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Ședința 
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
în ziua de 24 decembrie 1976 a avut Ioc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Pornind de la concluziile și sarcinile for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara din 2—3 noiembrie 1976 a Comite
tului Central al P.C.R., Comitetul Politic 
'xecutiv a dezbătut un raport privind re

zultatele acțiunii de reducere a consumului 
de materiale la lucrările de construcții- 
montaj din industrie, agricultură și din do
meniul social-cultural.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
această acțiune pornită din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu a pus în eviden
ță noi posibilități de utilizare eficientă a 
importantelor fonduri alocate pentru in
vestiții, de reducere a consumurilor de oțel- 
beton și alte materiale, prin aplicarea unor 
tehnologii noi, folosirea pe scară largă a 
prefabricatelor și introducerea unor noi 
tipuri de materiale mai ieftine, sporirea 
gradului de industrializare a lucrărilor și 
extinderea mecanizării.

Relevînd că, în această perioadă, cadrele 
de conducere, specialiștii, oamenii muncii 
au desfășurat o muncă rodnică, concretiza
tă în propunerile de reducere a cheltuieli
lor materiale în construcții, Comitetul Po
litic Executiv consideră, totodată, că sînt 
necesare în continuare eforturi susținute 
pentru ieftinirea investițiilor. Comitetul 
Politic Executiv atrage atenția că acțiunea 
de identificare și punere în valoare a posi
bilităților de reducere a costurilor de pro
ducție în activitatea de construcții trebuie 
desfășurată și în viitor, constituind un 
obiectiv permanent al întreprinderilor, in
stitutelor de cercetări și ministerelor. Co
mitetul Politic Executiv pune în fața arhi- 
tecților, proiectanților, constructorilor sar
cina de a acționa cu hotărîre în continuare 
pentru diminuarea consumurilor de mate
riale și costurilor de producție, pentru rea
lizarea unor construcții industriale, agro
zootehnice, social-culturale cu o funcționa
litate îmbunătățită, în condiții de eficiență 
tot mai înaltă.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea fermă că oamenii muncii, co
lectivele întreprinderilor, în frunte cu co
muniștii, își vor pune întreaga capacitate 
creatoare în slujba îndeplinirii exemplare 
a acestor obiective de mare răspundere, în 
scopul înfăptuirii în cele mai bune condi
ții a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a 
politicii partidului de dezvoltare economică 
și socială a patriei noastre și ridicării ne
contenite a nivelului de trai și de civiliza
ție al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
aprobat Programul special pentru extinde
rea utilizării maselor plastice și metalurgici 
pulberilor în construcția de mașini și în 
alte domenii, care are la bază sarcinile sta
bilite de Congresul al XI-lea al P.C.R. pri
vind reducerea continuă a consumurilor de 
materiale, indicațiile și orientările date de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recentele consfătuiri 
cu cercetătorii și tehnologii, precum și la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 
a.c.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri menite să asigure aplicarea pe scară 
largă a maselor plastice și a metalurgiei 
pulberilor. Ținînd seama de importanța 
deosebită pe care o reprezintă pentru eco
nomia națională folosirea cît mai largă a 
înlocuitorilor, s-a stabilit ca fiecare minis
ter, centrală industrială și întreprindere să 
elaboreze planuri concrete de înlocuire a 
metalelor feroase și neferoase cu materiale 
plastice, în conformitate cu obiectivele și 
termenele prevăzute în Programul special. 
Această acțiune va trebui să constituie, de

asemenea, un obiectiv permanent în întrea
ga economie națională, acționîndu-se in pas 
cu cele mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii moderne.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
aprobat propuneri pentru stabilirea unor 
prețuri limită atît la locuințele care se 
construiesc din fondurile statului, cît și la 
contractarea locuințelor proprietate perso
nală care se realizează cu sprijinul statului 
în credite și execuție. Comitetul Politic 
Executiv a hotărît ca aceste prețuri limită 
să fie reglementate prin decret al Consi
liului de Stat.

Au fost discutate și aprobate, de aseme
nea, proiectul Legii privind organizarea 
producției de legume și cartofi, precum și 
valorificarea legumelor, cartofilor și fruc
telor și proiectul Legii retribuirii muncii în 
unitățile agricole cooperatiste, care, așa 
cum se știe, au fost supuse discuției publice. 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
ambele proiecte de legi să fie înaintate 
spre dezbatere și aprobare Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
aprobat unele măsuri privind îmbunătăți
rea organizării, creșterea și diversificarea 
activității consiliilor intercooperatiste. Pen
tru a se asigura comunelor și satelor țării 
o dezvoltare complexă și, în același timp 
unitară, s-a stabilit ca, în viitor, consiliile 
intercooperatiste să funcționeze ca centre 
de coordonare a activității cu caracter agri
col, industrial, meșteșugăresc, de construcții 
și prestări de servicii, reunind atît unitățile 
cooperatiste, cît și unitățile de stat din raza 
sa de acțiune, acestea păstrîndu-și în con
tinuare personalitatea juridică și autonomia 
gestionară în execuția planului.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ține
rea Congresului al III-lea al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție în luna martie 1977. în prealabil, vor 
avea loc adunări generale ale cooperative
lor agricole de producție și conferințe ale 
uniunilor județene, care se vor desfășura sub 
semnul intensificării eforturilor pentru în
tărirea economică și organizatorică a fiecă
rei unități agricole cooperatiste, pentru 
sporirea aportului țărănimii cooperatiste la 
creșterea producției agricole, la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca în luna mai a anului 1977 să 
aibă loc primul congres al Consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderi și cen
trale industriale — manifestare de mare 
importanță în viața economică și politică 
a țării, expresie grăitoare a adîncirii demo
crației noastre muncitorești, a participării 
oamenilor muncii la conducerea producției, 
în dubla lor calitate de producători și pro
prietari ai mijloacelor de producție. Con
gresul și adunările generale ale oamenilor 
muncii, care îl vor preceda, vor dezbate 
problemele fundamentale ale producției de 
bunuri materiale, ale economiei naționale, 
precum și problemele activității organis
melor colective de conducere a întreprinde
rilor și centralelor.

In continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a adoptat o hotărîre cu pri
vire la promovarea unui număr mai mare 
de femei în activitatea organelor și organi
zațiilor de partid. Pentru aplicarea preve
derilor Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973, în legătură cu creșterea rolului fe
meilor în viața economică și sporirea parti
cipării lor la activitatea social-politică a ță
rii, Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
în comitetele județene, municipale, orășe
nești și comunale, precum și în comitetele 
și birourile de partid din întreprinderi, in
stituții și unități agricole, cel puțin 25 la 
sută din membri să fie femei. Aceasta co
respunde importanței tot mai mari pe care

o au femeile în viața societății noastre so
cialiste, participării lor tot mai intense atît 
în Sfera producției materiale, cît și în acti
vitatea politică, socială și culturală.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
soluționat și alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

★

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la întîlnirea și convorbirile purtate cu 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, cu ocazia 
inaugurării lucrărilor de construcție a în
treprinderii comune pentru producerea de 
mașini și utilaje grele Giurgiu-Ruse.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere convorbirilor pe care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov le-au 
avut cu acest prilej, relevînd importanța 
lor pentru promovarea cooperării economi
ce româno-bulgare, pentru o colaborare tot 
mai strînsă între țările și partidele noastre, 
atît pe plan bilateral, cît și în domeniul vie
ții internaționale.

S-a subliniat că, prin construirea între
prinderii industriale comune Giurgiu-Ruse, 
se materializează dorința comună a celor 
două țări de a se dezvolta cooperarea ro- 
mâno-bulgară in producție, în forme su
perioare. Au fost stabilite măsurile ce se 
impun pentru a se asigura toate condițiile 
realizării la timp a importantului obiectiv 
economic comun româno-bulgar, dezvoltării 
pe multiple planuri a colaborării dintre 
România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv consideră că 
promovarea susținută a relațiilor tradițio
nale româno-bulgare, întemeiate pe stimă 
și respect, pe avantaj reciproc și întrajuto
rare tovărășească, servește operei de edifi
care a noii orînduiri în cele două țări, con
tribuie la creșterea forței socialismului, la 
crearea unui climat de pace, înțelegere și 
cooperare internațională.

Tovarășul Nicolge Ceaușescu a informat 
apoi despre vizita' de prietenie făcută în 
țara noastră de tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.).

Comitetul Politic Executiv a salutat cu 
deosebită căldură noua întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat, 
care, prin rezultatele ei, aduce o contribu
ție de seamă la dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare, a solida
rității dintre P.C.R. și O.E.P., ceea ce co
respunde intereselor popoarelor român și 
palestinean, cauzei păcii și înțelegerii în 
Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

Exprimînd deplina solidaritate cu lupta 
poporului palestinean pentru împlinirea as
pirațiilor sale de libertate și independență, 
Comitetul Politic Executiv reafirmă hotă- 
rîrea Partidului Comunist Român, a Repu
blicii Socialiste România de a acorda și în 
viitor întregul sprijin acestei lupte, de a 
întări legăturile de solidaritate cu O.E.P., 
singurul reprezentant legitim al poporului 
palestinean, de a contribui la realizarea 
unei păci trainice și drepte în Orientul Mij
lociu.

Comitetul Politic Executiv subliniază din 
nou că realizarea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu trebuie să se ba
zeze pe retragerea neîntîrziată a Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe soluționarea justă a 
problemei palestinene, prin asigurarea 
exercitării drepturilor naționale inaliena
bile ale poporului palestinean, inclusiv de 
creare a unui stat propriu, liber și inde
pendent, pe respectarea existenței suverane 
a fiecăruia dintre statele acestei zone.

au Îndeplinit 
PLANUL ANUAL 
• Industria județului Iași

• Industria județului 
Buzău
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Burundi

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 24 de
cembrie, pe ambasadorul Republicii

Burundi la București, Gaspard 
Emery Karenzo. in vizită de rămas 
bun. în legătură cu încheierea mi
siunii sale in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Abdel Rahman Khleifawi, 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene

Tovarășul' Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în ziua 
de 24 decembrie, pe președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii A- 
rabe Siriene, tovarășul Abdel Rahman 
khleifawi, care face o vizită oficială 
de prietenie, in tara noastră.

La întrevedere a participat tova-' 
rășul Manea Măriescu, prim-ministru 
al guvernului.

Premierul sirian a înminat tovară
șului Nicolae Ceausescu un mesaj și 
i-a transmis un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări din 
partea tovarășului Hafez Al-Assad, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne, secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Hafez Al-Assad un căl
duros salut, multă sănătate, iar po
porului sirian prieten urări de bună
stare,'fericire și pace.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile ro- 
mâno-siriene cunosc o evoluție fruc
tuoasă, mereu ascendentă, apreciin- 
du-se că un rol hotăritor în promo

varea și adincirea lor continuă l-au 
avut intilnirile și 'convorbirile .la cel 
mai înalt nivel. înțelegerile stabilite 
cil aceste • prilejuri, raporturile per
sonale prietenești dintre cei doi șefi 
de stat. Totodată, a fost manifestată 
dorința comună de a se extinde și 
aprofunda colaborarea bilaterală in 
tdate domeniile — politic, economic, 
tehnico-știintific, cultural — de a se 
realiza in cele mai bune condiții pro
iectele de cooperare, prevederile 
acordurilor și ale celorlalte documen

te româno-siriene. de a se identifica 
noi sfere și modalități concrete de 
conlucrare 'reciproc avantajoasă, in 
folosul ambelor state și popoare, al 
progresului lor economic și social, al 
cauzei păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

Tovârășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat convingerea că vizita in țara 
noastră a primului ministru al Si
riei va contribui, prin rezultatele ei, 
la dezvoltarea și adincirea colaboră
rii bilaterale, a prieteniei dintre po
poarele român și sirian.

Schimbul de vederi in probleme 
internaționale a relevat necesitatea 
rezolvării pe cale politică a situației 
din Orientul Mijlociu, a intensifi

cării eforturilor în vederea instaură
rii unei păci drepte și durabile in 
regiune, bazată pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967 și pe solu
tionarea .justă a problemei palesti
nene prin asigurarea exercitării 
drepturilor naționale inalienabile ale 
poporului palestinean, inclusiv a 
dreptului de a-și crea un stat pro
priu. liber și independent, precum și 
prin asigurarea existentei suverane a 
tuturor statelor din această zonă.

Tn legătură cu situația din Liban 
s-a subliniat că rezultatele intilniri- 
lor arabe la nivel inalt de la Riad și 
Cairo au deschis calea reglementării 
conflictului și a fost exprimată spe
ranța că încetarea luptelor din a- 
ceastă țară va conduce la soluționa
rea de către libanezii inșiși a pro
blemelor lor. fără nici un amestec 
din afară, apreciindu-se că existența 
unui stat libanez independent și su
veran. unit și democratic corespunde 
intereselor poporului libanez, ale tu
turor țărilor arabe, cauzei păcii și 
securității internaționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a fast conferită medalia jubiliară

pakistaneză Quaid-I-Azam"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a fost distins cu medalia ju
biliară ..Quaid-I-Azam". conferită cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de ia 
nașterea lui Mohammad Aii Jinnah, 
întemeietorul statului pakistanez.

Distincția a fost inmina.ță.. în mu
mele președintelui Comitetului ' na
țional de sărbătorire a centenarului 
.,Quaid-I-Azam'‘, Zulfikar Aii Bhut
to. prim-ministru al Pakistanului, de 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, S. A. Moid, în cadrul unei so
lemnități care a avut loc la sediul Co

mitetului Central al P.C.R.. in ziua 
de 24 decembrie,

La solemnitate au participat tova
rășii Mânea Mănescu. Emil Bobu, 
Corne) Burtică, Dumitru Popescu, îlie 
Verdeț, Ștefan Andrei.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
nostru, ambasadorul S. A. Moid s-a 
referit mai întîi la semnificația co
memorării zilei de 2e decembrie 1976, 
care marchează cea de-a 100-a ani
versare a nașterii fondatorului Pa
kistanului. Mohammad Aii Jinnah, 
numit pe drept cuvînt „Quaid-I-Azajn“ 
— părintele națiunii pakistaneze.

Guvernul și poporul pakistanez — 
a spus în continuare, ambasadorul — 
doresc să aibă alături, cu prilejul 
acestui centenar, guvernul și po
porul României și oferă această me
dalie comemorativă „Quaid-I-Azam“ 
Excelenței Voastre în semn de recu
noaștere a prestigiului international 
de care vă bucurați ca om de stat de 
mare valoare care și-a ridicat neobo
sit și cu putere glasul pentru instau
rarea unei noi ordini economice și po

litice internaționale. Politica princi
pială pe care Excelența Voastră o 
promovează in scopul afirmării spiri
tului de echitate, atit pe plan intern 
cît. și pe plan internațional, a dobîndit 
o recunoaștere in lumea întreagă. 
Succesele dumneavoastră remarca
bile puse în slujba progresului și 
prosperității țării dumneavoastră au 
contribuit la cauza generală a păcii 
și colaborării internaționale.

Un rol important și semnificativ 
în promovarea păcii in lumea con
temporană l-a constituit faptul că 
dumneavoastră v-ati pronunțat cu 
consecventă pentru o politică a dia
logului in lichidarea focarelor de 
tensiune internațională, pentru eli
minarea folosirii forței sau amenin
țării cu forța in reglementarea 
diferendelor internaționale, pentru 
respectarea suveranității și integri
tății teritoriale a tuturor statelor, 
pentru neamestec in treburile lor 
interne, pentru promovarea cooperă
rii internaționale, căutind realiza
rea’ unei păci durabile și drepte intre 
națiuni.

Conferirea medaliei comemorative 
,.Quaid-I-Azam" Excelentei Voastre 
reprezintă up simbol al relațiilor a- 
propiate și prietenești care există în
tre Pakistan ț și România. Aceste re
lații. bazate pe principiile înscrise in 
Declarația ' solemnă comună' din ia
nuarie 1973. au rădăcini adinei in 
prietenia durabilă dintre cele două 
țări, relații care au fost consolidate 
de intilnirile româno-pakistaneze la 

■cel mai inalt nivel. Guvernul și po
porul pakistanez sint recunoscătoare 
că sentimentele pe care le încearcă 
Pakistanul cu prilejul anului centenar 
Quaid-I-Azam au fost împărtășite și

sărbătorite în România în mod impre
sionant printr-o serie de manifestări 
oficiale, oferind incă o dată dovada 
bunelor relații și a cooperării multi
laterale existente intre țările noastre 
pe calea promovării păcii și colabo
rării internaționale. Vă mulțumesc ! 
(Aplauze).

Luînd cuvîntul, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Domnule ambasador,
Aș dori să mulțumesc pentru me

dalia comemorativă inchinată fonda
torului Pakistanului liber, pe care 
mi-ați inminat-o in numele președin
telui Comitetului Național de sărbă
torire a centenarului, primul ministru 
Bhutto, cu prilejul zilei dumneavoas
tră naționale. Consider aceasta ca o 
expresie a relațiilor prietenești din
tre popoarele noastre, relații bazate 
pe principiile egalității, respectului 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și conlucrării active in scopul 
dezvoltării economico-sociale a celor 
două țări.

Doresc să remarc cu satisfacție fap
tul că colaborarea dintre țările noas
tre, intilnirile la nivel inalt, precum 
și schimburile lot mai intense de de
legații la diferite niveluri se desfă
șoară in cele mai bune condiții, in 
spiritul acordurilor și Declarației co
mune.

Poporul român, care el însuși a cu
noscut vreme îndelungată dominația 
străină și a dus lupte grele pentru 
cucerirea independenței naționale, 
cinstește pe fondatorul Pakistanului, 
ca pe toți luptătorii pentru indepen
dență și progres. Considerăm ca o 
Îndatorire a noastră să intărim soli
daritatea cu toate popoarele care lup
tă împotriva imperialismului, colo
nialismului și ncocolonialismului, 
pentru dreptul de a fi libere și stă- 
pîne pe destinele lor.

Considerăm că centenarul fondato
rului Pakistanului liber prilejuiește 
pentru ponorul dumneavoastră afir
marea voinței și hotăririi de a lupta 
consecvent pentru lichidarea stărilor 
moștenite de la vechea politică de 
dominație și asuprire, pentru instau
rarea noii ordini economice și poli
tice internaționale, pentru realizarea 
unei lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Aș dori să interpretez înminarea »- 
cestei medalii ca pe o apreciere a po
liticii României socialiste de colabo
rare activă cu toate statele lumii, de 
luptă consecventă pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru realizarea pă
cii și colaborării internaționale.

Doresc, și cu acest prilej, să ex
prim hotărîrea României socialiste de 
a dezvolta continuu colaborarea cu 
Pakistanul, de a ridica nivelul rela
țiilor noastre în toate domeniile, în 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii in întreaga lume.

Aș dori să urez poporului pakista
nez prieten, care sărbătorește in a- 
ceste zile pe fondatorul Pakistanului 
liber, să obțină succese tot mai mari 
în dezvoltarea sa economico-socială, 
in intărirea și consolidarea indepen
denței și suveranității naționale.

De asemenea, mulțumesc călduros 
președintelui Comitetului National, 
premierul Bhutto, pentru salutările 
și urările pe care mi le-a adresat și 
doresc să-i adresez, la rindul meu, 
cele mai calde urări, un salul cordial 
și succes in intreaga sa activitate. 
Urez bunăstare și fericire intregului 
popor pakistanez. (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui și statului, s-au intretinut apoi, 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 

cu ambasadorul Pakistanului.
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Eu CUM SE VA DESFĂȘURA RECENSĂMINTUL
£ POPULAȚIEI SML

S-U IANUARIE
POPULAȚIEI Șl AL LOCUINȚELOR

în continuarea răspunsurilor la întrebările privitoare Ia recensămin
tul populației și al locuințelor publicăm astăzi citeva amănunte in 
legătură cu modul in care se va desfășura recensămintul, urmind ca 
in numerele viitoare să dăm răspunsuri și altor întrebări în acest sens.

1. Ce scop au vizitele 
preliminarii ale recenzori- 
lor ?

In zilele de 3 și 4 ianuarie recen
zorii vor .efectua vizita preliminară 
a tuturor locuințelor. Cu acest prilej, 
ei vor avea posibilitatea să cunoască 
gospodăriile și familiile pe care le 
vor recenza, vor da cetățenilor lă
muririle necesare referitoare la în
trebările din formularele de recen
sămînt și vor face recomandări cu 
privire la documentarea personală 
necesară pentru a se răspunde ab
solut corect la toate întrebările.

De asemenea, cu ocazia vizitei 
preliminare din 3 și 4 ianuarie, re
cenzorii vor conveni, de comun 
acord cu fiecare familie sau gospo
dărie. zitia și ora la care membrii 
acestora vbr fi acasă — îri' interva
lul 5—12 ianuarie — pentru a răs
punde la întrebările din formularele 
de recensămînt.

înregistrarea răspunsurilor — în pe
rioada 5—12 ianuarie — se va 
face deci la domiciliul persoanelor 
recenzate, recenzorii fiind obligati 
în momentul sosirii la locuința
cestora să prezinte legitimațiile 
speciale ce le-au fost eliberate in 
acest scop de către comisiile de re
censămînt. Potrivit prevederilor de
cretului care reglementează recensă
mintul. in îndeplinirea atribuțiilor 
ce le-au fost încredințate, recenzorii 
se bucură de toate drepturile con
ferite prin lege celor care exercită 
autoritatea de stat.

de ce este absolut necesar — pentru 
a nu se înregistra de două ori anu
mite date și informații, ca și pentru 
a se evita orice omisiune — ca indi
ferent de ziua in care se înregis
trează efectiv o persoană sau o lo
cuință. să se consemneze situația 
existentă intr-un anumit moment 
— in funcție de care se fac toate în
registrările — numit în mod conven-

In funcție de situația existentă la 
„momentul critic".

Astfel, dacă in ziua de 4 ianuarie 
unele clădiri de locuit sînt complet 
finisate pentru a fi date in folosința 
populației, ori una sau mai multe 
clădiri individuale cu o locuință — 
aflate în curs de construcție — au 
fost ocupate parțial de proprietarii 
lor. ele vor fi înregistrate chiar dacă 
n-au fost efectiv in funcțiune (in 
primul caz) sau nu sint terminate 
— in al doilea caz. In schimb, dacă 
evenimentele prezentate in exem
plele de mai sus au loc după „mo-

întrebări și răspunsuri

a-

2. Care date se înregis
trează în formulare, cele 
existente în ziua în care 
are loc recensămîntul sau 
cele de la ora 0 din noap
tea de 4 spre 5 ianuarie ?

După cum este cunoscut, recen
sămintul propriu-zis — adică înre
gistrarea de către recenzori a date
lor cu privire 
cuințe — începe 
nuarie 1977, ora 
termină in ziua 
Așadar, practic.
interval de timp in care, firește, vor 
avea loc nașteri, căsătorii, decese, 
schimbări de domiciliu, se vor da 
în folosință locuințe noi ș.a.m.d, Iată

lo- 
ia- 
se

la populație și
in ziua de 5
8 dimineața, și 
de 12 ianuarie 1977. 
el durează 8 zile —

țional „moment critic". Potrivit me
todologiei de înregistrare, datele 
informațiile culese de 
decursul 
mintului 
ceea ce 
situației 
moment.
sămint, acest moment va fi ora zero 
din noaptea 
1977.

Cum se vor 
trările față de 
spre exemplu, 
noaptea de 4 spre 5 ianuarie inainte 
de ora zero, desigur el va fi înre
gistrat în formularul de recensă-
mint. In schimb, copiii născuti. după 
ora zero — de exemplu la
ora 2 in aceeași noapte — nu 
vor fi înregistrați, cu toate că. la 
data cind se face efectiv acest lucru 
— în oricare zi din intervalul cu
prins intre 5 și 12 ianuarie — ei 
există. In același mod se vor înre
gistra și schimbările în starea civilă. 
De pildă, o persoană care se căsă
torește în dimineața zilei de 5 ia
nuarie 1977 nu va fi inregistrată 
„căsătorită" în formularele de recen- 
sămînt — chiar dacă în ziua în care 
se face înregistrarea propriu-zisă, să 
zicem 6 ianuarie, ea este căsătorită 
—- pentru că în noaptea de 4 spre 5 
ianuarie nu avea această calitate.

Intre „momentul critic" și cel în 
care se face efectiv înregistrarea da
telor in formularele de recensămînt 
pot surveni schimbări și in situația 
locuințelor și clădirilor. Pentru că în 
acest interval se vor da. 
ranță. in folosință locuințe, 
clădiri vor fi demolate. Și 
cazuri, înregistrarea se va

și 
recenzori în 

celor 8 zile ale recensă- 
vor trebui să reprezinte, 

s-ar putea numi, fotografia 
existente tocmai în acest 
In cazul actualului recen-

mentul critic", clădirile respective nu 
se' vor înregistra.

baza3. Pe 
rații se face 
datelor 
zori ?

de

căror decla- 
înregistrarea 
către recen-

de 4 spre 5 ianuarie

concret. înregis- 
moment ? Dacă, 

in

face. 
acest 
un copil se naște

cu sigu- 
iar unele 
in aceste 
face tot

la popu- 
formula-

Toate datele referitoare 
lație vor fi înregistrate in 
rele de recensămînt de către recen
zori pe baza declarației fiecărei per
soane capabile să răspundă la între
bări. In locul copiilor ori al adulți- 
lor — care din diferite motive nu 
pot da răspunsuri corecte — datele 
necesare vor fi culese de la alte per
soane din aceeași gospodărie, _ care 
cunosc exaet situația acestora’ Tot 
așa se va proceda și pentru persoa
nele care absentează din localitate pe 
toată perioada recensămîntului. în 
cazul in care o persoană lipsește in- 
tîmplător de la domiciliu, recenzorul 
va înscrie în formular numele și 
prenumele acesteia pe baza declara
ției altui membru din gospodărie — 
urmind să completeze restul datelor 
cu ocazia unei vizite ulterioare, vizită 
ce poate fi anunțată în prealabil 
printr-o înștiințare. Dacă pină în 
ultima zi a recensămîntului re
cenzorul nu are ocazia să obțină 
datele necesare chiar de la persoana 
respectivă, datele vor putea fi com
pletate în formularele de recensă- 
mint pe baza deWarației oricărei alte 
persoane din aceeași gospodărie, a 
președintelui sau împuternicitului 
comitetului asociației de locatari, a 
vecinilor, a datelor înscrise in căr
țile de imobil etc.

înregistrarea caracteristicilor clă-

a

AU ÎNDEPLINIT planul anual
Industria județului lași Industria județului Buzău

dirilor și locuințelor în formularele 
de recensămînt se vă face tot de 
către recenzori pe baza declarațiilor 
proprietarului, locatarului principal 
sau ălt'or membri ai gospodăriei cafe 
ocupă locuința. Suprafața camerelor 
de locuit, a dependințelor și celor
lalte spații ale locuinței se vor 
transcrie — după o prealabilă veri-, 
ficare — in formularul de recensă- 
mint. din formularul Lm — „Date 
privind locuință (apartamentul)" 
Completat în prealabil de 
nele de specialitate ale 
populare locale. în lipsa 
lui Lm (cazul locuințelor 
;losință după data de 15 
(sau al celor omise de organele con
siliilor populare) recenzorul va com
pletă in formularul de recensămînt 
datele referitoare la numărul și su
prafața camerelor de locuit, a depen
dințelor și altor spații din locuință 
pe baza ordinelor de repartiție, a 
contractelor de închiriere sau a altor 
documente (schițe, planuri etc) de 
care dispune proprietarul sau locata
rul principal. Numai în lipsa unor 
asemenea documente recenzorii vor 
proceda la măsurători directe. In ca
zul în care completarea acestor date 
se face 
a altor 
datoria 
acestea 
respund structurii 
a locuinței și dimensiunilor reale ale 
fiecărei Încăperi.

către orga- 
consiliilor 

formularu- 
date in fo- 
decembrie',

pe baza formularului Lm sau 
documente, recenzorul are 
să verifice. în prealabil, dacă 
sînt corecte și dacă ele co- 

compartimentale

4. Ce caracter au datele 
înscrise în formularele de 
recensămînt ?

Potrivit prevederilor Decretu
lui Consiliului de Stat nr. 145/1976 
privind recensămintul populației și 
al locuințelor, personalul care efec
tuează recensămintul, precum și cei 
care răspund de îndrumarea, coor
donarea și controlul recensămîntului 
au obligația păstrării secretului date
lor declarate de cetățeni și înscrise 
in formularele de recensămînt. Așa
dar, recenzorii nu au voie să arate 
nimănui formularele completate și 
nici să divulge răspunsurile înregis
trate in aceste formulare.

Totodată, în urma prelucrării la 
calculator a datelor și informațiilor 
consemnate în formularele de re
censămînt se vor obține — și uti
liza in continuare ca atare — numai 
date numerice centralizate care ca
racterizează in ansamblu structura 
populației și a fondului de locuințe 
pe unități administrativ-teritoriale 
și pe întreaga țară.

Secția montaj a întreprinderii de aparataj electric auto Gheorghedin Sf,

SUCCESE DE PRESTIGIU
1N INDUSTRIA Minerii

ORAȘULUI SLATINA
decembrie, a.c., oamenii 
industria orașului Slatina 
obținerea unui succes de 

îndeplinirea planului

Ieri, 24 
muncii din 
au raportat 
prestigiu : 
anual la toți indicatorii. De remar
cat este faptul că. prin punerea in 
funcțiune in acest an a întreprinde
rii mecanice pentru utilaj metalurgic 
și piese de schimb, prin dezvoltarea 
întreprinderii de produse cărbunoase 
și aceea de prelucrare a aluminiului, 
cit și prin creșterea productivității 
muncii, producția industrială a ora
șului a sporit cu peste 25 la sută 
față de anul trecut. Pină la sfirșitul 
anului, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din unitățile industriale ale 
Slatinei vor obține suplimentar 220 
milioane lei la producția globală și 
110 milioane lei. la producția-marfă. 
Totodată, vor livra peste plan pe 
piața externă mărfuri in valoare de. 
35 milioane lei valută, iar producti
vitatea muncii va fi depășită cu 4 
la sulă. Se vor realiza suplimentar 
peste 1 500 tone de aluminiu. 250 km 
cabluri armate din aluminiu, 200 tone 
carne și preparate din carne, 
unt, precum și alte produse.

Cu acest prilej. Comitetul 
nesc Slatina al P.C.R. a 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Ceaușescu o telegramă.

pentru a

35 tone

orășe- 
adresat 
Nicolae

întreprinderea deImagine de
prelucrare a aluminiului din Slatina

De mai multi ani, la îmbogățirea 
experienței pozitive a mineritului 
maramureșean in domeniul sporirii 
eficientei economice, aplicării unor 
tehnologii de mare randament și fo
losirii raționale a forței de muncă, 
Exploatarea minieră de la Ilba iși 
aduce: o contribuție originală, 
se distinge in mod 
consecventa și disciplina cu care co
lectivul de oameni ai muncii de aici 
acționează -pentru înfăptuirea inte
grală a programului de măsuri ce și 
l-a elaborat in vederea atingerii 
unei productivități din ce în ce mai 
mari la fiecare loc de muncă.

Da. minerii de la Ilba au învățat 
bine „lecția" productivității muncii, 
și aceasta le-a adus an de an mari 
satisfacții. Stau mărturie faptele : 
începind de prin 1972, ei realizează 
planul anual cu circa o lună mai de
vreme. Tot ei au fost primii pe ju
deț și printre primii din țară care 
au raportat îndeplinirea cu/un avans 
substanțial a planului din cincinalul 
trecut. In 1974. colectivul a fost dis
tins cu „Ordinul Muncii" 
IlI-a și cu Diploma de 
tașă pe ramură. De 
cind stai de vorbă, de 
minerii-șefi de echipă 
gore Belbe, Iacob 
Pop ori Iuliu Tamaș 
amănunte despre succesele lor. aceș
tia nu uită să sublinieze faptul că 
aici s-a statornicit ca regulă atinge
rea încă 
caturilor 
primului 
mează.

Sintem 
prag de încheiere 
primul an al cincinalului. „De fapt, 
noi am și încheiat bilanțul — ne ex
plică secretarul comitetului de 
partid. tovarășul Alexandru Cio
banii — fiindcă, la data de 4 de
cembrie, s-a extras din subteran 
ultima tonă de minereu din planul 
pe 1976“. Și aceasta, din nou. dato
rită creșterii productivității muncii, 
felului in care fiecare miner a în
țeles să-și îndeplinească, acolo, in 
abataj, sarcinile de valorificare eco
nomicoasă a minereului de nefe
roase. Pină la finele lunii decembrie, 
după un calcul sumar, se vor mai 
scoate din orizonturile subterane de 
la Ilba peste 30 000 tone de minereu. 
Indicatorul productivității muncii a- 
rată o depășire a planului pe 11 
luni de peste 7 la sută.

Dar să vedem ce anume s-a între
prins in exploatarea minieră pentru 
ca luna decembrie șă fie nu numai

care
deosebit prin

clasa a 
unitate frun- 
aceea, atunci 
exemplu, eu 
fruntași Gri- 

Bura, Nicolae 
și vrei să afli

din luna decembrie a indi- 
de Plan ai lunii ianuarie Si 

trimestru din anul ce ur-

din nou la Ilba, acum, în 
a bilanțului pe

Intr-o telegramă adresată de Comitetul județean Iași 
al P.C.R., C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se spune : Organizația județeană de partid Iași, colectivele 
de oameni ai muncii din unitățile economice raportează 
cu satisfacție conducerii partidului și, statului, dumnea
voastră personal, îndeplinirea de către industria jude
țului. la 24 decembrie a.c., a' planului producției globale 
pe anul 1976 — primul an al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice. Avansul de timp cîștigat va conduce la 
realizarea, pină la sfirșitul anului, a unei producții supli
mentare în. valoare de cirpa 300 milioane lei, care se..va 
concretiza, intre altele, in 600 tone de oțel brut. 700 bo
ghiuri, 2 200 tone fire și fibre sintetice, 3 700 tone metanol, 
medicamente în valoare de 80 milioane lei. mobilier în 
valoare de aproape 4 milioane lei, alte bunuri materiale 
necesare economiei naționale.

Militînd permanent pentru traducerea in viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al partidului, a indicațiilor 
date de dumneavoastră, cu prilejul vizitei de lucru în 
județul Iași, vom munci neobosit pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a indicatorilor ce ne revin in 
anul 1977 și in întregul cincinal, vom acționa ferm pentru 
utilizarea mai bună a capacităților și suprafețelor de pro
ducție. folosirea mai eficientă a rezervelor materiale 
umane de care dispunem, asimilarea de noi tehnologii 
produse cu parametri superiori, punerea în funcțiune 
noilor obiective industriale la termenele planificate 
în devans. pentru Îmbunătățirea întregii noastre activități.

Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Iași, in frunte cu puternicul 
detașament al comuniștilor, nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, pentru 
sporirea contribuției noastre la creșterea avuției naționale, 
la dezvoltarea multilaterală a patriei și ridicarea bună
stării întregului popor.

Și 
Și 
a 

Și

pe meleagurile buzoiene au indepll- 
pe anul 1976 la producția marfă la

peste 1 600 
tone mate- 
de diferite

1980 să

general, 
numără

Oamenii muncii de 
nit sarcinile de plan 
data de 24 decembrie, iar planul producției globale cu 
șase zile înainte de termen. Peste' 85 la sută din producția 
suplimentară se obține pe seama creșterii productivității 
muncii. Se vor produce -in plus, intre altele, 
tone sirmă trasă, 1 300 tone plase sudate. 800 
riale de construcții din mase plastice, geam 
categorii, mobilier din lemn, confecții-textile.

In telegrama adresată cu .acest prilej de Comitetul ju
dețean Buzău al P.C.R.. C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune, intre altele: Ca urmare a 
politicii științifice a partidului și statului nostru de dezvol
tare armonioasă a tuturor județelor țării, incă din acest 
an județul Buzău realizează o producție globală industrială 
de 10.6 miliarde lei, fapt ce ne va permite ca in 
atingem un nivel de circa 20 miliarde lei.

Vă informăm, mult stimate tovarășe secretar 
că in prezent organizația județeană de partid, care
peste 64 000 de comuniști, mobilizează toate forțele umane 
și materiale pentru pregătirea in cele mai bune condiții 
a producției lui 1977, astfel ca încă din primele zile ale 
anului planul să fie îndeplinit ritmic, la toți indicatorii.

Folosim și acest prilej — se arată in telegramă — pentru 
a da expresie sentimentelor de adincă mulțumire și recu
noștință pe care vi le adresează toți locuitorii din această 
străbună vatră de pămint românesc și ne angajăm să 
muncim cu întreaga noastră capacitate creatoare pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
a Programului partidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
munism.

co~

Rezultate, experiențe, precizări din
AAUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Ritmicitate, modernizare
și eficiență economică superioară

• O producție-marfă suplimentară de 2,4 mili
arde lei • Întregul spor de producție pe seama 
creșterii productivității muncii • Economii im

portante de metal, combustibil și energie
Cronica întrecerii socialiste desfă

șurate în acest an de colectivele de 
întreprinderi bucureștene consem
nează acum, cind oamenii muncii din 
Capitală au raportat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu reali
zarea prevederilor planului pe 1976 la 
producția marfă in ziua de 22 decem
brie și la producția globală industria
lă la 24 decembrie, un moment cu 
semnificații deosebite pentru modul 
lor de acțiune în vederea înfăptuirii 
sarcinilor ce le revin în actualul cin
cinal.

Practic, acum, la predarea ștafetei 
dintre ani. avansul dobindit creează 
condițiile obținerii, peste prevederile 
planului pe 1976. a unei producții 
globale industriale în valoare de peste 
2,2 miliarde lei și a unei producții 
marfă de 2,4 miliarde lei. In prin
cipal, aceste importante sporuri — 
mai mari cu 1,6 miliarde lei decît 
angajamentul asumat — se concre
tizează în 8 200 tone țevi din otel, 
aparataj electric de joasă tensiune și 
mijloace electrotehnice de automati
zare în valoare de 145 milioane lei și, 
respectiv, 110 milioane lei, motoare 
cu ardere internă insumind 78 000 CP, 
38 locomotive Diesel hidraulice, me
dicamente în valoare de 162 milioane 
lei, 1 280 mii mp țesături, 4150 mii 
bucăți tricotaje și in alte produse 
menite să acopere o gamă largă de 
cerințe ale economiei naționale.

din Ilba știu ce au de făcut
spori productivitatea muncii• •

o lună a recordurilor de producție și 
productivitate, ci. și un exigent exa
men pentru viitorul an de produc
ție.

. încă cu mult înainte de data în
deplinirii planului pe acest an. sub 
îndrumarea comitetului de partid pe 
exploatare, s-a format un colectiv de

mul minereului spre flotație, cu re
ducerile de costuri corespunzătoare.

Hotăritoare a fost apoi — după 
părerea directorului — extinderea 
muncii in acord global la toate lu
crările miniere de bază. S-a întărit, 
pe această cale, grija pentru folosi
rea judicioasă a utilajelor și timpu-

Producția din decembrie —la nivelul ritmurilor 
din primul trimestru al anului viitor!

mineri, maiștri și ingineri căruia 
i s-a încredințat sarcina de a ana
liza la 
litâțile 
pentru 
tuie o 
tlrea producției din ianuarie. Acest 
colectiv a elaborat apoi un program 
de acțiune, pe care l-a supus apro
bării comitetului de partid.

Reținem, fără detalii, citeva din 
aceste măsuri ce s-au aplicat, ori sint 
in curs de înfăptuire și despre care 
ne-a vorbit pe larg directorul ex
ploatării miniere, tovarășul Petre 
Clej. încă de la 1 decembrie, planul 
de producție a fost defalcat pe bri
găzi și echipe la nivelul lunii ianua
rie 1976. Studierea in fiecare caz in 
parte a condițiilor de zăcămint a 
permis schimbarea unor tehnologii 
clasice (exploatarea cu’ rambleu, da 
exemplu) cu alte metode, de mai 
mare productivitate (exploatarea cu 
înmagazinarea minereului), in va
riante elaborate de specialiștii unită
ții. Aceasta permite aplicarea pe fie
care fragment de filon a acelei me
tode care are cel 
menț in condițiile 
pectiv.

O altă măsură a 
derea rețelei electrificate de trans
port din subteran la peste 7 000 m 
și in generalizarea transportului de 
minereu cu vagonetc de 1.5 mc (in 
locul celor de capacitate mai mică), 
ceea ce. de fapt, a însemnat practic 
dublarea capacității de transport a 
minei. Aceasta 
deosebită pentru 
de productivitate 
influentă pozitivă 
cărui loc de muncă. Măsura aceasta 
a fost dusă insă și mai departe, prin 
dirijarea transportului de minereu 
direct de la galeriile de coastă, cu 
autocamioane de mare capacitate, 
scurtindu-se astfel foarte mult dru-

fiecare loc de muncă posibi- 
ce există sau care se pot crea 
ca luna decembrie să consti- 
„repetiție finală" în pregă-

lui de lucru, pentru valorificarea 
rațională a forței de muncă. în 
strinsă legătură cu programul de 
perspectivă pe care și l-a elaborat 
unitatea.

Concomitent, s-a acționat pentru 
prevenirea efectului de oboseală și 
reducerea duratei de timp privitoare 
la parcurgerea pe jos, de către mi
neri. a unor distanțe de pină la doi 
kilometri în incinta unității, de la 
poartă și pină la intrările în galerii. 
Astfel, a fost introdus transportul 
auto din incintă pină la gurile ga
leriilor de coastă, minerii ajungind 
la locul de muncă odihniți.

Condițiile create la locurile de

muncă din subteran și la suprafață, 
în scopul realizării sporului de pro
ducție la care s-a angajat colectivul 
in anul viitor, au mai fost comple
tate apoi cu alte acțiuni la capito
lul calificarea forței de muncă. Con
form planului inițial, se prevăzuse 
calificarea unui număr de 105 mi
neri, care deja au absolvit cursurile 
respective. S-a cerut suplimentarea 
cu incă 30 de lucrători a cursului de 
calificare pentru mineri II. in așa 
fel incit exploatarea minieră să-și 
poată valorifica in întregime poten
țialul de creștere a productivității.

Care este 
muncii pe 
minereu pe 
atinsă pină 
Centralei i 
giei neferoase ele la Baia Mare. Și 
dacă conducerea minei, 
de partid vor stărui, 
angajat, să valorifice 
nuare condițiile bune 
tivul și le-a creat în 
al actualului cincinal. încă din luna 
ianuarie se pot realiza noi recorduri 
in abataje, așa cum de altfel ne-au 
obișnuit in ultimii ani destoinicii 
căutători de comori de la Ilba.

acum productivitatea 
exploatare ? 1,3 tone de 
post — cea mai bună 

acum de vreo unitate a 
minereurilor si metalur-

organizația 
așa cum s-au 
și în cohti- 
pe care colec- 
acest prim an

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scinteii

SUCEAVA

Importante creșteri de

mai bun randa- 
zăcămintului res-

constat în extin-

are o importanță 
creșterea nivelului 
al minei, avînd o 
directă asupra fie-

Intre factorii care au 
permis colectivului de 
muncă de la între
prinderea de reparații 
auto din Suceava să 
realizeze cu peste o 
lună de zile mai repe
de sarcinile anuale de 
producție un loc apar
te il ocupă mai buna 
folosire a suprafețelor 
construite. De altfel, 
la întreprinderea su
ceveana dinamica pro
ducției pe metru 
trat a cunoscut in 
timii 4—5 ani o 
portantă creștere, 
acest an, de pildă, 
ță de realizările anului 
trecut, aici, pe fiecare

pă- 
ul- 
im- 

în 
fa-

producție pe aceleași 
spații industriale

metru pătrat de spațiu 
industrial, s-a obținut 
un spor de producție 
de aproximativ 11 la 
sută, ceea ce la nivel 
de întreprindere în
seamnă mai bine de 7 
milioane lei. Despre 
căile care au condus 
la aceste rezultate 
ne-a vorbit inginerul 
Gheorghe Toma. di
rectorul întreprinderii. 
„Prin supraetajările e- 
fectuate la magazia de 
S.D.V. și în sectorul 
electricieni și A.M.C. 
auto s-a cîștigat o su
prafață de peste 170 
de metri pătrați spa
țiu de producție. Tot-

odată, au fost Inițiate 
măsuri pentru reorga
nizarea fluxului teh
nologic in sectoarele 
de fabricație piese de 
schimb și de produc
ție industrială. Ca ur
mare a scurtării dis
tanței de transport, a 
amplasării mai judi
cioase a unor utilaje 
de prelucrat, in strinsă 
legătură și cu, îmbună
tățirea operațiunilor 
de ridicare, manipu
lare a pieselor grele in 
sectoarele respective, 
productivitatea muncii 
a crescut cu peste 20 
la sută". (Gh. Paras- 
can).

— Bilanțul cu care încheiem anul 
1976 este strins legat de munca pli
nă de abnegație și tenacitate a co
muniștilor, de preocupările stărui
toare ale organelor și organizațiilor 
de partid pentru perfecționarea con
ducerii activității economice,. pentru 
valorificarea mai bună a resurselor 
existente in fiecare întreprindere, la 
fiecare loc de muncă — a ținut să 
precizeze tovarășul ing. Nicolae Con
stantin, secretar al comitetului mu
nicipal de partid. Preocupările con
secvente ale colectivelor din între
prinderile bucureștene pentru găsi
rea soluțiilor practice de realizare și 
depășire ritmică, lună de lună, a sar
cinilor de plan au fost corelate, în
tr-o măsură mult mai mare decît 
pină acum, cu cele vizind perfecțio
narea laturilor calitative ale produc
ției. ~ 
zle 
tul
ducție industrială a fost obținut pe 
seama creșterii productivității muncii, 
al cărei nivel este cu 2 la sută mai 
mare decit cel prevăzut in plan. O 
mențiune aparte merită apoi acțiunile 
multiple pentru promovarea pe scară 
largă a progresului tehnic, în strinsă 
legătură cu cerințele majore ale cin
cinalului actual, definit de secretarul 
general al partidului drept cincinalul 
afirmării plenare a revoluției tehnico- 
știlnțifice în România. In acest sens, 
cu sprijinul specialiștilor din între
prinderi. institute de cercetare și de 
învățămînt superior, au fost supuse 
unei 
logii 
Iuții 
zare

această conclu-De altfel.
se desprinde firesc din fa.p- 
că întregul spor de pro-

analize amănunțite 11 000 tehno- 
și produse, preconizindu-se so- 
practice eficiente de moderni- 

a acestora și de inlocuire a celor

învechite. Un studiu întreprins 
cent in 253 unități economice a 
monstrat că indicele de utilizare a 
mașinilor-unelte din secțiile direct 
productive va înregistra in anul 
viitor o creștere de aproape 10 la 
sută față de semestrul I 1976, pe o 
asemenea bază urmind să se obțină, 
în acest an și in 1977, o producție su
plimentară in valoare de 211 milioane 
lei. Totodată, in unitățile economice 
din Capitală au fost identificate su
prafețe disponibile insumind 217 mii 
mp. care — înzestrate cu mașini și 
instalații — vor asigura premisele 
unei reduceri a fondului de investi
ții cu peste 325 milioane lei.

Afirmarea pretutindeni a devizei : 
„Mai mult, mai repede și mai 
bine" se reflectă și in alte rezul
tate ce întregesc bilanțul raportat, 
preliminindu-se importante depășiri 
de plan la producția pentru export 
care, in acest an. a fost cu 126 Ia sută 
mai mare decit in 1970. precum și la 
principalii indicatori financiari. Ca 
urmare a mutațiilor survenite in pro
cesele de fabricație, a extinderii și 
generalizării unor valoroase inițiative 
muncitorești, in industria Capitalei 
au fost economisite in nouă luni 9 650 
tone metal, 150 mii tone combustibil 
convențional și 112 mii MWh energie 
electrică.

Rezultatele de pină acum oferă 
garanția îndeplinirii cu succes și a 
sarcinilor din anul viitor. Pentru a- 
ceasta, in urma acțiunilor întreprin
se de organele și organizațiile de 
partid, s-a creat din vreme cadrul 
desfășurării în bune condiții a Între
gii activități productive, începind cu 
aprovizionarea tehnico-materială, 
pregătirea fabricației și terminind cu 
desfacerea produselor. astfel incit 
prevederile planului să fie realizate 
în mod 
zile al.e

re- 
de-

exemplar chiar din primele 
PQ.ului an.

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scinteii"

JUDEȚUL CONSTANȚA:

La baza succesului, buna utilizare
a potențialului din industrie

• Peste prevederi - însemnate cantități de ci
ment, îngrășăminte chimice, bunuri de consum 
și alte produse • Productivitatea muncii plani
ficată - depășită cu 2,7 la sută • Roadele iniția

tivelor muncitorești
In județul Constanța, ca urmare a 

îndeplinirii 
de plan pe ______
globală, producția-marfă. productivi
tatea muncii din industrie, livrările la 
export și desfacerea de mărfuri. in 
zilele care au . mai rămas pină 
la sfirșitul anului se va realiza 
o producție suplimentară de pes
te 400 milioane lei. Aceasta în
seamnă că economia națională va 
primi in plus 47 000 tone ciment, 195 
milioane kWh energie electrică, 
10 000 tone îngrășăminte cu fosfor, 28 
milioane mp hirtie, importante can
tități de produse ale industriei ali
mentare și bunuri de larg consum 
fabricate de industria locală. In com
parație cu anul trecut, producția in
dustrială a județului a inregistrat o 
creștere de 10,1 la sută. Despre fac
torii care au contribuit în cel mai 
inalt grad la realizarea acestor suc
cese ne-a vorbit tov. Constantin 
Voicu, secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R. :

— Ponderea 
tier realizate 
rește creșterii 
indicator care 
ds 2,7 la sută 
ficat. Această 
ciența unui complex întreg de mă
suri aplicate de organele și organi
zațiile de partid pe parcursul între
gului an. care au dus la mobilizarea 
colectivelor de muncitori, ingineri 
și maiștri, din toate unitățile, pentru 
mai buna, folosire a potențialului 
uman, utilizarea cu randament spo
rit a mașinilor și instalațiilor, pen
tru aplicarea de tehnologii noi, cu 
randament sporit in producție. Demn 
de remarcat, este faptul că. într-o 
serie de intreprinderi. care au anun
țat printre primele pe județ îndepli
nirea înainte de termen a planului 
pe acest an. cum sînt : întreprinde
rea de celuloză și hirtie Palas, în
treprinderea de prefabricate și beton 
celular autoclavizat, întreprinderea

integrale a prevederilor 
acest an la producția

principală a produc- 
peste plan se dato- 
productivității muncii, 
a marcat o depășire 
fată de nivelul plani- 
clfră sintetizează efi-

inlegrală de lină și unitățile indus
triei locale, o mare parte a produc
ției suplimentare s-a realizat pe sea
ma folosirii mai eficiente a spațiilor 
de producție existente, ca urmare a 
aplicării unor studii de reorganizare 
a fluxurilor tehnologice. De aseme
nea, creșterea ponderii produselor 
noi in unele intreprinderi mari, ca 
Șantierul naval Constanța, Întreprin
derea mecano-navală și I.M.A.I.A. 
Năvodari, a necesitat aplicarea unor 
tehnologii avansate.

Alături de numeroase măsuri de 
ordin tehnic și organizatoric, un 
mare aport la realizarea obiectivelor 
întrecerii socialiste l-au avut iniția
tivele oamenilor muncii din unită
țile respective, dintre care cele mai 
valoroase au fost apoi preluate și 
generalizate și in alte unități. Ast
fel, inițiativa „Să lucrăm o zi pe 
lună cu combustibil economisit", lan
sată de colectivul de la „NAVROM“ 
Constanța, a avut ca efect fap
tul că . în final s-a ajuns să se lu
creze cite două zile cu carburanți 
economisiți, iar experiența a fost 
preluată de toate unitățile mari con
sumatoare de combustibil. La Com
binatul de ingrâșămlnte chimice Nă
vodari. inițiativa potrivit căreia fie
care angajat să-și depășească pro
ductivitatea muncii cu cel puțin un 
procent față de plan a creat o pu
ternică emulație în cadrul întregu
lui colectiv. Ca rezultat final al unor 
astfel de inițiative, in unitățile in
dustriale ale județului s-aw obținut 
economii de 25 milioane kWh ener
gie electrică și 32 (100 tone combusti
bil convențional. De asemenea, s-a 
îmbunătățit calitatea produselor și 
s-a înregistrat o lărgire a gamei 
sortimentale, ceea ce a avut un efect 
direct asupra realizării și depășirii 
cu 60 milioane lei valută a prevede
rilor planului la export.

George M1HAESCU
corespondentul „Scinteii"

i.
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Maiștrii adevărați 

rămin toată viața ucenici
Casa, uzina — deseori spunem : 

uzina este a doua casă... Nu sint 
puțini care s-au legat într-atit de 
un loc de muncă, de o întreprin
dere. incit propunerea de a lucra 
in altă parte, chiar in condiții mai 
avantajoase, le-ar suna ca o jig
nire. Case mai schimbă omul, dar 
uzina, nu. nu-i indicat. Motivele 
acestei statornicii sint numeroase ; 
să reținem acum mărturisirea lui 
loan Răduț. inginerul-șef al fabri
cii de complexe de la ,.23 Au
gust" : ..Nu există ceva în tehnica 
noastră care să nu se poată exe
cuta aici ! Și dacă ai spune altora 
că nu există, tot nu te-ar crede, 
oamenii știind cum stăm !“ Este 
părerea unui inginer pasionat și 
autorizat, cu o vastă experiență. 
După terminarea studiilor. în 1955, 
a fost repartizat la ..23 August" și 
aici a rămas. Experiența și-a cîști- 
gat-o muncind în mai toate sec
toarele. ..Sintem bătrîni în me
serie. însă de-o vreme-ncoace. 
mereu și mereu trebuie să fim 
meseriași de-naltă calificare, u- 
cenici. Numeroase produse noi, 
continua perfecționare a altora 
sau adaptare. în funcție de ce
rințele beneficiarului — iată mo
tivele care îi obligă pe munci
tori și tehnicieni să fie și ucenici, 
să învețe, să se perfecționeze me
reu. Vasul sferic pentru propilenă 
de 1 000 mc. executat la parame
tri deosebiți; presele hidrau
lice. modernizate, cu 15 etaje, 
pentru industria lemnului ; echipa
mente mecanice pentru obiective 
siderurgice — acum, pentru Galați 
— care vor permite „turnarea con
tinuă" a oțelului ; compresorul 
pentru Combinatul chimic de la 
Slobozia...".

Vasile Copăceanu, de 24 de ani 
în întreprindere, nu-și. amintește 

să fi trecut un singur an fără 
noutăți — au fost multe, incit ni
meni nu le-a putut ține soco
teala. „Asta m-a făcut să rămin 
aici : niciodată nu m-am plictisit, 
și nici n-am avut impresia că aș 
fi un robot ; mai demult, trebuia 
să lucrezi, și-apoi, dacă-ți mai ră- 
mine timp, să și gindești ; acum, 
trebuie să începi cu ginditul". A 
fost muncitor-lăcătuș la fosta fa
brică de vagoane din cadrul între
prinderii. șef de echipă, elev la 
școala de maiștri, din 1971 — șef 
de atelier. Atelierul pe care îl 
conduce Vasile Copăceanu. ate
lierul de debitări, este un ate
lier centralizat, . care se ocupă 
cu pregătirea tuturor reperelor ne
cesare uzinei. Peste 10 000 repera 
pe lună. Sarcină : de urmărit fie
care reper in circuitul prin uzină. 
E limpede că nu ai timp să te 
plictisești.

Omul acesta îmi pare cunoscut, 
cred că l-am mai văzut... da, la 
ședințe cu oameni de artă și cul
tură, cu propagandiști, da, și la te
levizor... Discutăm despre modă, 
se pricepe, este bine informat, 
despre filme, se pricepe, istorie — 
aici pare mai reținut : „Nu îndrăz
nesc să mă desfășor în prezența 
unui specialist, cum este prietenul 
meu, Vasile Popescu"... Omul aces
ta se numește Marian Avram, nu 
l-am întrebat ce vîrstă are; însă 
știu exact că lucrează în între
prindere de 28 de ani ; nu și-a 
schimbat meseria, nici atelierul, in 
același loc poate fi intilnit de 28 
de ani, zi de zi, adresă sigură. Este 
trasator-mecanic. Inginerul Dan 
Vlădescu, șeful secției compresoare- 
prese, precizează : Există lucrări 
de trasare pe care numai Marian 
Avram le poate executa. De mult 
i-a mers vestea trasatorului că este 

descurcăreț. Pe urmă, s-a ajuns la 
părerea că este inventiv, are ta
lent pentru meseria asta. Inventiv, 
in limitele desenului tehnic, ale ce
rințelor de mare precizie : „îmi 
vine Ia trasat o piesă care nu se 
încadrează, nu corespunde, am 
dreptul s-o trec la rebuturi. Dar 
dacă nu te lasă inima ? Și nu te 
lasă, și-atunci iei legătura cu pro
iectantul. cu tehnicienii, cauți so
luții, trebuie să le găsești, ăsta ar 
fi talentul !“

Inginerul Dan Vlădescu are „nu
mai" 15 ani în întreprindere (a ter
minat facultatea, a venit aici). A 
trecut prin mai toate secțiile, la 
vagoane, ansamble-sudate, la pro
iectări, la informatică, doi ani pro
ducție. Discutăm despre filme, în- 
trucit colegul de schimb al lui Vlă
descu, Paul Blaier. este fratele re
gizorului Andrei Blaier (care mai 
are un frate inginer la „Electro
nica". și un altul tehnician la „Me
canică fină" — numai dînsul s-a 
făcut regizor...) — și-apoi : „Să 
văd schițele compresorului"... des
fășoară hirtii, cit să acoperi un pe
rete cu ele. Consumul de me
tal a fost redus la majoritatea 
reperelor cu 50 la sută. Randamen
tul comparabil cu al celor străine. 
Deci, se poate, trebuie să îndrăz
nim mai mult. In întreprindere e- 
xistă receptivitatea necesară față 
de, nou, propunerile de inovații, 
invenții găsesc teren fertil. (înre
gistrez două „amănunte", oferite 
de Marian Avram : a) Fiica sa, 
Mihaela, lucrează tot aici, desena
tor tehnic ; b) Inginerul Vlădescu 
este inițiatorul unor grafice, pro
grame de lucru diabolice 1 Dar a 
făcut dovada că ele pot fi respec
tate). „Cum altfei — se nedu
merește inginerul. ,,Unde-am ajun
ge ?“ Compresorul pentru Slobozia,

OAMENII UZINEI DESPRE EI ÎNȘIȘI, DESPRE UZINA LOR, DESPRE MUNCA LOR: „Dacă ne gindim la munca in viitorul an ? 
Ne tot gindim, de cind l-am început pe cel care se-ncheie, fiindcă anii se leagă, munca noastră se continuă și ne-am obișnuit să vedem peste 
ani. Să ne vedem pe noi, fiecare in parte, să vedem uzina în dezvoltare..."

In fotografie, cîțiva dintre eroii reportajului (de la stingă la dreapta): Vasile Popescu, Ionel Geantă, Paul Blaier, Andrei Georgescu, Marian 
Avram, Vasile Copăceanu, loan Răduț.

Foto: E. Dichiseanu

de 6 100 cai-putere, un gigant, vreo 
280 de tone. A fost lucrat cu „mi
gală", de oamenii de-aici, în 
timpul prevăzut. Despre graficele 
diabolice : Un beneficiar trimite la 
uzină una din piesele unui com
presor, în greutate de numai... 7 
tone (cilindru treapta 3). intrucit se 
ivise o fisură ; se încearcă reme
dierea. se constată că nu prezintă 
garanții, se va realiza deci o 
piesă nouă. Termen. 45 zile. Piesa 
este gata în 13 zile, în cele mai 
bune condiții.

Specialistul în istorie, numit și 
enciclopedie ambulantă. Vasile Po
pescu, este frezor, asta a fost și 
asta a rămas. „Cu meseriile e din 
ce în ce mai greu, trebuie să te 
ții de ele, altfel — te lasă și se 
duc la alții, mai pricepuți. Trebuie 

să știi matematică, geometrie în 
spațiu, trigonometrie, desen teh
nic"... Vasile Popescu se numără 
printre comuniștii care au între
prins o acțiune importantă^p spri
jinul tinerilor meseriași. Cei cu 
experiență se cam fereau să se 
amestece cu tinerii în echipe. Nu 
era prea avantajos nici din punct 
de vedere material. Lăsați la o 
parte, tinerii se descurcau greu și 
cîștigau puțin. Trebuia să se-ajun- 
gă la echilibrul dorit. Dar a fost 
nevoie de multe discuții pină cind 
s-au format noile echipe. Cîțiva 
dintre „bătrîni" au anunțat că își 
vor cere lichidarea. Atunci Vasile 
Popescu și Marian Avram au a- 
nunțat și dînșii : după-amiază ne 
găsiți în biroul x, primim cererile 
de lichidare,.-cine dorește. Au stțat 

cei doi pină seara tirziu și nu s-a 
prezentat nimeni. In timp, lucru
rile au intrat pe făgașul lor firesc, 
sînt mulțumiți și tinerii și „bătri- 
nii“.

La secția motoare, din cadrul fa
bricii de locomotive, vreo 70 la sută 
din muncitori sînt tineri. Infor
mația o dețin de la Ilie Răduca- 
nu. maistru, și secretarul comite
tului de partid de la secția motoare, 
„în anul acesta, mulți dintre ti
neri au cerut să fie primiți în rin- 
dul membrilor de partid. Să ve
dem cum vă prezentați : meserie, 
activitate obștească, învățătură, 
comportare... Nu, secția motoare 
n-a ajuns o secție model, dar va 
fi, curind, cu ajutorul unui colec
tiv unit, pasionat. Dacă ne gindim 

la munca în viitorul an ? Ne tot 
gindim. de cind l-am inceput pe 
ăsta care se-ncheie, fiindcă anii se 
leagă, munca noastră se continuă, 
si ne-am obișnuit să vedem păste 
ani. Să ne vedem pe noi, fiecare 
în parte, să vedem uzina în dez
voltare. Nu numai oamenii și pro
ducția prezintă noutăți de la un an 
la altul, ci și întreprinderea, in 
ansamblul ei, prin modernizare, 
realizarea unor obiective de inte
res social, numeroase acțiuni în 
folosul tuturor. Ne urăm de 1977 
să fim sănătoși și-n putere, și to
tul are să fie bine".

Să avem încredere, așa va ti, 
pentru toți.

Nicolae TIC

• CIT A DEPINS DE El... Cind li s-a spus că va trebui 
să facă totul ca reactorul Combinatului de fibre și fire sintetice Să- 
vinești să fie recondiționat în cel mai scurt timp posibil, oamenii din 
echipa lui Gheorghe Rommes — din cadrul întreprinderii de utilaj 
chimic Făgăraș — au răspuns : cit o să depindă de noi ! Știau că 
fiecare zi de nefuncționare a utilajului în cauză înseamnă producție 
nerealizată. Știau că toți vor munci cu dăruire și pasiune cît le‘va 
sta in puteri. De aceea, nu au rostit vorbe mari. Nu și-au luat anga
jamente patetice. Au rostit simplu : cit va depinde de noi...

De la Săvinești le-au venit in ajutor trei dintre cei mai buni sudori. 
Lupta cu timpul a început din primul minut al sosirii utilajului in 
întreprindere. „Problemele" au inceput și ele din prima clipă : podul 
rulant nu avea capacitatea necesară. Soluția : s-a făcut secțio
narea in două. Au urmat alte și alte soluții, subordonate aceluiași 
scop : cîștigarea de minute. După numai 6 zile — o adevărată perfor
manță in materie 1 — prețiosul utilaj a luat din nou calea Moldovei. 
Cu 12 zile mai devreme decit se spera.

— N-a fost tocmai ușor, au răspuns performerii acestei întimplări 
cuvintelor de laudă. Dar am făcut tot ce a depins de noi.

Da. Totul a depins de ei. Chiar și modestia răspunsului... (N. Mo- 
canu).

• NEPOȚII AU DE LA CINE LUA EXEMPLU. Dacft 1 
întrebi ce mai e nou pe la Cristuru Secuiesc — oraș harghitean dis
tins în acest an cu locul întîi pe țară pentru rezultatele deosebite 
în activitatea de bună gospodărire și înfrumusețare — te invită la 
o plimbare. Să-ți explice cu lux de amănunte cind și în ce împrejurări 
a fost ridicat cutare obiectiv, cită cheltuială și osteneală sint încor
porate în el...

Omul din Cristuru Secuiesc care îți vorbește astfel despre tinerețea 
orașului natal se numește Fodor Ianoș. Este pensionar, zidar și de 
ani de zile nu a lipsit de la nici o acțiune gospodărească. întrebat 
cum de reușește să fie mereu prezent in această muncă pentru înflo
rirea așezării, deși vîrsta il îndreptățește la odihnă binemeritată. Ianoș- 
baci ripostează prompt : „De odihnă îmi arde mie ? ! Tocmai acum, 
cind in oraș sint atîtea de făcut? Și apoi, ce exemplu ar lua de la 
mine cei 5 copii și 18 nepoți !?“ (I.D. Kiss).

• CU 180 DE GRADE. în septembrie 1975, întreprinderea 
de piese auto Satu-Mare era „înglodată" într-o restanță de producție 
de circa 40 de milioane lei, cu șanse de a crește în continuare. Coinci
dența a făcut ca, tot in luna septembrie, dar a anului 1976. colectivul 
întreprinderii să ceară forului tutelar (Centrala industrială de autoca
mioane Brașov) suplimentarea sarcinilor de plan pe trimestrul IV a.c. 
Intrucit sarcinile unității au fost realizate cu un devans substanțial.

Cum a fost posibilă această „schimbare la față", această schimbare 
a situației cu 180 de grade ?

— Oamenii sint aceiași. Dar gîndesc altfel, ne-a răspuns ing. Ion 
Indre. directorul numit în septembrie anul trecut. Și această gîndire 
nouă se vede cel mai bine in faptele colectivului.

Ce a omis să ne spună tov. director este faptul că el însuși, Îm
preună cu alți comuniști de nădejde, a făcut multe nopți albe con- 
trolind pulsul producției, stirpulind atitudinea înaintată a oamenilor, 
combătînd mentalitățile retrograde. (Octav Grumeza).

• PANOPLIA CU TROFEE. Cind a fost dată prima șarjă 
de „porțelan de Alba" ? în urmă cu cinci ani. Atunci cineva a făcut 
remarca : „de acum încolo, o bună parte din producția de porțelan 
a țării va fi fabricată la Alba Iulia". Au trecut cinci ani. Nu vom 
apela la cifre. Ne vom opri în schimb, o clipă, asupra cărții de onoare 
a întreprinderii, unde sint consemnate citeva evenimente cu ade
vărat de onoare pentru acest colectiv, precum: obținerea „Ordinului 
Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II pe țară în întrecerea socialistă 
pe anul trecut; diploma de colectiv fruntaș și steagul de unitate 
fruntașă. în cinci ani deci, in panoplia cu merite a întreprinderii 
s-au și adunat cîteva trofee ale hărniciei. La care se mai adaugă 
unul, consemnat de curind în „Scinteia" : colectivul de la „Porțelanul" 
Alba Iulia a îndeplinit sarcinile anuale de producție cu 36 de zile 
mai devreme. (Șt. Dinică).

...I.I.C.R.P.S. Nu căutați aceste ini
țiale in cartea de telefon. Și nici im 
vreun alt nomenclator de denumiri. 
Fiindcă I.I.C.R.P.S. — adică între
prinderea industrială de construcții, 
reparații și prestări de servicii Dom
nești. din cadrul Consiliului interco- 
operatist Ciorogîrla, județul Ilfov — 
nu mai există. A existat numai cîte
va luni, din vară pînă in iarnă, iar de 
prestat a prestat, ce-i drept, fel de 
fel de „servicii", dar nu cele pentru 
care fusese creată.

Intențiile vor fi fost, desigur, ge
neroase : trei cooperative agricole de 
producție ilfovene să se asocieze și 
«ă dea ființă unei mici întreprinderi 
care să repare colo ceva, să con
struiască dincolo altceva... Servicii bi
nevenite. de mult așteptate de săteni. 
Din nefericire insă, ca și alte surate 
ale ei de tristă faimă, secții anexă 
cu profil industrial, sus-amintita între
prindere s-a simțit irezistibil atrasă 
de Capitală, metamorfozîndu-și in 
chip adecvat profilul : cauciucărie, 
turnătorie în bronz și aluminiu, gal
vanizare. nasturi și mase plastice... 
Ambițioși săteni ! Porniseră la între
cere cu meseriașii din București și-i 
concurau zdravăn, chiar pe teren pro
priu. Te pui cu I.I.C.R.P.S. ?

Nu vom zugrăvi aici încurcăturile 
create nefericiților săi beneficiari de 
către secțiile întreprinderii din Dom
nești, secții organizate exclusiv în 
București și nici despre lucrările ne
făcute, ori sumele încasate ca și cum 
totul ar fi fost în regulă... Nu le vom 
descrie fiindcă n-am face altceva de
cit să vorbim despre pagube. ..A fost 
un experiment nereușit", și-au dat 
unii cu părerea. „Numai ghinioane 

cu întreprinderea asta. N-a produs 
decit necazuri", au oftat alții... Cau
zele pentru care „experimentul" n-a 
mers sînt mai multe : și-au adus ne
fasta contribuție atît lipsa de ordine, 
de disciplină, cit mai ales faptul că 
proaspăta întreprindere nu răspun
dea la fața locului unor cerințe rea
le ale cooperativelor agricole „fonda
toare" și ale membrilor lor, ci era 
mai degrabă o articulație manevrată

„Gospodarul" era eminamente profitor...
de la distantă într-un domeniu cu 
totul străin de preocupările agricole. 
Dintre toate aceste cauze există însă 
una care atrage atenția în mod deo
sebit. Și, într-o anumită măsură, le 
explică și pe celelalte. Să decupăm, 
deci, un prim episod din istoria „ro
manțată" a acestei întreprinderi cu 
existentă meteorică și să facem cu
noștință cu unul dintre Cei puși să 
se ocupe și să răspundă de bunul 
ei mers.

... Noapte de toamnă tirzie. Noap
te rece. In fața restaurantului „Ovi- 
diu", din București, un getax așteap
tă. Motorul, pornit din cind in cind 
pentru a menține căldura zgircită a 
caloriferului, sforăie încetișor. Apa
ratul de taxare indică ..ocupat". Șo
ferul așteaptă. Din cînd în cind. pa
sagerul cu tabieturi din local iși a- 
mintește de taxi și pune să i se tri»

Apa poluată - vinovatul basma curată
— La puțin timjb după numirea 

noii conduceri a întreprinderii de 
stat pentru creșterea și îngrâșarea 
porcilor Ulmeni. județul Ilfov — ne 
spune tovarășul inginer Adrian Cor- 
da. de la Oficiul județean de gos
podărire a apelor — am consemnat 
în registrul unic de control toate de
ficiențele de exploatare constatate la 
stația de epurare a acestei între
prinderi, socotită și astăzi una dintre 
cele mai mari surse de poluare din 
județ.

— Cînd ați făcut această consta
tare ?

— în iulie 1974.
— Și ați aplicat atunci sancțiuni, 

potrivit legii ?
— Nu. S-a apreciat că e bine să 

se lase timp, noului director să pună 
lucrurile la punct. Am avut încre
dere că așa se va intimpla și am 
revenit în control, plini de speranțe, 
după un interval realist. (In zilele 
de cinci, doisprezece și douăzeci sep
tembrie). Repetarea controlului ne-a 
oferit motive să fim dezamăgiți, dar 
am perseverat în răbdare și. după 
încă o lună, am efectuat alt control, 
(intre 18 și 22 octombrie). Abia în 
30 octombrie 1974. văzînd totalul dez
interes față de stația de epurare, 
am aplicat directorului, dr. Constan
tin Aureliu, o sancțiune, amendă 
contravențională. Dar pe cît de' greu 
ne-am decis noi să recurgem la 
sancțiune pe atit de „operativ" a 
fost scutit directorul Aureliu de 
plata amenzii.

Făcuse intîmpinare la Judecătoria 
Oltenița. în treacăt fie zis. acea în- 
timpinare trebuia, conform legii, să 
fie depusă la noi, și noi s-o înain
tăm instanței, dar... în sfîrșit. am 
sperat că, cel puțin pentru viitor, 
conducerea întreprinderii din Ul
meni va trage concluziile necesare.

Iată însă că și la următoarele 
citeva controale am găsit aceleași 
nereguli, același dezinteres. In luna 
august 1976 — după alte controale 
intermediare, în urma cărora ne-am 
arătat poate prea clemenți — am 
constatat din nou că nu s-a luat nici 
o măsură. Acest ultim control a pri
lejuit și apariția la 10 august în 
„Scinteia" a articolului „Stație de 
epurare a... răspunderii".

— Au trecut de atunci aproape 
patru luni. Ați aplicat sancțiunile 
prevăzute de lege ?

— Da, Te-am aplicat, în sfîrșit. A 
fost sancționat angajatul Tănase 
Moga. de la stația de epurare, pen
tru diferite neglijențe (a plătit in 
termen cei 150 lei, cît reprezintă 

mită șoferului cite o cafea și țigări. 
Iar mașina așteaptă. O oră. două, 
patru... Abia pe la 3 noaptea apare 
și pasagerul. Și mașina pornește. O 
cursă la șosea, un ocol prin Balta 
Albă... Prețul cursei, inclusiv stațio
narea, cîteva sute de lei. Calm și 
degajat, omul scoate un bonier gros, 
rupe o foaie și o înmînează șoferu
lui. Distracția s-a terminat. Pentru 
acea noapte, desigur. Că nopți mai 

sînt berechet, doar n-au intrat în 
sac...

Cine era petrecărețul ? Nimeni al
tul dgcît Gheorghe Ghenov. conta
bilul șef al ... I.I.C.R.P.S. După ce 
am relatat episodul de mai sus se. va 
înțelege, de bună seamă, că după atî- 
ta trudă nu i se putea cere lui 
Gh. Ghenov să fie un ins matinal la 
serviciu. Ca atare, se ducea pe acolo 
(in cele două cămăruțe afectate la 
Domnești „sediului" întreprinderii) 
cind putea și cînd avea timp. Cînd 
nu era prea ocupat cu „afacerile" și 
„finanțele" întreprinderii, cind nu 
avea de luat masa cu vreo duduie pe 
care tocmai urma să o angajeze „la 
el" la birou, ori cînd nu se afla 
într-una din escapadele întreprinse cu 
„colaboratorii" prin împrejurimile 
Capitalei...

Cum, vă veți întreba, un asemenea 

jumătate din minimul prevăzut) și a 
fost sancționat și directorul Constan
tin Aureliu (cu 2 000 lei, din . care, 
potrivit legii, putea să plătească 
efectiv numai 500 de lei, cît repre
zenta jumătate din minimum). Nu 
era o sumă exagerată, ținînd seama 
și de faptul că „scăpase" de amenda 
anterioară fără nici un prejudioiu 
personal, dar și fără nici o conse
cință pe planul îndreptării lucruri
lor ; putea ca cel puțin față de a-

Membrii Partidului Comunist Român, 
ai Uniunii Tineretului Comunist, toți cetățe
nii trebuie să manifeste o grijă permanentă 
pentru buna gospodărire a pămîntului, ape
lor, pădurilor, a tuturor avuțiilor și frumu
seților naturale ale patriei, să participe ac
tiv la acțiuni de protejare a acestora, să 
lupte hotărit împotriva degradării mediului 
ambiant.

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

* )

ceastă nouă sancțiune să se simtă 
îndemnat la un proces de conștiință 
și la luarea măsurilor de rigoare. 
Consecvent în atitudinea sa de des
considerare a constatărilor si îndru
mărilor organelor de control, a pre
ferat altă soluție. A făcut din nou 
intîmpinare la Judecătoria Oltenița.

— Se pare că esențială pentru 
dînsul era nu situația de care răs
pundea, ci amenda pe care o plătea.

— Așa se pare. Prin luna octom
brie am primit la oficiu o adeve
rință din care reiese că aceeași in
stanță de judecată (dosar nr. 
2 472/1976. sentința, civilă nr. 2 035) 
l-a scutit pe director și de plata noii 
amenzi. Nedumeriți, ne-am decis 
să vedem hotărîrea judecătorească, 
pentru a ne da seama dacă nu 
cumva am greșit noi, ca să știm cum 
să procedăm corect pe viitor.

L-am însoțit pe inspectorul Corda 
la Judecătoria Oltenița. Acolo ne-a 
fost dat să auzim părferea că respec
tivul Oficiu județean de gospodărire

■ ■ ■ b n a
„stil" de muncă n-a bătut nimănui 
la ochi ? Ba da. A bătut încă de a- 
tunci, din august 1973, la numai o 
lună de la înființarea I.I.C.R.P.S. Și 
S-a efectuat un control care a con
statat că neregulile se țineau lanț, 
că evidenta contabilă și financiară 
era sublimă, lipsind cu desăvîrșire. 
Iată și finalul din nota de constatare: 
„deoarece atit directorul și contabilul 
șef și-au pierdut autoritatea față de 

salariați, cît și față de organele de 
partid și de stat din comună și pen
tru că aceștia nu pot munci împre
ună. biroul executiv al U.J.C.A.P. 
(Ilfov — n.n) urmează să stabilească 
măsurile ce se impun"... Și măsurile 
s-au stabilit: citeva zile mai tîrziu, 
in 31 august, s-a dispus destituirea 
directorului și a contabilului șef.

Ajungînd aici, lucrurile căpătaseră, 
în sfîrșit, premisele cuvenite pentru 
a se remedia. Fuseseră numiți alt 
director și alt contabil șef, care în
cepuseră să pună oarecare ordine.

Ce s-a intîmplat mai departe ? 
După altă lună de zile, Gheorghe 
Ghenov și-a luat un angajament 
scris și ferm că n-o să mai facă nici
odată ce-a făcut și a fost reînca
drat contabil șef.

Ce a urmat ? Idem. Adică plimbări 
cu taxiul pe săturate însumind peste 

a apelor ar fi trebuit să țină șeama 
de sarcinile grele pe care le are un 
director, că un director ca Aureliu 
Constantin are pe capul său nu nu
mai o stație, ci un avut obștesc de 
zeci de milioane de lei. Că trebuia 
deci intervenit prin forurile locale, 
criticat și nu amendat. In sfîrșit că 
e... nevinovat.

Despre străduința organelor de 
control de a înțelege complexitatea 
problemei și răspunderilor, de a nu 
acționa mecanic, ca simple mașini de 

aplicat amenzi, am relatat mai sus. 
Oare repetatele observații și reco
mandări obligatorii scrise, făcute în 
decursul anilor, nu erau tot atitea 
critici ? Dar să vedem motivele prin 
care dr. Aureliu Constantin a con
vins completul de judecată că e 
nevinovat, in pofida constatărilor 
celor ce cunoșteau situația din teren, 
și nu din memoriu. în pofida ade
vărului amar că întreprinderea din 
Ulmeni poluează, poluează, po
luează.

Constatăm cu mirare că aspectele 
esențiale ale situației de fapt sînt 
asemănătoare în actul de constatare 
și în sentința instanței, numai con
cluziile diferă. Astfel, punctul de 
vedere al organului de inspecție este 
că stația de epurare e nesupra
vegheată permanent, iar contestato- 
rul — și instanța — rețin că era... 
ora prinzului. (Adică... tocmai la ora 
prinzului putem polua mediul ?!). 
Sau : inspectorul consemnează că 
decantorul nr. 2 nu funcționează.

b b b a b a b
36 000 lei. Idem — adică state de 
plată introduse în bancă fără ca lu
crările să fi fost efectuate, sume plă
tite subalternilor-amici fără ca a- 
ceștia să fi mișcat un pai (dacă fa
cem. firește, abstracție da^,,servicii" 
ca urmăritul prin gară a unei infi
dele, prietenă a șefului contabil etc.). 
Idem — adică o pagubă în dauna co
operatorilor „fondatori" de circa 
50 000 lei. Iar ca o ultimă și elocventă 
dovadă a calităților de gospodar ale 
lui Gh. Ghenov — dacă mai era ne
voie de o asemenea dovadă — pre
cizăm faptul că, ducînd viața pe care 
o ducea, acasă i se punea sechestru 
pentru neplata chiriei, într-atit iși 
neglijase familia.

Acum I.I.C.R.P.S. nu mai există. 
S-a desființat, după ce existase mai 
mult cu inițialele, la începutul anu
lui 1974. Există în schimb paguba și 
un fost contabil șef condamnat la 5 
ani și 6 luni închisoare. Iată unde 
duc lipsa de răspundere, toleranța 
față de asemenea manifestări care 
prejudiciază avutul obștii, care știr
besc roadele muncii altora și dău
nează înseși principiilor noastre 
de muncă și viață. După cum 
se vede, cel care a dat iama 
prin avutul obștii a dat soco
teală în fața legii. Cineva tre
buie să răspundă însă și pentru 
rest. Pentru ușurința cu care s-au 
dat banii obștii pe mina unui ase
menea ins ; pentru toleranța Inadmi
sibilă care s-a substituit atitudinii 
ferme și exigenței față de orice aba
teri de la ordine și disciplină. Fiind
că așa este drept, așa este echi
tabil.

Dinu POPESCU

contestatorul — și din păcate și in
stanța — rețin nu că nu funcționează 
ci... era stricat ! Organul de control 
constată că registrul de evidență, 
promptă, operație cu operație, al ac
tivității stației nu e de găsit, în 
„apărare" se aduce scuza că regis
trul există, dar e încuiat în fișetul 
unei persoane absente.

Nu vom intra însă într-o polemică 
măruntă. Mergem mai departe și 
admitem că motivele faimei pe care 
crescătoria din Ulmeni o are, apropo 
de poluarea mediului, pot fi nu nu
mai subiective, ci și obiective. Ceea 
ce frapează și trebuie reținut . e 
aceăstă realitate contradictorie : la 
fața locului se constată, de nenumă
rate ori, timp de mai mult de doi 
ani,, neglijențe serioase, iar cind 
ajung la instanță aceleași aspecte, 
de asemenea în totalitatea lor, apar 
ca inocente. De ce ?

Printre altele, deoarece, ca un fă
cut, în cazul ambelor anulări de 
amendă, instanța judecătorească nu 
a putut să beneficieze de un prin
cipiu elementar, esențial pentru cu
noașterea adevărului, respectiv au
dierea punctelor de vedere ale am
belor părți. Persoana sancționată a 
ocolit — deliberat sau nu — tocmai 
acea prevedere legală. Conform 
art. 36, 37, din Legea 32/1968. plinge- 
rile împotriva celor susținute de 
constatarea contravențiilor se de
pun la organul care a' aplicat sanc
țiunea și acesta se îngrijește să fie 
înaintate. în termen ferm, judecăto
riei. De ce ? Pentru ca, atunci cînd 
organul administrativ are ceva de 
exprimat pe marginea argumentelor 
plîngerii, să fie în măsură să ofere 
relații instanței.

„Omisiunea" contestatorului putea 
fi acoperită prin inițiativa comple
tului de a cere părerea detaliată a 
celor ce au aplicat amenda. Dar 
această inițiativă nu s-a manifestat. 
Desigur, nu sintem în măsură să fa
cem aprecieri asupra căilor alese de 
instanță pentru a se lămuri. Deci nu 
mecanismul de cunoaștere a adevă
rului în acest caz îl punem în dis
cuție. ci părerea de principiu a ju
decătoarei care a soluționat cazul, 
tovarășa Despina Mihai.

— Noi nu am cerut niciodată pă
rerea organului din care face parte 
agentul constatator. Procesul-verbal 
de constatare este pentru noi sufi
cient. El reprezintă părerea institu
ției. Nu mai este nevoie de nimic.

Ni_ se pare ciudat. Asta înseamnă 
că, în mod automat, se acordă con
travenientului ultimul cuvînt, fără 
posibilitate de replică din partea or
ganului constatator dacă, din abili
tate sau simplă neglijență, plîngerea 
împotriva constatărilor sale l-a oco
lit.

— Așa procedăm noi — a conti
nuat judecătoarea. Dacă Oficiul de 
gospodărire a apelor este nemulțu
mit. are căderea să sesizeze Procu
ratura Generală pentru introducerea 
unui recurs extraordinar.

— Ceea ce o să și facem — ne-a 
spus inginerul Corda.

Este bine că asupra unei sentințe 
se mai poate reveni. Fie și pentru 
șansa de a se analiza „cazul Ul
meni" în retrospectivă, de a se ve
dea că disputa nu este între un in
spector și un director, ci între o ne
cesitate și o realitate, între afirma
ții parțiale făcute într-un memoriu 
și constatări repetate, de-a lungul 
anilor, ale acelorași și acelorași defi
ciențe. Este bine pentru șansa de a 
se vedea că principala problemă nu 
este o amendă, ci cum prevenim de
teriorările mediului, cum mobilizăm 
toți factorii interesați — muncitorii 
de la stația de epurare, conducerea 
unității, forul ei tutelar, departamen
tul de resort, organele de control și 
chiar instanțele de judecată — să 
devină participant activi, combativi 
la lupta pentru prezervarea valorilor 
mediului. La această atitudine ne 
obligă legea, conștiința cetățenească, 
spiritul de gospodari ai întregii țări 
și nu numai ai perimetrului unei în
treprinderi — normele eticii noastre 
care ne impun o conduită responsa
bilă față de asigurarea cadrului na
tural de viață pentru prezent și 
viitor.

I Al. PLAIEȘU

Garoafa 
din 

carnet
— Ce-i cu dumneata ? Unde 

ți-e salopeta, halatul ?
Recent, la intrarea în schimb, 

maistrul Florea Ioniță. de la 
atelierul de strungărie al între
prinderii de mașini electrice 
București, a venit, ,ca de obicei, 
cu un sfert de eeas înainte de 
începerea lucrului. Numai că, 
de data aceasta, nu și-a schim
bat hainele de stradă cu cele de 
lucru. El. care de patruzeci de 
ani face dimineață de diminea
ță acest lucru cu o regularitate 
de ceasornic. In dreptul nume
lui Florea Ioniță, condica de pre
zentă nu a înregistrat niciodată 
cuvîntul „intirziat". Așa că mi
rarea maistrului Toma Scărlă- 
tescu — cel care întreba „unde 
ți-e salopeta"? — era întemeia
tă. Numai că Florea Ioniță. în 
loc de răspuns, i-a întins o coa
lă de hirtie. O cerere.

— Ce-i cu asta ? s-a mirat 
șeful atelierului.

— O cerere de învoire pe 
ziua de azi...

Pentru moment, pe fruntea 
lui Toma Scărlătescu a trecut 
unda unui zimbet ; nu atit pen
tru cererea de învoire, cît pen
tru altceva, numai de el știut.

— Nu te supăra, nea Ioniță, 
dar astăzi nu se poate ; am de 
lucru pină peste cap și m-am 
gîndit să-mi ții locul. Miine, 
cu plăcere ! Trebuia să-mi fi 
spus de ieri...

Pentru o clipă, Florea Ioniță 
a rămas descumpănit : pentru 
prima oară de cind lucrează 
aici solicita o învoire. Și uite 
că nu se poate. Nu se poate, 
nu se poate!

S-a dus la vestiar, ți-a 
schimbat costumul cu haine
le de lucru și, potrivit o- 
biceiului. cu două minute îna
inte de începerea programului 
a fost in mijlocul oamenilor. 
Nici mai vesel și nici mai trist 
decit altă dată. De învoirea cu 
pricina nu avea nevoie decit 
așa,. sentimental: : hotărîse ca 
astăzi, cînd împlinea 40 de ani 
de cind lucrează aici, să stră
bată drumul dintre casă și uzină 
pe jos. Incercind să-și amin
tească pe parcurs tot ceea ce 
au însemnat aceste patru decenii 
pentru el și pentru familia lui. 
Să vadă dacă mai reușește să-și 
amintească. sub noul și min- 
drul aspect al orașului, vechile 
lui imagini...

Iată însă că. la sfirșitul pro- i 
gramului, dind să treacă prin 
hala de lucru, a văzut, adunați 
ca pentru miting, toți oamenii 
strungăriei. Iar atunci cind a 
apărut in prag, aceștia s-au 
pornit să-i cinte în cor : „Mulți 
ani trăiască !“ Un modest elo
giu adus muncii lui neobosite 
de patru decenii. Un semn al 
prețuirii de care se bucură in 
societatea noastră înaltele vir
tuți muncitorești.

— Bine, nea Ioniță, ce-ți veni 
cu învoirea aia de azi diminea
ță ?, l-a întrebat, la sfirșit. șe
ful de atelier. Tocmai azi ? !

— Ce era să fi răspuns ? —
ne-a mărturisit Florea Ioniță. 
arătîndu-ne, presată in carnetul 
de însemnări, una dintre cele 
40 de garoafe primite in dar. 
atunci..

Titus ANDREI
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în climatul fertil al festivalului
national „Cintarea României"
Consiliul județean al educației politice

și culturii socialiste
dinamizator al tuturor acțiunilor

Ne aflăm in plină etapă de masă a 
Festivalului „Cintarea României".

Pentru buna reușită a acestei prime 
faze a marii competiții, in care, 
practic, fie pe scenă, fie în sală, este 
angrenată întreaga populație, comi
tetul județean de partid a îndrumat 
și sprijinit îndeaproape consiliul ju
dețean al educației politice și cultu
rii socialiste să stabilească — pe 
baza regulamentului-cadru. in spiri
tul indicațiilor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia recentei 
vizite de lucru la Satu Mare — de
taliile organizatorice și de desfășu
rare a manifestărilor.

în scopul imprimării unui nou și 
puternic avint al creației populare, a 
fost elaborat un program cuprinzător 
privind dezvolțarea mișcării artistice 
de masă și a creației populare la 
nivelul tuturor localităților, al locu
rilor de muncă din toate sectoarele 
de activitate. Am pornit de la con
cluziile unui studiu atent al poten
țialului artistic existent, al cerințelor 
formulate de diverse colectivități. 
Totodată, consiliile locale de educație 
politică și cultură socialistă au fost 
îndrumate să-și întocmească progra
me de stimulare a mișcării artistice 
de masă, ca o expresie a manifestării 
plenare a talentului și hărniciei omu
lui muncii, antrenînd într-un unic 
curent toate forțele umane și mate
rialul de practică artistică existent 
la nivelul fiecărei localități, al co
lectivelor noastre de muncă. Conco- 
rpitent. centrul județean de îndrumare 
a creației populare a intreprins. în 
lunile septembrie și octombrie, o am
plă anchetă de evaluare critică a în
tregului potențial 
dispunea județul 
urmare. în cadrul 
mai largi au fost 
precise privind reactivizareâ și în
ființarea de noi formații artistice, 
sarcină ce se îndeplinește cu succes.

Am fost, astfel, în măsură să acor
dăm etapei de masă a festivalului 
un cadru organizatoric adecvat.

în acesț context, de însemnătate

artistic de care 
la acea dată. Ca 
udei consfătuiri 
stabilite obiective

primordială sint 
țiilor. conținutul 
și cenaclurilor, fie ele profesioniste 
sau amatoare. Așa incit, paralel cu 
activitatea de întocmire, pe plan ju
dețean. a unor culegeri orientative 
de cintece patriotice și revoluționare, 
de teatru scurt, de librete pentru 
dans tematic etc., au fost concepute 
5 scrisori metodice către instructorii 
formațiilor, privind politica de reper
toriu. Căutind să combatem goana 
unora după textieri și realizatori de 
aiurea, am atras atenția instructorilor 
de formații că. alături de ei. funcțio
nează adesea cenacluri literare, plas
tice, muzicale, cinecluburi etc., a că
ror colaborare, colegială, ar fi opor
tună și la obiect.

Concomitent cu urmărirea eficien
tei educative a întregii mișcări de 
amatori, au fost întreprinse măsuri 
pentru îmbogățirea genurilor, forme
lor și mijloacelor de exprimare ar
tistică. punîndu-se un mai mare ac
cent pe promovarea manifestărilor 
cultural-educative cu conținut mili
tant. revoluționar. dezvoltîndu-se. 
pe lingă lucrările și genurile de fac
tură tradițională, genurile de artă cu 
sporite valențe agitatorice cum sint 
teatrul politic și de anchetă socială, 
spectacolele tematice complexe, con
certele de cintece revoluționare și 
patriotice, montajele muzical-literare 
și recitalurile de poezie patriotică, 
brigăzile artistice, dansurile cu te
mă, gen cu tradiție in județul nos
tru și la al căror festival pe țară 

. ne-am situat pe locuri fruntașe. De 
asemenea, prind viață în județ noi 
modalități de afirmare a talentului 
maselor : teatrul folcloric, realizarea 
sub formă de spectacol a unor 
și obiceiuri laice (cărora li se 
niază în mod artistic substanța 
educativă, valoarea perenă).

In atenția consiliului județean al 
educației politice și culturii socialis
te stă ideea colaborării tuturor fac
torilor cu răspunderi 
educației în 
acțiuni 
înaltă.

repertoriile forma- 
activității cercurilor

datini 
subli- 
etico-

în domeniul 
vederea realizării unor 

comune. de amploare și 
ținută, lichidarea izolațio-

nismului 
festivalul 
pentru 
căutat. în 
lului artistic, al sporirii 
artistice, să întărim colaborarea între 
instituțiile de spectacole și mișcarea 
artistică de amatori, realizind pe plan 
județean un program comun de ac
țiuni pentru această colaborare. Se 
știe, de altfel, că participarea for
mațiilor profesioniste la festival va 
fi apreciată și în funcție de sprijinul 
acordat artiștilor amatori, de eficien
ta acestui sprijin. într-adevăr. colec
tive de specialiști ai filarmonicii, 
Teatrului de Nord, filialei U.A.P. 
dau un tot mai prețios ajutor ama
torilor în alegerea repertoriului, in 
selecționarea din rindul maselor a 
componentilor formațiilor artistice. în 
îndrumarea practică, metodică, pri
vind interpretarea, la conceperea 
unor cadre scenografice etc. Paralel 
cu prezentarea unor spectacole în 
rindurile colectivelor de muncă, cu 
deschiderea unor expoziții de artă 
plastică la cluburi, case de cultură 
etc., aceste instituții și organizații iși 
sporesc utilitatea în îndrumarea miș
cării de amatori prin deplasări și 
detașări periodice în cadrul unor for
mații, prin schimburi de experiență, 
devenind adevărate centre metodice 
pentru mișcarea artistică de amatori.

în ce privește desfășurarea. în a- 
ceastă perioadă, a unei ample acti
vități de spectacole, in fața publicu
lui larg, in fiecare comună au loc, 
cel puțin lunar, spectacole cu toate 
genurile de formații existente pe plan 
local. Ne-am propus ca, in faza de 
masă, fiecare formație să prezinte 
cel puțin o premieră.

Nădăjduim într-o comportare me
ritorie a reprezentanților noștri, in 
obținerea unor locuri fruntașe, 
măsura pregătirii și 
lor reprezentative 
Satu Mare prezente

Ioan CA1ȚA 
secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R.

și paralelismelor. Deși 
este organizat separat 

instituțiile artistice, am 
interesul ridicării nive- 

exigenței

pe 
amplorii forțe- 
ale județului 

în concurs.

Proiecte cinematografice

Tipărindu-și prima pla
chetă, „Blănurile oceane
lor", abia in 1945. deși a 
început să publice din 1928 
și a continuat fără între
rupere, “ 
trece 
belie, 
tatea 
punte 
timul 
mânesc 
contemporană.

Apariția culegerii „Poe
zie neîntreruptă", însumare 
cuprinzătoare din lirica au
torului (in colecția „Biblio
teca pentru toți" a editurii 
Minerva) prilejuiește, ast
fel, o confruntare a publi
cului larg cititor cu opera 
unui poet de anvangardă.

Traducător excelent din 
Paul Eluard, a împrumutat 
de la el titlul culegerii : 
„Poesie ininterrompue" 
(Poezie neîntreruptă), așa 
cum se intitula un volum 
al acestuia, publicat în 
1946.

Gestul exprimă o dublă 
fidelitate. Una e față de 
poezie, Eluard însuși inti- 
tulîndu-și astfel versurile 
nu voia să spună altceva : 
peste toate încercările la 
care fusese supusă lumea, 
printre abatoarele de oa
meni. crematorii, mizeria și 
singele, lupta și iubirea, 
poezia n-a încetat o clipă 
să se nască și să proclame 
splendoarea libertății și 
demnității umane. Cealaltă 
e fidelitatea față de spiri
tul revoluționar. De fapt, 
amindouă devotamentele se 
întregesc reciproc și conti
nuu. printr-o mișcare dia
lectică, proprie autenticei 
avangarde. Așa și reușește, 
ceea ce a rămas efectiv fer
ment viu din ideile și prac
tica suprarealismului să a- 
tingă sensibilitatea 
milor, modificind-o 
pe nesimțite.

în culegerea lui 
Teodorescu ne izbește ime
diat continuitatea atitudinii 
insurecte, concepute res
ponsabil, ca pe un atașa
ment interior, intim, fără 
ruptură, la lupta revoluțio
nară a maselor muncitoa
re. Sub formă de adevăr 
teribil, trăit atit mental cit 
și visceral, izbutește să-l 
facă sensibil mai ales în 
poemul „Oboseala", unde 
nici somnul măcar nu poa
te aduce vreo pauză ne- 

^curmatei bătălii intre cla-

.Virgil Teodorescu, 
drept un poet post- 
De fapt însă, activi- 

lui leagă printr-o 
îndrăzneț arcuită ul- 
val suprarealist ro- 

cu lirica noastră

V/C 
se. căci „aceasta — zice 
autorul — ar fi totuna cu 
aruncarea mea afară din 
luptă / ar fi totuna tV pier
derea unui om al clasei 
mele / și ar fi egală cu 
moartea mea de tinăr poet 
proletar". Dar același fir 
roșu (și aici vorba nu e o 
simplă locuțiune) străbate 
nenumărate alte versuri, 
scrise la diferite virste li
rice. Să amintim pentru 
exemplificare doar titlul 
cîtorva, de o vigoare deo
sebită : „Din guano se poa
te scoate aur", „Tramvaiul

Consecventa atitudinii 
sale Virgil Teodorescu o în
țelege, spre meritul lui, 
nu ca pe o simplă procla
mare a atașamentului său 
la idealurile revoluției. A- 
colo unde o face citeodată. 
formulele decorative nu-1 
prind și chiar, căutînd să 
evite clișeele, alunecă în- 
tr-un limbaj ușor prețios 
și cam uscat pină la. urmă.

De cele mai multe ori, 
poezia însăși trebuie să fie, 
in concepția lui Virgil Teo
dorescu, o educatoare a li
bertății spiritului. Altfel

c
Virgil TEODORESCU

neîntreruptă"

mulți- 
adinc,

Virgil

care mă duce seara", „Cu
loarea", „Constructorii rui
nei", „Poemul întilnirilor", 
„Așa și pe dincolo" și în
deosebi „Aruncătorul de 
bumerang", splendidă fi
gură emblematică a spori
rii conștiinței poetului prin 
praxis-ul revoluționar : 
„...Acest om seamănă cu o 
pasăre de pradă / Și arma 
lui somnoroasă, arma lui ca 
o brățară veche / Iși reca
pătă sclipirea violentă ca a 
părului unei lupoaice / O- 
dată cu întunericul / A- 
proape de miezul nopții 
cind rechina cea mai bă- 
trină încetează orice acti
vitate / Aruncătorul de bu
merang iși încordează 
pulpele teribile / Și dintr-o 
dată arrna trece prin ceața 
marină / Ca un zgomot u- 
șor de fanfară muribundă / 
El așteaptă cu brațul în
tins și după un timp / Ea 
se întoarce din tenebroasa 
călătorie ! Cu fire de singe 
sălbatică si proaspătă / A- 
runcitorul de bumerang iși 
încordează pulpele teribi
le / Pentru o nouă lovitură 
mai violentă / Poate pentru 
ultima lovitură / înainte 
de apariția aurorei".

zis, cuvîntul scris e chemat 
să ducă un -război necurmat 
rutinei, să provoace, să 
trezească din somnolența 
tiparelor croite odată pen
tru totdeauna ca niște pa
turi moi, adormitoare, să 
deschidă căi curajoase spre 
necunoscut, să instaureze 
imaginația Ia putere. De 
aici, familiarizarea citito
rului cu o mișcare asocia
tivă. poetică foarte îndrăz
neață, non-conformistă și 
plină de surprize. Nu gra
tuitatea însă, cum mai 
cred greșit unii, îi dăruia 
frăgezime, o elasticitate a- 
crobatică, ci facultatea de 
a răscoli fondul dorințelor 
omenești obscure, strivite 
din cauza existenței abru
tizante și mărginite mic 
burgheze. împingerea ima
ginației creatoare realmen
te către marginile gîndirii 
riguroase dialectice, către 
asaltul necunoscutului. În
cărcarea limbajului liric cu 
veritabili curenți electro- 
cutanți.

Originalitatea liricii lui 
Virgil Teodorescu stă în
tr-o falsă aparență de cla
sicitate a formei. Poetul e

înșelător -cursiv, fluent, a- 
desea de o perfecțiune rar 
întilnită la suprarealiști, a 
versificației, strălucitoare 
chiar prin noutatea și bo
găția rimei. Altădată, pro- 
pozițiunile lui sint de o 
extremă simplitate și cla
ritate care mimează vi
clean. o argumentație strict 
logică.

Rigoarea dialectică se 
manifestă la Virgil Teodo
rescu in răsturnările neaș
teptate, pregătite astfel. 
Spiritul e atras ca pe o 
pantă lunecoasă la capătul 
căreia il așteaptă trapa 
bine mascată. Dispoziția la 
lenea gindirii, poetul o 
combate fără milă, cu un 
umor negru, ascunzînd spi
nul trezitor in tija corolei 
trandafirului și parfumului 
său amețitor. E aici o lup
tă intr-adevăr neîntrerup
tă cu ceea ce s-ar dovedi 
putere nocivă de iluzionare 
a poeziei, deci autonegarea 
ei. Iată o astfel de trans
mitere șireată la real, pe 
un motiv chiar din Lau- 
treamont : „Bătrin ocean 
mă-nclin cu mult respect.! 
Dar fine minte : am un 
intelect / prin care au tre
cut făcute praf / masive 
uriașe de pilaf i tingiri cu 
seu încins si citeodată / 
rozetele de sticlă sfărima- 
tă / / Din sforile de fum 
din oase frinte / am izbu
tit să-nnod o punte / al că
rei vaier / se aude dimineți
le prin aer / ca tiuitul unui 
glonț etern. / Și aricite 
furtuni de nea s-astern / 
oricite geruri ar veni s-o 
sugă / țiuitura asta centri
fugă / țisneste ca un abur 
din cazan. / Mă-nchin cu 
mult respect, bătrin ocean". 
(Alibi perfect).

Falsul olimpianism cla
sic al expunerii ascunde, 
nu o dată, pateticul. Virgil 
Teodorescu este și un poet 
al dragostei plenare mărtu
risite exultant, 
magnetic, fără 
totodată de o 
tate umană a
lui. In egală măsură, reu
șește să se facă părtaș la 
suferințele și revoltele o- 
menirii, să le clameze 
brant. folosind 
antiretorică.

Culegerea dă 
nea unui poet 
mină.
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Joi 23 decembrie, la ofițerul 
stării civile din Ploiești a lost 
înregistrat cel de-al 7 000-lea 
nou-născut în acest an. Cel mai 
tinăr cetățean al urbei petroliste 
este al 4-lea copil al familiei 
Maria și Petre Coleș. Amindoi 
părinții sint muncitori la între
prinderea „Flacăra" din locali
tate. Aflînd vestea, directorul 
întreprinderii, inginerul Gheor- 
ghe Poli cală, și cu alți. colegi de 
muncă au oferit familiei Coleș. 
flori și daruri, odată cu. urarea 
tradițională de sfirșit de an — 
„La mulți ani, cu sănătate".

Cifra jubiliară a prilejuit și o 
„trecere in revistă" a altor cifre 
similare de la starea civilă : in 
1960 s-au născut în Ploiești 2 527 
de copii, iar anul trecut 6 417. Se 
speră ca în ’77 să se rotească 
și mai multe... berze deasupra 
Ploieștiului.

„Amicul" 
frizerilor

I

Chiar dacă regulamentul amplei 
manifestări naționale „Cintarea 
României" nu conferă filmului artis
tic statutul de competitor in ințe- 
lesul strict al cuvîntului. creația ci
nematografică iși ințelege pe deplin 
misiunea in cadrul efervescentei ge
nerale declanșate de această compe
tiție a culturii și artei noastre. Sen
surile festivalului, ideile lui direc
toare preocupă in cel mai înalt grad 
pe cineaști, hotăriți ,sjă facă din eie 
substanța intimă a Viitoarelor filme 
românești, să plaseze, adică, produc
țiile lunilor și anilor următori in 
sfera priorităților educației prin 
cultură și la nivelul valoric ce le 
poate

Una 
stant 
partid 
mereu 
cunoașterea 
vechi sau mai noi. 
proiectele cinematografiei noastre din 
urmă cu cițiva ani constatăm — prin 
comparație — că în acest domeniu 
fiecare din cele patru case de filme 
are un program superior prin numă
rul filmelor și complexitatea lor. 
Casa unu, de exemplu, iși propune 
să reconstituie două din momentele 
importante ale gîndirii și mișcării so
cialiste din România : înființarea — 
la 1893 — a primului detașament po
litic al clasei muncitoare. P.S.D.M.R., si 
crearea falansterului de la Scăeni. rod 
al acțiunii socialistului utopic Theo
dor Diamant. în același răstimp, de 
circa doi ani, încercăm să oferim o 
imagine a geniului politic care l-a 
condus pe Mihai Viteazul la ideea si 
la înfăptuirea primei uniri a tuturor

conferi viabilitate, eficiență, 
dintre aceste priorități, con- 
subliniată in documentele de 
și larg validată de interesul 
in creștere al publicului, este 

istoriei noastre mai 
Dacă adunăm

românilor sub un singur sceptru : în
cercăm să restituim spectatorului de 
azi chipul luminos al lui Aurel Vlaicu, 
adevărat simbol al puterii de creație 
cu care este inzestrat poporul nostru; 
pregătim filmul consacrat unui erou 
din generația de voluntari uteciști 
care, din focul insurecției armate și 
al muncii eroice sub deviza „totul 
pentru front, totul pentru victorie", 
a intrat in focul luptelor pentru eli
berarea teritoriului patriei și apoi al 
Ungariei și Cehoslovaciei ; in sfirșit, 
pregătim filmul dedicat procesului 
de clarificare a conștiințelor, sub di
recta influență a partidului comu
nist și a ideilor sale, in anii in care 
tara era impinsă spre dictatură, spre 
infeudare politică, economică și mi
litară. de către cercurile reacționare 
aservite 
filme, cu acțiuni plasate de la 1600 
pînă la 1944—1945. cu eroi legendari, 
intrați in cartea de aur a neamului, 
sau cu eroi de ficțiune, pe care-i do
rim îndrăgiți și urmați ; șase filme 
a căror răspundere o înțelegem 
plenar, chiar și pentru faptul că ele 
vor însemna reprezentarea concretă, 
imaginea unor file de epopee...

în egală măsură ne preocupă insă 
ziua de azi, cu eroii ei. oamenii care 
făuresc istoria, care scriu și ei pa
gină de epopee națională, odată cu 
gestul demn al creatorului de bunuri 
materiale și spirituale. Dintotdeauna. 
chipul acestui erou a însemnat ade
văratul examen de maturitate, ade
vărata probă de foc a oricărei cine
matografii. Este stimulator pentru 
noi — scenariști, regizori, producă
tori — faptul că s-a creat o legătură 
organică explicită între Festivalul 
„Cintarea României" și ideea

Germaniei fasciste. Șase

muncă ; astfel, datoria noastră veche 
de a investiga problematica muncii 
ca zonă esențială a formării și expri
mării „datelor" umane — date cu 
care operează filmul ca artă — ne 
apare astăzi mai pregnantă, mai ac
tuală ca oricind. Ne preocupă, de 
pildă, tema uzinei, a colectivului 
muncitoresc ca factor de educație 
politică și morală, ca mediu formativ 
în spiritul celor mai înaintate coman
damente sociale. Pregătim două fil
me care iși propun — in modalități 
diferite, desigur — să urmărească 
tocmai acțiunea binefăcătoare a uzi
nei. a oamenilor ei. asupra unor ti
neri aflați in momentul in care tre
buie să aleagă, să-și croiască viata, 
încercăm, de asemena, să realizăm o 
peliculă semnificativă pentru capa
citatea oamenilor obișnuiți de a de
veni eroi in imprejurâri excepțio
nale. care cer eroi, în climatul mun
cii, al obligațiilor liber și conștient 
asumate in interesul și pentru pros
peritatea societății.

Nici autorii de comedie — gen atît 
de iubit și așteptat de publicul spec
tator — nu au rămas in afara pre
ocupărilor noastre.

Cele mai multe din proiectele dez
văluite atit de sumar in rindurile de 
mai sus vor vedea lumina ecranului 
după ce prima ediție a „Cintării 
României" iși va fi incheiat faza fi
nală ; ele se doresc însă o prelungi
re in conștiința publicului a rezonan
țelor acestei ample și generoase ma
nifestări. care cheamă spre o artâ 
angajată, pătrunsă de ideile înainta
te ale timpului nostru.

t V

11,00

11,30

12.30

12.50
13,10

13.40

14.20
14.2S
14,45

15,00
15.20
16.45
17.45
18,00

19.05
19,30

PROGRAMUL I

de
Ion BUCHERU
directorul Casei de filme unu

20.00
21.00
21.50
22.50
23.00
23,30

O viață pentru o idee : Gh. Mun
tean u-Murgocl (1872—1925).
Din nou despre... preferințele dv. 
muzicale.
Aurul străvechi al dacilor. Film 
documentar.
Aplauze pentru români.
Turism și vlnătoare : Trofee de 
aur.
Portativ 
ușoare. 
Telex.
Caleidoscop cultural-artistic, 
tn lumea demnității. Emisiune de 
versuri și cintece dedicate aniver
sării Republicii.
Melodii de Gelu Solomonescu. 
Anul sportiv 1976 (III).
Virstele peliculei.
Pakistan — file de Istorie.
Florea din grădină. Emisiune- 
concurs pentru tineri interpreți de 
muzică populară.
Săptămîna politică Internă și in
ternațională.
Eroi Îndrăgiți de copii : 
Teleiurital. e o zi din 
publicly
Teleenciclopedia. 
Film serial : Kojak. 
Meridianele umorului. 
Telejurnal.
Romanțe șl cintece de 
Săptămina sportivă.

revistă a muzicii

Heldi. 
viata Re

petrecere.

edificii pentru
sănătate

Teatrul, dincolo de propria i scenaV

Ioan Kiss din Satu Mare (stra
da Fragilor nr. 7) era cel mai 
bun prieten al frizerilor de la uni
tatea cooperativei „Igiena" de pe 
str. Avram lancu. Dovadă : cum
plita amărăciune care l-a cu
prins pe I. K. in clipa în care 
frizerii i s-au plins că un rău
făcător intrase pe furiș in uni
tate, de unde luase toate bricele, 
foarfecele si celelalte ustensile 
pentru ras, tuns și frezat. „Sin
cer să fiu, îmi pare tare rău pen
tru voi — le-a spus compătimitor 
I. K.. Dar contați pe sprijinul 
meu. 11 dibuiesc eu pe hot Si 
vi-l aduc de ciuf la... tunsoare". 
Un licăr de speranță a înseninat 
privirile frizerilor, iar după 
citeva zile generoasa lui promi
siune s-a transformat intr-o ex
plozie de bucurie cind I. K. a 
revenit in unitate, însoțit de un 
cetățean. „L-ai dibuit ?“ — au 
întrebat frizerii. In locul lui 
I. K. a răspuns însoțitorul aces
tuia, care era de la miliție : 
„S-a -dibuit* singur. El e făp
tașul".

Cu sorcova
la I.J.G.C.L.
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în istoria teatrului nostru turneele 
constituie un capitol extrem de inte
resant și de bogat. Marii actori din 
trecut au străbătut țara în lung și 
în lat cu rolurile lor celebre, ducind 
pretutindeni mesajul umanist și e- 
xemplul dăruirii lor neprecupețite 
pentru cultivarea limbii românești. 
Amintirea turneelor lui Matei Millo 
a devenit nu numai „istorie cultu
rală", ci Istorie, pentru orașele Tran
silvaniei. Cu o trupă de teatru a stră
bătut Mihai Eminescu meleagurile 
patriei invățind să-i cunoască frumu
sețea și durerea, iar Liviu Rebreanu 
pomenește cu plăcere faptul că a 
văzut-o pentru prima dată pe Agatha 
Bârsescu fiind elev de liceu la Bistrița 
Năsăudului. în perioada interbelică, 
toate succesele teatrale ale Capitalei 
puteau fi văzute destul de curînd 
după premieră și in provincie. Tony 
Bulandra; Lucia Sturdza Bulan- 
dra. Ion Manolescu, George Sto- 
rin. V. Maximilian erau binecu
noscut nu numai de către spectatorii 
din Capitală, ci și de către cei care 
erau departe de ea. Turneele. între
prinse sistematic, cu simț al răspun
derii fată de popor, au constituit și 
constituie itinerare de lumină pe 
harta țării. ’

Turnee și deplasări numeroase au 
făcut și fac și colectivele noastre 
teatrale de azi, dar această sarcină a 
căzut, uneori, mal ales pe umerii 
celor din afara Bucureștiului, pentru

ori
cu

cele din București dominant fiind 
principiul localităților apropiate, 
deplasări scurte, ori acela al centre
lor cunoscute, ca și cind ar exista un 
soi de teamă de zone încă... neexplo
rate.

Chipul țării noastre s-a schimbat 
fundamental in ultimul deceniu, ri- 
dicindu-se sau dezvoltindu-se orașe 
care altădată abia erau amintite, cu 
un public dornic să cunoască reali
zările artei noastre spectacologice și 
să se bucure de ea. dispunînd de săli 
ale caselor de cultură sau cluburi cu 
nimic mai prejos, ca dotare și alte 
condiții, decit cele ale instituțiilor 
cu tradiție — orașe capabile să găz
duiască microstagiuni teatrale orga
nizate de către colectivele cu autori
tate. Drobeta Turnu-Severin. Sucea
va, Slobozia. Focșani. Tulcea. Vas
lui — iată numai cîteva dintre acele 
localități ale căror nume si a căror 
autoritate se află în plină creștere 
și unde actorii noștri sint așteptați 
cu nerăbdare.

Pentru a se evita caracterul întîm- 
plător care a dominat uneori, in anii 
din urmă, organizarea turneelor, pre
zența in același oraș a unor trupe 
la mică distanță, frecventarea ace
lorași centre și evitarea altora, 
simte imperios 
unui plan al 
treaga perioadă 
fiecare teatru 
lele cu care

nevoia 
turneelor 
a unei 

anunțînd 
pleacă,

se
alcătuirii 
pe in- 
stagiuni, 

spectaco- 
localitățile

și data, pentru ca și noii specta
tori să știe din timp cum va arăta 
programul lor teatral. Fiind mai cu 
seamă istoric de teatru, am răsfoit 
adeseori presa noastră de specialitate 
din trecut — mai ales „Rampa" — 
descoperind in paginile ei întotdea
una anunțate din vreme turneele, da
tele și localitățile. Sistemul era, foar
te bun. informarea fiind și locală, 
dar și națională, trupele fiind astfel 
mai bine cunoscute.

Sistemul turneelor bine organizate 
va contribui și la întărirea profilului 
unor 
cirea 
la selecția 
un 
neretului din 
binevenit cu precădere in 
universitare sau in orașele cu indus
trie nouă, unde lucrează mulți tineri. 
Spectacolele mari, cu o distribuție 
mai numeroasă, pot fi deplasate mai 
cu seamă. în sistemul unor 
stagiuni. în orașele care nu 
lective teatrale, dar dispun 
public numeros; in timp ce 
colele cu o distribuție mică, 
colele cu cîteva elemente' de decor 
pot face turnee mai lungi, in toate 
localitățile, adaptindu-se la orice con
diții scenice (cămin cultural, la locul 
de muncă, in aer liber etc.).

O atenție mai mare ar trebui acor-

colective teatrale, la adin- 
originalității stilului lor și 

repertorială. De pildă, 
teatru cum este Teatrul ti- 

Piatra Neamț va fi 
centrele

micro- 
au co

de un 
specta- 
specta-

dată, 
derii 
tr-un 
„studiourilor' . __ . ______  _
tradiție. Tinerii actori. împreună cu 
tinerii dramaturgi și regizori pot 
obține realizări excelente in aceste 
studiouri experimentale, bazindu-șe 
mai puțin pe decorul construit și mai 
mult pe decorul de lumină. pe 
mișcare, pe expresivitatea actorului 
modern, capabil să apeleze cu egală 
măiestrie la toate mijloacele lui de 
comunicare. Spectacolele scurte, 
spectacolele combinate cu texte dra
matice, dans, cîntec, muzică, au mul
tă mobilitate, după cum și o mai 
mare forță de mobilizare a publicu
lui, de cîștigare a noilor spectatori, 
pătrunzind cu 
țurile țării.

Desăvirșirea 
acum, precum 
tă superioară a 
teatrale, căutarea spectatorului acolo 
unde trăiește și muncește acesta, an
trenarea lui in actul creator al spec
tacolului, acesta este sensul profund, 
generos al ieșirii teatrului dincolo 
de propria-i scenă. în climatul fertil 
al Festivalului național „Cintarea 
României".

după părerea mea, inclu- 
in repertoriu a piesei în- 
act, după cum și activității 

•“ de pe lingă teatrele cu

adevărat in toate col-

celor cîștigate pînă 
și ridicarea pe o treap- 

intregii activități

Prof. dr. Ileana BERLOGEA
Institutul de artâ teatrală
și cinematografică „I. L. Caragiale'

Alocațiile bugetare 
pentru ocrotirea sănă
tății au crescut an de 
an. De la 644,5 milioa
ne lei in 
proape 9.9 
Ia fihele 
trecut și 
11.7 miliarde lei 
1976. Pentru 1977 s-au 
prevăzut prin planul 
de stat peste 12,2 mi
liarde lei.

Concomitent, cresc 
și investițiile pentru 
ridicarea noilor edifi
cii destinate ocrotirii 
sănătății. Astfel. în de
ceniul 1965—1975. in
vestițiile au însumat 
peste 9,6 miliarde lei. 
Pentru acest ah s-au 
investit peste 1.4 mi
liarde lei, iar în 1977 
se vor investi aproa
pe 1.7 miliarde lei. 
Primele obiective sa
nitare ale actualului 
cincinal au fost date 
in folosință chiar din 
acest an. Este vorba 
de extinderile la spi
talul uzinal „23 Au
gust" și „C.F.R.-2" din 
Capitală, de la un spi
tal din Timișoara, de 
noile centre 
logice de la 
Alexandria. ___ ...
De asemenea, au fost 
începute sau continua
te un mare număr de 
edificii pentru sănătate 
care urmează să fie 
date în folosință în a- 
nul viitor. Printre a- 
cestea se numără spi
tale județene cu cita 
70(1 paturi la Botoșani, 
Brăila. Zalău și spita
lul județean Ilfov in 
București. De 
nea. se vor da 
losință marele 
clinic de 1 540 
și spitalul 
obstetrică șl 
gie de 500 
București, 
noi in cadrul unor spi
tale clinice, cite un 
spital clinic de recu
perare la Iași șl Cluj- 
Napoca, clinica de boli 
contagioase Craiova, 
precum și noi spitale 
in Buhuși, Dej. Scor- 
nicești, Făgăraș și Că
lărași. o secție de boli 
cronice și dermato- 
venerice la Slatina, 
citeva staționare — la 
Remeți (Bihor) și Tur-

1950 la a- 
miliarde lei 
cincinalului 
la aproape 

in

stomato- 
Focșani, 
Craiova.

aseme- 
in fo- 
spital 
paturi

clinic de 
ginecolo- 

paturi in 
pavilioane

• BRAȘOV. La clubul între
prinderii „Metrom" din Brașov 
s-au desfășurat ./Zilele culturii 
țnetromiste". manifestare inclusă 
in programul Festivalului națio
nal „Cintarea României". La 
Casa, de cultură din Zărnești a 
avut loc o seară literară pe 
tema : „Gloriosul an 1877 oglin
dit in literatură". ..Românie. tură 
de eroi" s-a intitulat recitalul 
de poezie și muzică organizat, in 
limba maghiară, la Casa de cul
tură din Sacele. Un spectacol pe 
tema : „Odă pămintului străbun" 
a fost prezentat de artiștii ama
tori ai cooperativei ..Munca ma
nuală" din Brașov. Numeroase 
manifestări cultural-artistice sint 
organizate, in aceste zile, de că

tre elevi. între acestea ; sesiu
nea de referate și comunicări 
ale elevilor liceului „Dr. loan 
Meșotă" din Brașov, dedicată 
Zilei republicii. • SUCEAVA. 
în comuna Fundu Moldovei a 
avut loc Festivalul datinilor și 
obiceiurilor laice de Anul nou. 
susținut de ansamblul folcloric 
din localitate și de artiști ama
tori din satele Breaza. Colacu și 
Botuș. Tot aici s-a organizat un 
simpozion pe tema : „Indepen
denta in conștiința neamului". 
• ARGEȘ. Cu prilejul aniversă
rii a cinci secole de la moartea 
Iui Vlad Tepeș. un colectiv al 
secției de dramă a teatrului ..Al. 
Davila" din Pitești, a prezentat 
la Muzeul județean Argeș frag

mente din premiera pe tară 
„Moartea lui Vlad Țepeș" de 
Dan Tărchilă. In cadrul mani
festărilor desfășurate sub auspi
ciile Festivalului ,;Cîntarea 
României", actori ai teatrului au 
prezentat, la Domnești, recitalul 
de poezie patriotică „Trup și su
flet". La rîndul ei, secția de es
tradă a teatrului are un bogat 
program de acțiuni în întreprin
derile argeșene. • BOTOȘANI. 
Centrul județean de îndrumare 
a creației artistice de amatori a 
organizat la Hlipoiceni o șeză
toare literar-folclorică sub gene
ricul „Mîndrul plai botoșănean". 
Au participat poeți și rapsozi 
populari, creatori și interpreți ai

folclorului nou din mai multe 
localități botoșănene. 9 GOR.J. 
La Casa de cultură a sindicate
lor din Tirgu Jiu și in toate așe-

zămintele de cultură din județ 
se desfășoară „Decada culturii 
gorjene" — amplă manifestare 
politico-educativă, cultural-artis- 
ticâ și științifică dedicată celei 
de a 29-a aniversări a Republicii 
și centenarului independenței de 
stat a României. Dintre manifes

tările programate : concursul de 
creație literar-artistică „Slavă 
pămintului strămoșesc" ; trecerea 
in revistă, la clubul muncitoresc 
din Bumbești-Jiu, a formațiilor 
artistice ale sindicatelor ; con
cursul cultural-artistic al pionie
rilor și școlarilor sub genericul 
„Viitor de aur țara noastră are" ; 
simpozionul „Tradiții medicale 
gorjene" ; spectacolul artistic 
„Gorjule, plai însorit". • IAȘI. 
Sala „Victoria" din Iași găzdu
iește, in prezent, expoziția jude
țeană de artă plastică — 1978. 
Artiștii plastici ieșeni au înscris 
această manifestare în faza de 
masă a Festivalului național 
„Cintarea României". Sint ex

1

Unul dintre marile edificii ale sănătății din țară : 
Spitalul nr. 1 din Craiova

extinderi 
.,Caritas" 
la cel din 
altele. A-

unor noi spi- 
diferite pro- 
capacități, cu 
de intrare în 

doua

Locatarii din imobilul de pe 
Bulevardul Lenin nr. 3 din mu
nicipiul Arad ne-au sesizat ; „în 
ziua de 4 februarie 1976. mește
rii de la I.J.G.C.L. Arad au în
ceput lucrările de reparație ca
pitală la imobilul nostru. Lucra
rea afectează toate cele trei eta
je. Mai bine zis, toate cele 20 de 
familii. Se împlinește anul și 
lucrarea tot nu e terminată. 
Toată vara am umblat pe la sus- 
zisa inlreprindere, iar între
prinderea ne-a asigurat că totul 
va fi bine și la iarnă cald. Dar 
iarna a venit și, odată cu ea. au 
Început necazurile. Nemaiputînd 
sta în casă, ne-am luat cu toții 
calabalîcul, copiii și bătrînii, și 
am început să ne împrăștiem, 
care încotro, pe la rubedenii, 
prieteni, cunoscuți. Vă închipuiți 
ce -plocon»» le-a picat de Anul 
Nou. Dacă 
deți...“

Așteptăm 
șurile — 
municipal 
subordine 
amintită.

nici dv. nu ne cre-

răspunsul — și mă- 
Consiliului popular 
Arad, în a cărui 

se află întreprinderea

I
I

I

ceni (Gorj), 
la spitalul 
din Capitală. 
Drăgășani și 
cestea vor însuma 9 000
de paturi, astfel că in
dicele de asigurare cu 
paturi de spital a 
populației va depăși 
8.4 paturi la b mie de 
locuitori, ceea ce si
tuează țara noastră în 
rindul țărilor cu o 
bună ocrotire a sănă
tății.

Totodată, în anul vi
itor se vor da în folo
sință 12 centre stoma
tologice cu cite zece 
locuri și cinci centre 
de recoltare a sînge- 
lui. O atenție deosebi
tă se acordă dezvoltă
rii asistenței medicale 
ambulatorii. Din cele 
19 noi policlinici de 
mare capacitate care 
vor fi puse la dispozi
ția populației, 
majoritate, sint 
te cu spitalele

Rețeaua de
pentru ocrotirea sănă
tății se va dezvolta și 
In continuare. Astfel, 
in București. Craiova, 
Mediaș. Găești, Căli- 
nești, Borșa, Oradea, 
Băile Felix, Ocna Mu
reș, Codlea, Victoria, 
Oțelul Roșu, Cluj-Na- 
poca, Odorheiu-Secu- 
iesc. Hațeg. Roman, 
Ploiești și Turnu Mă
gurele va începe con-

marca
cupla- 

noi.
unități

struirea 
tale de 
filuri și 
termene 
funcțiune in a
jumătate a acestui cin
cinal.

Concomitent cu pu
ternica dezvoltare a 
bazei materiale, au 
fost luate în acest an 
măsuri de creștere a 
accesibilității popu
lației la asistență me
dicală calificată, s-a 
îmbunătățit dotarea 
tehnică, s-a comple
tat parcul de auto- 
salvări cu vehicule 
noi, înzestrate cu ra
diotelefoane și cu apa
ratură de prim-ajutor 
care să permită asis
tența de urgență încă 
din timpul transportu
lui. Alte măsuri luate 
în 1976 au vizat mai 
buna repartizare a ca
drelor medico-sanitare 
in teritoriu, sprijini
rea și ridicarea califi
cării celor care lucrea
ză în rețeaua de dis
pensare rurale și ur
bane. O atenție deose
bită s-a acordat per
fecționării asistentei 
medicale pentru mamă 
și copil, precum și a 
celei acordate oameni
lor muncii din între
prinderi.

Două sif

amindouă

B. MAXIMILIAN

I

I

I

puse peste 60 de lucrări de pic
tură. grafică și . sculptură, cu 
teme inspirate din trecutul 
glorios al patriei și din reali
zările prezentului socialist. 
• ARGEȘ. Editat de secția de 
propagandă a Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., a apărut 
„Valențe politice nr. 4“. docu
mentar in ajutorul consiliilor de 
educație politică și cultură so
cialistă. Sint inserate, intre al
tele. articole de experiență : 
Coordonarea unitară a activită
ților politice și cultural-educa
tive ; ridicarea la un nivel supe
rior a activității în domeniul 
culturii și artei ; îmbunătățirea 
activității mijloacelor de infor
mare in masă. La Trustul de

construcții Industriale din Pi
tești și căminul, cultural din 
comuna Dobrești au avut loc 
mesele rotunde intitulate : „Par
ticularitățile educației tinerei 
generații in epoca contempora
nă" și „Responsabilitatea fami
liei și a opiniei publice in edu
carea tinerei generații". • VAS- 
LUI. Un nou eveniment cultu
ral în municipiul Birlad : a pa
tra premieră a stagiunii teatrale 
actuale cu piesa „Nu sintem în
geri" de Paul Ioachim, realiza
tă de colectivul Teatrului „Victor 
ion Popa", in regia lui Cristian 
Nacu și scenografia lui Mugur 
Pascu.

Corespondenții „Scinteii”

I
I

!

Bucuresteanca M. N. are 28 de 
ani. Tot 28 de ani și băcăuanca 
R. U. S-au întâlnit la aceeași 
circă de miliție din Capitală. 
Amândurora li s-au pus aceleași 
întrebări si amindouă au dat a- 
celeași răspunsuri, parcă trase 
la indigo. Reproducem dn 
stenogramă:

— Unde lucrați 2
— Nicăieri.
— Din ce trăiți ?
Neprimind nici un răspuns, 

anchetatorul notează : „Numitele 
au înălțat din umeri".

— Știți ce prevede Decretul 
153 din 1970 despre vagabondaj ?

Neprimind nici acum răspuns, 
anchetatorul notează : „Numite
lor li s-a citit articolul din de
cret".

Se speră ca „numitele" să nu-l 
mai uite.

S-a trezit
la spital

în termeni mai puțin preten
țioși, prin „stare avansată de e- 
brietate" se înțelege că abia te 
mai ții (dacă mai poți) pe pi
cioare. într-o asemenea stare 
se afla și Matei Pitaru din 

în loc 
se cul- 
restau- 

La un 
bijbîite.

acasă să 
da roată 

localitate, 
căutind, pe

tot 
din 
dat. 
în local, a luat vitrina

Sadova, județul Dolj, 
să se ducă 
ce, el îi 
rantului 
moment 
intrarea
drept ușă, năpustindu-se in ea. 
Geamul s-a făcut țăndări și. o- 
dată cu el, un morman de sticle 
cu băuturi. Paguba : 3 000 de lei. 
Văzindu-1 în starea în care se 
afla, oamenii l-au dus pe M. P. 
la spital. Cind s-a 
binelea, primul lucru 
văzut a fost nota de

trezit de-a 
pe care l-a 
plată.

de

I

I,

i
Rubrică realizată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

i
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleif awi

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Siriene, to
varășul Abdel Rahman Khleifawi, 
Împreună cu persoanele oficiale si
riene care il însoțesc, a făcut, vineri, 
o vizită in județul Prahova, prilej 
dd a cunoaște unele din realizările 
poporului nostru in domeniul dez
voltării economice a patriei.

La Combinatul petrochimic Brazi 
oaspeții au fost informați că o în
semnată parte din producția realizată 
în iristalațiile combinatului este ex
portată in circa 50 de țări, printre 
care și Siria, precum și de faptul că 
aici s-au specializat în prelucrarea 
țițeiului mai multi tineri sirieni.

Premierul sirian a avut cuvinte de 
inaltă apreciere pentru această uni
tate. care poate fi considerată ca una 
din cele mai moderne întreprinderi 
de prelucrare a țițeiului și constituie 
o dovadă grăitoare a succeselor ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Un frumos succes
Hidrocentrala de la Porțile de 

Fier a furnizat, vineri la amiază, 
în sistemul național cel de-al 30-lea 
miliard kilowatt-oră de energie e- 
lectrică produs de la darea în func
țiune a primelor sale capacități. In 
intervalul scurs din acest an, de 
exemplu, energeticienii de aici au 
produs în plus mai mult de 400 mi
lioane kilowați-oră energie elec
trică, cantitate din care un sfert 
este rodul sporirii în medie cu 12 
MW pe unitate a capacității agre-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 decembrie. în țară : Vremea se 
va răci ușor, începînd din nordul țării. 
Cerul va fi mai mult acoperit. Vor că
dea precipitații, mai ales sub formă de 
’ ipoviță și ninsoare, în jumătatea de sud 
m, țării și sub formă de ninsoare în 
nord. Vîntul va sufla moderat, cu in

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT» SPORT • SPORT

HANDBAL : Viitoarele 
jocuri ale echipei 

reprezentative 
universitare

Selecționata universitară de hand
bal a țării noastre va juca, sub 
denumirea de echipa orașului Bucu
rești, in zilele de 1 și 2 ianuarie la 
Berlin la tradiționalul turneu inter
național masculin organizat la în
ceputul fiecărui an de federația de 
specialitate din R.D. Germană. Din 
rîndurile formației antrenate de 
Eugen Trofin fac parte, printre alții, 
Orban, Drăgăniță, Voina și Tudosie. 
După acest turneu, echipa română va 
pleca in Polonia, pentru a participa 
la campionatul mondial studențesc, 
programat intre 9 și 16 ianuarie.

★
O selecționată masculină de 

handbal a orașului București, alcă
tuită din jucători de la cluburile 
Steaua și Dinamo, va participa in 
primele zile ale lunii ianuarie la un 
turneu internațional care va avea loc 
în Berlinul occidental.

LA CHIOȘCURI ȘI LIBRĂRII
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DE LA ADAS
Stabilirea și plata primelor de asigurare 

de către organizațiile socialiste care dețin autovehicule
Potrivit dispozițiilor art. 10. ali

neatul 2, din H.C.M. nr. 1715/1971, 
cu privire la asigurarea prin efectul 
legii de răspundere civilă auto, or
ganizațiile socialiste care dețin au
tovehicule înmatriculate în Repu
blica Socialistă România, ce sint 
folosite pe teritoriul țării, au obli
gația să stabilească, potrivit tari
fului, primele de asigurare și ma
jorările datorate și să le plătească 
Administrației Asigurărilor de Stat.

în aplicarea acestor dispoziții, Mi
nisterul Finanțelor a emis noi nor
mative, prin îmbunătățirea și co
dificarea celor elaborate în anii 
1972 și 1976. respectiv „Instrucțiu
nile nr. 71976 pentru executarea de 
către organizațiile socialiste a unor 
sarcini ce le revin, potrivit legii, cu 

, privire la asigurările de stat", care 
la cap. I. lit. A prevăd modalitățile 
de stabilire și plată a primelor la 
asigurarea prin efectul legii de răs
pundere civilă auto.

Organizația socialistă deținătoare 
de autovehicule obligată la plata pri
melor de asigurare este cea înscri
să în certificatul de înmatriculare, 
in autorizația de circulație provi
zorie sau in autorizația de circu
lație de garaj.

Primele de asigurare se plă
tesc pentru toate autovehicule
le cu o capacitate cilindrică 
mai mare de 69 cm3. înmatri
culate la inspectoratele miliției 
județene, respectiv al municipiului 
București, precum și pentru toate 
troleibuzele inmatriculate la între
prinderile de transport care le de
țin. potrivit „Decretului nr. 328 1966 
privind circulația pe drumurile pu
blice". republicat în baza Decretu
lui nr. 128 1970.

Primele de asigurare se datorează 
de la 1 ianuarie a anului înmatri
culării autovehiculelor pină la 31 
decembrie a anului radierii aces
tora. Anual, ele sint de 175 Iei pen
tru fiecare autovehicul și de 40 lei 
pentru fiecare motociclu cu o ca
pacitate cilindrică mai mare de 69 
cm1. Primele de asigurare de mai 
sus se plătesc anual, pînă la sfirși- 
tul lunii martie a fiecărui an, pen
tru anul în curs, atît pentru fiecare 
autovehicul care există înmatriculat

Tovarășul Abdel Rahman Khleifa
wi a avut apoi prilejul ca la între
prinderea „1 Mai" să ia contact cu 
realizările muncitorilor și specialiști
lor români în domeniul construcției 
de utilaj petrolier. El a felicitat co
lectivul întreprinderii pentru utilaje
le pe care le produce și diversita
tea acestora, pentru faptul că a con
ceput și fabrică instalații care permit 
forarea unor sonde pină la adincimi 
de 10 000 metri. S-a menționat că in 
prezent instalații fabricate la Plo
iești lucrează și în Republica Arabă 
Siriană.

Premierul sirian a fost însoțit de 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și de Ion Circei, 
președintele Consiliului popular a! 
județului Prahova. Au participat la 
vizită Emilian Manciur. ambasadorul 
României la Damasc, și Walid Al- 
Moualem, ambasadorul Siriei la 
București.

Cu prilejul vizitei. președintele 
consiliului popular județean a oferit 
o masă în onoarea oaspetelui.

la Porțile de Fier
gatelor in funcțiune, al preocupării 
specialiștilor pentru valorificarea cit 
mai bună a debitului energetic al 
fluviului.

înregistrarea jubileului amintit, 
eveniment care față de planurile 
anilor de funcționare a avut loc in 
avans, a fost completată de reali
zarea și depășirea de către munci
torii, tehnicienii și inginerii de aici 
a prevederilor din angajamentele 
suplimentate ce și le-au asumat în 
întrecerea socialistă pe acest an.

tensificări pînă la 40—50 km pe oră în 
sudul țării, iar la munte pînă la 80—90 
km pe oră, viscolind local zăpada. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, local mai 
coborîte în depresiunile din estul Tran
silvaniei și în Moldova, iar cele maxi
me între minus 7 și plus 3 grade. Lo
cal. se vor semnala ceață și chiciură, 
la începutul intervalului. în București : 
Vremea se va răci ușor. Cerul va fi 
mai mult noros, favorabil precipitații
lor slabe. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
In sala de festivități a hotelului 

„Montana" din Sinaia a început me- 
■ ciul de baraj pentru desemnarea 
campioanei republicane de șah pe 
anul 1976, intre maestrele internațio
nale' Elisabeta Polihroniade și Suzana 
Makai. Prima partidă a fost ciștigată 
de Makai. care conduce cu 1—0. As
tăzi se joacă cea de-a doua partidă.

★
Competiția internațională de tenis 

pentru juniori dotată cu trofeul 
..Orange Bowl" a continuat la Miami 
Beach (Florida) cu disputarea parti
delor din optimile de finală ale 
probei de simplu băieți. Tenismanul 
român Andrei Dirzu l-a intilnit pe 
jucătorul american Robert van Hoff, 
în fața căruia a pierdut cu 2—6. 6—7.

Proba de junioare (categoria 16 
ani) a fost ciștigată de jucătoarea 
americană Mary Lou Piatek. care a 
dispus în finală cu 6—3. 3—6, 7—5 
de compatrioata sa Suzanne Doumar.

★
In mai multe orașe din Ceho

slovacia au continuat întrecerile pri

la 1 ianuarie cit și pentru fiecare 
autovehicul care se înmatriculează 
de la 1 ianuarie pînă la 31 martie.

Pentru autovehiculele înmatricu
late începînd cu 1 aprilie pină la 31 
decembrie ale fiecărui an, primele de 
asigurare de mai sus se plătesc în 
cel mult 15 zile de la data înmatri
culării.

Primele de asigurare se plătesc 
pentru autovehicule și pentru fie
care autorizație de circulație de ga
raj. Pentru remorci, semiremorci si 
atașe nu se plătesc prime de asi
gurare.

Pentru autovehiculele care se ra
diază din evidența circulației, pri
mele de asigurare nu se/ mai plă
tesc începînd cu anul următor celui 
în care s-a făcut radierea. In cazul 
în care un autovehicul în același an 
se radiază de către un deținător și 
se înmatriculează de către un alt 
deținător, primele de asigurare pen
tru tot anul respectiv se plătesc se
parat de fiecare deținător, Dacă 
autovehicule se radiază și se în
matriculează de același deținător, 
nu se plătesc din nou prime de asi
gurare pe același an.

Prin deținător, în sensul celor de 
mai sus. se înțelege organizația so
cialistă cu personalitate juridică 
proprie. Formează aceeași persoană 
juridică (același deținător) unitățile 
aceleiași organizații și care unități, 
fiecare in parte, nu au personalitate 
juridică proprie.

Prin înmatricularea unui autove
hicul in Republica Socialistă Româ
nia se înțelege atît înmatricularea 
făcută in baza certificatului de în
matriculare cit și cea făcută în baza 
autorizației de circulație provizorie, 
în cazul in care inainte de certifi
catul de înmatriculare s-a eliberat 
autorizația de circulație provizorie, 
se consideră ca dată a înmatricu
lării data autorizației de circulație 
provizorie.

Plata primelor de asigurare și a 
majorărilor de întirziere aferente se 
face in contul bancar al sucursalei 
ADAS, respectiv al sucursalei ADAS 
a municipiului București, mențio- 
nîndu-se pe verso dispoziției de 
plată suma majorărilor de întirzie
re plătite, precum și numărul auto

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit in vi
zită de rămas bun pe Gaspard 
Emery Karenzo. ambasadorul Repu
blicii Burundi, cu ocazia plecării de
finitive din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Cronica zilei
Președintele MariiTelegramă.

Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, Nicolae Giosan. a 
primit o telegramă de mulțumire 
din partea președintelui Bundesta- 
gului vest-german. Karl Carstens, 
pentru felicitările ce i-au fost adre
sate cu prilejul alegerii sale în a- 
ceastă funcție.

Program de schimburi 
culturale și științifice. Mi" 
nisterul Afacerilor Externe a avut 
loc vineri dimineață semnarea Pro
gramului de schimburi culturale și 
științifice între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Turcia pentru perioada 1 ia
nuarie 1977-31 decembrie 1978. Se 
prevăd numeroase acțiuni de colabo
rare în domeniul învățămîntului, pe 
tărîm științific, artistic și editorial, 
pe linia radioteleviziunii și sportului.

LOTO
, Numerele extrase la tragerea 

din 24 decembrie 19*6
Extragerea I i 1'9 9 13 51 56 86 40 

77 67
Extragerea a II-a : 90 6 39 42 69

2 26 33 66
Fond general de ciștiguri : 813 050 

lei.

mei ediții a campionatelor mondiale 
de hochei pe gheață pentru echipe de 
tineret. Intr-unui din derbiurile 
competiției, desfășurat la Banska 
Bystrica, selecționata U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 4—0 (0—0, 2—0, 
2—0) formația Cehoslovaciei. Cele
lalte trei partide disputate s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
R.F. Germania — S.U.A. 4—3 (2—1,
2—0. 0—2) ; Canada — Polonia 14—0 
(3—0, 5—0, 6—0) : Suedia — Finlan
da 5—4 (1—2. 1—0, 3—2).

în clasament conduc, neînvinse, 
echipele Canadei și U.R.S.S.

★
După consumarea a trei runde, în 

campionatul mondial de șah pentru 
juniori, care se desfășoară in orașul 
olandez Groningen, conduc Rogers 
(Australia) și Wong (Jamaica), cu 
cite 3 puncte. Șahistul român Ovidiu 
Foișor, care în runda a doua l-a în
vins pe Kokkinos (Grecia) și a în
trerupt partida din runda a treia cu 
Binham (Finlanda), are 1 punct.

vehiculelor pentru care s-au-plătit 
primele de asigurare, grupate sepa
rat. pe : autovehicule (altele decît 
motocicluri). motocicluri, autoriza
ții de circulație de garaj.

Pentru autovehiculele nou intrate 
în parc și neinmatriculate încă la 
organele de miliție, pe verso dis
poziției de plată a primelor de asi
gurare sau intr-o specificație ane
xă — care se prezintă organelor de 
miliție odată cu celelalte acte nece
sare pentru înmatriculare — se vor 
menționa seriile de motor ale auto
vehiculelor respective.

Neplata în termen a primelor a- 
trage după sine o majorare de 1 la 
șută pentru fiecare lună sau frac
țiune de lună de întirziere. Majoră
rile astfel calculate nu pot fi mai 
mici de 10 lei, indiferent de cuan
tumul primei de plată și nici mai 
mari de prima exigibilă, dacă aces
tea depășesc 10 lei. Majorările de 
întirziere se calculează și se plătesc 
de fiecare organizație socialistă plă
titoare odată cu primele de asigu
rare neplătite în termen.

Potrivit dispozițiilor art. 6. pct. 
13, din H.C.M. nr. 68/1970. neplata 
la termen a primelor de asigurare 
de către organizațiile socialiste 
constituie și contravenție, pentru 
care se aplică amenzile prevăzute 
la art. 7. lit. b, din aceeași hotărire. 
angajaților organizațiilor socialiste, 
precum și membrilor cooperativelor 
sau ai altor organizații obștești, 
care au săvirșit asemenea fapte.

Organele ADAS au dreptul să ve
rifice legalitatea stabilirii și plății 
de către organizațiile socialiste a 
primelor de asigurare și a majoră
rilor aferente, să introducă la bancă 
dispoziții de încasare pentru su
mele neplătite la termen și să a- 
plice. in caz de contravenție, amen
zile prevăzute de H.C.M. nr. 68'1970.

Potrivit prevederilor cap. I. lit. 
D. pct. 34, din Instrucțiunile nr. 7/ 
1976 ale ministrului finanțelor, or
ganele de control financiar intern 
au obligația de a verifica, potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare, le
galitatea stabilirii și plății de către 
organizațiile socialiste a primelor 
de asigurare și a majorărilor afe
rente.

Opinia publică din România cere cu fermitate 
eliberarea neîntîrziată a tovarășului Santiago Carrillo 
și a celorlalți militanți comuniști arestați în Spania

Telegrame adresate guvernului spaniol de organizații de masă și obștești, uniuni de creație 
și asociații profesionale din țara noastră.

Declarația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, publicată ieri, a 
dat glas sentimentelor de profundă în
grijorare ale comuniștilor, întregului nos
tru popor țață de arestarea tovarășului

Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, și a al
tor membri ai conducerii partidului. Ace
leași vii sentimente de protest șl condam
nare sînt exprimate în telegramele tri

mise guvernului spaniol de organizații 
de masă și obștești, uniuni de creație, 
asociații profesionale din țara noastră, 
pe care le publicăm mai jos.

Oamenii muncii și sindicatele din 
România au aflat cu adîncă dezapro
bare despre arestarea la Madrid a 
tovarășului Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comunist din 
Spania, și a celorlalți militanți co
muniști. Survenit în condițiile cind 
opinia publică internațională nutrea 
speranța intr-o evoluție pozitivă a 
situației interne din Spania, in con
sens cu declarațiile și promisiunile 
autorităților din această țară privind 
lichidarea vechilor stări de lucruri 
de pe timpul regimului franchist și 
înfăptuirea de transformări demo
cratice. actul arestării militantilor 
comuniști spanioli constituie un mo
tiv de profundă îngrijorare pentru 
forțele democratice și progresiste din 
lume, pentru mișcarea sindicală, pen
tru toți cei care se pronunță în fa
voarea înfăptuirii de progrese pe ca
lea democrației, păcii și cooperării 
între popoare.

Arestarea tovarășului Santiago Car
rillo și a celorlalți conducători ai 
Partidului Comunist din Spania — cu- 
noscuti și stimați pentru curajul și 
demnitatea cu care exprimă și apără

Consiliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România

Milioanele de femei din Republica 
Socialistă România au aflat cu pro
fundă îngrijorare vestea arestării to
varășului Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, și a altor militanți comuniști. 
Ele condamnă cu hotărire acest act 
care constituie o încălcare a dreptu
rilor fundamentale ale omului, o în
călcare flagrantă de către guvernul 
spaniol a propriilor angajamente 
privind democratizarea vieții politice 
în Spania și o gravă violare a prin
cipiilor libertății cetățenești.

In numele tuturor femeilor din

Consiliul 
din Republ

Ziariștii din România au aflat cu 
profundă ingrijorare despre aresta
rea de către autoritățile spaniole a 
secretarului general al Partidului 
Comunist din Spania, Santiago Car
rillo. și a altor conducători ai aces
tui partid.

Santiago Carrillo este un cunoscut 
revoluționar, devotat poporului spa
niol, luptător consecvent pentru Îm
plinirea aspirațiilor sale de libertate, 
democrație și progres, personalitate 
marcantă a vieții politice interna
ționale. Ceilalți conducători comu
niști arestați sint. de asemenea, mi
litanți activi pentru cauza progre
sului și democrației in Spania. A- 
restarea secretarului general și a 
celorlalți membri ai conducerii Par
tidului Comunist din Spania repre
zintă o violare a principiilor fun
damentale ale libertăților cetățe
nești, contravenind flagrant cerințe
lor instaurării unui curs nou in viața 
politică a Spaniei. Ziariștii din 
România, care au nutrit speranța câ 
evoluția evenimentelor din Spania 
va deschide calea unui proces de 
profunde transformări democratice, 
apreciază câ această măsură contra
vine aspirațiilor poporului spaniol de 
a se realiza lichidarea stărilor de lu
cruri lăsate de regimul franchist,

Consiliul
din Republica Socialistă România

Membrii \Uniunii compozitorilor 
din Republici Socialistă România iși 
exprimă, pe această cale, uimirea și 
profunda mihnire la aflarea știrii 
despre arestarea tovarășului Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, și a ce
lorlalți conducători ai acestui partid.

Avem convingerea că spiritul de 
încredere, colaborare și pace, către 
care tinde opinia publică democra
tică din întreaga lume, este grav 
afectat de asemenea măsuri care pri
vează de drepturi și de libertate pe 
unii dintre cei mai de seamă fii ai 
poporului spaniol.

Acest act de încălcare a principiilor 
libertății cetățenești ne surprinde și

Uniunea compozitorilor 
din Republica Socialistă România

Membrii Asociației cineaștilor din 
Republica Socialistă România, toți 
cineaștii români, aflind vestea ares
tării la Madrid de către politia spa
niolă a tovarășului Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, și a altor membri ai 
conducerii acestui partid. își exprimă 
profunda ingrijorare. protestul împo
triva unei asemenea acțiuni care în
calcă principiile dreptului omului.

Considerăm că arestarea tovarășu
lui Santiago Carrillo constituie o mă
sură de natură să stăvilească mersul 
istoriei, evoluția ascendentă a demo
cratizării vieții politice din Spania. 
O asemenea măsură vine în contra
dicție cu lupta popoarelor, a forțelor

Asociația cineaștilor 
din Republica Socialistă România

Asociația juriștilor din Republica 
Socialistă România a luat cunoștință 
cu profundă ingrijorare despre ares
tarea tovarășului Santiago Carrillo, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, și a celorlalți con
ducători ai acestui partid, exponenti 
autentici ai luptei poporului spaniol 
pentru libertate, democrație, suvera
nitate și independență, pentru pace 
și cooperare internațională.

Această măsură a poliției spaniole, 
ca și refuzul guvernului de a recu
noaște militantilor comuniști spanioli 
dreptul de a trăi și activa nestinghe
riți în propria lor țară, de a participa 
la lupta pentru democratizarea socie
tății spaniole, reprezintă o gravă 
violare a drepturilor cetățenești ele
mentare — scrise in Declarația uni
versală — unanim recunoscute de 
toate statele democratice, o nesoco
tire a propriilor angajamente ale 

interesele și aspirațiile vitale ale cla
sei muncitoare, ale forțelor progre
siste — act pe care oamenii muncii, 
sindicatele din România îl dezaprobă 
cu fermitate, contravine drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului, 
încalcă dreptul și libertatea de acțiune 
a celor ce muncesc, a mișcării sin
dicale, a celorlalte forțe democratice 
și progresiste din Spania.

Oamenii muncii și sindicatele din 
România, exprimindu-și solidaritatea 
militantă cu clasa muncitoare, cu 
toate forțele progresiste din Spania, 
își alătură glasul întregului nostru 
popor, cerînd cu hotărire eliberarea 
neintirziată a tovarășului Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, a celorlalți 
militanți arestați, garantarea drepturi
lor pentru toți luptătorii democrați 
din Spania de a-și desfășura activi
tatea in condiții de legalitate și li
bertate, de a participa activ la lupta 
poporului spaniol pentru bunăstara 
și progres social, pentru o Spanie 
nouă și democratică, pentru coope
rare, securitate și pace in lume.

România, Consiliul Național al Fe
meilor exprimă și cu acest prilej 
sentimentele de puternică solidaritate 
cu lupta poporului spaniol, a femei
lor spaniole pentru libertate și cere 
cu fermitate eliberarea imediată a 
tovarășului Santiago Carrillo și a ce
lorlalți militanți comuniști arestați, 
pentru ca aceștia să poată participa 
in mod liber și nestingherit, cu toate 
forțele lor, la dezvoltarea democra
tică a societății spaniole, la lupta 
maselor populare din această tară 
pentru o ' viață mai bună, pentru 
pace și progres.

Național al Femeilor 
ica Socialistă România

reprezintă o încălcare a propriilor 
angajamente ale guvernului de reîn
noire și democratizare a vieții po
litice spaniole.

Considerăm că măsura luată de 
autoritățile spaniole contravine spi
ritului documentelor adoptate de 
Conferința general-europeană, inte
reselor securității și bunelor relații 
între statele europene.

Profund îngrijorați de această 
măsură, Consiliul ziariștilor din Re
publica Socialistă România. întreaga 
presă română. în deplin consens cu 
opinia publică din țara noastră, cer 
cu fermitate punerea imediată in li
bertate a tovarășului Santiago Car
rillo. a celorlalți fruntași ai Parti

dului Comunist din Spania.
Este necesar să se asigure tova

rășului Santiago Carrillo, tuturor 
militantilor pentru făurirea unei 
Spânii noi, democratice, garantarea 
dreptului legitim de a participa di
rect. in condiții de deplină libertate, 
la viata social-politică a țării, de a-și 
aduce contribuția la înfăptuirea as
pirațiilor poporului spaniol de dez
voltare independentă și progres so
cial. în conformitate cu interesele 
generale de pace și prosperitate ale 
tuturor popoarelor.

ziariștilor

ne îngrijorează deoarece el s-a pro
dus intr-un moment caracterizat de 
puternica năzuință a maselor largi 
populare din Spania către o dezvol
tare socială democratică și progre
sistă. Ca slujitori ai artei, punind 
întreaga noastră creație sub semnul 
marilor idealuri ale umanismului, ale 
libertății și demnității umane, cerem 
eliberarea imediată a tovarășului 
Santiago Carrillo și a celorlalți mi
litanți comuniști spanioli, asigurarea 
securității lor depline, a dreptului lor 
de a participa la viața politică a 
Spaniei, de a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea idealurilor și năzuințelor 
democratice ale poporului spaniol.

progresiste mondiale pentru realiza
rea unei destinderi reale și a înțele
gerii intre toate națiunile.

Ca slujitori ai unei arte cinemato
grafice puse in slujba fericirii și 
demnității umane, ne asociem milioa
nelor de voci care protestează împo
triva gestului îndreptat contra liber
tății comuniștilor spanioli.

In numele principiilor dreptului u- 
man, membrii asociației noastre cer 
cu hotărire eliberarea urgentă a to
varășului Santiago Carrillo și a celor
lalți militanți comuniști spanioli, ga
rantarea dreptului de a putea trăi și 
activa liber pentru promovarea nă
zuinței și idealurilor de libertate și 
progres ale poporului spaniol.

autorităților spaniole privind demo
cratizarea vieții politice din Spania, 
precum și a documentelor de la 
Helsinki, semnate și de guvernul 
spaniol.

Profund atașată idealurilor de li
bertate. justiție, democrație, de apă
rare a drepturilor cetățenești funda
mentale, Asociația juriștilor din Re
publica Socialistă România, in nu
mele tuturor juriștilor români, cere 
cu hotărire guvernului span#)l să 
dispună de urgentă măsurile nece
sare pentru punerea imediată în li
bertate a tovarășului Santiago Car
rillo și a celorlalți conducători ai 
Partidului Comunist din Spania, pre
cum și pentru garantarea exercitării 
dreptului lor de a trăi și participa 
liber la democratizarea societății pe 
teritoriul statului ai cărui cetățeni 
sînt.

Asociația juriștilor 
din Republica Socialistă România

Asociația oamenilor de artă
din instituțiile teatrale și muzicale (A.T.M.)

Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist din Republica So
cialistă România. întregul tineret ro
mân au aflat cu profundă indignare 
despre arestarea la Madrid a secre
tarului general al Partidului Comu
nist din Spania, tovarășul Santiago 
Carrillo, și a altor membri ai condu
cerii acestui partid — reprezentanți 
autentici ai năzuințelor și aspirații
lor de libertate, democrație și pro
gres ale poporului și tineretului spa
niol.

Ne îngrijorează profund acest act 
arbitrar, care reprezintă o violare fla
grantă a drepturilor și libertăților u- 
mane, a idealurilor tineretului și în
tregului popor spaniol spre înlătura
rea practicilor regimului franchist și 
democratizarea vieții politice din 
Spania. Arestarea tovarășului San
tiago Carrillo și a celorlalți conducă
tori ai Partidului Comunist din Spa
nia contravine angajamentelor asu
mate de guvernul spaniol de a ac
ționa pentru democratizarea vieții 
politice din Spania, sint in contra
dicție flagrantă cu spiritul Conferin
ței general europene de la Helsinki, 
la care a participat și Spania, cu e- 
forturile tineretului și popoarelor din

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă România

Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România. în
treaga studențime din țara noastră au 
aflat cu profundă indignare despre 
recenta arestare, de către autoritățile 
spaniole, a secretarului general al 
Partidului Comunist din Spania, to
varășul Santiago Carrillo, a celorlalți 
militanți din conducerea acestui 
partid.

Asemenea tineretului • și întregului 
nostru popor, condamnăm cu tărie 
acest act care contravine drepturilor 
cetățenești, aspirațiilor studenților, 
tineretului și poporului spaniol spre 
democrație și progres social, spre o 
viată liberă, angajamentelor asumate 
de guvernul spaniol de a asigura 
condiții democratice reale în Spania, 
constituind, totodată, o încălcare evi
dentă a spiritului Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo

Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România

Scriitorii României socialiste își 
ridică glasul pentru a protesta îm
potriva arestării marelui fiu al po
porului spaniol, tovarășul Santiago 
Carrillo, și a celorlalți conducători 

comuniști spanioli. Gindurile noas
tre de solidaritate au înconjurat Spa
nia și in anii de dramatică încleș
tare a poporului spaniol împotriva 
tiraniei franchiste. fiind tot timpul 
alături de lupta Partidului Comu
nist din Spania. îngrijorarea noastră 
este cu atit mai mare, cu cit eveni
mentele din ultimul timp ne-au tre
zit în inimi speranța că aspirațiile 
drepte ale poporului spaniol spre li
chidarea stărilor de lucruri ale ve
chiului regim franchist vor fi res
pectate de guvernul spaniol. Or,

Uniunea scriitorilor 
din Republica Socialistă România

Artiștii plastici din Republica So
cialistă România au luat act cu le
gitimă ingrijorare de arestarea tova
rășului Santiago Carrillo și a celor
lalți fruntași comuniști spanioli.

Ca oameni de cultură profund ata
șați ideilor umanismului, noi, artiștii 
plastici ai României socialiste, sîntem 
afectați adine de această măsură.

începuturile unei democrații noi în 
Spania de astăzi, urmărite și dorite 
de întreaga lume și, in primul rind, 
de poporul spaniol însuși, îndreptă
țeau la așteptarea legalizării Parti
dului Comunist din Spania și a ce
lorlalte forțe politice care acționează 
pentru progresul societății spaniole. 
Arestarea tovarășului Santiago Car
rillo și a celorlalți comuniști are ca-

Uniunea artiștilor plastici 
din Republica Socialistă România

Oamenii de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale din România 
socialistă au aflat cu surprindere 
știrea arestării, tovarășului Santiago 
Carrillo, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, și a al
tor conducători ai partidului.

Arestarea tovarășului Carrillo, a 
celorlalți conducători comuniști din 
Spania constituie o încălcare gravă 
a libertăților cetățenești.

Viața și lupta tovarășului Santia
go Carrillo, exponent de seamă al 
aspirațiilor poporului spaniol pentru 
afirmarea unui curs progresist în 
viața politică a țării sale, pentru în
făptuirea unui dialog constructiv în
tre toate forțele politice capabile să 
asigure victoria democrației in Spa
nia. personalitatea sa de eminent 
militant pentru drepturile oamenilor 
muncii și democratizarea societății 
spaniole sint bine cunoscute și se 
bucură de cea mai aleasă prețuire 
din partea întregului nostru popor, 
a tuturor oamenilor de cultură din 
România.

Noi, oamenii de artă din România, 

Europa de a instaura pe continentul 
nostru un climat de destindere, cola
borare și pace.

în numele tineretului din România 
socialistă — călăuzit de idealurile de 
libertate, democrație și justiție socia
lă. de sentimente de profundă solida
ritate cu tineretul spaniol — cerem 
cu hotărire eliberarea neintirziată a 
secretarului general al Partidului Co
munist din Spania, tovarășul Santiago 
Carrillo, a celorlalți militanți ai a- 
cestui partid și încetarea oricăror ac
țiuni represive îndreptate împotriva 
forțelor progresiste și democratice 
spaniole.

Animați de respectul profund față 
de principiile elementare ale liber
tăților cetățenești, reafirmăm convin
gerea tuturor tinerilor din România 
că este necesar să se asigure mili
tantilor de frunte ai Partidului Co
munist din Spania, comuniștilor, tu
turor forțelor democratice condiții de 
deplină securitate în Spania, posibi
litatea reală de a trăi și lupta in țara 
lor pentru o Spanie democratică, 
pentru Înfăptuirea idealurilor tinere
tului și poporului spaniol de liber
tate și progres, de colaborare și pace.

perare în Europa la care guvernul 
spaniol a subscris.

Tinăra generație universitară din 
România, fidelă principiilor de liber
tate și justiție socială, cere elibera
rea imediată a tovarășului Santiago 
Carrillo, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, a celor
lalți militanți de frunte ai partidului, 
exponenti ai idealurilor fundamenta
le ale student.imii. tineretului și po
porului spaniol, de democrație, pace 
și progres social. Pe deplin solidari 
cu cauza dreaptă a studențimii și po
porului spaniol, cerem guvernului 
spaniol să asigure condiții reale de 
siguranță și posibilitatea de a parti
cipa efectiv la viata politică a Spa
niei. pentru comuniști, pentru an
samblul forțelor revoluționare și pro
gresiste din această țară, de a milita 
pentru o viață liberă și democratică, 
precum și pentru securitate și pace 
în Europa și in întreaga lume.

arestarea tovarășului Santiago Car
rillo și a celorlalți comuniști este o 
încălcare a principiilor dreptului uman, 
un act menit să frineze procesul de 
democratizare a Spaniei și. totodată, 
pe un plan mai general, un obstacol 
in calea eforturilor tot mai mari spre 
destindere, pe care le fac astăzi po
poarele lumii.

Ca scriitori ai României socialiste, 
animați de spiritul umanismului și 
al echității, considerăm că este im
perios necesar ca secretarului gene
ral al Partidului Comunist din Spa
nia. celorlalți comuniști arestați să 
li se redea libertatea, să li se asigure 
toate drepturile de a se exprima și ac
ționa în tara lor, spre binele poporu
lui spaniol, spre o Spanie liberă și 
democratică.

racterul unei acțiuni menite să în
toarcă inapoi procesul înnoitor al 
vieții politice din Spania. Acest act 
contravine intereselor vitale ale po
porului spaniol, angajamentelor asu
mate de guvernul Spaniei, precum și 
intereselor generale ale destinderii și 
păcii in lume.

Cerem cit mai grabnica eliberare 
a tovarășului Santiago Carrillo și a 
celorlalți militanți comuniști, crearea 
condițiilor pentru ca ei să-și poată 
desfășura în chip normal activitatea 
.pentru libertatea și prosperitatea po
porului spaniol, atit de greu încercat 
de-a lungul ultimelor decenii ale tra
gicei sale istorii milenare, pentru 
cauza destinderii, colaborării și păcii 
internaționale.

considerăm că atitudinea guvernului 
spaniol față de tovarășul Santiago 
Carrillo, față de Partidul Comunist 
din Spania constituie un test impor
tant al intenții.lor guvernului spaniol 
de a asigura un curs nou, democra
tic vieții politice spaniole. Numai 
legalizarea tuturor partidelor politice 
democratice poate <să confirme in 
fapte afirmațiile autorităților spaniole 
cu privire la lichidarea stărilor de 
lucruri lăsate de regimul franchist.

însuflețiți de principiile nobile ale 
umanismului, de credința in dreptul 
inalienabil al omului de a participa 
liber la viața politică din tara lui, 
artiștii din teatrele și instituțiile mu
zicale, membrii asociației noastre își 
unesc glasul cu acela al întregului 
popor, cerind cu hotărire guvernului 
spaniol eliberarea imediată a tovară
șului Santiago Carrillo, a celorlalți 
conducători ai Partidului Comunist 
din Spania, asigurarea dreptului lor 
de a trăi și acționa liber in patria 
lor. in interesul poporului spaniol, 
al cauzei destinderii și păcii.
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Vii proteste împotriva arestării tovarășului 
Santiago Carrillo, a celorlalți militanți 

comuniști spanioli

LIBAN

RECONSTRUCȚIA TĂRII—IN CENTRU1 PREOCUPĂRILOR
1 9

Agenția France Presse relatează că judecătorul Tribunalului ordinii 
publice din Madrid a hotărit vineri menținerea sub stare de arest a secre
tarului general al Partidului Comunist din Spania. Santiago Carrillo, după 
anchetarea sa la închisoarea Carabanchel.

Vineri seara s-a făcut cunoscut, potrivit agenției United Press Inter
national, că prin hotărirea judecătorului Tribunalului ordinii publice. San
tiago Carrillo și ceilalți șapte conducători comuniști nu beneficiază de 
dreptul de a fi puși in libertate pe cauțiune.

Xavier Solano, membru in Comi
tetul Executiv al Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, a decla
rat. în interviul acordat ziarului 
,.E1 Pais“ : ..Protestăm in modul 
cel mai vehement în legătură cu 
arestarea secretarului general al 
P.C.S.. Santiago Carrillo".

Enrique Tierno Galvan, președin
tele Partidului Socialist Popular din 
Spania, a declarat, la rindul său, că 
arestarea secretarului general ai 
P.C. din Spania nu poate decit să 
complice procesul de democratizare 
a vieții social-politice.

Enrique Tierno Galvan, președin
tele Partidului Socialist Popular, și 
Jordi Pujol, lider al Convergentei 
democratice din Catalonia, repre
zentanți ai opoziției democratice 
din Spania, au remis joi seara un 
mesaj primului ministru spaniol, 
Adolfo Suarez, adresat de Comisia 
de negociere desemnată de opoziția 
democratică pentru a studia cu gu
vernul problema reformelor politice 
și a legii electorale. în cadrul con

COMITETUL CENTRAL al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice arată într-o de
clarație că. în ciuda marelui val 
de proteste din Spania și din nu
meroase țări ale lumii, autoritățile 
polițienești continuă să tină sub sta
re de arest pe Santiago Carrillo și 
ceilalți conducători ai P.C.S. arestați. 
Arătind că aceasta reprezintă o în
călcare grosolană a drepturilor omu
lui și libertăților democratice ele
mentare. declarația subliniază că oa
menii sovietici protestează cu hotă- 
rire împotriva urmăririi patrioților 
din Spania și cer eliberarea comu
niștilor spanioli, încetarea urmăririi 
tuturor patrioților și democraților din 
Spania.

COMITETUL EXECUTIV al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie condamnă arestarea 
luf Santiago Carrillo și a altor con
ducători ai Partidului Comunist din 
Spania și califică aceste acțiuni drept 
o încălcare flagrantă a drepturilor 
omului.

DEPUTĂȚII PORTUGHEZI au 
aprobat, joi seara, in ungniipitate, o 
moțiune de protest împotriva arestă
rii lui Santiago Carrillo, arătînd că 
acest act ,.a zdruncinat profund con
știința poporului portughez".

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

agențiile de presă transmit:
Opțiuni ale politicii ex

terne a Senegalului. Decoi°- 
nizarea Africii de Sud și lichidarea 
regimurilor rasiste din R.S.A.. Rho
desia si Namibia continuă să fie 
obiectivele prioritare ale politicii 
externe a Senegalului, a declarat pri
mul ministru al acestei țări, Abdou 
Siouf, în Adunarea Națională. El a 
relevat, totodată, caracterul inechita
bil al comerțului internațional și s-a 
pronunțat pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
bazate pe echitate și egalitate in 
drepturi.

Dezvoltarea economiei 
indiene. Economiș.ții indieni apre
ciază că 1976 a fost pentru India, în 
multe privințe, un an record. Pentru 
prima oară de la cucerirea indepen
denței. ritmul de creștere a produc
ției industriale a fost de peste 10 Ia 
sută, fapt determinat in mare parte 
de rezultatele obținute de întreprin
derile de stat. Succese importante au 
fost realizate și in agricultura india
nă. recolta de cereale din acest an 
depășind 118 milioane tone.

Conferința miniștrilor 
arabi ai culturii ?i a incheiat lu 
crările Ia Amman. Comunicatul dat 
publicității subliniază necesitatea spo
ririi eforturilor pe linia cooperării 
interarabc in domeniul culturii și 
salvgardării patrimoniului cultural 
arab. 

vorbirilor a fost examinată și pro
blema arestării secretarului general 
al P.C. din Spania, Santiago Car
rillo.

Partidul Socialist Unificat din 
Catalonia a difuzat un mare nu
măr de manifeste în care se cere 
eliberarea imediată a lui Santiago 
Carrillo.

Mii de persoane au demonstrat 
joi, în diverse orașe ale Spaniei, 
protestind împotriva arestării lui 
Santiago Carrillo și a altor mem
bri ai conducerii partidului, cerînd 
eliberarea lor imediată. Cele mai 
puternice acțiuni demonstrative — 
scrie agenția France Presse — au 
avut loc la Madrid. Barcelona, Bil
bao. în ciuda mobilizării unor im
presionante forțe polițienești, care 
au. intervenit cu brutalitate, făcînd 
uz de gaze lacrimogene, demon
stranții și-au exprimat cu fermitate 
opoziția față de actul represiv al 
autorităților spaniole. în același 
timp, au fost inițiate, în semn de 
protest, acțiuni greviste în nume

IOSIF BROZ T1TO, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a dat publicității o 
declarație în care protestează împo
triva arestării lui Santiago Carrillo 
și cere punerea lui imediată în liber
tate. Inspirat de idealurile făuririi 
unei Spânii noi, democratice — se 
arată in declarație — Santiago Car
rillo ,a adus și aduce o mare contri
buție personală la lupta pentru drep
turile clasei muncitoare, la dezvol
tarea liberă și independentă a tutu
ror popoarelor din Spania.

CONSILIUL EXECUTIV FE
DERAL AL IUGOSLAVIEI con
sideră că punerea imediată in liber
tate a lui Santiago Carrillo reprezin
tă o măsură inevitabilă și primordia
lă care, în cadrul unei serii de alte 
măsuri, pentru care se pronunță opi
nia publică democratică spaniolă, tre
buie să stabilească încrederea nece
sară și să redea Spaniei demnitatea 
unei țări democratice.

GUSTAVO MACHADO, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Venezuela, a declarat că a- 
restarea lui Santiago Carrillo este 
„un atentat împotriva democrației".

MANUELE TERRANA, vice- 
secretarul Partidului Republi
can Italian, exprimîndu-și pro
testul față de arestarea lui Santiago

Agenția China Nouă anun- 
ță că. cu prilejul aniversării a 83 de 
ani de la nașterea președintelui Mao 
Tzedun, pe ecranele cinematografe
lor rulează. începind de vineri, un 
film documentar de lung metraj con
sacrat memoriei președintelui Mao 
Tzedun.

La sediul Institutului de sla
vistică si balcanistică al Acade
miei de științe a U.R.S.S. a avut 
loc la 24 decembrie o adunare 
consacrată centenarului nașterii 
Hortensiei Papadat-Bengescu. Cu 
acest prilej. M. V. Fridman, cer
cetător principal al institutului, 
a evocat momente din viața ma
rii scriitoare române. La adu
nare au participat oameni de 
litere, cercetători ai institutului, 
precum și membri ai Ambasa
dei române la Moscova.

La Pekin 3 ^os*; înclieiat; ,jn 
acord de cooperare economică și 
tehnică între R.P. Chineză și R. A. 
Yemen. Documentul a fost semnat 
de Huan Hua, ministrul chinez al 
afacerilor externe, și de Abdullah 
Alkurshumi. ministrul lucrărilor pu
blice din R. A. Yemen.

Lira israeiiană a fost de
valorizată cu 2 la sută — s_a 
anunțat la Tel Aviv.

roase mine și întreprinderi din 
Asturia.

Totodată, peste 6 000 de persoane, 
între care intelectuali, artiști, scrii
tori. cineaști, ziariști de cele mai 
diverse tendințe politice, și-au pus 
semnătura pe o petiție care cere 
eliberarea imediată a lui Santiago 
Carrillo. Referitor la valul de pro

teste declanșat în întreaga Spanie, 
ca și pe plan internațional, de ares
tarea secretarului general al P.C. 
din Spania, agenția Associated Press 
consemnează faptul că. alături de 
liderii unor partide politice ale opo
ziției. mii de intelectuali spanioli 
au cerut guvernului eliberarea lui 
Santiago Carrillo.

La rindul ei, agenția United Press 
International menționează că vi
neri. in fața închisorii Carabanchel, 
unde se află încarcerat secretarul 
general al P.C.S.. numeroase per
soane au manifestat pentru elibe
rarea sa și a tovarășilor săi. For
țele de politie au intervenit din 
nou cu brutalitate, utilizînd gloan
țe oarbe și grenade cu gaze lacri
mogene pentru dispersarea mani- 
festanților.

★

Doctorul Martin Silvan, membru 
al Comitetului provincial din Sant
ander al P.C. din Spania, a fost 
arestat vineri, in regiunea Aragon 
— informează agențiile ' France 
Presse și Reuter.

Carrillo, a subliniat necesitatea lega
lizării Partidului Comunist din Spa
nia.

„ZIARUL „NHAN DAN", or
ganul Partidului Comunist 
din Vietnam, cere autorităților 
spaniole eliberarea lui Santiago Car
rillo și a altor lideri ai P.C.S., ares
tarea lor reprezentînd un act fla
grant de represiune al autorităților 
de la Madrid, act condamnat atît de 
opifiia publică spaniolă, cit și de opi
nia publică mondială.

PIER LUIGI ROM1TA, liderul 
Partidului Socialist-Democra
tic Italian, și-a exprimat protestul 
fată de arestarea secretarului general 
al Partidului Comunist din Spania. 
Santiago Carrillo, declarind că ,.a- 
ceastă acțiune reprezintă o ofensă 
la adresa poporului spaniol" care 
cere instaurarea democrației după 40 
de ani de dictatură franchistă.

PARTIDUL SOCIALIST EL
VEȚIAN își exprimă protestul față 
de arestarea secretarului general al 
Partidului Comunist din Spania și a 
altor membri din conducerea parti
dului și cere guvernului spaniol să-i 
permită Iui Santiago Carrillo să 
trăiască în legalitate pe teritoriul ță
rii sale și să acorde garanțiile ne
cesare tuturor membrilor opoziției « 
din Spania.

Grupul țărilor arabe la
O.N.U. a transmis Consiliului de 
Securitate o cerere din partea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
in care se solicită ca membrii con
siliului să acorde atenție imediată 
plingerilor O.E.P., potrivit cărora 
trupele israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate supun locuitorii pales- 
tineni la un tratament inuman.

Alegerile parlamentare 
din Singapore s au soldat cu 
victoria Partidului Acțiunii Popu
lare. de guvernămînt. care a obținut 
toate cele 69 de locuri din parla
mentul acestui stat.

împrumut acordat Por
Banca de investiții pentugaliei.

tru străinătate a C.E.E. a acordat un 
împrumut de urgență Portugaliei in 
valoare de 22 milioane de dolari, me
nit a servi finanțării proiectului de 
construire a unei hidrocentrale, pro
gramată a intra in funcțiune in 1981.

0 coliziune în lanț pe 
autostrada franceză A6, în apropierea 
localității Nitry. a avariat 59 de auto
vehicule. Seria de coliziuni s-a soldat 
cu rănirea a 50 de persoane, dintre 
care 18 au fost internate in spital. 
Coliziunile au fost produse după ce 
un autoturism, rămas fără benzină în 
rezervor, nu a manevrat corect pen
tru a ieși de pe banda de circulație.

Guvernul libanez, condus de pri
mul ministru Selim AI-Hoss, a fost 
învestit vineri de către Camera De- 
putaților cu „puteri excepționale" 
pentru o perioadă de șase luni, timp 
în care ■ va putea „să amendeze, să 
anuleze sau să Înlocuiască textele de 
lege în vigoare".

La sfirșitul unei reuniuni consa
crate examinării declarației ministe
riale. Camera Deputaților a acordat 
votul său de încredere guvernului 
condus de Selim Al-Hoss. alcătuit 
la 9 decembrie și care cuprinde opt 
membri.

Parlamentul a examinat programul 
guvernamental în cursul reuniunii 
de joi. Textul declarației ministe
riale scoate în evidentă necesitatea 
acordării de puteri excepționale gu
vernului, pentru a lua măsurile 
necesare în vederea reconstrucției 
tării.

Aceste puteri se extind de la pro
blemele financiare, economice, so
ciale, juridice. educației, pină la 
problemele securității și apărării.

Pe de altă parte, Camera Deputa- 
tilor a aprobat proiectele pe termen

UN STUDIU AL O.E.C.D. PRIVIND

Perspectivele economiei capitaliste 
în 1977

„Cea mai gravă recesiune din peri
oada postbelică va fi probabil urma
tă de cea mai lentă relansare eco
nomică în toate statele occidentale 
industrializate, cu excepția, poate, a 
Statelor Unite și Canadei" — men
ționează raportul dat publicității joi 
de Organizația pentru Cooperare E- 
conomică' și Dezvoltare (O.E.C.D.) 
privind perspectivele economice ale 
anului 1977. Se prevede o reducere a 
ratei de creștere economică a state
lor respective de la 4 la sută în pri
mul semestru la 3,25 la sută in cel 
de-al doilea.

în 1977. șomajul riscă să depășeas
că recordul din octombrie 1975, cel 
mai mare din întreaga perioadă post
belică. Se prevede, in acest sens, o 
rată a șomajului de ordinul a 6.5 la 
sută în Mai ea Britanie, 6 la sută în 
cel de-al doilea semestru al anului 
1977 in R.F.G. (comparativ cu 5.2 la 
sută, nivelul maxim in iulie 1975), de 
5 la sută în Franța (comparativ cu 
3.9 la sută — recordul înregistrat in 
cel de-al treilea trimestru al anului 
1976). Numai in S.U.A. și Japonia

Proclamarea independentei in
sulei Dominica, din bazinul 
Mării Caraibilor, va avea loc 
la 29 noiembrie 1977. Primul 
ministru. Patrick Roland, a ară
tat că a informat guvernul bri
tanic în . legătură cu această de
cizie.

Situată între Martinica și 
Guadelupa, insula Dominica 
are o suprafață de 751 km pă- 
trați și o populație de 70 000 lo
cuitori, Din 1967. fosta colonie 
britanică a obținut statutul de 
„stat asociat al Mării Britanii".

B B B B B B
Un acord de cooperară 

economică, tehnică și științifică, pen
tru perioada 1976—1980, între R. S. 
Vietnam și Cuba a fost semnat la 
Hanoi.

„Unipetrol" - compania 
națională în Nigeria. Prin- 
tr-un act compensatoriu. Nigeria a 
dobîndit controlul complet asupra 
filialei locale a companiei petroliere 
americane „Esso\ acțiunea mareînd 
prima naționalizare deplină a unei 
companii petroliere, guvernul nige
rian definind, totodată, controlul asu
pra celorlalte firme ce operează în 
tară in respectivul domeniu. Noua 
companie „Unipetrol". ce ia naștere 
în locul filialei „Esso". va asigura, 
potrivit specialiștilor, aprovizionarea 
cu produse petrolifere chiar și a celor 
mai îndepărtate zone ale țării, con
tribuind astfel la satisfacerea nece
sităților interne.

Asistență economică 
pentru Liberia. Liberia va pri- 
mi asistență în valoare de 22.5 mi
lioane mărci vest-germane din par
tea R. F. Germania, pentru realiza
rea unor proiecte privind alimen
tarea cu apă a capitalelor districtua
le. dezvoltarea bazei energetice a 
orașului Monrovia — capitala țării, 
construirea de șosele, întreținerea 
pădurilor și dezvoltarea culturilor de 
cafea și cacao.

Accident. Un avion a' Forțelor 
aeriene grecești, de tipul „F-5“, s-a 
prăbușit, după ce fusese cuprins de 
.flăcări, într-o regiune din centrul ță
rii. a anunțat Comandamentul militar 
suprem. Pilotul și-a pierdut viața. 

lung ale guvernului. Este vorba în 
special de deconfesionalizarea ad
ministrației, armatei și aparatului 
judiciar, de crearea unui consijiu 
pentru dezvoltarea economică și so
cială. de afirmarea apartenenței Li
banului la lumea arabă.

Se anunță, totodată, că Consiliul 
Asociației băncilor din Liban a fixat 
ziua de 17 ianuarie 1977 ca dată a 
redeschiderii oficiale a băncilor ce 
operează in Beirut.

Numeroase bănci libaneze și străi
ne și-au reluat activitatea în Beirut 
de la începutul lunii decembrie, dar 
fără cauțiunea oficială a asociației.

★

Generalul Aii Al Chaer, membru 
al Comitetului cvadripartit. a decla
rat că în cadrul unei întrevederi 
avute cu președintele libanez, Elias 
Sarkis, a fost adoptată o hotărire 
privind preluarea armamentului 
greu aflat în posesia tuturor foste
lor părți beligerante din Liban. A- 
ceste hotărîri, a precizat el, au în
ceput deja să fie aplicate.

s-ar putea înregistra o ușoară dimi
nuare a numărului de șomeri.

Raportul menționează, pe de altă 
parte, că ar exista premise pentru 
îmbunătățirea situației în, domeniul 
luptei împotriva inflației. Relativa 
scădere a cererii ar trebui să aibă o 
influență moderatoare asupra costu
rilor produselor de bază, altele decît 
materiile prime și petrolul. în acest 
context, se prevede o majorare a 
preturilor de consum de ordinul a 7,5 
la sută, ca o medie pentru ansam
blul statelor membre ale O.E.C.D.

în ceea ce privește comerțul exte
rior al zonei O.E.C.D. este posibil, 
apreciază raportul, ca anul 1977 să 
aducă în acest domeniu o netă re- 
duțere. Creșterea importurilor și a 
exporturilor ar putea să scadă astfel 
cu 6 la sută în 1977. reprezentînd 
aproximativ jumătate față de procen
tul de creștere inregistrat in 1976. 
Rămine. in același timp. îngrijoră
toare situația balanțelor de plăți. Deși 
plățile curente dintr-o serie de țări 
cu balanță deficitară tind să revină, 
în mod lent, spre o poziție mai a- 
propiată de echilibru, datoriile lor 
cumulative continuă să sporească. De 
la începutul anului 1974. deficitul cu
mulat al țărilor O.E.C.D. este de 60 
miliarde de dolari. Un grup de țări 
care nu realizează insă decit aproxi
mativ 30 la sută din produsul natio
nal brut al zonei O.E.C.D. au acumu
lat un deficit de 75 miliarde de 
dolari.

Manevre colonialiste sortite eșecului
După cum s-a anunțat, lucrările 

Conferinței de la Geneva în proble
ma viitorului constituțional al Rho- 
desiei au fost temporar suspendate. 
Aminarea a intervenit la capătul a 
șapte săptămini de deliberări — în 
momentul cînd devenise evidentă im
posibilitatea finalizării conferinței 
înainte de sfîrșitul anului în curs. 
Potrivit precizărilor făcute, se are in 
vedere reluarea convorbirilor la 17 
ianuarie 1977.

Desigur, convocarea reuniunii de la 
Geneva constituie rezultatul nemijlo
cit al prefacerilor profunde petrecu
te pe continentul african, lichidarea 
ultimului regim colonial, cel portu
ghez, și apariția noilor state inde
pendente — Mozambic, Angola, Gui- 
neea-Bissau — punînd și mai mult 
în evidență cît de izolate și anacro
nice sint regimurile minoritare din 
Africă de Sud și Rhodesia, faptul că 
nu mai e decît o chestiune de timp 
pină vor fi eradicate și aceste ultime 
vestigii ale colonialismului și rasis
mului pe pămîntul Africii.

Pe fundalul acestor evoluții, creș
terea rezistenței populare față de re
gimul ilegal rasist de la Salisbury, 
intensificarea luptei de eliberare a 
poporului Zimbabwe, care se bucură 
de solidaritatea tuturor forțelor pro
gresiste și democratice, au impus re
cunoașterea largă a necesității trans
ferului puterii in mîinile majorității 
de culoare din Rhodesia. De 
neconceput cu numai un an in urmă, 
întîlnirea de la Geneva (cu parti
ciparea delegațiilor diferitelor gru
pări ale mișcării de eliberare Zim
babwe, conduse de Joshua Nkomo, 
Robert Mugabe. Abel Muzorewa și, 
respectiv. Ndabaningi Sithole, pe de 
o parte, și a delegației premierului 
rasist Smith, pe de altă parte) era 
menită să ducă la soluționarea, pe 
calea tratativelor, a problemei rho- 
desiene. in sensul realizării accesu
lui la putere al majorității. Or, si- 
tuîndu-se pe poziții obstrucționiste, 
delegația guvernanților rasiști a do
vedit, încă o dată, că nu dorește o ade
vărată reglementare a situației din 

■ Rhodesia, care să asigure eliberarea 
de sub asuprirea colonilor albi — 
270 000 persoane — a celor circa 6 
milioane de africani. în aceste con
diții, se poate pune întrebarea : in

„GRAVE ACTE DE AGRESIUNE ALE REGIMULUI
RASIST RHODESIAN”

Botswana a cerut convocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE. — Botswana 
a cerut, joi, convocarea unei .reu
niuni urgente a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. Reprezentantul a- 
cestei țări în O.N.U., T. D. Mogami, 
a menționat că cererea are ca scop 
examinarea „gravelor acte de agre
siune comise 'împotriva Botswanei, 
în intervalul 17—19 decembrie, de re
gimul minorității rasiste albe din 
Rhodesia". Mogami a acuzat regimul 
lui Ian Smith de „intensificarea ac
țiunilor sale de subversiune, a actelor 
soldate cu asasinate, incendieri pre
meditate și răpiri de persoane între
prinse împotriva Botswanei".

Continuă represiunile în Africa de Sud
JOHANNESBURG. — Autoritățile 

rasiste de la Pretoria continuă re
presiunile polițienești împotriva 
populației africane majoritare. Agen
ția U.P.I. informează că ampla cam
panie de raiduri și percheziții ini
țiată joi de aproximativ 500 de poli
țiști în două suburbii ale orașului 
Capetown locuite de populația de 
culoare continuă. Noua acțiune re
presivă a poliției urmărește, potrivit 
precizărilor unui purtător de cuvint 
al autorităților rasiste, identificarea

Constituirea noului guvern japonez
Takeo Fukuda a fost desemnat prim-ministru

întrunite în sesiune specială, cele 
două camere ale Dietei japoneze au 
ales, vineri, pe Takeo Fukuda în 
funcția de prim-ministru al guvernu
lui — informează agenția Reuter. 
După cum este știut, Takeo Fuku-la 
fusese desemnat joi președinte al 
Partidului Liberal-Democraț.

Expert în probleme economice, 
unul din „arhitecții" spectaculoasei 
expansiuni a economiei nipone în 
anii postbelici, Takeo Fukuda, în 
virstă de 71 de ani, vicepremier în 
fostul guvern, a demisionat din a- 
ceastă funcție cu o lună înaintea ul
timelor alegeri.

înaintea desemnării noului premier, 
fostul prim-ministru Takeo Miki a 
demisionat vineri dimineața, împreu
nă cu ceilalți membri ai cabinetului, 
asumîndu-și responsabilitatea pentru 
pierderile înregistrate de P.L.D. în 
ultimele alegeri generale.

Noul prim-ministru a dat publici
tății lista cabinetului său. Ministru 
al afacerilor externe a devenit Ichi
ro Hatoyama, iar conducerea Minis
terului Afacerilor Interne a fost pre
luată de Heiji Ogawa. Portofoliul fi

ce măsură intervențiile din afară, 
sub a căror egidă a debutat confe
rința de la Geneva, urmăreau obți
nerea unei soluționări reale sau rea
lizarea unei „formule" care, sub a- 
parenta unor schimbări, să- asigure 
conservarea rinduielilor rasiste in a- 
ceastă țară, privind majoritatea de 
culoare de instrumentele reale ale 
puterii ?

Fapt este că tocmai în spiritul unei 
asemenea „formule" au insistat ra
siștii rhodesieni ca. în perioada pre
mergătoare transferului puterii, să 
dețină, in viitorul guvern de tran-

Dupâ prima etapă 

a reuniunii de la Geneva 
în problema rhodesiană

zi tie. portofoliile-cheie ale apărării și 
internelor. Atitudinea' obstrucționistă 
la Conferință a delegației lui Smith, 
concomitent cu intensificarea acțiu
nilor de „pedepsire" și intimidare în 
interiorul Rhodesiei și cu interven
țiile militare rhedesiene împotriva 
Mozambicului și Botswanei — state 
vecine Rhodesiei, sprijinitoare ale 
cauzei poporului Zimbabwe — de
monstrează clar că autoritățile ra
siste rămin in continuare fățiș ostile 
realizării aspirațiilor spre neatîrnare 
și independentă ale populației afri
cane.

Fără îndoială, dacă vor persista pe 
calea negării, sub o formă sau alta, 
a drepturilor legitime ale poporului 
Zimbabwe, acest lucru va duce, in 
mod inevitabil, la intensificarea și 
mai puternică a luptei armate a pa
trioților africani, la exacerbarea con
flictului din această zonă, cu toate 
consecințele ce pot decurge din. 
aceasta. Există insă și cealaltă posi
bilitate. a prevalării pină la urmă la 
conferința de la Geneva a lucidității 
și realismului. înțelegindu-se că o 
reală soluționare nu poate fi asigurată 
decît prin crearea condițiilor care să 
permită populației africane să devi

Evocind „lupta legitimă, curajoasă 
pe care poDorul din Zimbabwe o duce 
pentru eliberarea țării sale", repre
zentantul Botswanei a declarat că 
regimul lui Ian Smith „hărțuiește 
guvernul Botswanei și practică șan
tajul. tratînd cu dispreț rezoluțiile 
O.N.U.".

De la Națiunile Unite s-a anuntat 
eă se are in vedere reunirea Consi
liului de Securitate al O.N.U. după 

1 ianuarie pentru a lua în dezbatere 
cererea Botswanei de a se examina 
actele de agresiune ale regimului 
rhodesian împotriva acestei țări.

și arestarea militanților pentru drep
turile populației africane. Aceeași 
sursă informează că poliția a blocat 
toate drumurile care duc spre cele 
două suburbii, Nyanga și Guguletu. 
Se menționează că în cadrul unei 
operațiuni similare desfășurate de 
poliție la începutul lunii decembrie 
au fost arestate un număr de 297 de 
persoane, „învinuite" de a se fi pro
nunțat pentru respectarea drepturi
lor legitime ale populației africane 
In această țară.

nanțelor i-a revenit lui Ideo Do. iar 
Tatsuo Tanaka l-a preluat pe cel al 
comerțului internațional și industriei. 
Asao Mihara a devenit director gene
ral al Agenției pentru apărare, iar 
Tadashi Kuranari director general al 
Agenției pentru planificare econoț^, 
mică.

In cadrul unei conferințe de presă 
ținute imediat după alegerea sa in 
postul de președinte al P.L.D., Ta
keo Fukuda a relevat că una din 
sarcinile sale prioritare pentru peri
oada imediat următoare este depăși
rea situației grele prin care trece a- 
cum partidul de guvernămînt. în ce 
privește intențiile privind relansarea 
economiei, afectată in continuare de 
fenomene de criză, primul minis
tru afirmă că trebuie urmată „poteca 
îngustă între abisul inflației și pră
pastia recesiunii". Referitor la, si
tuația internațională, el a arătat 
că dorește pacea și că Japonia 
trebuie să joace rolul ce i se cuvine 
în viața internațională. în ansamblu, 
a adăugat el, Japonia va continua să 
urmeze politica externă pe care a 
preconizat-o vechiul cabinet.

nă deplin stăpină pe destinele sale. 
Atingerea acestui scop va fi. desigur, 
considerabil înlesnită prin acțiunea 
unitară a tuturor grupărilor mișcării 
de eliberare, prin depășirea unor 
deosebiri de vederi care se manifestă 
între ele. Viața însăși arată că 
deznodămîntul 'victorios al luptei de 
dezrobire națională reclamă să se 
pună mai presus de toate’ interesele 
generale și fundamentale, știut fiind 
că, numai prin unitatea deplină a 
tuturor forțelor sale, un popor .iși 
poate asigura împlinirea telurilor na
ționale supreme..

Problemă de stringentă actualitate 
internațională, situația din Rhodesia 
a făcut, zilele acestea, obiectul unor 
rezoluții adoptate la O.N.U.. care ex
primă sprijinul ferm față de cauza 
poporului Zimbabwe și cer. totodată, 
extinderea sancțiunilor economice 
împotriva regimului rasist rhodesian. 
Fidelă politicii sale de solidaritate 
militantă cu toate popoarele ce luptă 
pentru afirmarea ființei naționale, 
România s-a numărat printre coau
torii rezoluțiilor amintite. Aceasta 
constituie o nouă și elocventă ex
presie a sprijinului constant și mul
tilateral al tării noastre fată de lupta 
pentru înlăturarea oprimării rasiste, 
coloniale din Rhodesia, ca și in ori
care altă parte a lumii.

Prin glasul tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Partidul Comunist Român. 
România socialistă și-au reafirmat, cu 
prilejul întilnirii pe care secretarul 
general al partidului. președin
tele republicii a avut-o. recent, cu 
secretarul general al Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
Robert Mugabe, solidaritatea față de 
lupta dreaptă a poporului Zimbabwe, 
pentru ca acesta să obțină cit mai 
grabnic independența națională, să se 
dezvolte liber, fără nici un amestec 
din afară, pe calea progresului eco
nomic și social. Nu încape îndoială 
că, stringîndu-și rindurile. bizuindu-se 
pe sprijinul forțelor înaintate din în
treaga lume, poporul Zimbabwe își 
va dobindi neatirnarea. aspirațiile 
sale sacre la autodeterminare și dez
voltare de sine stătătoare își vor afla 
deplina înfăptuire.

Dan OPREANU

O CUTREMUR ARTI
FICIAL. Oamenii de știință
japonezi au declanșat un cutre
mur de pămînt artificial în insu
la Oshima din Pacific la 110 km 
sud de Tokio, pentru a cerceta 
modul de propagare a undelor 
seismice. în acest scop, ei au 
făcut să explodeze o cantitate 
de dinamită Îngropată la o adin- 
cime de 100 de metri. Unda de 
șoc a exploziei a fost înregis
trată de 21 stații seismice din 
Japonia centrală. în urma infor
mațiilor științifice dobindite, se 
speră într-o mai exactă preve
dere a cutremurelor. Este, in
tr-adevăr. acest lucru posibil ? 
Iată o întrebare de cel mai larg 
interes, la care iși propune să 
răspundă într-unul din capito
lele amplului dosar „Cu pămîn
tul... e ceva ?“ — o veritabilă 
minienciclopedie privind cata
strofele naturale. în lumina ulti
melor date, interpretări și ipo
teze științifice — Almanahul 
„Scinteia" 1977.

• MODEL MATEMA
TIC PENTRU MAREA DE 
AZOV. Secole de-a rindul, 
în condițiile normale ale scurge
rii marilor fluvii, conținutul de 
sare al Mării de Azov a fost de 
cel mult 10.5 grame de sare la 
litrul de apă. Prin utilizarea 
apei Donului și Kubanului pen
tru agricultură, în prezent Ma
rea de Azov primește mai puțină 
apă dulce, ceea ce a dus Ia 
creșterea conținutului de sare 
pină' la 13.7 grame la litru. Ur
marea — o scădere sensibilă a 
rezervelor de pește. în vederea 
înlăturării acestei situații, oa
menii de știință de la Centrul 
de cercetări din Caucazul de 
nord au elaborat un model ma
tematic. Este vorba de un pro
iect care prevede ridicarea unui 
dig în strimtoarea Kerci. care 
să asigure o reglementare opti
mă a schimbului de apă intre 
Marea Neagră și Marea de 
Azov.

• GENETICĂ DIRIJA
TĂ. Botaniștii indieni de la 
Universitatea din Delhi au pus 
la punct o metodă cu ajutorul 
căreia poate fi determinat, res
pectiv influențat, sexul, dacă se 
poate spune așa. florilor la 
diferite plante. Modificarea se 
face pe cale hormonală, specia
liștii indieni depistînd un hor
mon capabil să transforme o 
floare femeiască într-una bărbă
tească și un alt hormon cu 
efecte opuse. Realizarea are o 
mare importanță practică, ea 
deschizînd posibilitatea garan
tării pe viitor a unor recolte 
sporite prin obținerea în majo
ritate a acelor t%ri — femeiești 
— care fac fructe.

® MINIȘAH. Vienezul 
Norbert Eder a întreprins o’ten
tativă de reformare a jocului 
de șah. Minișâhul inventat de 
el nu are 64 de pătrățele, ci nu
mai 34. Se joacă cu cîte patru 
figuri mai puțin : în loc de 8 
pioni, fiecărui jucător îi stau la

dispoziție doar 4. Eder susține 
că printre avantaje se numără 
înlăturarea deschiderilor plicti
sitoare și începerea „bătăliei" 
după numai două mutări. Spe
cialiștii, deși sceptici, nu-1 gă
sesc insă neinteresant.

• ASISTENTĂ CAR
DIACĂ - CONTRA A- 
BONAMENT. Un original 
sistem de asistență medicală 
promptă în caz de accidente 
cardiace propune un centru car
diologie din Paris. Serviciul, or
ganizat pe bază de abonament, 
se află la dispoziția clienților, 
în general persoane peste 40 de 
ani, timp de 24 de ore din 24 ; 
la o simplă chemare telefonică, 
echipe de urgență, dispunînd de 
toate mijloacele tehnice nece
sare, precum și de dosarul car
diologie amănunțit al fiecărui 

abonat, este gata de intervenție 
operativă. Cît' se poate, de su
gestivă este denumirea acestui 
centru : „Coeur Assistence" (A- 
sistența inimii).

• PASIUNE SPOR
TIVĂ. Paul Newman este cu
noscut publicului spectator din 
multe țări ale lumii ca un foar
te bun actor de cinema ; mai 
puțin cunoscută este cealaltă 
ipostază a sa, de pilot de auto
mobile de curse, „hobby" pe 
care-1 practică de aproape un 
deceniu. în această calitate a 
ciștigat recent titlul de campion 
amator al. S.U.A. „Pentru mine, 
acest titlu este mult mai pre
țios decît orice -Oscar»" (pre
miu care se acordă, după cum 
se știe, celor mai reușite reali
zări și celor mai buni actori ai 
anului), a declarat el.

• UN NOU PROCE
DEU PENTRU OBȚINE
REA DE ENERGIE se ex- 
perimentează în regiunea carbo
niferă Grimethorpe/Yorkshire 
din Marea Britanie. în stratu
rile formate din pulbere de căr
bune sau în straturile de nisip 
amestecate cu cărbune se intro
duce aer sub presiune. Cu pier
dere minimă de căldură.se ob
ține o ardere completă a cărbu
nelui, indiferent de calitate. Pro
cedeul, deosebit de economic, 
are, totodată, avantajul de a fi 
într-o foarte mică măsură po
luant'.

® ZUCKLI - ZAHĂR 
SINTETIC PENTRU O A- 
LIMENTAȚIE RAȚIO
NALĂ. Procurat pină acum 
pe bază de rețetă „Ziickli", un 
înlocuitor sintetic al zahărului, 

fabricat în R.D. Germană, a fost 
pus în vînzare liberă în maga
zinele alimentare din această 
tară. Plăcută la gust, fie sub for
mă lichidă. fie sub formă de 
tablete, și totodată avînd un nu
măr redus de calorii, noua sub
stanță este adecvată pentru o 
alimentație rațională ; de aseme
nea. este recomandată diabeti
cilor și persoanelor cu greuta
tea peste limitele normale.

® TANC DE MARE 
CAPACITATE PENTRU 
GAZE LICHEFIATE. Un 
vas pentru transportul gazelor 
lichefiate cu o capacitate de în
cărcare de 75 000 de metri cubi 
se construiește in prezent pe 
șantierul naval „Comuna din 
Paris" din orașul polonez Gdy
nia. El este prevăzut pentru 
transportul propanului, butanu
lui și al altor gaze lichefiate re
zultate din prelucrarea petrolu
lui, precum și al amoniacului. 

Pină în 1978 vor fi lansate 
șase vase de acest fel. Cele 
patru compartimente ale tancu
lui sînt construite din oțeluri 
aliate speciale pentru tempera
turi joase și izolate de mediul 
exterior cu spumă de poliuretan 
și folii de aluminiu.

• AJUTOR - BALENE
LOR „EȘUATE". Un 
de oceanografi canadieni a ini
țiat o acțiune de salvare a unui 
număr de aproximativ 100 de 
balene care au eșuat pe plajele 
Insulei Nisipurilor, aflată la 
peste 200 kilometri est de loca
litatea Halifax. Cu ajutorul oa
menilor sau prin eforturi exclu
siv proprii, cîteva dintre aceste 
uriașe mamifere marine au iz
butit să părăsească plajele, dar 
altele au murit sau sînt în pri
mejdia de a muri. Deoarece u- 
nele dintre cetaceele eșuate a- 
ting în greutate zeci de tone, ten
tativele de a le salva întîmplnă 
dificultăți considerabile.
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