
mai coborite în Transilvania și nordul 
Moldovei, iar maximele între minus 7 
și plus 3 grade. Local se vor semnala 
ceață și chiciură la începutul Interva
lului în Transilvania șl Moldova. în 
București : Vremea se va răci treptat. 
Ninsoare slabă. Cerul va fi mai mult 
noros. Vîntul va sufla pînă la 40—50 km 
pe oră.

Colegiului Central de Partid, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
•P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion 
Catrinescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Nguyen Tan. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. S. 
Vietnam la București.

șefului Secției agitație a C.C. al 
P.S.U.G., Gerd Vehres, instructor la 
Secția internațională a C.C. al 
P.S.U.G.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Potop, mem
bru al C.C. al P.C.R., director ge
neral al Radioteleviziunii române, 
Constantin Potîngă, adjunct al șefu
lui Secției propagandă a C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

statistici internaționale, ipoteze- 
previziuni.
Costul unui abonament este de 

260 lei.
Pentru elevi, studenți și cursanții 

tuturor formelor de învățămînt po
litic și profesional costul unui abo
nament este de 130 lei anual, 65 lei 
pe un semestru și 32,50 lei pe un 
trimestru.

Abonamentele se fac la oficiile 
poștale sau prin mandat poștal pe 
adresa : întreprinderea de stat pen
tru imprimate și administrarea 
publicațiilor (I.S.I.A.P.). Cont 
645 130 152, B.N.R.S.R., Piața Scîn- 
teii 1.

o surpriză, jucătorul argentinean fiind 
cotat al doilea favorit al concursului. 
Primul favorit al competiției, ame
ricanul Larry Gottfried, a dispus cu 
6—4. 6—2 de vest-germanul Andreas 
Maurer.

RUGBI : Turneul echipei 
„Grivița roșie” în Franța

Echipa de rugbi „Grivița roșie" a 
întilnit la Bordeaux intr-un meci a- 
rriical selecționata Armatei franceze. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 6—6.

RÎ N DU R I
Roberto Urrutia a stabilit un nou re
cord mondial la categoria ușoară, 
stilul „smuls", cu performanța de 
141 kg. Vechiul record era de 140,500 
kg și aparținea sportivului polonez 
Kazimierz Czarnecki.

• Asociația ziariștilor de sport din 
Ungaria l-a desemnat drept cel mai 
bun sportiv maghiar al anului 1976 
pe atletul Miklos Nemeth, campion 
olimpic in proba de aruncarea suliței, 
în clasamentul feminin, primul loc 
a fost ocupat de șerimera Ildiko 
Tordai, medaliată cu aur la Montreal, 
urmată de Agnes Rajnai (caiac-ca- 
noe) și Marta Egervary (gimnastică).

Titlul de cea mai bună echipă a 
anului a fost atribuit selecționatei de 
polo pe apă. ciștigătoarea titlului 
olimpic la Montreal.

• în meciul de baraj pentru pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal, disputat pe teren neutru la 
Port au Prince (Haiti), echipa Cana
dei a întrecut cu scorul de 3—0 (1—0) 
formația S.U.A. în urma acestei vic
torii echipa Canadei s-a calificat 
pentru turul următor al zonei res
pective din America, de Nord și Cen
trală.

• într -un meci amical de fotbal 
disputat la Lisabona, echipa Portu
galiei a învins cu scorul de 2—1 
(1-—0) formația Italiei, prin punctele 
marcate de Nene. Pentru italieni a 
înscris Causio.

• CAMPANIA ÎMPO
TRIVA FUMATULUI, des
fășurată în mai multe țări eu
ropene, a avut pină acum drept 
rezultat, intre altele, interzice
rea acestei practici dăunătoare 
sănătății într-o serie de localuri 
publice. Astfel, fumatul in spi
tale este interzis in opt țări, iar 
in cinematografe și autobuze — 
în 14 țări. O situație alcătuită pe 
bază de chestionare completate 
de reprezentanți ai ministerelor 
sănătății arată că Finlanda se 
situează pe primul loc in ce pri
vește amploarea măsurilor in 
această direcție, fiind urmată de 
Italia și Polonia.

• TEHNICA VIDULUI 
ÎN VOPSITORII, mstitutui 
experimental de construcții de 
mașini din U.R.S.S. a realizat o 
mașină pentru impregnarea țe
săturilor cu coloranți și diverse 
substanța chimice, care conferă 
materialelor proprietăți deosebi
ta .• neșlfonabilitate și Imper

meabilitate. Mașina realizată fo
losește o cameră de vid, unde 
sînt scoase toate bulele de aer 
din fibre, ceea ce împiedică pă
trunderea soluției în profunzi
me, stratul de la suprafață im- 
primind țesăturii calitățile amin
tite.

• KING KONG LA 
PARIS. In vederea premierei 
la Paris a noii versiuni a cele
brului film „King Kong" (pri
ma versiune fiind realizată, 
după cum se știe, cu patru de
cenii in urmă), organizatorii au 
avut ingenioasa idee de a aduce 
cu avionul de la Hollywood 
unul din cei trei roboți folosiți 
pentru a „interpreta" rolul go
rilei gigantice. Pentru transpor
tarea „interpretului" s-a recurs 
la un avion special de tip 
„Jumbo-jet“, gorila (16 m înăl
țime, 2 tone greutate și conduc
te electronice — „sistemul ner
vos" — însumînd peste un kilo
metru) trebuind să fie demon
tată pentru a putea intra In pln-

tecele navei. Expus în plin cen
tru al orașului, pe Champs- 
Elysees, robotul-gorilă a atras 
o mulțime imensă, de peste 
100 000 de persoane, dintre care 
mai multe zeci au leșinat .în 
cursul busculadei care a urmat. 
King Kong este presupus a fi 
ultimul exemplar dintr-o specie 
dispărută de maimuțe. Pe Terra 
există însă, din păcate, și ani
male reale — nu fictive — pe 
cale de dispariție. O instructi
vă intilnire cu 56 din cele mai 
rare exemplare ale faunei mon
diale vă prilejuiește „Almanahul 
Scînteia 1977“ în izbutita suită 
de planșe în opt culori „Ani
malele in primejdie !“

• VA FI RECUPERA
TĂ COMOARA DE PE 
„AWA MARU" ? Fostul 
astronaut Scott Carpentier con
duce o echipă de scafandri a- 
mericanl — unul dintre aceștia 
este John Lindbergh, fiul cele
brului pionier al zborurilor

transatlantice — care iși pro
pun să scoată din adincul mă
rii ceea ce cronica naufragiilor 
a consemnat drept „cea mai 
mare comoară a tuturor timpu
rilor". Numeroase lăzi, conți- 
nind 40 de tone de aur. 12 tone 
de platină, 150 000 carate de 
diamante neșlefuite, precum și 
importante cantități de titan, 
wolfram, zinc și plumb, zac în 
epava cargobotului japonez 
„Awa Maru", scufundat la sud- 
est de insulele nipone, de un 
submarin american, in noaptea 
de 1 aprilie 1945. Prețioasa în
cărcătură — evaluată la circa 
3 miliarde de dolari — prove
nea din confiscările efectuate 
în țările asiatice ocupate de tru
pele japoneze. Ofițerul de gardă 
de pe submarinul american — 
care a reperat cargobotul și a 
ordonat torpilarea lui servește 
acum drept ghid echipei de 
scufundători.

• OILE SI MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR. In Ba‘ 
varia sînt folosite două sute de 
oi drept colectoare de probe 
pentru depistarea cadmiului. 
Potrivit oficiului pentru prote
jarea mediului înconjurător din 
Miinchen, oile sînt deosebit de 
potrivite pentru acest lucru 
deoarece ele permit să se con
troleze exact radioactivitatea, 
în cazul in care pasc ierburi 
care conțin cadmiu, urme ale 
acestui metal pot fi găsite in fi
rele de lină. în urma măsurării 
concentrării metalului, oamenii 
de știință trag concluziile ne
cesare. Se apreciază că teribila 
boală itai-itai (care în cazuri 
grave provoacă deformarea oa
selor și pierderea vieții) este 
provocată de existența urmelor 
de sulfat de cadmiu. De aici și 
importanța experienței amin
tite.

• „PILULE AMARE". 
Șase firme farmaceutice multi
naționale — printre care „Pfi
zer", „Squibb" și „Upjohn" — 
au fost obligate, prin sentință 
judecătorească, să plătească u- 
nor instituții sanitare din R. F. 
Germania despăgubiri în valoa
re de 720 milioane de mărci, 
în plîngerile înaintate de aceste 
instituții — care asigură asis
tența medicală a membrilor u- 
nor organizații dc funcționari, 
marinari etc. — se arăta că fir
mele respective, asigurindu-și 
monopolul distribuirii unor me
dicamente, au impus timp de 
aproape un sfert de secol pre
țuri umflate cu 40 la sută. Mo
nopolurile farmaceutice sint ne
voite, așadar, să înghită și ele 
cite o pilulă amară.

• OFENSIVA ÎMPO
TRIVA LILIECILOR-VAM- 
PIR. Din statul brazilian 
Parana sosesc în continuare re
latări despre lupta dusă de au

torități și locuitori împotriva 
vampirilor, înmulțiți considera
bil, cară fac numeroase victime 
printre animale și oameni (pro
voacă numeroase hemoragii și 
sînt purtători ai virusului turbă
rii). Nu numai insula Eufrasi- 
na (vezi „Scînteia" din 5 decem
brie a.c.), ci și insulele înveci
nate, ca și o bună parte a coas
tei continentale din acea zonă 
sint angajate in această ofen
sivă. Vînarea acestor nocive 
viețuitoare. în cursul expedi
țiilor nocturne ori în pește
rile unde se ascund ziua este 
destul de riscantă : însuși 
conducătorul acestor operați
uni. Jair Elias, a fost atacat 
și mușcat, de mai multe ori. So
licitați să participe Ia acțiune, 
chimiștii au elaborat o substanță 
care, inoculată animalelor (fără 
a le face vreun rău), are efecte 
distrugătoare pentru vampirii 
care le atacă.

• 3 000 KILOMETRI 
PE JOS. Un poștaș din Ma
dagascar a pornit într-o călăto

rie pe jos însumînd 3 000 de 
kilometri. dc-a lungul coastei 
septentrionale a insulei natale, 
înainte de a-și începe periplul, 
temerarul mărșăluitor a decla- 
rât ziariștilor că intenționează să 
demonstreze prin aceasta capaci
tatea omului de a rezista timp 
îndelungat la suprasolicitări de 
ordin fizic. Poștașul a planificat 
să străbată zilnic o distanță de 
50 de kilometri și să-și încheie 
călătoria după două luni de la 
plecarea in cursă.

© PREMIERĂ CHI
RURGICALĂ. Pentru prima 
oară in istoria neurochirurgiei, 
la clinica universitară din Graz 
(Austria) a fost îndepărtată cu 
succes cu ajutorul laserului o 
tumoare de pe creier. Noua me
todă folosită in neurochirurgie — 
scrie „Die Welt" — permite pă
trunderea în regiuni care, în 
trecut, erau considerate inacce
sibile. După cum s-a comunicat, 
starea pacientului este exce
lentă.
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Tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C. C. al Partidului Muncii 

din Coreea, președintele R. P. D. Coreene, 

a primit delegația de partid 
și guvernamentală română

ADUNAREA GENERALĂ A 0. N. U.
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE DIN ACEST AN

Se are în vedere posibilitatea reluării sesiunii în 1977, în scopul 
examinării problemelor dezvoltării și cooperării economice 

internaționale
NAȚIUNILE_ UNITE. — Lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni 

ordinare a Adunării Generale a O.N.U., care au durat trei luni, au luat 
sfirșit miercuri noaptea la New York.

PHENIAN 23 (Agerpres). — To
varășul Kim Ir Sen. secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, a 
primit delegația de partid și guver
namentală română compusă din to
varășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Sîrbu. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popa, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Phenian, și Alexandru 
Mărgăritescu. prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

La primire au participat Iohg 
Niăng Săp. membru al Comitatului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, membra al Co
mitetului Popular Central. Chung 
Joon Gi. membru supleant al Comi
tetului Politic al C.C. al P.M.C.. vice- 
premier al Consiliului Administrativ. 
Li Sion Mok, membru al C.C al 
P.M.C.. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Kim Ghil Hien. mem
bru supleant al C.C. al P.M.C.. 
adjunct al șefului Secției internațio
nale a C.C. al P.M.C.. Cio Zan Giu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

Tovarășul Gheorghe Oprea a 
înminat tovarășului Kim Ir Sen un 
mesaj din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

în mesaj. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat din partea C.C. 
al P.C.R. și a sa personal cele mai 
bune urări tovarășului Kim Ir Sen șl 
C.C. al P.M.C. De asemenea, este 
exprimată urarea ca poporul frate 
coreean să obțină noi succese, sub

Declarația-program a guvernului libanez
BEIRUT. — La Palatul Mansour, 

in apropiere de „linia verde" care 
separă cele două sectoare ale Beiru
tului. s-a întrunit parlamentul Liba
nului în cadrul primei ședințe or
ganizate din luna mai pină în pre
zent. în cadrul ședinței a fost pre
zentat programul guvernamental al 
cabinetului condus de premierul Se
lim AI-Hoss.

Acest document solicită acordarea 
de puteri excepționale cabinetului pe 
o perioadă de șase luni, care să-l 
autorizeze să guverneze prin decrete- 
lege in scopul reconstrucției țării, al 
dezvoltării economice și soluționării 
problemelor financiare, sociale, ca și 
a celor privind securitatea, apărarea, 
informațiile și educația.

Potrivit proiectului de lege în acest 
sens supus aprobării parlamentului, 
guvernul va fi autorizat să revizuias
că legile electorale, legislația asupra 
gestiunii administrației, asupra muni
cipalităților. a bugetului de stat, a- 
supra reglementărilor administrative, 
a impozitelor și taxelor, legile care 
reglementează activitatea justiției. 
Guvernul va fi împuternicit, de ase
menea, să încheie contracte și să 
creeze societăți economice. Proiectul 
stipulează că „toate decretele-lege 
adoptate de guvern vor fi supuse 
spre aprobare Camerei Deputaților". 
Declarația-program stipulează, de

agențiile de presă transmit:
Festivitate.Cu prileJul aniver* 

sării a 35 de ani de la crearea Ar
matei populare iugoslave, la Belgrad 
a avut loc o ceremonie in cadrul 
căreia președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito. comandantul suprem al 
forțelor armate ale R.S.F.I., a primit 
titlul de doctor in științe militare, 
în cadrul festivității, președintele 
Iosip Broz Tito a rostit o cuvîntare.

într-o declarație datâ pubH- 
cltății ia Lima, C.C. al P.C. Peruan 
a avansat o propunere adresată for
țelor revoluționare și progresiste din 
țară, in vederea creării unei platfor
me comune de luptă pentru apă
rarea cuceririlor procesului de trans
formări inițiat in Peru în 1968. Do
cumentul afirmă că in actuala etapă 
de dificultăți prin care trece econo
mia peruană este necesară continua
rea și consolidarea programului de 
măsuri structurale, fără a se face 
concesii cercurilor ostile acestui pro
ces revoluționar.

Primire. Gemal Biedicî, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Iugoslaviei, a primit delegația 
de prietenie din R.P. Chineză con
dusă de Ci Pin-fei, secretar general 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chi
neze.

Comunicat iraniano—bul
gar La încheierea convorbirilor 
dintre Amir Abbas Hoveyda, primul 
ministru al Iranului, și Stanko Todo
rov. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, care a efec
tuat o vizită oficială la Teheran, a 
fost dat publicității un comunicat ce 
evidențiază dorința celor două părți 
de a extinde relațiile bilaterale pe 
multiple planuri, semnindu-se mai 
multe documente în acest sens. Păr
țile au examinat, de asemenea, unele 
probleme internaționale, pronunțîn- 
du-se în favoarea instaurării unor 
principii de justiție, egalitate și a- 
vanta.i reciproc în relațiile economi
ce internaționale, pentru lichidarea 
discriminărilor în comerțul interna
țional?

Președintele ales al S.U.I., 
Jimmy Carter, a completat joi lista 
guvernului său. care va avea 11 
membri, numind pe avocatul Joseph 
Calil’ano în funcția de ministru al 
sănătății, invățămîntului și bunăstării 
sociale. James Schlesinger, fost mi

conducerea partidului, a tovarășului 
Kim Ir Sen. în edificarea noii orân
duiri socialiste, in împlinirea năzu
ințelor de reunificare pașnică și de
mocratică. independentă a patriei.

Tovarășul Kim Ir Sen a rugat 
delegația română ca la înapoierea în 
patrie să transmită cele mai vii mul
țumiri pentru sentimentele și urările 
transmise de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, în numele său, 
al C.C. al P.M.C. a adresat un cald 
salut de prietenie C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu. iar po
porului român cele mai bune urări 
de succese în vasta operă des
fășurată sub conducerea P.C.R.. a 
secretarului său general pentru con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, de fericire și pros
peritate. ■

în timpul primirii s-a exprimat 
hotărirea reciprocă a Partidului Co
munist Român și Partidului Muncii 
din , Coreea,, a Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare . De
mocrate Coreene de a acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea pe multi
ple planuri a bunelor relații de 
strînsă prietenie, solidaritate și co
laborare frățească dintre cele două 
partidg și state, în spiritul Tratatu
lui dc prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica . Populară Democrată Coreea
nă, in interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și socialismului.

în continuare, tovarășul Kim Ir 
Sen a reținut la dejun delegația de 
partid și guvernamentală română.

Convorbirile și dejunul s-au des
fășurat intr-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie.

★
în timpul vizitei în R.P.D. Coreea

nă. delegația de partid și guverna
mentală română a vizitat casa me- 
morială „Manghionde". expoziția 
realizărilor economiei naționale și 
metroul din Phenian.

asemenea, că unul din principalele 
obiective il constituie reciștigarea 
autorității puterii executive. ..Acest 
obiectiv impune reconstituirea rapidă 
a armatei și a forțelor de ordine 
interne. în domeniul administrativ, 
„guvernul va suprima confesiona- 
lismul in cadrul organelor adminis
trative. juridice și militare", iar in 
cel al educației va acționa în vede
rea „creării unei generații care să 
aparțină patriei, și nu unei ' anumite 
confesiuni". Declarația-program se 
încheie afirmind că Libanul face 
parte integrantă din lumea arabă și 
că el va respecta statutele Ligii 
Arabe.

Dezbaterile asupra declarației-pro- 
gram se vor încheia prin puperea la 
vot a acesteia.

*
Chassan Tueni, reprezentant per

sonal al președintelui Libanului, a 
declarat joi presei, la New York, 
după o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., că președintele 
Elias Sarkis acordă un deosebit in
teres Conferinței de la Geneva asu
pra Orientului Mijlociu si „preco
nizează ca Libanul să fie implicat 
mai direct în rezolvarea situației din 
această zonă decit în trecut, cind va 
sosi momentul".

Libanul nu a figurat pină acum 
printre participanții la conferință.

nistru al apărării, a primit postul de 
asistent pe lingă președinte pentru 
coordonarea tuturor problemelor e- 
nergetice. Theodore Sorensen, fost 
asistent special al președintelui Ken
nedy, a fost desemnat în funcția de 
director al Agenției Centrale de In
formații (C.I.A.).

în editura „F. A. Brockhaus" 
din Republica Democrată Ger
mană a apărut volumul „în co
roana Carpaților — România" 
realizat de publicistul Hans 
Frosch. Folosind un bogat ma
terial documentar și imagini 
culese de autor cu prilejul vizi
telor sale in România, cartea 
prezintă aspecte ale istoriei, 
culturii și tradițiilor poporului 
român, realizările obținute de 
tara noastră în diverse domenii 
de activitate în anii construcției 
socialismului.

★
Presa bulgară publică cronici 

elogioase în legătură cu tur
neul Teatrului Național bucu- 
reștean în R. P. Bulgaria. Intr-o 
cronică apărută in ziarul „Ra- 
botnicesko Delo", sub titlul 
„O artă umanistă și modernă", 
N. Pravdev dă o înaltă apre
ciere ținutei artistice a specta
colelor teatrului bucureștean.

Remaniere a guvernului 
indian. Premierul Indira Gandhi 
a procedat Ia o remaniere a guver
nului care afectează ministerele lu
crărilor publice și locuințelor, turis
mului, aviației civile și comerțului. 
Totodată, ministrul adjunct al apără
rii a fost numit ministru de stat al 
apărării.

Președinte al Partidului 
Liberal-Democrat, din Ja
ponia de Suvernămînt, a fost ales 
Takeo Fukuda. Parlamentul, convo
cat pentru 24 decembrie in sesiune 
extraordinară, urmează să-l desemne
ze pe Takeo Fukuda în funcția de 
prim-ministru. Takeo Fukuda îi suc
cede la conducerea partidului si în 
funcția de prim-ministru lui Takeo 
Miki, care și-a prezentat demisia ca 
urmare a faptului că P.L.D. a Înre
gistrat o scădere importantă a nu
mărului de voturi în recentele ale
geri pentru Camera Inferioară a 
Parlamentului.

Dezbaterile generale din plena
ra Adunării, precum și lucrările celor 
șapte comitete principale ale Adună
rii Generale au prilejuit o amplă a- 
naliză a situației internaționale ac
tuale, relevarea unor tendințe poziti
ve care acționează pe plan interna
țional — continuarea cursului destin
derii. eforturile în direcția întăririi 
legalității internaționale, a democra
tizării raporturilor interstatale, a edi
ficării unei noi ordini economice și 
politice în lume, precum și persis
tența unor fenomene negative, in spe
cial a manifestărilor politicii de forță, 
continuarea cursei înarmărilor, agra
varea decalajelor economice, politica 
de discriminări rasiale și apartheid 
din Africa australă și altele.

. Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat o serie de rezoluții importante 
privind dezarmarea, reglementarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
lichidarea ultimelor enclave ale co
lonialismului. abolirea politicii de 
discriminări rasiale din Africa de 
Sud și Rhodesia, atenuarea decala
jelor economice și sporirea asisten
ței către țările în curs de dezvol
tare etc.

In Consiliul de Securitate
Condamnare hotărîtă a politicii 
Africii de Sud fată de Lesotho

• CUVÎNT AREA REPREZENTANTULUI ROMAN
Consiliul de Securitate al O.N.U., 

întrunit marți și miercuri sub pre
ședinția reprezentantului României, 
a discutat plîngerea statului Lesotho 
împotriva deciziei Africii de Sud de a 
închide frontiera dintre Lesotho și 
Transkei cu scopul de a forța Lesotho 
să recunoască așa-zisa independență 
a bantustanului Transkei. în cuvîn- 
tarea sa, ministrul de externe al sta
tului Lesotho. Charles Molapo, a pre
zentat dificultățile economice provo
cate de acțiunea arbitrară a regimu
lui de la Pretoria.

în urma dezbaterilor. Consiliul de 
Securitate a adoptat prin consens un 
proiect de rezoluție propus de șapte 
membri, între care și România, in 
care sînt condamnate măsurile luate 
de Africa de Sud și se cere regimu

Măsuri pentru reducerea 
consumului de petrol 

în Franța
PARIS. — Guvernul francez a 

anunțat noile măsuri adoptate pen
tru a determina o reducere a consu
mului de petrol. Printre principalele 
prevederi ale planului elaborat de 
primul ministru Raymond Barre și 
ministrul industriei și cercetării 
științifice. Michel d’Ornano. figurea
ză limitarea achizițiilor petroliere ale 
companiilor de gaz și electricitate la 
11 milioane tone pentru anul 1977, 
comparativ cu 13.8 milioane tone in
1976. Cei mai mari consumatori de 
energie vor fi plasați sub supra
veghere. pentru a se urmări utili
zarea electricității și a gazului pe
trolier. Premierul Raymond Barre a 
arătat. într-o conferință de presă, că 
economisirea energiei reprezintă un 
element esențial in lupta pentru rea
lizarea stabilității balanței de plăți.

Consfătuire. La Havana • 
avut loc cea de-a 11-a consfătuire a 
conducătorilor birourilor de invenții 
din țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. La 
consfătuire s-au examinat probleme 
referitoare la protecția invențiilor, 
recunoașterea reciprocă a documen
telor de protecție a invențiilor și 
schimbului de tehnologie. Cu această 
ocazie a fost semnată o convenție 
multilaterală privind recunoașterea 
reciprocă a titlurilor de protecție a 
invențiilor. Totodată s-au examinat 
probleme legate de acordul privind 
protecția juridică a indicațiilor de 
proveniență și denumirea de origine 
a mărfurilor.

Guvernele Cubei și Co
rner eiOt au hotărît să stabilească 
relații diplomatice între cele două 
țări la rang de ambasadă, s-a anun
țat la Havana.

Sesiunea Comisiei mixte 
româno—iugoslave de colab°- 
rare in domeniul turismului a avut 
Ioc la Belgrad. La lucrări a parti
cipat o delegație română condusă de 
ministrul turismului. Ion Cosma. Cu 
acest prilej a fost semnat un program 
de colaborare turistică între cele 
două țări pe perioada 1976—1980.

Guvernul argentinean 8 
anunțat oficial eliberarea a peste o 
mie de deținuți. Dintre aceștia, 36 
sint cetățeni străini, care vor tre
bui să părăsească țara.

Remanierea parțială a 
guvernului peruan 8 £ost 
nunțată la Lima. Măsura vizează mi
nisterele sănătății publice, al coope
rării și al educației. Totodată. în 
funcția de controlor general al repu
blicii a fost desemnat Luis Montoya 
Montoyă. Șeful Casei militare a pre
ședintelui — generalul Enrique Fal- 
coni — a fost numit ministru secre
tar de stat. Din sursă oficială se men
ționează că remanierea a fost efec
tuată „din rațiuni strict militare".

Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a avut joi la Cairo 
o întrevedere cu președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Yasser Arafat, aflat în vizită la 
Cairo — anunță agenția M.E.N. Au 
fost evocate o serie de probleme de 
interes comun.

Făcând un bilanț al lucrărilor se
siunii, președintele Adunării Genera
le. Hamilton Shirley Amerasinghe. a 
apreciat că dezbaterile au adus o 
contribuție utilă la lupta împotriva 
colonialismului și neocolonialismului, 
a rasismului și apartheidului, pentru 
libertate și independența națională a 
popoarelor, pentru o nouă ordine eco
nomică mondială. O atenție de prim 
ordin — a spus președintele sesiunii 
— a fost acordată problemelor dezar
mării, de a căror soluționare depind, 
intr-o măsură hotărîtoare, menține
rea și consolidarea păcii și securită
ții internaționale.

La propunerea țărilor membre ale 
„Grupului celor 77", care reunește 
cvasitotalitatea țărilor în curs de 
dezvoltare, s-a convenit asupra for
mulei ca lucrările Adunării Generale 
să poată fi reluate în anul 1977, în 
scopul examinării rezultatelor reu
niunii finale a Conferinței de la Pa
ris privind cooperarea economică in
ternațională. Cele două probleme care 
ar urma să facă obiectul acestei se
siuni sînt : „Dezvoltarea și coopera
rea economică internațională" și „Co
operarea economică între țările in 
curs de dezvoltare".

lui de la Pretoria să ia imediat mă
surile necesare pentru redeschiderea 
frontierei cu Lesotho.

Luind cuvîntul, reprezentantul 
României, ambasadorul Ion Datcu, a 
condamnat măsurile luate de Africa 
de Sud la frontiera cu Lesotho, care 
reprezintă un act de constrângere e- 
conomică și politică împotriva unui 
stat suveran, cu scopul de a impune 
cu forța politica sa de apartheid și 
de bantustanizare a populației indi
gene din Africa de Sud. Este de da
toria O.N.U. — a spus reprezentantul 
țării noastre — să sprijine prin toate 
mijloacele aspirațiile legitime la li
bertate și independență ale popoare
lor din Africa australă, ale tuturor 
popoarelor care sint încă supuse 
discriminării rasiale și opresiunii co
lonialiste și străine.

, Agravarea șomajului 
in țările Pieței comune
PARIS. — Cotidianul francez „Le 

Mohde" scrie că in 1976 șomajul s-a 
agravat în toate țările Comunității 
Economice (vest)-Europene, numărul 
șomerilor atingind in luna octom
brie 5 315 700, cu 274 900 mai mult 
decit cu un an în urmă. Printre ță
rile cu cei mai mulți șomeri se nu
mără : R.F. Germania cu 984 700, 
adică 3,7 la sută din populația activă, 
și Franța, cu 1 041 300. înrăutățirea 
situației forței de muncă în țările 
C.E.E., precizează ziarul, este mai 
puternică in rîndul femeilor și tine
retului. Femeile reprezentau in luna 
noiembrie 54,3 la sută din numărul 
total al șomerilor, față de 50,3 la sută 
in luna precedentă. Durata șomaju
lui are, de asemenea, tendința de 
creștere : astfel. în noiembrie, 480 700 
persoane căutau in zadar de lucru 
de peste trei luni.

La Nicosia 8 fost publicata 
o declarație a C.C. al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.) In care salută orga
nizarea la 20 februarie 1977 a alege
rilor pentru organele locale ale pu
terii de stat din Cipru, apreciindu-le 
ca începutul restabilirii depline 
a instituției autoconducerii locale. 
A.K.E.L. și alte forțe de stînga — 
se spune in declarație — vor parti
cipa la alegeri, animate de același 
spirit patriotic și de înaltă răspun
dere națională, ca și în cadrul re
centelor alegeri parlamentare.

Un acord comercial din-
tre Finlanda și R.P. Chineză pe anul
1977. care prevede o sporire a schim
burilor bilaterale, a fost semnat la 
Helsinki.

Noul tratat panameze—a- 
meriCUn Pr'v^n(J Canalul și zona 
sa adiacentă va ti supus dezbaterii 
Congresului S.U.A, în iunie 1977, a 
declarat ministrul relațiilor externe 
al Republicii Panama,’ Aquilino Boyd. 
El a precizat că proiectul de tratat 
trebuie redactat pină in luna aprilie. 
Negocierile vor continua după insta
larea lui Cyrus Vance, in ianuarie 
1977. la conducerea Departamentului 
de Stat.

Primul ministru al Por
tugaliei, Mario Soares, care a re
venit la Lisabona după vizita din 
Brazilia, a declarat că întrevederile 
pe care le-a avut au permis’ „resta
bilirea unui climat de încredere mu
tuală între cele două țări". „Climatul 
astfel creat prin intermediul dialo
gului între autoritățile braziliene și 
portugheze — a subliniat el — va 
fi extrem de important pentru viito
rul relațiilor bilaterale".

Noul avion sovietic de 
pasageri „IL-86" 8 fost supu3 
primelor probe de zbor. Avionul de 
mare capacitate poate lua la bordul 
său 350 de pasageri. „IL-86" este do
tat cu patru motoare cu reacție. El 
poate zbura la o altitudine de 9 000— 
10 000 metri, dezvoltînd o viteză de 
950 kilometri pe oră. Datorită fap
tului că este înzestrat cu aparatură 
de navigație din cea mai modernă. 
„IL-86" poate zbura in orice condiții 
de climă și poate ateriza pe ceață 
sau ninsoare.

Poluare. 22 000 de metr'cubi 
din totalul celor 29 000 ce reprezentau 
încărcătura tancului petrolier liberi
an „L’Argo Merchant", care s-a rupt 
marți în două în apropierea coastei 
atlantice a S.U.A., au poluat zona 
Georges Bank, punînd în pericol fau
na acvatică.

„Libertate pentru tovarășul 
Santiago CarrilloI"

• Puternic val de indignare împotriva arestării secretarului general al P.C. din Spania
• Demonstrații la Madrid și în întreaga țară • Partide, personalități ale vieții politice, 
reprezentanți ai guvernelor, exponenți ai opiniei publice din diferite țări protestează 
împotriva actului samavolnic al autorităților spaniole și cer eliberarea imediată a frun

tașilor comuniști arestați

MADRID 23 (Agerpres). — Un co
municat al direcției generale a sigu
ranței spaniole confirmă că secreta
rul general al Partidului Comunist 
din Spania, Santiago Carrillo, și alți 
membri ai Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania au fost arestați, 
miercuri seara, la Madrid. Printre cei 
arestați se află Simon Sanchez Mon
tero, Jaime Ballesteros Pulido, 
Victoriano Diaz-Cardiel Gonzales, 
Juan Manuel Ascarate Diaz, Pilar 
Bravo Castel. Santiago Alvarez Go
mez și Julio Aristizabal Cerezo.

Comunicatul precizează că. în 
momentul arestării, Santiago Carrillo 
se afla într-un imobil din centrul 
Madridului.

Surse judiciare, citate de agenția 
Reuter, informează că dosarul secre
tarului general al Partidului Comu
nist din Spania, Santiago Carrillo, a 
fost transferat Tribunalului ordinii 
publice, instituție de tristă amintire, 
însărcinată cu judecarea acuzaților 
politici încă de pe vremea franchis- 
mului. Agenția adaugă că Santiago 
Carrillo a fost transportat în secret, 
sub o puternică pază, de la sediul 
central al poliției la închisoarea Ca- 
rabanchel, aflată într-o suburbie a 
Madridului, unde a' fost chestionat 
de un magistrat al Tribunalului or
dinii publice.

Membrii Comitetului Executiv al
★

Arestarea secretarului general 
al P. C. din Spania. Santiago Car
rillo, precum și a altor conducători 
ai partidului, a trezit un puternic 
val de indignare in lumea întrea
gă, lideri ai partidelor și grupări
lor politice de diferite nuanțe, per
sonalități ale vieții publice, inclu
siv membri ai unor guverne, ri- 
dicindu-și glasul de protest împo
triva acestui act samavolnic și ce- 
rînd cu energie punerea în liber
tate a frunțașilor comuniști spa
nioli arestați:

PARTIDUL SOCIALIST 
MUNCITORESC SPANIOL 
și-a exprimat protestul energic față 
de arestarea lui Santiago Carrillo, 
arătind că acest act reprezintă „o 
nouă violare a drepturilor elementare 
ale cetățenilor spanioli".

ENRIQUE TIERNO GAL
VAN, președintele Partidului 
Socialist Popular din Spa- 
pJq a declarat că arestarea lui 
Santiago Carrillo „reprezintă un fac
tor de perturbare în procesul politic 
tinzînd la instaurarea democrației în 
Spania".

FEDERAȚIA PARTIDELOR 
SOCIALISTE DIN SPANIA 8 
arătat într-un comunicat că arestarea 
lui Santiago Carrillo „reprezintă o 
decizie intolerabilă și arbitrară, care 
violează drepturile pe care guvernul 
afirmă că este gata să le respecte".

COMITETUL CENTRAL AL 
P.S.U.G. a publicat o declarație 
in care. în numele poporului din 
Republica Democrată Germană, pro-

Tovarășul 
Luis Corvalan 

a sosit la Moscova
MOSCOVA 23 (Agerpres). - Joi 

dimineața a sosit la Moscova secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalan. în aceeași 
zi. secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, s-a întilnit la Kremlin cu 
tovarășul L. Corvalan, informează a- 
genția T.A.S.S.

Pakistanul—ferm angajat 
pe calea progresului

Poporul pakistanez aniversează, în 
aceste zile, un eveniment memorabil, 
de profunde semnificații : împlinirea 
a 100 de ani de la nașterea lui Moha
mmad Aii Jinnah, proeminentă per
sonalitate politică, conducătorul miș
cării naționale de independență, pen
tru a cărui contribuție primordială 
la crearea noului stat al Pakistanului- 
concetățenii săi i-au dat numele de 
„Quaid-I-Azam" — părintele națiu
nii.

Născut la 25 decembrie 1876, la Ca- 
raci, Jinnah a devenit, alături de 
Gandhi și Nehru, unul din cei mai 
respectați lideri politici ai subconti- 
nentului, militant ferm pentru reali
zarea unității de acțiune intre hin
duși și musulmani, în lupta co
mună impotriva stăpinirii coloniale 
britanice, pentru dobîndirea indepen
denței politice.

încununarea activității pe acest 
plan a lui Jinnah a constituit-o crea
rea și proclamarea, Ia 14 august 1947, 
a unui nou stat — Pakistanul — in 
zonele subcontinentului cu populație 
musulmană majoritară, potrivit prin
cipiului că atit hindușii, cit și musul
manii au dreptul imprescriptibil de 
a-și reglementa propriile lor proble
me, în conformitate cu tradițiile și 
interesele lor specifice, statornicind 
relații de bună vecinătate, înțelegere 
și cooperare. Investit cu funcția su
premă, Jinnah își consacră, la virsta 
de 70 de ani, întreaga sa energie o- 
perei de organizare și așezare a te
meliilor tînărului stat. S-a stins la 
un an de la obținerea independen
ței, la 11 septembrie 1948. regretat 
de toți pakistanezii.

Poporul pakistanez cinstește cen
tenarul nașterii lui Jinnah prin nu
meroase manifestări, intreg anul 1976 
desfășurîndu-se sub semnul acestui 
eveniment. în acest context, s-a ini
țiat publicarea operelor complete ale 

P.C. din Spania arestați miercuri îm
preună cu Santiago Carrillo vor fi, 
de asemenea, deferiți justiției, după 
interogatoriile care au loc la poliția 
din Madriți — informează A.F.P. și 
U.P.I.

Comitetul Executiv al Partidului 
Comunist din Spania a lansat, 
miercuri seara, un apel adresat tu
turor muncitorilor spanioli și opiniei 
publice internaționale, prin care so 
cere eliberarea imediată a secreta
rului general al P.C. din Spania, 
Santiago Carrillo. Arestarea lui San
tiago Carrillo — relevă comunicatul 
— este „o violare a drepturilor omu
lui, un act care contravine declara
țiilor repetate ale guvernului privind 
voința sa de instaurare a demo
crației".

Comunicatul Comitetului Executiv 
al P.C. din Spania cere eliberarea 
imediată a lui Santiago Carrillo, 
precum și recunoașterea dreptului 
său de a trăi liber în Spania, ca 
orice cetățean spaniol.

Comitetul Executiv al Partidului 
Comunist din Spania a adresat, joi, 
primului ministru, Adolfo Suarez, o 
scrisoare în care se atrage atenția că, 
prin arestarea lui Santiago Carrillo, 
„guvernul declanșează o nouă și gra
vă criză în procesul de democratizare 
care a fost promis țării", informează 
A.F.P. și A.P. Scrisoarea remisă di-

★
testează împotriva arestării secreta
rului general al Partidului Comunist 
din Spania, Santiago Carrillo, și a 
altor conducători ai acestui partid 
și cere eliberarea imediată a lui San
tiago Carrillo și a tuturor deținuților 
politici, precum și legalizarea Parti
dului Comunist din Spania.

PARTIDUL COMUNIST 
PORTUGHEZ intr-un mesaj a- 
dresat P.C. din Spania, și-a exprimat 
indignarea față de actele samavolnice 
ale autorităților spaniole și a ce
rut eliberarea imediată a secretarului 
general al Partidului Comunist din 
Spania. Santiago Carrillo, și a tuturor 
deținuților politici.

PARLAMENTUL PORTU
GHEZ și-a întrerupt, miercuri, 
dezbaterile cu o zi. în semn de pro
test față de arestarea secretarului 
general al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carrillo.

ENRICO BERLINGUER, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Italian, a decla* 
rat că arestarea lui Santiago Carrillo 
„reprezintă o acțiune care rănește 
nu numai sentimentele de fraterni
tate ale comuniștilor italieni", dar 
care „răscolește conștiința oricărui 
democrat, oricărui antifascist, a ori
cărei persoane care iubește libertatea. 
Această acțiune este in totală con
tradicție cu afirmațiile guvernului 
spaniol privind hotărârea de a se 
pune în aplicare un proces de reve
nire la un regim democratic".

BETTINO CRAXI, secreta
rul general al Partidului So
cialist Italian, a aratat câ ares“ 
tarea lui Santiago Carrillo „constituie

Plenara C.C. al P.C. 
Portughez

LISABONA 23 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc o Plenară a 
C.C, al P.C. Portughez în cadrul că
reia au fost examinate situația po
litică șiz economico-socială din țară, 
rezultatele recentelor alegeri pentru 
organele locale ale puterii, precum 
și probleme legate de efectuarea re
formei agrare în Portugalia.'

Plenara a adoptat documentul 
„Partidul Comunist Portughez și 
momentul politic actual".

lui Jinnah, au fost înființate „Acade
mia Quaid-I-Azam“, precum și un 
muzeu memorial, s-au organizat ex
poziții comemorative, programe spe
ciale la radio și televiziune, confe
rințe și seminarii cu participare in
ternațională, inclusiv un congres in
ternațional care s-a deschis la 21 de
cembrie la Islamabad. De asemenea, 
a fost instituit un premiu interna
țional Aii Jinnah al drepturilor omu-

La centenarul 
lui Aii Jinnah, 

întemeietorul statului

lui. O serie de manifestări au avut 
Ipc și in alte țări ale lumii, printre 
care și România, unde personalita
tea lui Jinnah a fost evocată în ca
drul unor seri culturale, la Bucu
rești și la Iași ; de asemenea, s-a 
deschis o expoziție de fotografii și 
cărți, sportivi români au participat 
la întilniri jubiliare în Pakistan etc.

Eforturile actualului guvern al Pa
kistanului, condus de premierul 
Zulfikar Aii Bhutto, urmăresc tradu
cerea în viață a marilor proiecte tra
sate de Jinnah. pe calea unei dezvol
tări de sine stătătoare a națiunii pa
kistaneze. în ultimii ani au fost 
înfăptuite un șir de reforme social- 
economice — inclusiv reforma agra
ră promulgată chiar în aceste zile, 
prin care se vor distribui țăranilor 
cinci milioane dc hectare terenuri 
cultivabile ; s-au făcut investiții im
portante in industria metalurgică și 
de echipament industrial — un rol 
de bază definind complexul metalur

rectorului de cabinet al șefului gu
vernului de Ramon Tamames și Luis 
Lucio Lobata, membri ai' Comitetului 
Executiv al P.C.S., subliniază, de a- 
semenea. că arestarea lui. Santiago 
Carrillo și a lui Simon Sanchez Mon
tero, ca și a altor șase membri ai 
conducerii partidului, reprezintă „un 
atentat la toate drepturile cetățeni
lor spanioli".

Miercuri noaptea, mii de persoane 
au demonstrat pe străzile Madridu
lui împotriva arestării secretarului 
general al P.C. din Spania, scandînd 
„Libertate pentru Carrillo !". Impor
tante forțe polițienești au intervenit 
pentru a-i împrăștia pe manifestant!.

Pe zidurile orașului au apărut afi
șe in care se cere eliberarea lui San
tiago Carrillo.

Un purtător de cuvînt al P.C. din 
Spania, reluat de agenția Reuter, a 
anunțat că muncitorii au intrat în 
grevă într-o serie de întreprinderi 
din Madrid. Barcelona și în regiu
nea minieră Asturias. în semn de 
protest împotriva arestării Iui San
tiago Carrillo.

Efective ale poliției spaniole pa
trulau joi dimineața pe străzile Ma
dridului pentru a preîntîmpina de
monstrațiile de protest împotriva 
arestării lui Santiago Carrillo. Tot
odată, a fost întărită paza la sediul 
central al poliției.

★
o sfidare la adresa opiniei publice 
democratice din Europa".

PIETRO NENNI, președin
tele Partidului Socialist Italian, 
adresat primului ministru spanio ‘ 
Adolfo Suarez, un mesaj în care, 1 
numele Comitetului Italia-Spania, al 
cărui președinte este, a exprimat „cel 
mai hotărît protest în legătură cu a- 
restarea lui Santiago Carrillo".

MINISTERUL ITALIAN AL 
AFACERILOR EXTERNE a 
însărcinat pe reprezentantul său la 
Madrid să transmită autorităților 
spaniole „sentimentele de îngrijora
re ale guvernului italian" în legătură 
cu arestarea lui Santiago Carrillo.

PARTIDUL COMUNIST 
FRANCEZ, într-o declarație fă
cută de purtătorul de cuvînt al Bi
roului Politic al Comitetului Central, 
a subliniat că „pe parcursul întregii 
sale vieți. Santiago Carrillo a dorit să 
trăiască in patria lui și să lupte pen
tru ideile sale. P.C.F. cere autorită
ților spaniole eliberarea imediată a 
lui Santiago Carrillo".

CLAUDE ESTIER, secretar 
național al Partidului Socia
list Francez, într-un comuni
cat dat publicității la Paris, 
declară că „arestarea lui Santiago 
Carrillo și a altor conducători al 
Partidului Comunist din Spania de
monstrează nivelul foarte restrîns a 
ceea ce se numește «procesul de li
beralizare din Spania». P.S.F. reafir
mă din nou că nu va putea exista 
o adevărată democrație în Spania 
fără recunoașterea tuturor partidelor 
politice".

Dezvoltarea
economiei ungare
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 

Planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anul 1977, elaborat pe 
baza obiectivelor economice și poli
tice ale planului cincinal pe anii 
1976—1980 și a rezultatelor obținute 
în economie în anul 1976. a fost 
examinat și aprobat de Consiliul de 
Miniștri al R. P. Ungare. Planul pre
vede ca producția industrială să 
crească cu cel puțin 6 la sută, iar 
in domeniul producției agricole se 
preconizează o creștere de 7—8 la 
sută.

gic de la Carâci ; este în curs o am
plă acțiune de modernizare a meto
delor de prospectare și exploatare a 
petrolului ; se extind irigațiile, ca 
pirghie principală pentru spo
rirea recoltelor ; o deosebită pre
ocupare se manifestă în domeniul 
educației și învățămîntului, . sănă
tății, construcțiilor de locuințe. 
Pe plan extern. Pakistanul pro
movează o politică de pace și 
colaborare internațională, fiind cu
noscut rolul său activ în rîn
dul țărilor în curs de dezvoltare, 
al statelor nealiniate. în acest sens, 
de un larg interes se bucură propu
nerea premierului pakistanez de a 
se convoca o conferință la nivel înalt 
a țărilor „lumii a treia", care să dez
bată căile și direcțiile de acțiune 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

După cum se știe, de-a lungul ani
lor, intre România și Pakistan s-au 
statornicit relații de prietenie și co
laborare, care și-au găsit conclu
dente expresii în întîlnirile de la 
Islamabad și București dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Zulfikar Aii Bhutto. Con
vorbirile fructuoase la nivel înalt. 
Declarația solemnă comună, ca și ce
lelalte documente și acorduri sem
nate, s-au înscris ca mărturii grăi
toare ale voinței comune de a impri
ma raporturilor româno-pakistaneze 
un curs continuu ascendent. Cente
narul lui Aii Jinnah constituie pen
tru poporul nostru un prilej de a 
adresa poporului pakistanez un cald 
salut prietenesc, de a-și reafirma 
hotărârea de a acționa pentru dezvol
tarea și mai intensă a colaborării 
dintre cele două țări în folosul re
ciproc. al cauzei generale a progre
sului și păcii.

Llviu RODESCU
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