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Consfătuire de lucru
la C C. al P C.R

utilizate cu înaltă eficiență

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut 
loc, la C.C. al P.C.R., în zilele de 27 și 
28 decembrie, o consfătuire de lucru 
cu primii secretari, secretari și alți ac
tiviști de la comitetele județene de 
partid.

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, ai condu
cerii unor ministere, instituții cen
trale economice și organizații obștești, 
șefi și adjuncti de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.

Consfătuirea a avut la ordinea de 
zi următoarele probleme :

— Măsuri pentru realizarea planu
lui de stat pe 1977 și îndeosebi cu 
privire la reducerea consumurilor de 
materiale și materii prime ;

— Activitatea desfășurată de consi
liile de control muncitoresc ;

— Realizarea fondului de stat în a- 
gricultură pe acest an, măsuri pentru 
îndeplinirea planului pe 1977, îmbu
nătățirea activității cooperativelor a- 
gricole de producție, a consiliilor de 
conducere ale acestora și consiliilor 
intercooperatiste ;

— Activitatea consiliilor populare 
în domeniul industriei locale, sistema
tizării teritoriale și îmbunătățirii apro
vizionării populației.

în legătură cu aceste probleme au 
prezentat rapoarte primi secretari ai 
comitetelor județene de partid și au

avut loc dezbateri in plen și pe sec
țiuni.

In cuvîntul lor, participanții la con
sfătuire au înfățișat rezultatele bune 
și experiența pozitivă obținute în înde
plinirea planului pe 1976 în indus
trie și agricultură, investiții, în cele
lalte sectoare. Vorbitorii s-au referit, 
de asemenea, pe larg la măsurile ce 
s-au luat și vor fi luate în continuare 
pentru pregătirea producției pe anul 
viitor, îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor prevăzute în 
planul național unic de dezvoltare 
economică și socială a țării în 1977.

Dezbaterile au pus în evidență im
portanța deosebită pe care o are ac
țiunea inițiată de secretarul general 
al partidului — de reducere a consu
murilor de materii prime și materiale, 
de ieftinire a investițiilor, de diminu
are a costurilor de producție — de
terminantă pentru sporirea eficienței 
întregii economii, pentru progresul 
mai rapid al țării și creșterea perma
nentă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, a bunăstării întregului 
popor.

A fost prezentată, totodată, munca 
desfășurată pentru consolidarea eco
nomică și organizatorică a cooperati
velor agricole de producție, pentru în
tărirea continuă a democrației coope
ratiste și exercitarea atribuțiilor mari 
ce revin organelor colective de con
ducere ale C.A.P. în sporirea produc
ției vegetale și animale, pentru creș
terea rolului consiliilor intercoopera- 
tiste în coordonarea vieții economice 
din raza lor de acțiune.

în același timp, în cadrul consfătui

rii au fost abordate probleme referi
toare la modul cum acționează consi
liile de control muncitoresc în lichida
rea lipsurilor, soluționarea operativă, 
la fața locului, a problemelor concrete 
ale vieții economico-sociale, în orga
nizarea superioară a producției și 
muncii, în aplicarea întocmai a hotă- 
rîrilor partidului și legilor țării.

Pornind de la indicațiile și sarcinile 
date de secretarul general al partidu
lui, în scopul înfăptuirii la un nivel ca
litativ superior a prevederilor planului 
național unic de dezvoltare econo
mică și socială pe perioada 1976— 
1980, participanții Ia dezbateri au 
subliniat necesitatea întăririi și îmbu
nătățirii continue a activității organe
lor de stat, a perfecționării ei 
punzător exigențelor actualei 
de dezvoltare a țării.

Rapoartele primilor secretari
mitetelor județene de partid au evi
dențiat preocuparea permanentă pen
tru creșterea rolului conducător al or
ganelor și organizațiilor de partid în 
întreaga viață economică și socială a 
țării, în vederea înfăptuirii exemplare 
a obiectivelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, a hotărîrilor celui 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., a Pro
gramului de făurire a societății socia
liste multilateral 
noastră.

în încheierea 
rii a luat cuvîntul 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea se dă publicității.

La Plenara C.C. al P.CiR. din 
2—3 noiembrie 1976 s-a subliniat 
din nou, cu tărie, necesitatea folo
sirii judicioase, depline, 
disponibile existente în 
Această acțiune majoră, 
de asemenea, la ședința 
lui Politic Executiv ... 
P.C.R. din 3 decembrie a.c., se în
scrie în cadrul activității ample și 
energice de raționalizare a investi
țiilor, de utilizare cu maximum de 
randament a tuturor capacităților 
existente în scopul creșterii volu
mului producției industriale în spa
tiile construite, sporirii eficienței 
economice.

într-adevăr, o recentă acțiune or
ganizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unitățile in
dustriale a relevat că, de fapt, în 
fiecare întreprindere există rezer
ve în acest sens șl că numeroase 
sînt soluțiile tehnice, tehnologice și 
organizatorice ce pot fi adoptate 
pentru punerea lor în valoare, pen
tru sporirea ponderii suprafețelor 
de producție în cadrul perimetrului 
construit și pentru îmbunătățirea 
folosirii acestora. Astfel, întîi de 
toate, trebuie avute în vedere ha
lele sau porțiunile de hale con
struite pe care încă nu sînt mon
tate sau amplasate utilaje. Apoi 
spatiile ce pot deveni disponibile 
prin reorganizarea fluxurilor teh
nologice, îndesirea mașinilor și u- 
tilajelor, îmbunătățirea transpor
tului interior, introducerea trans
portului cu conveiere și benzi trans
portoare. reducerea la strictul ne
cesar a căilor de acces. Practica a 
arătat, de asemenea, că o serie de 
spații pot fi eliberate prin muta
rea unor depozite din hale sau din

a spațiilor 
industrie, 
relevată, 

Comitetu- 
al C.C. al

alte spații construite, cărora li se 
poate da destinație productivă, în 
magazii amplasate în exterior sau 
prin extinderea depozitării pe ver
ticală. După cum în cadrul hale
lor cu înălțimi mari pot fi create 
suprafețe productive suplimentare 
prin realizarea de planșee interme
diare care să permită instalarea de 
mașini ușoare, organizarea unor 
spații de montaj, precum și desfă
șurarea altor activități de produc
ție.

Prin toate aceste măsuri, care — 
în cele mai multe întreprinderi — 
sînt de pe acum cunoscute, 
să se asigure fie renunțarea 
struirea unor suprafețe noi 
dezvoltarea celor existente, 
zute în acest cincinal în unitățile 
respective sau în alte întreprinderi 
(întrucît nivelul 
bilit urmează a 
țiile existente), 
producții peste _ 
naiului. Se cuvine arătat, de pildă, 
că. în medie, prin folosirea produc
tivă a unui metru pătrat de spațiu 
disponibil se pot economisi chel
tuieli de construcții-montaj de circa 
3 000 lei sau se poate realiza su
plimentar intr-un an o producție 
de circa 17 000 lei. Și trebuie să 
ținem seama de faptul că în fiecare 
întreprindere sînt zeci și sute de 
metri pătrați de spații construite 
care s-au eliberat cu diferite ocazii 
sau au căpătat o destinație nepro
ductivă.,

Evident, reducîndu-se cheltuielile 
de construcții-montaj prin renun
țarea la unele obiective de investi
ții, se economisesc desigur terenuri 
de construcție, dar mai ales resur
se materiale (ciment, fier-beton,

trebuie 
la con- 
sau la 
prevă-

de' producție sta- 
se realiza pe spa
tie obținerea unor 
prevederile cinci-

cherestea ș.a.) și financiare care 
pot fi utilizate la realizarea supli
mentară a zeci de mii de aparta
mente. a noi construcții social-cul- 
turale. De asemenea, pirin sporirea 
producției în aceleași spații con
struite se creează premise pentru 
creșterea suplimentară a produsu
lui social, a venitului național 
cale sigură de ridicare a nivelului 
de trai. Am putea, în acest sens, 
arăta că numai în urma acțiunii a- 
mintite s-au evidențiat posibilități 
de a se obține în plus, în fiecare 
an din acest cincinal, o producție 
de cîteva miliarde lei. Utilizarea 
judicioasă a tuturor spațiilor de 
producție este o problemă care îi 
privește în egală măsură pe toți 
oamenii muncii și este în benefi
ciul tuturor. Fiecare la locul său 
de muncă se poate dovedi a fi bun 
gospodar, evidențiind posibilitățile 
de gospodărire mai bună a spațiu
lui de producție, propunînd soluții 
eficiente de valorificare cît mai 
rațională a acestuia, participind 
activ la reorganizarea fluxurilor 
tehnologice și la dotarea suplimen
tară a halelor de fabricație.

Acum, în perspectiva producției 
celui de-al doilea an al actualului 
cincinal, care sînt imperativele fo
losirii raționale a spațiilor de pro
ducție din industrie, astfel încît să 
se obțină neîntîrziat rezultatele e- 
conomice scontate ?

întîi de toate, este necesar să se 
treacă în toate unitățile, la toate 
nivelurile, la înfăptuirea cu maxi
mă operativitate a măsurilor sta
bilite. în fiecare întreprindere tre
buie să se întocmească programe
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Un milion tone 
de fonta la „furnalul 

tineretului"

cores-
etape

ai co-

dezvoltate în țara

lucrărilor consfătui- 
tovarășul NICOLAE

Cu producția realizată în cursul 
nopții de 26 spre 27 decembrie a.c., 
colectivul furnalului nr. 4 de pe 
platforfna Combinatului siderurgic 
Galați a rotunjit la 1 milion de tone 
cantitatea de fontă elaborată aici în 
acest an. De remarcat că acest fur
nal — construit în mare parte cu 
utilaje românești, denumit și „fur
nalul tineretulur" — este primul a- 
gregat de acest fel din România ce 
atinge o asemenea producție anuală. 
Un asemenea record a fost obținut 
în dimineața zilei de 27 decembrie 
și de colectivul furnalului nr. 2. cel 
mai „bătrîn" furnal de pe platforma 
siderurgică gălățeană. Este demn de 
relevat că, de la începutul anului și 
pînă în prezent, furnaliștii din Ga
lați au realizat, peste sarcinile de 
plan, o cantitate de 124 000 tone 
fontă. (Dan Plăeșu).
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Obiective și eforturi
Cred că este o evi

dență, pe care o repe
tăm nu numai retoric, 
faptul că scriitorul 
trebuie să simtă, și ca 
să , simtă trebuie să 
știe mai întii și să 
gîndească. viața lumii 
și viața țării, nu nu
mai experiențele sale 
particulare, dar și 
marile experiențe ale 
colectivității sale și 
ale colectivităților u- 
mane. In veacul nos
tru,' cînd aceste expe
riențe colective sint 
atit de dramatice, in
formația politică, eco
nomică. socială direc
tă. urmărită cu grijă, 
atenție și spirit de dis- 
cernămint. este mai 
mult decît o necesita
te. devine o chestiune 
vitală.

în anul care a tre
cut, pe globul nostru 
nu numai cu miez in
candescent au conti
nuat marile frămin- 
tări. uneori singeroase, 
nu s-au rezolvat pro
bleme de mult în sus
pensie. nu s-au stins 
focarele de încordare, 
a curs singe, cu folos 
și, adeseori, fără folos, 
însă a rămas tendința 
pozitivă a eforturilor 
de rezolvare prin ne
gocieri a spinoaselor 
noastre probleme. Este 
de notat că politica 
internațională a Româ
niei s-a caracterizat 
prin efortul constant, 
neabătut de a apropia 
toate forțele progre
siste, de a găsi limba
jul păcii și al înțele
gerii. Pentru că toată

omenirea are nevoie 
de pace și înțelegere 
ca să găsească soluții 
la marile ei probleme 
vitale pentru supra
viețuirea însăși a mult 
încercatei noastre spe
cii. Și noi avem ne
voie de pace și coope
rare internațională 
pentru a ne desăvîrși 
uriașul efort de trans
formare economică și

Alexandru 
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socială la care ne-am 
angajat.

Acest efort s-a con
cretizat in anul care a 
trecut printr-o mare 
cantitate de muncă 
socială, ale cărei spec
taculoase rezultate se 
întilnesc pretutindeni. 
Tocmai pentru că 
munca este principalul 
factor al progresului 
social, politica educa
tivă a partidului și 
statului nostru a stat, 
in anul care a vtrecut, 
mai mult decît ori- 
cind, sub semnul edu
cației in spiritul mun
cii, nu ca un iureș, ci 
ca o constantă nevoie, 
ca o deprindere ca- 
re-și conține relaxarea 
și satisfacția in rezul
tatele ei. dar și in în
săși procesul ei de în
făptuire. Că orice 
muncă este o onoare, 
nu numai că e firesc 
pentru socialism, dar e 
și un semn de civiliza
ție. Depinde insă nu

numai de educatori, 
ci și de grija tu
turor de a da un 
conținut real. con
cret și eficient acestui 
efort, de a împleti or
ganic și nu formal teo
ria cu practica, munca 
fizică cu cea intelec
tuală. Tînărul care 
muncește un timp in 
uzină, studentul care 
trece din bibliotecă in 
laborator nu trebuie 
să fie un spectator, și 
asta depinde și de el 
și de cei care au sar
cina să-i organizeze 
activitatea.

Cooperarea interna
țională și onoarea 
muncii, iată linii di
rectoare ale politicii 
noastre, care depășesc 
limita anjjlui, vor lega 
pe cel ce s-a scurs cu 
anii viitori și ne pre
ocupă și pe noi, scrii
torii. în acest context 
sint necesare opere li
terare de larg răsu
net, care să contribuie 
la conștientizarea a- 
cestor probleme, desi
gur prin mijloace spe
cifice. Un roman nu e 
un studiu de economie 
a cimentului, nici un 
îndreptar practic. El 
însă — dacă este cu 
adevărat bun și deci 
cu adevărat curajos 
(curajul social e o 
formă a cinstei profe
sionale) — va contri
bui, lărgind orizontul 
de gîndire și imagina
ție, în mod mijlocit și 
la atingerea marilor o- 
biective ale societății 
noastre, de realizarea 
cărora toți benefi
ciem.

Întîlniri cu valoare 
de simbol

Intîmplarea, conști
ința de scriitor, cărora 
li s-a alăturat și în
demnul merituoasei e- 
dituri „Kriterion", 
mi-au îndreptat, in 
ultimele săptămîni, în 
mâi multe rînduri pa
șii către locurile mele 
natale, meleagurile se
cuiești.

Țelul propriu-zis al 
călătoriilor a fost în- 
tilnirea cu cititorii ti
neri, cu generațiile 
crescute sub soarele 
socialismului. Odată 
va trebui să scriu mai 
pe larg și despre aces
te întilniri, să subli
niez și eu ceea ce s-a 
spus de atîtea ori pînă 
acum : cît de însetați 
se îndreaptă spre lite
ra tipărită, spre cartea 
plină de lumină, spre 
orizonturile vaste ale 
cunoașterii, muncitorii 
și țăranii, ce imbold 
stimulator pentru poet, 
prozator. dramaturg, 
cineast este rodnica 
lor t pasiune pentru 
cultură.

Dar cele mai preg
nante impresii și re
flecții mi le-au gene
rat tocmai izvoarele 
adinei ale acestei pa
siuni. Ce schimbări 
uluitoare s-au petre
cut pe aici în numai 
citeva luni, mai bine 
zis în anul care a tre
cut de cînd nu mai 
poposisem pe aceste 
meleaguri 1 Contem- 
plîndu-le mi se tăia

răsuflarea... Aceste 
substanțiale înnoiri au 
avut loc mai ales pe 
tărîmul spiritului, în 
conștiințe, in entuzias
mul participării, in a- 
bordarea conștientă a 
sensurilor înalte ale

SZEMLER
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vieții, în hărnicie, în 
temeritatea de a asu
ma infringerea greută
ților. Adică in dome
niul acelor noțiuni de 
esență pe care încer
căm să le definim la 
ședințele și consfătui
rile noastre, în presa 
noastră, dar care se 
materializează în fapte 
și se constituie in cli
mat spiritual concret 
numai și numai in 
mijlocul oamenilor 
care muncesc și con
struiesc. Mai exact, a- 
colo unde se petrece 
miracolul creației. Sau, 
și mai exact, acolo unde 
se plămădește zi de zi 
socialismul ! Pe acest 
fundal începe să mi se 
pară pe deplin firesc 
faptul că unele comu
ne de pe meleagurile 
mele natale îmbracă 
pe neașteptate chip de 
oraș și că orașele a- 
cestui spațiu geografic 
se înnoiesc și ele sur
prinzător.

Cînd am ajuns Ia 
Miercurea Ciuc se 
terminase construcția 
noului cartier al ora
șului, cu arterele sale 
de circulație asfaltate. 
Chiar in ziua aceea am 
fost informați că sec
ția de subingineri me
canici de pe lingă Po
litehnica din Brașov a 
fost mutată în orașul 
de reședință al jude
țului Harghita. Nimic 
mai firesc, deoarece 
aici funcționează de 
cîțiva ani o tînără în
treprindere de trac
toare și piese de trac
toare.. Tot aici s-a con
struit nu numai un 
palat al sporturilor de 
iarnă și un hotel mo
dern, ci și un complex 
comercial care și-ar 
putea găsi locul in 
orice cartier bucureș- 
tean. în acest context 
de înălțare pe multi
ple planuri nu ni s-a 
mai părut de mirare 
faptul că publicul ve
nit la intilnirea dintre 
scriitori și cititorii lor 
nu a încăput in sala 
mică a casei de cul
tură și, deși ne-am 
mutat cu toții în sala 
mare. coridoarele au 
rămas și ele tixite.

La Tîrgu Secuiesc, 
în orașul lui Găbor 
Aron, moderna rețea 
industrială de azi îmi 
apare ca o continua-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a V-a)

RODUL MÎINILOR
DE AUR

Intr-o tînără întreprindere

• • •

Exact în urmă cu 
trei ani, orașul Sfîntu 
Gheorghe, județul Co- 
vasna, s-a îmbogățit 
cu încă o unitate eco
nomică. obiectiv năs
cut din preocupările 
partidului și statului 
nostru privind dezvol
tarea armonioasă a tu
turor zonelor țării. De 
atunci am fost de ne
numărate ori în între
prinderea de aparataj 
electric auto. Am cu
noscut oameni 
scris despre 
lor de muncă, 
metamorfoză, 
nu s-a petrecut de la 
o zi la alta. Entuziasm 
era, era și 
era și un 
meseriași 
riență. de 
învățați să 
greutăți. Veres 
Demeter Imre, Domo- 
kos Iuliu, Victor Bă- 
cilă, lunger Tiberiu, 
Gheorghe Colceag, Ni- 
colae Zoldi, Szabaday 
Rudolf, Pușcaș Csaba, 
Ioan Vlad, Ștefan Su- 
ciu, comuniști, au 
spus în fața adunări
lor generale, la comi
tetul de partid că „își 
asumă sarcina integră
rii noilor muncitori ai 
întreprinderii". N-a 
fost ușor, mai ales că 
„in acea perioadă, ne 
confruntam <;u multe 
greutăți, cu asimilarea 
de noi produse, cu pu
nerea în funcțiune a 
liniilor tehnologice, a 
utilajelor, ne spune 
Bokor Francisc, secre
tarul comitetului de 
partid. în prima lună 
de producție efectivă, 
un singur produs, pur
ta marca fabricii

și am 
faptele 

Această 
desigur,

bunăvoință, 
nucleu de 

cu expe- 
comuniști 

treacă prin 
Iuliu,

A-

ce- 
an 

da-

noastre. Astăzi ? 
proape 90".

Astăzi, în pragul 
lui de-al patrulea 
de existență de la
rea ei în funcțiune, 
întreprinderea de a- 
parataj electric auto 
se prezintă cu un bi
lanț bogat. Organiza
ția de partid s-a în
tărit. Peste o sută de 
tineri, dintre cei mai 
buni, au fost primiți 
în rindurile comuniș
tilor. Nu există loc 
de muncă, unde pre
zența și exemplul co
muniștilor 
facă simțite 
care zi, în 
schimb, în 
moment. Față de 
nul 1974, producția 
globală industrială a 
crescut de patru ori, 
75 la sută .dintre pro
duse concurează, în ce 
privește calitatea, cu 
cele realizate la ni
vel mondial. Șl un alt 
fapt interesant și sem
nificativ : trei sfer
turi din numărul an- 
gajaților 
venți de liceu sau de 
școli profesionale. Pro
dusele întreprinderii 
sînt solicitate de tot 
mai multi beneficiari. 
Marca fabricii este 
cunoscută și recunos
cută la Brașov, Bucu
rești, Pitești, Curtea 
de Argeș, Timișoara, 
Oradea, Iași, Tîrgu 
Mureș. Sibiu, Miercu
rea Ciuc, Brăila. Ur- 
ziceni, Craiova, Bacău 
și încă în multe alte 
orașe.

Un moment de ne
uitat în viața și acti
vitatea întreprinderii 
de aparataj electric

să nu se 
în fie- 

fiecare 
fiecare 

a-

simt absol-

din Covasna
» 

auto l-a constituit vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu atunci, la 
început de drum în 
producția industrială. 
Pe baza indicațiilor 
date de secretarul ge
neral al partidului, u- 
nitatea a cunoscut o 
continuă ascensiune. 
Astfel, a început o asi
duă preocupare pentru 
diversificarea produc
ției, paralel cu conti
nua îmbunătățire a 
calității acesteia. In a- 
celași timp, s-a pus 
problema sporirii ca
pacității de producție 
prin folosirea Ia ma
ximum a spațiului e- 
xisțent. In fruntea a- 
cestor importante ac
țiuni, vitale pentru 
creșterea producției, 
s-au aflat, de aseme
nea, comuniștii. Echi
pa de tehnologi și 
proiectanți, mobilizată 
de Pușcaș Csaba, loan 
Vlad, Finta Rudolf, 
Szabo Zoltan, odată cu 
introducerea în fabri
cație a noilor produse 
a obținut rezultate 
bune și în ceea ce pri
vește îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabri
cație. Exemplu eloc
vent în acest sens îl 
constituie atelierul de 
galvanizare, al cărui 
sistem de funcționare 
a fost mult îmbunătă
țit față de proiect, fapt 
ce a dus la sporirea 
productivității muncii 
și la Îmbunătățirea ca
lității produselor tre
cute prin această sec
ție.

Radu SELEJAN
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Gînduri cu străluciri 
de soare

Reflectînd acum, în 
prag de sărbătoare, a- 
supra a ceea ce am 
realizat sau am putut 
să realizez, într-o pe
rioadă de douăsprezece 
luni, asupra a ceea ce 
am creat sau am pu
tut crea — fiind unul 
dintre acei care scriu, 
cioplesc și zugrăvesc, 
cu gîndul că între ini
mile noastre și ale ce
lor cărora le dedicăm 
operele realizate exis
tă o vibrație ce ne 
leagă — privesc în 
spațiul nostru infinit 
de suflet și gîndire, 
în care ne căutăm și 
în care ne recunoaș
tem.

Trăim într-o socie
tate bazată pe valori 
umaniste — aceste 
cuvinte pot fi formu
lă, dar pot fi și esen
ța unui șir de gîn
duri, uneori gînduri ce 
se nasc din murmurul 
apelor noastre, din 
unduirea blîndă a co
lindelor, din tot ce 
înseamnă pămînt, 
neam, cîntec, spațiu 
spiritual ; trăim într-o 
societate în care po

porul român, împre
ună cu naționalitățile 
conlocuitoare, în con
viețuire și înfrățire, 
înalță structurile unei 
civilizații fără prece
dent pe aceste locuri 
vechi, cărora le dă- 
ruim toată ființa 
noastră creatoare.

Claus 
STEPHANI

Sîntem oameni ai 
prezentului — creatori 
și făuritori — bucu
riile noastre sînt cele 
de azi, iar spre a de
săvîrși prezentul, spre 
a înțelege sensul efor
tului nostru zilnic, 
spre a putea privi 
înainte trebuie să cu
noaștem ceea ce a 
fost, trebuie să cu
noaștem istoria, civi
lizația veche a acestor 
meleaguri. Istoria nu 
este un șir de eveni
mente pe un fond de 
aur, istoria este acel 
adevăr, acea experien
ță care ne fac să ne

cunoaștem pe noi În
șine cei de azi și, ast
fel. să știm ce va fi 
mîine.

Iar arta noastră, as
pirațiile noastre spiri
tuale trebuie să por
nească dintr-o cunoaș- < 
tere profundă a fap
telor înaintașilor, a 
concepției științifice a 
societății noastre des
pre viață și societate, 
orientată fiind spre 
explorarea artistică a 
trecutului și prezen
tului. Astfel. eroii 
noștri, eroii acestor 
vremuri și ai acestor 
locuri, nu vor fi figuri 
de decor sau de con
junctură. ci oameni 
care, pășind prin fap
tele lor peste pragul 
multor secole, vor 
pleca acum spre alte 
universuri spirituale, 
cele ale cititorilor 
noștri din toate col
turile patriei.

Sînt gînduri acum, 
de ziua Republicii, 
gînduri cu străluciri 
de soare, care încăl
zesc dorul din noi. dor 
a cărui expresie me
taforică sînt pămîntul 
și doina... .

SUCEAVA

Economii de materii 

prime și materiale
întrecerea socialistă desfășu

rată în acest an de unitățile 
industriale sucevene a fost mar
cată de numeroase inițiative 
care au dus la economisirea 
unor importante cantități de 
materiale. Extinderea debitării 
buștenilor în calote, bunăoară, 
în fabricile de cherestea a avut 
ca rezultat creșterea gradului 
de valorificare superioară a 
„aurului verde" al pădurilor și 
economisirea a circa 38 000 
metri cubi de material lemnos. 
Acționînd pentru reducerea 
continuă a consumurilor de 
materiale și ieftinirea construc
țiilor, loturile de constructori 
din acest județ au economisit, 
între altele, 110 tone ciment, 
90 000 bucăți cărămidă și peste 
100 metri cubi lemn. Intr-o 
altă unitate, întreprinderea de 
tricotaje „Zimbrul", recente 
calcule estimative arată că pînă 
la 31 decembrie aici se vor în
registra 5 milioane lei beneficii 
suplimentare. (Agerpres).
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Cum se va desfășura recensămintul 
populației și al locuințelor 

în pagina a ll-a
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POPULAȚIEI Șl AL LOCUINȚELOR

și ce date 
aceste clă-

1. Ce clădiri 
în legătură cu 
diri se înregistrează la re
censămînt ?

La recensămînt se vor înregistra 
clădirile de locuit, clădirile în care se 
află unități de locuit în comun (in
ternate școlare, cămine studențești, 
cămine pentru nefamlliști, sanatorii, 
hoteluri, cabane etc.) și clădirile cu 
altă destinație (administrative, indus
triale, agrozootehnice, comerciale etc.) 
în care se află locuințe. Aceste clă
diri se vor înregistra, indiferent de 
forma lor de proprietate și indiferent 
dacă sint ocupate sau nu în noaptea 
de 4 spre 5 ianuarie, ora zero. Ast
fel, vor fi înregistrate : clădirile ter
minate și ocupate de gospodăriile 
populației, clădirile de locuit nedate 
in folosința populației, dar care, prin 
gradul de finisare, ar putea fi o- 
cupate în întregime de populație, clă
dirile de locuit în curs de construc
ție, care au fost date parțial în fo
losința populației, clădirile evacuate 
în întregime în vederea demolării, 
precum și cele devenite libere prin 
mutarea locatarilor în altă locuință.

Pentru toate clădirile în care se a- 
flă locuințe — în formularele de re
censămînt se înregistrează : locul în 
care sînt situate — în perimetrul sau 
în afara perimetrului construibil al 
localităților ; destinația actuală — 
clădire de locuit, clădire cu altă des
tinație. în care se află locuințe, clă
dire cu unități de locuit în comun, 
în care se află locuințe sau clădire 
de locuit în curs de construcție ocu
pată parțial de populație ; anul con
struirii: materialul de construcție al 
pereților exteriori ; dotarea cu ascen
sor pentru persoane și cu garaj auto.

ție al pereților exteriori și după in
dependența de acces (intrare separa
tă din curte, grădină, stradă ș.a.m.d.).

Cum se va stabili anul în care au 
fost construite unele clădiri, mai ales 
dacă au fost finisate după darea lor 
în folosință sau au fost mărite prin 
supraetajări și adăugiri ? Anul con
struirii se consideră anul dării în fo
losință, respectiv cel în care s-a .ter
minat complet construcția. Pentru 
clădirile date parțial în folosință, anul 
construirii se va considera anul cînd 
s-a dat în folosință prima locuință, iar 
în cazul clădirilor cu o singură locuin
ță, anul ocupării de către locatari a 
primei încăperi. In cazul clădirilor 
mărite prin supraetajări, adăugiri de 
noi încăperi etc. se va înregistra ca

pot avea două Intrări — una princi
pală și alta de serviciu. Deosebit de 
important este faptul că locuința re
prezintă o unitate distinctă din punct 
de vedere funcțional, independentă 
de alte locuințe sau spații, indiferent 
dacă este locuită de una sau mai 
multe gospodării. • Potrivit acestor 
precizări, la recensămînt vor fi în
registrate ca locuințe : apartamente
le formate din camere de locuit, de
pendințe și alte spații care din punct 
de vedere constructiv reprezintă o 
unitate funcțională distinctă ; locuin
țele din casele individuale destinate 
prin construcție să fie locuite de o 
singură gospodărie ; locuințele for
mate din una sau mai multe camere 
de locuit, care au dependințe izolate

(în locuință, în afara locuinței dar în 
clădire, în afara clădirii).

Toate aceste date și informații se 
vor înregistra pe baza declarațiilor 
făcute de persoanele din gospodărie, 
capabile să răspundă la întrebările 
din formular. Totuși, măsurătorile 
care presupun o înregistrare riguros 
exactă — in cazul cînd n-au fost 
făcute pe teren în cursul lunilor no
iembrie—decembrie 1976 de către 
specialiștii consiliilor populare și 
nici nu există în gospodării anumite 
evidențe sau alte documente (ordine 
de repartiție, contracte de închiriere 
etc.) din care să se extragă datele 
respective — vor fi făcute de către 
recenzori.

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI

con- 
ter-

mod 
unei

— in curte, la subsol, la mansardă 
etc. ; locuințele fără dependințe, for
mate din una sau mai multe camere 
de locuit izolate, cu intrare separată, 
folosite în general de o singură gos
podărie, dacă acestea nu aiparțin de 
o altă locuință.

2. Ce aspecte mai deo
sebite ridică recenzarea 
clădirilor ?

Delimitarea corectă a fiecărei clă
diri prezintă o mare importanță pen
tru stabilirea numărului real al aces
tora, a tipului și dimensiunilor lor. 
De aceea, recenzorii trebuie să acorde 
o mare atenție identificării și deli
mitării clădirilor care fac obiectul 
recensămîntului. In toate cazurile, 
recenzorii — cu sprijinul populației 
— vor proceda, înainte de înregistra
re, la delimitarea strictă a fiecărei 
clădiri după criteriul arhitectonic și 
constructiv al acestora — determinat 
după fațade, materialul de construc-

an al construirii anul cînd a fost 
terminată clădirea inițială. Dacă însă 
adăugirile depășesc suprafața clădirii 
inițiale se va declara ca an al 
struirii clădirii anul cînd s-au 
minat adăugirile.

Pentru a se putea stabili în 
cît mai corect anul construirii
clădiri, populația va trebui să se do
cumenteze în prealabil și să stabi
lească — în lipsa unor acte care să 
conțină date precise — vechimea 
construcției în funcție de anumite e- 
lemente obiective, cum ar fl : stilul 
construcției, asemănarea cu alte clă
diri al căror an al construcției este 
cunoscut, materialele de construcție 
utilizate ș.a.

3. Ce locuințe fac obiec
tul recensămîntului ?

Pentru asigurarea unei înregistrări 
unitare a locuințelor în formularele 
de, recensămînt este necesar de pre
cizat ce se va înțelege, la recensă- 
mint, prin locuință. în acest sens 
trebuie reținut că locuința este o u- 
nitate de locuit distinctă din punct 
de vedere funcțional, formată din una 
sau mai multe camere de locuit si
tuate la același nivel sau la niveluri 
diferite, prevăzută — în general — 
cu dependințe sau alte spații auxi
liare, avi nd intrare separată din casa 
scării, curte sau stradă și care a fost 
construită, transformată sau amena
jată in scopul de a fi locuită de o 
singură gospodărie. Unele locuințe

4. Ce date în legătură 
cu locuințele se înregis
trează în formularele de 
recensămînt ?

situată — subsol, demisol, par- 
etaj, mansardă. Se vor înregis- 
de asemenea, anumite infotrma- 
referitoare la : alimentarea cu

Datele șl informațiile — prevăzute 
în formularul de recensămînt — re
feritoare la locuință sînt următoare
le : tipul locuinței — obișnuită sau 
casă de odihnă proprietate personală ; 
forma de proprietate — de stat, co
operatistă, obștească, a cultelor reli
gioase sau pensonală ; nivelul la care 
este 
țer, 
tra, 
ții
apă, instalația de apă caldă, instala
ția electrică, instalația de gaze 
bucătărie și modul de încălzire. în 
mod distinct se vor înscrie date re
feritoare la camerele de locuit — nu
măr și suprafață în metri pătrați, 
precum și la dependințe și celelalte 
spații aparținînd de locuință — denu
mirea acestora (bucătărie, baie, că
mară etc.), suprafața, modul de folo

sire (exclusiv de o gospodărie sau 
în comun cu altele) și amplasarea lor

la

5. Cum 
punsurile 
toare în 
cuinja ?

Iată citeva detalii — și exemplifi
cările corespunzătoare — menite să 
ajute la identificarea spațiilor care 
pot constitui locuințe distincte și la 
înregistrarea lor corectă. Dacă un a- 
pantament a fost împărțit, ulterior 
dării sale în folosință, prin ziduri 
despărțitoare în două locuințe com
plet independente — cu intrare sepa
rată și, eventual, dependințe proprii 
— ele vor fi considerate și înregis
trate ca atare. în cazul în care com
partimentarea s-a realizat prin mij
loace improvizate — cum ar fi mon
tarea unui glasvand sau blocarea 
unei uși — spațiile astfel comparti
mentate nu vor fi considerate locuin
țe, apartamentul respectiv fiind înre
gistrat ca o singură locuință. Alt 
exemplu : camerele situate in jurul 
unui hol de acces, cu depehdințe co
mune, constituie o singură locuință, 
chiar dacă se află in folosința a două 
sau mai multe gospodării. în schimb, 
camerele ocupate de gospodării dis
tincte, care au intrarea dintr-un cu
loar și care din punct de vedere 
constructiv și funcțional sînt destina
te să fie locuite de o singură gospo
dărie, vor fi considerate locuințe dis
tincte. chiar dacă nu au nici o de
pendință.

Populația, cunoscind bine spațiile 
pe care le ocupă, va trebui să spriji
ne pe recenzori la identificarea fie
cărei locuipțe, și a tuturor încăperi
lor din cadrul ei, operațiune care 
este recomandabil să fie făcută chiar 
cu ocazia vizitei preliminare pe care 
o vor face recenzorii, în fiecare lo
cuință și gospodărie, in zilele de 3 și 
4 ianuarie 1977.

se pot evita răs- 
necorespunză- 

legâtură cu lo-

Moderna clâdire a hotelului „Pietroasa" din Buzdu

DIN POȘTA REDACȚIEI

Fapte • Opinii • Propuneri

Pregătirea adunărilor si conferințelor organiza*
alegeri

® ÎHliânfeQ ordinii și disciplinei în producție, efectuarea cu 
regularitate a instructajelor, buna întreținere și cunoaștere a echipa
mentului de protecție din dotare, respectarea cu strictețe a normelor 
de protecția muncii sînt cerințe obligatorii, de natură să prevină, în 
mod eficient, accidentele în muncă. Cu prilejul unei recente analize 
efectuate pe această linie la atelierul M.P.X. de la Combinatul petro
chimic Brazi-Prahova s-a adoptat un plan care cuprinde măsuri con
crete pentru întărirea răspunderii fiecărui lucrător față de cunoașterea 
și respectarea normelor de protecția muncit (Ion Ionescu, operator, 
Combinatul petrochimic Brazi-Prahova).

® A SOSlt 6ezonu' rece cu specificul lui — polei, ceață, zăpadă 
etc. Pe ceață este nevoie să folosim farurile cu becuri gal
bene. Semnalăm însă că în magazine nu găsim asemenea becuri. (Mai 
mulți conducători auto de la Autobaza Pitești).

® LOCUitOTii ^in cartierul Libertății, orașul Caracal (Olt), 
așteaptă cu nerăbdare darea în folosință a noii creșe pentru copii 
construită aici. De ce se amînă atîta vreme acest dorit eveniment ? 
(Un grup de locuitori din cartierul Libertății, orașul Caracal, județul 
Olt). Nota noastră : De la consiliul popular al orașului am aflat că în 
prezent la această creșă se fac ultimele amenajări.

® ÂȘ prOpUHO editarea, într-un tiraj de masă, a unui album 
ilustrat, care să cuprindă faptele eroilor români din războiul pentru 
independență — 1877, de pe întregul cuprins al țării. Un asemenea 
album ar fi binevenit și ar constitui un prețios mijloc de 
patriotică. (Petru Noureanu, Iași).

® îfl CCdrul C00Perativei agricole de producție din comuna 
Făcăenl (Ialomița) s-a construit și dat în folosință un nou

educație

iFAPTULi
DIVERS'
Omul 
din fîntînă

Andrei Biscă, muncitor la În
treprinderea de hirtie din Pe- 
trești, județul Alba, a intrat in
tr-o fintină să o curețe. In 
timpul lucrului, pereții fintinii 
s-au surpat și Biscă a fost în
gropat de viu. l-au sărit în 
ajutor colegii de munci, in frunte 
cu directorul unității, loan Nis- 
tor, care au început să înlăture 
o parte din pămintul si pietrele 
surpate, pină.au ajuns la el. Dar 
tot nu l-au putut scoate. Atunci, 
i-au dat un furtun pentru aer si 
o cască de protecție. Dar, ca un 
făcut, pămintul s-a surpat a 
a'oua oară. Oamenii au săpat 
alături altă groapă — de fapt, o 
adevărată fintină, mult mai lar
gă decit prima — și astfel au 
reușit să-l salveze. A.B. se află 
acum la spitalul din Alba Iulia, 
după ce a petrecut opt ore in- 
gropat de viu !

După 38 
de ani...

Tn această perioadă se desfășoară 
pregătirile pentru un moment deose
bit in viața fiecărei organizații de 
partid din țara noastră, și anume 
adunările și conferințele pentru dări 
de seamă și alegeri. Cum se acțio
nează, ce se întreprinde practic în 
această direcție ? Iată ce ne arată o 
investigație întreprinsă în organizații 
de partid din Combinatul de oțeluri 
speciale Tîrgoviște.

Tovarășul Haralambie Banu. secre
tarul comitetului de partid pe com
binat, ne-a făcut cunoscute citeva 
din măsurile politice și organizato
rice luate pe baza unui program spe
cial adoptat de comitetul de partid 
pentru perioada noiembrie 1976—mar
tie 1977, astfel ca adunările celor 57 
organizații de bază și conferințele 
celor 6 comitete de partid subordo
nate să se desfășoare la un nivel co
respunzător, să se concentreze cu 
adevărat asupra sarcinilor de însem
nătate prioritară pentru colectivele 
respective, să jaloneze clar direcțiile 
principale și modalitățile concrete de 
acțiune.

Fără îndoială că una din princi
palele și cele mai de răspundere sar
cini in perioada actuală o constituie 
elaborarea materialelor ce vor fi su
puse dezbaterii adunărilor și confe
rințelor : dările de seamă și proiec
tele de hotărîri. La data vizitei 
noastre in combinat, majoritatea ma
terialelor erau deja elaborate de că
tre birourile organizațiilor de bază. 
Din studierea lor, ca și din discuțiile 
p&~ care le-am avut cu secretari da 
partid, cu alte cadre, rezultă că dă
rile de seamă sînt rodul unei largi 
consultări cu comuniștii, cu alți 
muncitori și specialiști. Biroul orga
nizației de bază nr. 33 prelucrări me
canice — ca să ne referim doar la 
un singur exemplu — s-a împărțit, 
după cum ne relata secretarul, tova
rășul Romeo Elefterescu, în trei gru
pe, fiecare avînd sarcina să elaboreze 
cite un capitol al dării de seamă 
privind : activitatea economică, 
politico-ideologică și educativă,
organizatorică și de perfecționare a 
stilului și metodelor muncii de par
tid. Aceste grupe de lucru și-au al
cătuit colective formate din 10—12 
comuniști, incit la întocmirea dării 
de seamă au participat direct un nu
măr important din membrii organi
zației, pe lingă cei ce au fost con
sultați. Sint însă și organizații care, 
din păcate, nu au format asemenea 
colective, birourile mulțumindu-se să 
ceară membrilor lor să întocmească, 
fiecare, o parte din darea de seamă. 
Mai este, desigur, timp ca acolo unde 
nu s-a realizat o consultare suficient 
de largă, comitetul de partid să re
comande să se facă acest lucru, în 
așa fel incit dările de seamă să poa
tă fi îmbogățite și imbunătățite.

Faptul că, in general, s-a lucrat cu 
seriozitate și răspundere la elabora
rea dărilor de seamă rezultă din 
competența cu care sînt examinate 
problemele. Fără a înșira pe pagini 
întregi cifre și date, ele analizează 
profund activitatea organizațiilor de 
partid pentru aplicarea în viață a 
hotăririlor Congresului al XI-lea, ale 
plenarelor C.C. al P.C.R., a indica-

fiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
abordează problematica complexă ce 
urmează a fi dezbătută într-un spi
rit de lucru, fac efortul de a pune în 
atenție diferențiat principalele obiec
tive de actualitate 
perspectivă ce stau 
tilor respectivi. Din 
reliefează suficient 
experiență acumulată, ceea ce ar pu
tea face ca dezbaterile să se opreas
că prea puțin asupra metodelor ce
lor mai eficiente folosite. Or, gene
ralizarea mijloacelor de conducere 
modernă, a experienței înaintate în 
munca de partid trebuie să se si
tueze la Ioc central în cadrul adună
rilor și conferințelor.

imediată și de 
în fața comuniș- 
păcate, unele nu 
succesele, bogata

tante ale educării oamenilor și are 
un pronunțat caracter tehnicist, în- 
scriindu-și, între cele opt obiective 
asupra cărora s-a oprit... evacuarea 
permanentă a molozului și fierului 
vechi intern ; umplerea și verifi
carea stingătoarejor de incendiu ; 
urmărirea atribuirii echipamentelor 
de protecție și a antidotului. (Fără 
a minimaliza nici unul din aceste 
obiective, trebuie spus că, mai cu 
seamă într-o asemenea formulare, 
ele nu-și pot găsi locul în ho- 
tărirea unei adunări de partid ; 
cu totul altceva ar fi fost dacă un 
șir de probleme economico-sociale 
nerezolvate încă, asupra cărora tre
buie să se insiste, ar fi fost date în

VIAȚA DE PARTID]
la Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște

cea 
cea

Pentru a putea da tonul unor dez
bateri caracterizate printr-o înaltă ți
nută partinică, exigență și combati
vitate 
critică 
stările 
ținut, 
nizației 
din 
tele 
față de insuficienta atenție acordată 
într-o vreme pregătirii profesionale 
a acestor cadre, cit și modului de 
exercitare a controlului preventiv, 
spre a putea fi înlăturate depășirile 
la consumurile specifice / de materii 
prime, materiale și energie, a fi 
reduse mai substanțial rebuturile. 
In spiritul aceleiași exigențe, al e- t 
fortului neîntrerupt pentru obținerea 
de rezultate superioare, unele din
tre dările de seamă ar mai putea fi 
îmbogățite prin includerea unei a- 
precieri precise a modului în care 
s-a asigurat conducerea politică în 
soluționarea problemelor economico- 
sociale, aplicarea hotăririlor de partid 
și de stat, a legilor țării, spre a se 
ști cu exactitate ce sarcini nu s-au 
îndeplinit și datorită căror cauze. 
Numai în acest fel și hotărîrile — 
sintetizind concluziile desprinse — 
vor putea contura precis ce 
trebuie întreprins, prin ce mijloace 
și metode, pentru ca neajunsurile să 
nu se mai repete și întreaga activi
tate de partid și economică să fie 
marcată de progrese evidente.

Pentru că proiectele de hotărîri, 
așa cum se înfățișează ele la ora ac
tuală, sînt unul din punctele slabe 
ale modului cum s-au pregătit adu
nările in cadrul combinatului. De
sigur, este o mare deosebire în
tre proiectul propus, de pildă, de 
organizația de bază nr. 2 C.T.C. 
— care și-a prevăzut obiective foar
te precise, metode de acțiune po
litică in toate domeniile — și 
cel al organizației de bază nr. 9 
de la oțelăria electrică nr. 1, care 
neglijează problemele aj;it de impor

revoluționară, dările de seamă 
deschis, curajos, neajunsurile, 
de lucruri negative. Am re

de pildă, nemulțumirea orga- 
de bază nr. 2, alcătuită 

comuniștii din compartimen- 
controlului tehnic de calitate,

răspunderea precisă a unor comu
niști din conducerea tehnico-adml- 
nistrativă). Majoritatea proiectelor 
de hotărîri conturează clar faptul că 
în prea mică măsură birourile și-au 
pus întrebarea : „Cum, prin ce mij
loace politice, specifice organizațiilor 
de partid, acționăm pentru ca rezul
tatele de viitor să fie mai bune ?“. 
Un exemplu concludent în acest 
sens îl oferă proiectul de hotă
rîri al organizației 
16 de la forja de 
schimbul C, în care 
deri de tipul : „Se 
ca toți angajații să 
nile de producție și 
res pentru îndeplinirea acestora" sau 
„Se vor lua măsuri de cunoaștere, 
de către membrii de partid, a hotă- 
rîrilor de partid, a propriilor hotă
rîri, a legilor statului, de realizare

de bază nr. 
blocuri și bare, 
întîlnim preve- 
vor lua măsuri 
cunoască sarcl- 
să depună inte-

Produse de larg consum peste plan
Tînărul colectiv de muncă de la 

întreprinderea de tricotaje și per
dele din Pașcani a îndeplinit acum 
citeva zile planul anual de produc
ție. Inginerul șef al întreprinderii, 
tovarășul M. Balmuș, preciza că 
pînă la sfirșitul anului unitatea va 
mai realiza o producție suplimen
tară in valoare de încă 18 milioane 
lei. Acest surplus de producție se 
va realiza din sortimentele cele mai 
solicitate de beneficiarii interni și

clienții externi — o largă gamă de 
lenjerie fină pentru femei și copii, 
bluze și cămăși din fire poliesterice 
indigene, fabricate la combinatele 
de fibre sintetice din Iași și Săvi- 
nești, haine și pantaloni din fire 
poliesterice texturate. Producții su
plimentare se vor realiza la toate 
cele peste 25 modele de perdele 
aflate în producție de serie. (Ma- 
nole Corcaci).

și respectare a lor". Dar cum se va 
acționa, nimeni nu mai află.

Pare a nu fi destul de bine înțe
leasă nici cerința stabilirii do ter
mene și responsabilități — ca una 
din condițiile fundamentale pentru 
realizarea a tot ceea ce se hotărăște. 
Aproape fără excepție, în proiectele 
de hotărîri la care ne referim am 
întîlnit numeroase obiective care voai 
fi îndeplinite... permanent ori răs
punderi ce revin — printr-o formulă 
foarte generală — „biroului organiza
ției de bază", „biroului organizației 
de bază și conducerii tehnico-admi- 
nistrative" etc. Trebuie să fie lim
pede că hotărîrea nu este un act for
mal, ci constituie principalul instru
ment de lucru al organizației de 
partid. Ca atare, elaborarea ei bine 
gindită, prin contribuția a cit mai 
multor comuniști, orientarea ei judi
cioasă, precizarea atribuțiilor se în
scriu ca sarcini dintre cele mai im- 

sîntportante. Organizările P.C.R. 
chemate — așa cum precizează 
instrucțiunile cu privire la alegerea 
organelor locale de partid — să asi
gure, prin măsurile stabilite, întări
rea continuă a rolului conducător al 
organizației de partid la fiecare loc 
de muncă, respectarea neabătută a 
normelor vieții interne de partid, 
continua îmbunătățire a muncii de 
partid, economice, politico-ideologi- 
ce și social-culturale, creșterea con
științei socialiste.

Supunem atenției organizațiilor de 
partid aceste cîteva observații cu 
caracter mai general în ideea ca, în 
răstimpul scurt ce ne mai desparte 
de adunările generale pentru dări 
de seamă și alegeri, documentele ce 
urmează a fi supuse dezbaterii și a- 
probării comuniștilor să fie îmbună
tățite și îmbogățite, spre a consti
tui cu adevărat pîrghii eficiente de 
mobilizare a colectivelor în întregul 

la înfăptuirea sarcinilor trasate 
partid.

lor 
de

Maria BABOIAN

CRONICĂ DIN VIATA»

Timiș: Edificii noi pentru elevi

Zestrea urbanistică 
a Timișoarei se îmbo
gățește pe an ce trece. 
O vizită pe bulevardul 

. Vasile Pârvan, împre
ună cu prof. univ. Vio
rel Negru, secretarul 
comitetului de 
pe Centrul 
tar, este _ _,_______
In 1976, aici s-au dat 
în folosință edificiile 
facultății de electro
tehnică — cel mai im
portant obiectiv con
struit pînă acum la 
Timișoara pentru în- 
vățămîntul tehnic su
perior. Suprafața uti
lă a noii facultăți — 
13 000 mp ; numărul 
laboratoarelor 88.
Pentru invățămîntul 
superior agronomic, în 
acest an s-au finalizat 
construcțiile pavilio
nului de mecanizare, 
precum și clădirile 
care adăpostesc biblio
teca și sala de gimnas
tică. S-a dezvoltat 
baza materială menită 
să asigure o integrare 
mai rapidă și eficien-

partid 
universi- 

revelatoare.

și
tă a învățămîntului cu 
cercetarea și produc
ția. Pe platforma în
treprinderii „Textila" 
s-au dat în folosință 
spații de învățămint 
pentru facultatea de 
inginerie chimică. Un 
nou cămin pentru 
studenții familiști cu 
260‘ de locuri, care se 
alătură celui dat an
terior în folosință cu 
400 de locuri, comple
tează ansamblul „oră
șelului studențesc", 
unde în ultimii ani 
s-au construit cămine 
cu o capacitate totală 
de 8 500 de locuri. în 
acest an, numai stu
denții și cadrele di
dactice de la Institu
tul politehnic și In
stitutul agronomic au 
realizat, în unitățile 
proprii, un volum 
produse în valoare 
peste 30 milioane 
Totodată, studenții 
mișoreni au participat 
în această toamnă la 
culesul porumbului, 
dînd un ajutor prețios

de 
de 

lei.
ti-

. ______ i local de
brutărie, dotat cu utilaje moderne. La aceeași cooperativă este în curs 
de amenajare o creșă pentru copji, cu o capacitate de 120 locuri. 
(Constantin Frîncu, comuna Făcăeni, județul Ialomița).

® Printr-o mai judicioasă folosire 8 spațiilor de pro
ducție, la Combinatul de prelucrare a lemnului Suceava a intrat în 
funcțiune — cu 15 zile mai devreme — o nouă secție pentru fabricat 
mobilă stil. Specialiștii întreprinderii au adus o importantă contribuție 
la montajul nqilor utilaje. (G. Brucmaier, economist, C.P.L. Suceava).

® Toți CO UÎ1UI lucrători de la Autobaza T.A. Săvenl (Bo
toșani) s-au deplasat, de curînd, la clinica II medicală Iași de la Spi
talul nr. 1, pe un drum destul de greu, cu ceață și mîzgă, pentru a 
dona sînge colegei lor Doina Ciornei, în vîrstă de 21 ani. (Petru 
Cionca, electrician, Autobaza T.A. Săveni, județul Botoșani).

® Cu CÎțiVO ani în urm^> In comuna Cioroiași (Dolj) a în
ceput construcția unui cămin cultural. Zidurile s-au înălțat pînă la 
planșeu și acolo a încremenit lucrarea. De ce se manifestă atîta ne
păsare față de finalizarea acestui obiectiv, față de banii ce s-au chel
tuit pînă acum ? (Un grup de cetățeni din Cioroiași, județul Dolj).

Pentru revelionul hunedorenilor
In județul Hunedoara, după În

deplinirea înainte de termen a 
sarcinilor din acest prim an al 
actualului cincinal, se muncește in
tens pentru a se livra suplimentar 
economiei naționale importante 
cantități de produse, se acordă o 
atenție sporită pregătirii produc
ției pe 1977. în același timp, în 
aceste zile se fac intense pregătiri 
pentru sărbătorirea revelionului.

După cum am fost informați, 
peste 900 de siderurgiștl vor petrece 
revelionul în moderna cantină-res- 
taurant și la clubul 
la casa de odihnă 
lacului Cinciș și la 
din munții Orăștiel 
derurgiști, mineri 
împreună cu familiile 
sărbători noaptea de hotar dintre 
ani in cadrul celor mai reprezen
tative unități ale întreprinderii de 
alimentație publică din municipiul

„Siderurgistul", 
de pe malul 
cabana Prislop 

; multi alți sl- 
șl constructori, 

lor, vor

Hunedoara, cum sînt restaurantele 
„Corvinul", „Gambrinus", „Ciuper
ca" — amplasată la liziera pădurii 
Chizid — „Miorița", „Dunărea", 
precum și la restaurantul „Minerul" 
din Ghelar. Organizatorii s-au 
gîndit în același timp și la 
cei aflați în trecere prin Hune
doara, sau care nu și-au reținut din 
timp locuri la revelioanele organi
zate In colectiv: acestora le sînt 
puse la dispoziție restaurantele 
„Intim" și „Bucegi". La restauran
tele „Corvinul" și „Gambrinus" 
programele muzical-distractive vor 
fi susținute de actori ai teatrului 
de estradă din Deva. Pentru tra
diționalele mîncăruri din noaptea 
de revelion, întreprinderea de ali
mentație publică a asigurat, în
tre altele, 1,5 tone curcani, diverse 
specialități de pește — morun, 
păstrăv, șalău, Icre — purcei de 
lapte etc. (Sabin Ionescu).

LOCALITĂȚILOR TĂRII

lucrătorilor din între
prinderile agricole de 
stat.

O dinamică asemă
nătoare a cunoscut și 
dezvoltarea bazei ma
teriale a învățămîntu- 
lui primar, gimnazial, 
liceal și tehnic-profe- 
sional. In acest an 
s-au dat în folosință 
99 săli de clasă, 18 la
boratoare și ateliere 
școlare, 9 săli de gim
nastică, 2 261 locuri in 
internate, 1 700 locuri 
in cantine, 1010 locuri 
in grădinițe. Sînt de 
reținut și cîteva rea
lizări deosebite : Li
ceul de transporturi 
auto din Timișoara, 
prevăzut cu săli de 
clasă, ateliere, labora
toare, internat, canti
na și o sală de sport; 
liceul real-umanist din 
comuna Recaș cu 24 
săli de clasă ; Școala 
generală nr. 24 din Ti
mișoara. La rîndul lor, 
școlarii din Timișoara

șl din celelalte locali
tăți ale județului au 
realizat în atelierele 
școlare produse în va
loare de peste 34 mi
lioane lei. Ceea ce de
monstrează că educa
ția prin muncă și pen
tru muncă dă roade

bogate atit la studenți, 
cît și la elevi.

Anul 1977 va fi șl el 
o etapă Importantă, de 
noi înfăptuiri pentru 
Invățămîntul timișean 
de toate gradele. Ele
vii. viitorii specialiști,

pregătiți tn această 
parte a țării, vor bene
ficia de condiții mate
riale din ce în ce mal 
bune pentru învățătu
ră, cercetare și pro
ducție. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scin- 
teii").

Vaslui: In 8 ani, populația orașului
a crescut de peste

La serviciul 
re civilă din 
primăriei 
Vaslui s-a înregistrat 
cel de-al 
nou-născut 
an. Un fapt semnifica
tiv : în ultimii 8 
populația 
sporit de 
Aici s-au 
acest an 
cei mai înalți indici de 
natalitate din țara 
noastră — 36 la mie, iar 
sporul natural a fost de 
19,6 la mie. Dacă ne 
referim la dinamismul 
dezvoltării orașului, îl 
regăsim atît pe plan 
industrial, cît și pe

de sta- 
incinta 

orașului

pentru că
și-a mă-

2 500-lea 
din acest

ani, 
Vasluiului a 
peste 2 ori. 

înregistrat în 
unii dintre

cel social, 
Vasluiul nu 
rit zestrea numai prin 
noile fabrici, uzine, 
blocuri, ci' și cu multe 
școli, grădinițe, creșe, 
cămine

Aici. , 
aplicat 
pentru 
ții suficiente și cores
punzătoare pentru toți 
copiii de virsta grădi
niței, căminului și 
creșei. Numai în ulti
mii doi ani s-au asi
gurat peste 1 000 lo
curi. întreprinderea de 
confecții și-a construit 
în apropierea unității 
creșă și grădiniță peiî- 
tru copiii muncitori-

pentru copii, 
la Vaslui s-au 
soluții optime 
a asigura spa

2 ori!
lor. De asemenea, în
treprinderea de pre
lucrare a lemnului, in
tr-un spațiu neutilizat 
din incintă, a amenajat 
una din cele mai func
ționale grădinițe din 
oraș. O altă clădire, 
una din cele mai fru
moase, de pe strada 
Ștefan cel Mare, a 
fost amenajată și ea 
pentru cîteva 
de copii. S-au 
struit 
școli, 
venit 
reții,
locuitori, 
elev. (Crăciun Lăluci, 
corespondentul „Scln- 
teii").

sute 
con- 

și numeroase 
Vasluiul a 
un oraș al 
La fiecare

unul

de- 
tine- 
patru 

este

Redăm un fragment din scri
soarea cititorului nostru Ion 
Iliant, din Dărmănești — Dîmbo
vița : „Cu dtva timp în urmă, 
ați publicat în rubrica „Faptul 
divers" rugămintea mea de a fi 
ajutat să-mi regăsesc mama, care 
mă părăsise în condiții vitrege, 
cînd aveam un an, intr-un vagon 
în Gara de Nord din București. 
Acum, odată cu venirea Anului 
nou, trăiesc cea mai mare bucu
rie din viața mea. Cu ajutorul 
cititorilor ziarului am reușit 
să-mi regăsesc mama, care lo
cuiește acum în Sudiți-Ialomița. 
Bucuria mea că nu mai sint 
singur pe lume, că am și eu cui 
zice mamă, este cu atît mai 
mare, cu cît mai am patru frați 
și o soră. Vă spun sincer că am 
udat cu lacrimi una din scriso
rile primite. Ea venea de la unul 
din frații mamei, Tănase Negaru, 
adică unchiul meu. încă o dată, 
vă rog să primiți cele mai 
călduroase mulțumiri și urări de 
mulți ani cu bucurie". Asemenea 
și dumneavoastră 1

Din epoca 
bronzului

Excavatoarele „mușcau" pă
mintul bătucit din zona depozi
telor municipiului Deva. La un 
moment dat, in „colții" cupei 
unui excavator au apărut citeva 
cioburi de ceramică. Imediat, 
constructorii au oprit lucrul in 
punctul respectiv si i-au chemat 
la fața locului pe specialiștii 
muzeului județean. Muzeograful 
loan Andrițoiu ne-a făcut urmă
toarele precizări :

— Cele citeva cioburi ne-au 
făcut să luăm imediat măsuri 
pentru efectuarea cu grijă a să
păturilor. Și astfel a fost des
coperit un cimitir de incinerație 
cu 17 morminte datind din epo
ca bronzului. Au fost găsite 
urne destul de bine conservate, 
vase funerare de diferite tipuri, 
bogat ornamentate, precum și 
obiecte de podoabă. Descoperirea 
prezintă importanță deosebită, 
fiind prima de acest fel cunoscu
tă penă acum in această zonă a 
Transilvaniei. Ea aduce elemen
te noi cu privire la ritualul fu
nerar datind dintr-o perioadă 
mai puțin cunoscută.

Felicitări
Vinzătorii de la magazinul ali

mentar „Mercur" din Tg. Mureș 
sint deosebit de amabili cu 
cumpărătorii. La sfirșitul anului 
trecut (1975), la rubrica noastră, 
am menționat faptul că de la 
acest magazin s-au expediat fe
licitări tuturor cumpărătorilor 
permanenți. „Atenția" a intrat în 
tradiție, așa că acum peste 2 500 
de felicitări semnate „Mercur" 
urează onor clientelei tradiționa
lul „La mulți ani 1“ Numărul de 
felicitări e mult mal mare decit 
anul trecut. E și firesc, întrucit 
și volumul de vînzări a crescut 
substanțial în acest an, fiind mai 
mare, valoric, cu nouă milioane 
lei față de 1975. Explicația : buna 
aprovizionare, plus ospitalitatea 
lucrătorilor magazinului. Ceea ce 
le dorim și la... anul și la mulți 
ani 1

Un porumbel 
și o 
porumbiță

Lansat dintr-un punct, la sute 
Si mii de kilometri depărtare, un 
porumbel voiajor trebuie să se 
întoarcă acasă fără... busolă sau 
indicatoare de circulație. V-ați 
intrebat, vreodată, cite capricii 
ale vremii sau piedici trebuie să 
învingă pină la inapoiere ? Cei 
mai iuți dintre ei si cu mai mult 
„simț de orientare" devin și 
campioni. Columbofilii craioveni 
se mândresc cu recorduri de 
prestigiu. Cel mai bun s-a dove
dit in acest an porumbelul 
68011-74, al crescătorului Gelu 
Gătejescu, care a parcurs — cum 
se spune — 3 782 „kilometri 
cistigători". Spre deosebire de 
alți ani, cină) primele locuri erau 
ocupate, in mod autoritar, de po
rumbei, iată că in 1976 pe locul 
al doilea a urcat in mod specta
culos o porumbiță, cu numărul 
52710-73 (crescător H. Firescu), 
care a parcurs 3 656 km cistigă
tori. Se afirmă că numai un ghi
nion stupid a făcut ca in ultima 
clipă porumbița să nu cucereas
că laurii locului intii. Nu-i nimic. 
Bine că a trecut ’76. O să arate 
ea la anul de ce este in stare !

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

l
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O instalație industrială produce astăzi cit trei
Recent, la Combinatul chimic din 

Făgăraș s-a petrecut un fapt de o 
deosebită semnificație : în timp ce 
se pregătea turnarea fundației unui 
nou și important obiectiv productiv, 
prevăzut prin planul de stat să in
tre în funcțiune la sfîrșitul anului 
viitor, conducerea combinatului a 
hotărit să fie întrerupte lucrările și 
să se ia legătură urgentă cu furni
zorii de utilaje, pentru ca aceștia să 
nu le mai fabrice...

— In mod practic, ne explica ing. 
Teodor Șuteu. directorul combinatu
lui, obiectivul de investiție respectiv 
nu se va mai executa. Producția pe 
care acesta trebuia s-o dea a fost 
preluată de instalația de debutox 
nr. 1. Este răspunsul nostru la in
dicațiile secretarului general al 
partidului privind economisirea și 
utilizarea cit mai eficientă a fondu
rilor alocate pentru investiții.

Pentru a înțelege modul cum au 
gîndit și acționat cadrele tehnico- 
inginerești și de conducere ale com
binatului și, în general. concepția 
înaintată a acestui prestigios cblec- 
tiv privind gospodărirea judicioasă a 
fondurilor statului, să derulăm „isto
ria" instalațiilor de debutox prevă
zute a se realiza aici în actualul cin
cinal. în 1974, la Făgăraș a fost pusă 
în funcțiune o instalație de debutox, 
Srima de acest gen din țara noastră.

latorită cererilor venite din partea 
agriculturii (debutoxul este un in
secticid foarte eficient), la nivel su
perior s-a hotărît ca, pînă la finele 
anului 1977, producția de debutox să 
se tripleze. în consecință, s-a stabi
lit să fie construite încă două insta
lații de debutox.

Studiile de inginerie tehnologică 
încheiate de cadrele tehnico-ingine
rești ale combinatului au permis să 
fie aduse importante îmbunătățiri la 
prima instalație (in faza sulfonare). 
Efectul : un spor substanțial de pro
ducție. Acest fapt a determinat con
ducerea combinatului să renunțe la 
una din cele două instalații care 
trebuia să se execute pînă în 1977, 
urmind ca producția acesteia să fie 
preluată de instalația existentă și in
stalația a cărei construcție urma să

înceapă la sfîrșitul acestui an, des
pre care am amintit la începutul 
acestor însemnări. Dar, cu prilejul 
dezbaterii sarcinilor subliniate de 
conducerea partidului privind rațio
nalizarea investițiilor și reducerea 
volumului lucrărilor de construcții- 
montaj, s-a născut o idee și mai în
drăzneață. „Oare n-am putea renunța 
și la cea de-a doua instalație de debu- 
tox, a cărei producție să fie preluată 

''de instalația existentă?" — iată între
barea pe care și-au pus-o cadrele de 
conducere și specialiștii combinatului 
atunci, în timpul dezbaterii. Cînd a 
fost rostită această întrebare, privi-

tului. Avea fața obosită, dar ra
dioasă.

— Cred că am reușit, i-a spus cu 
modestie directorului. Merg la in
stalație să vorbesc cu băieții...

Cind au auzit despre ce este vorba 
și cînd au văzut și diagrama de lu
cru întocmită de ing. Pîrvulescu — 
și care demonstra că durata fazei de 
nitrare poate fi redusă Ia jumătate 
— concomitent cu creșterea tempera
turii, „băieții" — care sînt în fond 
oameni maturi, în jurul vîrstei de 40 
de ani — au rămas surprinși.

— Ca să fiu sincer, ne relata ing. 
Vladimir Postolache, șeful instalației,

Prin soluții tehnice proprii, chimiștii făgărășeni 
au economisit investițiile pentru construirea 

a două obiective productive

rile s-au îndreptat spre loan Pirvu- 
lescu, unul din inginerii-șefi ai com
binatului, de la care se aștepta con
firmarea sau infirmarea unei ase
menea posibilități. Toată lumea știa 
că inginerul-șef este un bun specia
list în operații de nitrări. Căci, pro
blema preluării producției noului 
obiectiv, a cărei fundație trebuia în
cepută în acele zile, era condiționată 
de modul cum va fi asigurată mări
rea capacității la faza de nitrare a 
instalației aflate in funcțiune.

— Eu propun, a spus atunci direc
torul combinatului, ca tovarășului 
Pîrvulescu să-i acordăm două-trei 
zile pentru a studia temeinic aceas
tă problemă și apoi să ne infor
meze asupra căilor de soluționare...

...Seara, acasă, inginerul-șef s-a re
tras, ca de obicei, în camera ce. ii 
servește de birou, unde a început să 
studieze problema măririi capacității 
de nitrare. A făcut zeci de calcule și 
scheme de lucru. Problema a stu
diat-o pe toate fețele, din toate un
ghiurile. Lumina a ars în camera 
lui pînă spre ziuă. Cu toate acestea, 
la ora 7 era la directorul combina-

deși îl cunosc pe inginerul-șef de 
atîția ani și ii știu capacitatea crea
toare, dovedită in zeci și zeci de ca
zuri. aveam totuși o oarecare în
doială. îmi era teamă că reducerea 
la jumătate a timpului de nitrare și 
sporirea bruscă a temperaturii să nu 
genereze o situație, cînd nu am mai 
fi putut stăpîni reacțiile.
- Dar, așa ceva nu se putea întîm- 
pla. Ing. Pîrvulescu a calculat și re
calculat schema de lucru de zeci de 
ori. Și nu s-a înșelat nici de dată 
aceasta. Pentru mai multă siguranță, 
inginerul-șef și cercetătorul N. Șu- 
rubiță au verificat schema, mai in- 
tii în laborator. Rezultatele au con
firmat calculele, întreaga concepție 
tehnică și tehnologică, 
zeci și trei de șarje de 
lația a intrat în regim 
lucru. Experimentarea 
cu deplin succes. în instalație s-au 
executat lucrări de automatizare a 
procesului de. producție. Acest fapt 
era menit să asigure nu numai o 
stăpînire mai bună a tehnologiei, dar 
și o calitate superioară a produselor 
și, mai ales, un consum mai redus

După cinci- 
probă, insta- 

normal de 
se încheiase

de materii prime. Numai pe această 
cale se realizează anual o economie 
de 7,5 milioane lei.

La ora actuală, instalația debutox 
1 lucrează la capacitatea prevăzută 
inițial pentru trei instalații, 
ajuns la această capacitate 
mai devreme, creîndu-se 
ceasta condiții pentru a se 
producție suplimentară de două mii 
tone debutox. Dacă la aceasta adău
găm și cele cîteva zeci de milioane 
lei economisite prin renunțarea la 
construirea instalației debutox 3, 
avem imaginea vie a unei realizări 
de excepție, rod al gîndirii tehnice 
a cadrelor inginerești și de condu
cere ale combinatului.

— Nu ne vom opri aici, ne spu
nea directorul combinatului. Obiec
tivul nostru imediat îl constituie 
dezvoltarea capacității la fazele de 
prelucrare a acizilor reziduali și de 
uscare a produsului finit. Această 
lucrare va avea ca efect creșterea 
calității produsului de Ia 92 la sută 
la 98 la sută puritate. O asemenea 
lucrare cu caracter de inginerie teh
nologică se va finaliza în trimestrul 
I din 1977.

Din ^iscuția avută cu ing. Pîrvu
lescu am reținut că acțiunea de spo
rire a capacității instalației debutox 
va continua. Cum ?

— Foaite simplu, ne-a relatat el. 
Prin trecerea la procesul tehnologic 
de nitrare continuă. Rezultatul aces
tei lucrări va fi obținerea unui spor 
de producție echivalent cu capacita
tea uneia din cele trei instalații pre
văzute in etapa inițială. în felul 
acesta, actuala instalație va avea o 
capacitate de patru ori mai mare 
decît era stabilit prin proiect.

Această nouă realizare a cadrelor 
tehnico-inginerești ale Combinatului 
chimic din Făgăraș 
nou și merituos examen de compe
tență 
creatoare, de valorificare superioară 
a inteligenței tehnice proprii. Ea 
face cinste întregului colectiv.

S-a 
cu un an 

prin a- 
realiza o

constituie un

profesională. de capacitate

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Pentru buna aprovizionare 4
a populației în sezonul rece

In sere-recolte mari, 
diversificate de legume
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JUDEȚELE GALATI SI DÎMBOVIȚA
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
Oamenii muncii din industria județului Galați rapor

tează că în ziua de 28 decembrie au îndeplinit 
producției globale pe întregul an 1976, sarcinile la 
ducția marfă fiind realizate încă din 22 decembrie, 
prelimina obținerea pînă la sfîrșitul anului a unui 
de producție concretizat, între altele, în 57 000 tone 
metalurgic, 140 000 mii kWh energie electrică, 122 000 
fontă, 600 tone mașini și utilaje tehnologice pentru indus
tria metalurgică, 67 mii mp țesături.

în telegrama trimisă cu acest prilej C.C. al P.C.K., to
varășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean 
Galați al P.C.R., se spune, printre altele : Dorim să evi
dențiem faptul că acest succes poartă amprenta abnega
ției și spiritului de răspundere cu care s-a muncit în 
colectivele întreprinderilor noastre, a hotărîrii unanime 
de a duce la îndeplinire prețioasele dumneavoastră indi
cații; sarcinile și îndrumările ce ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei efectuate la Galați în vara acestui an.

Vrem să vă încredințăm, mult iubite tovarășe secretar 
general, că organizația județeană de partid, toate colec
tivele de muncă au acționat cu energie sporită pentru 
temeinica pregătire a producției anului viitor. In spiritul 
indicațiilor prețioase date de către dumneavoastră la 
consfătuirea de lucru cu primii secretari din zilele de 27 
și 28 decembrie, sarcinilor trasate la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., ne preocupăm cu răspun
dere comunistă de ridicarea calității produselor, creșterea 
productivității muncii, reducerea costurilor investițiilor, a 
consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și 
energie, de îndeplinirea întocmai a celorlalte indicații ce 
ni le-ați dat cu acest prilej.

Alături de întreaga țară — se spune în încheierea tele
gramei — oamenii muncii, din județul Galați, sub con
ducerea comuniștilor, nu-și vor cruța eforturile pentru 
ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce le revin din cel 
de-al doilea an al actualului cincinal.

planul 
pro- 

Se 
spor 
cocs 
tone

La 28 decembrie 1976, oamenii muncii din economia 
județului Dîmbovița au îndeplinit sarcinile de plan pe 
1976, avînd astfel create condiții ca pînă la sfîrșitul 
anului să realizeze o producție suplimentară in valoare 
de peste 94 milioane lei.

Intr-o
Nicolae 
bovița 
portăm, 
an au 
de 
astfel 
laterală

telegramă adresată C.C. ai P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu, de către Comitetul județean Dîm- 
al P.C.R., se spune, între altele: Vă ra- 
tovarășe secretar general, că în cursul acestui 
fost puse în funcțiune importante capacități 

producție și obiective social-culturale, sporind 
contribuția județului nostru la dezvoltarea multi- 

a țării. Pe platforma industrială a Tirgo- 
viștei au intrat în producție laminorul degrosisor și de 
semifabricate, forja de blocuri și bare, recent a început 
să producă și laminorul de benzi electrotehnice, iar la 
Fieni noua linie tehnologică de 3 000 tone clincher pe zi 
a atins parametrii proiectați cu șase luni mai devreme.

Urmînd neabătut prețioasele indicații date de dum
neavoastră privind folosirea intensivă a capacităților de 
producție, introducerea progresului tehnic, reducerea 
consumurilor de materii prime și materiale și a costu
lui investițiilor, comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul . Dîmbovița asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sînt pregătiți să treacă, chiar din pri
mele zile, la îndeplinirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce revin județului nostru pe anul 1977.

Dînd glas profundelor sentimente ce ne animă față de 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
adresăm din toată inima viață lungă și fericire, multă 
putere de muncă pentru a conduce mai departe harnicul 
și eroicul nostru popor pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului.

Extinderea suprafețelor ocupate cu 
sere constituie mijlocul principal prin 
care se asigură creșterea producției 
și a consumului de legume proaspete 
în sezonul rece al anului. în acest 
cincinal, la indicația conducerii parti
dului, urmează să fie construite sere 
cu o suprafață de 1 000 hectare, ast
fel incit fiecare județ să dispună de 
25—30 hectare de seră. Dar, paralel 
cu măsurile care se întreprind în ve
derea amenajării de noi sere, o aten
ție deosebită trebuie acordată creș
terii producției la hectar și lărgirii 
sortimentelor cultivate. Pe această 
bază, populația va beneficia de can
tități mai mari de legume proaspete 
în sezonul rece și, totodată, va spori 
eficienta economică în acest sector.

în țara noastră au fost construite 
sere moderne, în blocuri de cite 1—6 
hectare, grupate pe suprafețe mari, 
de zeci și chiar sute de hectare la 
un loc. Serele întreprinderii de stat 
Popești de lingă Capitală au o su
prafață de 164 hectare, cele ale între
prinderii Vitan — 69 hectare, cele de 
la Ploiești — 131 hectare, Craiova — 
200 hectare. Oradea — 74 hectare, iar 
cele ale asociației intercooperatiste 
Bărcănești-Prahova au 70 hectare. De 
asemenea, sistemele de încălzire, 
aerisire, de administrare a apei sînt 
automatizate și mecanizate, ceea ce 
permite aplicarea unor tehnologii a- 
semănătoare. Sînt create, așadar, con
diții materiale și tehnice pentru a se 
obține recolte mari și asemănătoare 
ca nivel în toate serele.

Se remarcă prin realizările obținu
te întreprinderea de sere Oradea, 
unde s-au recoltat aproape 100 tone 
tomate la hectar în primul ciclu și 
se prevedea o producție de 65 tone 
în ciclul doi. Pentru rezultatele do- 
bindite, trei ani consecutiv, acestei 
unități i s-a decernat drapelul de 
unitate fruntașă pe țară. La baza a- 
cestor realizări stau conducerea cu 
competența a factorilor de vegetație, 
producerea unor răsaduri de bună 
calitate, generalizarea acordului glo
bal și creșterea calificării oamenilor. 
In aceste zile, in serele asociației in
tercooperatiste Bărcănești, județul 
Prahova, se string ultimele cantități 
de roșii din ciclul doi. Ca și în alți 
ani, ne spunea tovarășul ing. Petre 
Niță. directorul acestei unități, pro
ducția este foarte bună. Planul pe a- 
cest an va fi depășit cu circa 300 tone 
legume. Din analizele efectuate de 
Centrala pentru legume și fructe re
zultă că in unele complexe de sere 
producția este sub posibilitățile teh
nologice aplicate și condițiile oferite 
de aceste construcții moderne. De 
aici se desprinde necesitatea de a se 
acționa cu mai multă stăruință pen
tru aplicarea cu strictețe a tehnolo
giilor, astfel incit în toate serele să 
fie obținute producții mari, la niye- 
lul unităților fruntașe.

Diversificarea sortimentelor de le
gume cultivate în sere are ca scop 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu produse in sezonul rece al 
anului și creșterea eficientei econo
mice. După cum se știe, ani la rind 
în sere s-au cultivat, in principal, 
tomate și castraveți. Pe baza cerce
tărilor întreprinse și a experienței 
ciștigate, in multe complexe de sere 
s-a îmbunătățit și continuă să se 
îmbunătățească succesiunea culturi
lor și să se asigure un raport mai bun 
între sortimentele cultivate. Ca ur
mare, în sezonul rece au fost și con
tinuă să fie livrate pentru aprovizio
narea populației diferite alte produ
se, cum sînt : ardei gras, vinete, sa
lată, ceapă verde, fasole păstăi, pe
peni galbeni și chiar căpșuni.

Principala cale prin care se acțio
nează în privința diversificării pro
ducției în sere o constituie extin
derea culturilor intercalate și aso
ciate. Pe această cale, în prima parte 
a anului viitor se vor obține 450 tone 
salată și 215 tone varză. Cum 'se rea
lizează aceste recolte ? Printre toma
te se plantează salată, care crește și 
poate fi recoltată pînă în momentul 
cînd plantele cresc la o anumită înăl
țime. Tot așa se procedează cu ardeii 
printre care se cultivă varză, căreia 
îi sînt suficiente 60 de zile pentru a 
face căpățîni. în serele cooperativei 
agricole Otopeni, din apropierea Ca
pitalei, sub țevile pentru căldură 
cresc mărar, pătrunjei și ceapă. Pro- 
cedindu-se în acest fel, s-a reușit ca 
nici o palmă de pămint să nu rămînă 
necultivată. In 1976 la această coo
perativă se vor realiza, din culturile 
intercalate, aproape 50 000 kg dife
rite legume, a căror valoare repre
zintă 8—10 la sută din valoarea to
tală a producției obținute in sere. A- 
semenea rezultate pledează pentru 
extinderea culturilor intercalate și în 
alte sere.

Mare parte din răsadurile necesare 
plantării legumelor pentru culturile 
din cîmp se obțin în sere și solarii 
încălzite. întrucît producerea acesto
ra începe abia în lunile ianuarie- 
februarie, toamna și in prima parte 
a iernii, serele-înmulțitor și solariile 
încălzite sînt folosite pentru a cultiva 
legume, verdețuri. O experiență bună 
în această direcție oferă C.L.F. Stoe- 
nești, județul Olt, care are patru 
hectare de seră-înmulțitor și nouă 
hectare de solarii încălzite. în afară 
de răsaduri, aici se produc în jur de 
1 500 tone de legume, din care 250 
tone verdețuri.

în aceste zile, în sere se recoltează 
ultimele cantități de legume din ciclul 
al doilea de cultură. Este, prin ur
mare, momentul să se acționeze ferm 
pentru respectarea tehnologiilor de 
cultură și diversificarea sortimente
lor, măsuri care vor permite spo
rirea randamentului la hectar și li
vrarea unor cantități sporite de le
gume proaspete, pentru aprovizio
narea populației în sezonul rece al 
anului. Specialiștii din acest domeniu 
recomandă să se acorde mai multă 
atenție respectării epocii de plantare, 
care influențează nivelul producției 
și eficiența culturii. Experiența a nu
meroase unități arată că rezultatele 
cele mai bune se obțin cînd tomatele, 
de exemplu, pentru primul ciclu de 
vegetație se plantează pînă la sfîrși
tul lunii decembrie. Aceasta permite 
ca recolta să fie obținută mai de 
timpuriu. De aici decurge obligația 
specialiștilor care lucrează în între
prinderile de sere să se ocupe cu mai 
muită răspundere de optimizarea 
producției de legume.

înfăptuirea sarcinilor referitoare la 
sporirea producției și lărgirea sorti
mentelor de legume cultivate în sere 
— parte integrantă a programului 
stabilit de conducerea partidului pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse agroalimenta- 
re — trebuie să preocupe în mod 
stăruitor organele județene de partid 
și organizațiile de bază din aceste 
unități. Statul a făcut și face, în 
continuare, mari investiții în vederea 
extinderii suprafețelor de. sere. Pen
tru ca aceste eforturi materiale și fi
nanciare să se concretizeze în rezul
tate cît mai bune în domeniul apro
vizionării populației este absolut ne
cesar 
să se 
mare 
gume.

ca în sezonul rece al anului 
obțină o 
și mai

producție cît mai 
diversificată de le-
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Economii de metal prin modernizarea utilajelor
Anul care se încheie repre

zintă pentru colectivul de mun
că de la Uzina de construcții și 
reparații utilaje și piese de 
schimb din Vatra Dornei o 
etapă deosebit de însemnată pe 
drumul afirmării. Îndeosebi in 
1976 aici au fost obținute o 
serie de rezultate meritorii pe 
linia înnoirii producției, a per
fecționării mașinilor și utilajelor 
fabricate. Au fost asimilate și 
introduse în producția de serie_ 
— spunea inginer Alexandru 
Ivănescu. directorul uzinei — 
noi tipuri de mașini, între care 
mașinile de găurit multiplu, de 
șlefuit cu bandă, de sculptat

acționate cu aer comprimat și 
de găurit casete pentru radiouri 
și televizoare. îh. același timp, 
au fost modernizate și alte ma
șini care se află în 
de mai multă vreme, 
utilaj de acest fel în 
consumă^ cu aproape

fabricație 
La fiecare 
prezent se 

100 kilo
grame metal mai puțin, econo
mii însemnate de metal înre- 
gistrîndu-se și la diferite tipuri 
de transportoare cu lanț. (Ghe- 
orghe Parascan).

în imagine : se asamblează 
un nou lot de mașini de găurit 
multiplu. (Foto: I. Mîndrescu).

LA I.P.I.L.F, PUCIOASA

Noi produse
de prelucrare-

alimentare

„Centrul
al muncii celor

Fapte de sfîrșit

— Fapte de ultimă oră 
din activitatea intreprin- 
derii ? Cel mai bine ar fi 
să le aflăm de la șefii de 
secție, adică direct de la 
sursă — este de părere 
Sergiu Iliescu, secretarul 
comitetului de partid al 
întreprinderii de mașini 
grele din București. Și, 
indreptîndu-se spre in- 
terfon. apasă pe butonul 
secției turnătorie :

— Bună dimineața. To
varășe Iatan, sinteți în 
birou ?

Nici un răspuns. încă 
un apel — încă o pauză. 
Neavînd încotro,- interlo
cutorul trece la mecano- 
sudură :

— Bună dimineața. Sîn- 
teți în birou, tovarășe 
Mazăre ?

Liniște. Din nou,
— din nou, liniște, 
chemate, rind pe 
celelalte secții de 
dar pretutindeni, pe 
linia — tăcere.

O tăcere care, aveam 
să ne dăm seama mai 
tîrziu, pe măsură ce stră- 
băteam itinerarul încer
cat cu interfonul, era, 
de fapt, răspunsul ce 
spunea totul. In aceste 
zile, șefii de secție, îm
preună cu celelalte cadre 
tehnice ale binecunoscu
tei întreprinderi bucu- 
reștene, nu pot fi de- 
cît intr-un singur loc
— și anume, acolo unde, 
cum 
Ilie 
„centrul de greutate1 
muncii și unde se hotă-

La întreprinderea 
industrializare a legumelor și fruc
telor din Pucioasa au fost omolo
gate și repartizate de către minis
terul de resort pentru produc
ția de serie, unui mare număr de 
fabrici de conserve din țară. 5 pro
duse noi din morcov. Consumarea 
dulceții. gemului, siropului, a pas-

din carote, dupătei și compotului
opinia specialiștilor, se recomandă 
pentru combaterea bolilor de creș
tere, maladiilor ficatului, tulbură
rilor intestinale, contribuind, tot
odată, și la prevenirea gripei, a 
altor afecțiuni din sezonul rece. 
(Constantin Soci).

spunea inginerul 
Mazăre. se află 

»“ al

Curba productivității urcă, 
consumul de metal scade

In primul an al cincinalului, co
lectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de aparataje și acce
sorii din Alexandria a obținut, lună 
de lună, rezultate bune în producție : 
în 11 luni, planul la producția 
globală a fost depășit cu 3,2 la sută, 
iar la producția marfă cu 7,7 milioa
ne Iei. Totodată, productivitatea 
muncii pe un angajat a fost superi
oară sarcinilor de plan cu aproape 
3 200 lei. In întreprindere se apre
ciază că, pînă la sfîrșitul anului, 
producția-marfă suplimentară se va 
ridica la 10 milioane lei, iar în ul
tima lună din an productivitatea 
muncii pe un lucrător va crește cu 
încă 660 lei. Cum este firesc, aceste 
succese de prestigiu constituie o bază 
solidă pentru noi realizări în 
cel de-al doilea an al cincinalului. 
Ce sarcini și obiective 
colectivul întreprinderii 
xandria în anul 
căi și modalități 
plinite ?

Intre sarcinile 
să le înfăptuiască colectivul 
prinderii de aparataj și accesorii din 
Alexandria în anul viitor, cu totul 
aparte se cuvin remarcate prevede
rile la unul din indicatorii de bază 
ai planului : productivitatea muncii. 
Mai precis, potrivit planului, în anul 
1977 productivitatea muncii pe 
angajat va fi cu peste 9 400 lei mai 
mare, comparativ cu realizările 
acest an.

— Creșterea susținută a producti-

vității muncii reprezintă, alături de 
reducerea consumurilor specifice, 
factorul hotărîtor de sporire a efi
cienței economice și a producției — 
ne spune ing. Ion Sălăjan, directorul 
întreprinderii. De altfel, trebuie rele
vat că întregul spor de producție din 
anul 1977 se va obține pe seama creș
terii productivității muncii. Tocmai 
de aceea, pregătind producția anului 
viitor, am acordat o atenție deosebită 
soluționării din timp și sub toate as
pectele a problemelor de care depin
de ridicarea randamentului muncii

1977 ? Cum, 
practice vor

și-a asumat 
din Ale- 

prin ce 
fi înde-

pe care s-a angajat
Intre-

un

din

de greutate" 
de la... mașini grele

de an
din

intr-o mare
Capitală

soarta realizării tna-răște
șinilor și utilajelor grele: 
in mijlocul oamenilor. La 
turnătorie — printre echi
pele conduse de Constan
tin Mușat, Neagu Brisca- 
nu sau Ion Mihai, care 
au reușit să reducă la a- 
proape jumătate ciclurile 
de turnare a pieselor 
pentru turbine ; la meca- 
no-sudură — alături de 
cazangiii și sudorii lui Au
relian Miu, Stelian Mu-

unitate indus triată

Prsn măsuri bine gîndite, 
colectivul întreprinderii 

de aparataje și accesorii 
din Alexandria așteaptă 

noul an cu optimism

reșan sau Mihai 
care in nouă luni 
lizat întregul volum 
producție al anului 1975 ; 
la alternatoare — cot la 
cot cu oamenii maistrului 
principal Nicolae Andrei, 
cunoscuți ca recordmani 
ai disciplinei și prompti
tudinii cu ,care sar întot
deauna acolo unde este 
mai greu ș.a.m.d.

A sosit ora „numărătorii 
inverse" a noilor coloși de

Rădoi, 
au rea- 

de

Unul dintre aceștia,

rind, 
bază, 
toată

oțel.
suportul în care va fi fi
xat axul de cîrmă al 
vei „Independența", 
nalizat în numai 
tru luni, în loc de 
este gata să plece 
Șantierul naval din Con
stanța. Tot spre Constan
ța, dar cu destinația Cen
trala electrică de termo- 
ficare Palas, va pleca un 
turboalternator de 160 
MW, căruia i s-a făcut re
cepția de către beneficiar. 
La capătul secției turbine, 
coloana de sinteză nr. 5 
(prima trecuse probele 
exact cu un an în urmă) 
așteaptă și ea semnalul 
de plecare. Urmează la 
rind moara de făină pen
tru linia de ciment de la 
Tașca, de 3 000 tone în 24 
ore, turboalternatorul nr. 
6 de 330 MW pentru 
centrala de la Turceni, 
două motoare inelare de

MW pentru morile 
ciment... Poate să 

cineva în birou 
cind atîția oameni. Ia o 
asemenea numărătoare de 
coloși în 
fierberea unei 
neistovite ? Iată de ce tă
cerea interfoanelor nu 
poate fi corîsiderată decît 
ceea ce este : un răspuns 
fără replică.

na- 
fi- 

pa-
12, 

spre

serie, sînt în 
activități

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scînteii1

în fotografie: coloana 
de sinteză nr. 5 — gata de 
drum.

și, în general, creșterea eficienței 
economice.

Nu este greu să constatăm că, in
tr-adevăr, la întreprinderea din Ale
xandria s-a acționat și se acționea
ză energic, cu fermitate, pentru pre
gătirea temeinică a producției din 
cel de-al doilea an al cincinalului. 
Caracteristică pentru întreaga acti
vitate desfășurată în această pri
vință este contribuția originală de 
idei și soluții tehnice a întregului 
colectiv. Astfel, pe baza consultării 
largi a muncitorilor și specialiștilor 
din întreprindere, aici a fost stabilit 
și a început să se materializeze un 
program de măsuri concrete, cu ter
mene precise și o eficientă riguros 
calculată.

Ne interesăm, îndeaproape, de 
conținutul acestui program, de efici
ența practică a măsurilor care au fost 
aplicate sau care vor fi traduse în 
curînd in practică.

— Ideea de bază pe care am urmă
rit-o și care se află, în continuare, 
în centrul atenției noastre — preci
zează Z. Popescu, 
întreprinderii — o constituie organi
zarea producției în fluxuri de fabri
cație integrate, formă superioară de 
organizare, care asigură folosirea ra
țională a mijloacelor tehnice din do
tare, creșterea răspunderi fiecărui 
lucrător față 
tea muncii.

Iată cîteva 
tru' eficienta 
drul atelierului de vopsitorie, în pre
zent sînt în plină desfășurare lucră
rile de modernizare a fluxului teh
nologic, acțiune prin care, în anul 
1977, producția pe un schimb va creș
te de peste 10 ori față de realizările 
din acest an. La fel de eficientă s-a 
dovedit a fi și organizarea unei linii 
moderne de fabricație a convectori- 
lor radiatori tip panou în secția a 
Il-a. Tot aici, în curînd vor fi defi
nitivate o serie de proiecte și dispo
zitive, care, aplicate în practică, vor 
asigura creșterea producției în anul 
viitor de 2,5 ori.

inginerul-șef al

de cantitatea și calita-

date semnificative pen- 
acestor măsuri. In ca-

Dar pentru obținerea unor astfel 
de rezultate superioare, în întreprin
dere se acordă o mare însemnătate 
realizării unor S.D.V.-uri, mașini și 
utilaje cu randamente înalte în pro
ducție. De pildă, mașinile necesare 
reorganizării și modernizării fluxu
rilor tehnologice de fabricație a con- 
vectorilor radiatori tip panou și a 
celui din cadrul atelierului de vop
sitorie — acțiuni despre a căror efi
ciență am amintit — au fost aproape 
în totalitate concepute și realizate cu 
forțele proprii ale întreprinderii. Tot 
prin autoutilare vor fi realizate și 
mașinile și utilajele necesare reorga
nizării și modernizării fluxului teh
nologic de fabricație a bateriilor de 
încălzire.

— Ca urmare a ridicării gradului 
de pregătire politică și profesională, 
a experienței dobindite în confrun
tarea cu problemele practice din pro
ducție, potențialul creator al colecti
vului nostru a sporit considerabil — 
apreciază secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, Aurel Cle- 
jan. Muncitorii și specialiștii parti
cipă cu soluții tehnice valoroase la 
perfecționarea „din mers" a organi
zării producției și a muncii, la re
zolvarea concretă a altor probleme 
esențiale de care depinde desfășura
rea fabricației în anul viitor în con
dițiile unei eficiente superioare.

Notăm că muncitorii Ștefan Marin, 
Petre Vasile, maistrul Marian Cioc 
au conceput și realizat o serie de 
mașini și dispozitive care asigură, 
deopotrivă, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumului de 
metal și îmbunătățirea calității pro
duselor. însă numărul muncitorilor 
și specialiștilor care contribuie, prin 
soluții valoroase, la pregătirea temei
nică a producției anului viitor este 
foarte mare la întreprinderea din A- 
lexandria. Demn de relevat este fap
tul că prin participarea întregului co
lectiv la profilarea strictă a unor sec
toare de fabricație, astfel ca mijloa
cele tehnice să fie grupate în fluxuri 
tehnologice raționale, precum și la 
dotarea acestora cu mașini și utilaje 
de mare productivitate, in anul 1977 
întregul spor de producție se va re
aliza pe suprafețele existente. Și 
încă o precizare : producția anului 
viitor se va obține în condițiile unor 
consumuri specifice substanțial re
duse față de anul acesta. Pentru că, 
în întreprindere, concomitent cu mo
dernizarea proceselor tehnologice, 
s-au aplicat din timp măsuri ener
gice privind asimilarea unor noi pro
duse și reproiectarea celor aflate în 
fabricație. Se cuvine relevat că nece
sarul de metal pentru anul 1977 va fi 
mai mic cu 660 tone față de cantita
tea consumată în trei trimestre din 
acest an, iar coeficientul de utili
zare a metalului va fi în anul 1977 
superior cu 6 la sută prevederilor de 
plan.

...Sînt preocupări majore ale 
lectivului de oameni ai muncii de la 
întreprinderea din Alexandria care 
urmăresc un principal obiectiv : creș
terea eficienței economice.

Iile ȘTEFAN 
Ion TOADER

eo-

Cu prilejul împlinirii a trei decenii 
de la fabricarea primului tractor 

românesc
Marți, în sala clubului întreprin

derii de tractoare din Brașov a avut 
loc o adunare festivă prilejuită de 
împlinirea a 30 de ani de la fabri
carea primului tractor românesc. Au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, foști an
gajați ai întreprinderii, invitați. Qu 
acest prilej, ing. Vasile Sechel, di
rector general al Centralei de trac
toare și mașini agricole, a vorbit des
pre semnificația acestui eveniment, 
despre dezvoltarea vertiginoasă a in-

dustriei de tractoare în țara noas
tră, despre 
tractoarele românești i__ _ ___
In numele celor care au contribuit 
la realizarea primelor tractoare ro
mânești a vorbit pensionarul Iulian 
Cazacu. care mulți ani a fost ingi- 
ner-șef de concepție al întreprinde
rii din Brașov. Festivitatea s-a în
cheiat cu un program artistic pre
zentat de formațiile artistice de 
amatori din întreprindere. (Nioolae 
Mocanu).

prestigiul cîștigat de 
peste hotare.
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FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI*

Participare largă și bună organizare
Pentru buna desfășurare 

a Festivalului național al 
educației și culturii socia
liste „Cîntarea României", 
amplă manifestare educa
tivă, politico-ideologică și 
cultural-artistică, biroul 
Comitetului județean Con
stanța al P.C.R. a stabilit 
din ' timp un program de 
măsuri menit să ducă la 
crearea unei puternice e- 
mulații a creației și inter
pretării artistice, astfel ca 
întreaga cultură să devină 
în și mai mare măsură o 
largă mișcare democratică, 
o emanație a maselor și 
un bun al acestora.

Pe această bază, etapa de 
masă a festivalului a fost 
declanșată în județ încă 
din luna octombrie, cu 
prilejul tradiționalelor ma
nifestări care au loc sub 
genericul „Pontica" — or
ganizate sub egida consi
liului județean al Frontu
lui Unității Socialiste.

In acel cadru, concomi
tent cu prezentarea a nu
meroase spectacole și ma
nifestări artistice — care au 
avut loc în toate orașele 
județului, ca și într-un 
important număr de locali
tăți rurale, prezentate de 
formațiile de amatori ale 
așezămintelor culturale șl 
ale sindicatelor, precum șl

de către instituțiile profe
sioniste — s-au "inițiat în- 
tîlniri și dezbateri ale spe
cialiștilor cu instructorii ar
tistici și publicul pe teme 
privind imperativele tea
trului contemporan, conți
nutul și mijloacele artisti
ce ale spectacolelor date de 
brigăzile artistice, reperto
riul formațiilor corale etc. 
Cu acest prilej a ieșit în 
evidentă necesitatea îmbu
nătățirii repertoriului și a- 
sigurării unei îndrumări 
de specialitate calificate 
tuturor formațiilor artisti
ce de amatori și, in special, 
celor din ’ mediul rural. Ca 
urmare, acestora le-au fost 
difuzate Îndrumări meto
dice, piese de teatru în
tr-un act, texte de brigadă 
model, culegeri șt mo'ntaje 
literare tematice, precum 
și repertorii de cîntece 
patriotice care să răspun
dă marilor evenimente a- 
niversare din viața po
porului nostru : centenarul 
independenței, 30 de ani de 
la proclamarea Republicii. 
70 de ani de la răscoalele 
țărănești din 1907, 20 de 
ani de la încheierea coo
perativizării în județul 
Constanta. De asemenea, 
s-au constituit colective 
metodice formate din acti-

viști culturali, artiști pro
fesioniști, soliști ai teatre
lor, profesori de muzică șl 
cadre didactice de la 
Școala populară de artă, 
care se deplasează în per
manentă, conform unui 
grafic, pentru a acorda în
drumarea necesară atît in 
timpul repetițiilor cit și în 
cadrul spectacolelor cu pu
blic. în localitățile de 
pe traseele Hîrșova, Bă- 
neasa și Cogealac au 
participat la astfel de ac
țiuni metodice 50 de cadre 
de îndrumare, următoarea 
acțiune avînd loc pe alte 
trasee.

De asemenea, a fost re
activat studioul artistului 
amator care își desfășoară 
activitatea aproape săptâ- 
minal în cadrul caselor de 
cultură, cluburilor și așe
zămintelor culturale, luînd 
în dezbatere textele pre
zentate de creatori, diferite 
forme de exprimare artis
tică etc., cu exemplificări 
din spectacolele unor for
mații.

Concomitent cu preocu
parea pentru calitatea ma
nifestărilor artistice și a 
spectacolelor prezentate în 
cadrul festivalului, o grijă 
deosebită se acordă perma
nentizării acestora, așa in

cit ele să nu constituie 
doar o etapă de concurs, ci 
o prezență continuă în via
ța spirituală a oamenilor, 
atît în întreprinderi cit și 
la sate. în toate așezămin- 
tele culturale, în cluburi, 
case de cultură, instituții 
profesioniste etc. In acest 
scop, în toate localitățile și 
în toate unitățile s-au În
tocmit programe precise de 
manifestări atît ale forma
țiilor artistice respective, 
cit și spectacole de mare 
amploare cu formații reu
nite și mixte de artiști a- 
matori și profesioniști, care 
se vor prezenta pe scenele 
teatrelor, caselor de cul
tură și căminelor culturale.

In felul acesta etapa de 
masă a festivalului — în ca
drul căreia s-au șl prezen
tat în faza comunală pri
mele spectacole la Albești, 
Limanu, 23 August etc., 
în zilele următoare ele 
desfășurîndu-se în cele
lalte localități — va an
trena 550 de formații nu- 
mărînd peste 8 000 de ar
tiști amatori.

Ion DINU
secretar al Comitetului 
județean Constanța 
al P.C.R.

Spectacole tradiționale sârbâtorilor de larnâ în comunele Hotar, județul Bihor (stingă), și Aței, județul Sibiu (dreapta) 
Foto : Gh. Vințilă

Prezenta studenților 
din Institutul politehnic 

bucurestean
>

Cu cel peste 1 100 de studenți actlvlnd în 84 de formații 
artistice, cu un repertoriu alcătuit în mare parte special 
pentru cele 12 brigăzi artistice, 11 coruri, 12 formații de 
teatru. 10 echipe de dansuri populare și tematice, 4 grupe 
de dans clasic și modern, 12 formații pentru susținerea de 
ample montaje literar-patriotice, cu orchestre, grupuri vo
cale ș.a.m.d., cu un program metodic, sistematic și totuși 
atît de spontan, de viu, desfășurat timp de peste două 
săptărpîni pe scena casei de cultură „Grigore Preoteasa", 
unde, succesiv, au fost prezente toate cele 12 facultăți, 
Politehnica bucureșteană și-a definit participarea 
la etapa de masă a festivalului. Principalul ei 
angajament: toți studenții și toate cadrele didactice să 
acționeze cu întreaga lor capacitate pentru valorificarea și 
perfecționarea continuă a potențialului formativ specific 
instituțiilor noastre universitare.

Manifestările s-au desfășurat în prezența a circa 11 000 
de studenți, ceea ce a făcut ca acestea să-și depășească 
obiectul lor programat. înscriindu-se asemenea unor pri
lejuri de meditație fertilă și mobilizatoare, de profunde 
dezbateri etico-profesionale, de creație artistică, dar și ști- 
ințifico-tehnică. ca ample colocvii despre munca și pentru 
munca universitară, așa cum ea se desfășoară la nivelul 
asociațiilor studenților comuniști, al decanatelor, consili
ilor profesorale, senatului.

Așadar, un climat menit prin întreaga lui substanță să 
le cultive viitorilor specialiști valori morale perene, sensul 
autodepășirii prin muncă, vibrația patriotismului militant, 
dăruirea totală față de idealurile edificării socialismului, 
să le inculce mesajul de pace, funciar umanist al poporu
lui român.

Mihai IORDANESCU

Pionierii ți școlarii arădeni 
au debutat 

in etapa județeană
De la poalele munților Zărandului, de pe văile Crlșulul 

Alb și Mureșului, din mănoasa cîmpie a Aradului, peste 
3 000 de copil — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — în uniformă pionierească sau în pitorești 
costume naționale, și-au dat întîlnire la Arad, într-o mare 
sărbătoare a cîntecului. jocului și versului popular : etapa 
județeană a concursului artistic al pionierilor și școlarilor 
din cadrul Festivalului național „Cîntarea României". In 
cele două săli ale teatrului de stat, în două săli de spec
tacole de la Casa pionierilor și în sala festivă de la Liceul 
de artă, pe parcursul mai multor ore, s-au confruntat 
peste 180 de formații, prezentînd o foarte variată paletă de 
genuri artistice.

La loc de frunte în repertoriul tuturor formațiilor artis
tice s-a aflat tematica patriotică și educativă. In cîntecele 
și versurile lor pionierii și școlarii au evocat fapte eroice 
din istoria și lupta poporului nostru, evenimente pe care 
le vom aniversa în anul viitor — 100 de ani de la cuceri
rea independentei de stat a României, răscoala țăranilor 
de Ia 1907 — momente din lupta partidului nostru comu
nist pentru făurirea unei lumi drepte pe pămîntul patriei, 
a societății socialiste multilateral dezvoltate. Intr-un sin
gur gînd, emoționant, cei peste 3 000 de pionieri și 
școlari de pe meleagurile arădene și-au exprimat și de a- 
cestă dată recunoștință fierbinte față de patrie și popor, 
față de partidul care le îndrumă pașii spre muncă și o 
viață demnă, fericită.

Constantin SIMION
corespondentul „Scînteii"

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
17.00 Telex.
17,05 Dicționar școlar.
17,30 Atenție la... neatenție ! Emisiune 

consacrată finalei pe țară a con
cursului de protecție a muncii.

17,50 Tragerea Pronoexpres.
18,00 Cabinet juridic.
18,20 „Cupa mondială'* la schi alpin.

Proba feminină de coborîre de la 
Zell am See (Austria).

18.50 Tribuna TV. Anii conștiinței socia
liste.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 1976 — Anul politic extern.
20.30 Film artistic : „Evadarea" — o pro

ducție a Casei de filme unu.
21.50 Vedete internaționale : Ella Fitzge

rald, Mina, Rafaela Carra, Josef 
Laufer.

22.20 împliniri. Film documentar despre 
realizările obținute în anii Repu
blicii în două importante dome
nii : învățămîritul și cultura.

22,45 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Concert de muzică românească 

susținut de orchestra simfonică a 
Filarmonicii ..George Enescu". 
Transmisiune de la Ateneul Ro
mân.

21.00 Telex.
21,05 Viața economică a Capitalei. Eco

nomia Bucureștiului la confluența 
primilor doi ani ai' cincinalului 
1976—1980.

21,25 Tribuni ai unității naționale : 
George Barițiu.

21,40 Baletul românesc contemporan : 
„Văpaia".

Cam de două ori pe an, 
cu o periodicitate aproape 
exemplară, Teatrul tine
retului din Piatra Neamț 
vine în turneu în Capitală. 
Spectacolele sale „fac săli 
pline". De aproximativ 
doisprezece ani Teatrul ti
neretului se menține viu 
în atenția publicului. Lu
mea vine la spectacolele 
„de la Piatra Neamț" pen
tru a lua contact cu un re
pertoriu interesant, în mare 
măsură inedit : opere „cla
sice" mai puțin cunoscute, 
scrieri progresiste, de re
lief ale repertoriului uni
versal contemporan, lucrări 
de valoare ale dramaturgi
ei originale — piese „cu“ 
și chiar „fără" tineri, care 
se adresează însă acestora 
și mai ales „tinereții, spi
ritului". La Piatra Neamț 
s-au realizat memorabile 
montări Brecht, Biichner, 
Ibsen, Racine ; apoi lu
crări ale Ecaterinei Oproiu 
și Marin Sorescu, ori spec
tacole inspirate din folclorul 
românesc, s-au afirmat noi 
dramaturgi. Se merge la 
spectacolele de la Piatra 
Neamț pentru a se asista 
la afirmarea, nu o dată, 
puternică, surprinzătoare a 
unor noi talente regizorale « 
și scenografice. Lumea vine 
la Teatrul tineretului în
deosebi pentru a reîntilni o 
trupă tînără și un climat 
„ideal" de creație. Și este 
rareori dezamăgită —. căci, 
păstrind o foarte bună e- 
chipă „de bază", stabilă, 
trupa din Piatra Neamț re- 
intinerește mereu, asumin- 
du-și meritul de a „for
ma" și „lansa" — în în
treaga țară și îndeosebi în 
teatrele din Capitală — noi 
și noi valori actoricești.

Recentul turneu a adus 
reale satisfacții în toate a- 
ceste privințe. Pe „afișul" 
teatrului s-a aflat o piesă 
mai puțin cunoscută la noi, 
„Răfuiala", a post-shakes- 
peareanului Philip Massin
ger, și „Timpul in doi" de 
D. R. Popescu, ambele în 
interesante lecturi regizo
rale.

Tînărul Alexandru Dabi- 
ja, abia student în anul al 
III-lea — regie, a trecut, 
prin „Răfuiala", nu numai 
un important examen de 
talent, ci și unul de certă 
profesionalitate. In specta
colul de la Piatra Neamț el 
„scutură", priceput, „col
bul" de pe un text uitat și

îl urcă pe scenă cu vigoare, 
atenuîndu-i, inspirat, lun
gimile, explicitările inutile, 
lipsa de „mister", decupîn- 
du-1 cu profesionalitate și 
finețe. Perspectiva tînăru- 
lui regizor față de piesa 
lui Massinger este — am 
zice în chip necesar istoric 
— una critică : virtuțile 
aristocrației, în care cre
dea autorul englez, sînt fin 
atenuate și persiflate. Ac
centul piesei,. se mută 
(chiar dacă nu întotdeauna, 
cu consecvență și argumen
tația necesară) pe desco
perirea vidului personaj e-

lente, prin amploarea re
gistrelor sufletești, prin 
forța implicării în rol, cu 
întreaga sa ființă. Dispu- 
nînd de o mare bogăție a 
mijloacelor, Rozina Cambos 
își compune rolul cu o rară 
siguranță și profesionalita
te, cu simțul unui rafinat 
contrapunct parodic și iro
nic. în interpretarea ei, 
Lady Alworth este nu nu
mai o -apariție maiestuoasă 
și frumoasă, ci și o fasci
nantă îmbinare, ambiguă, 
de convenționalism și pa
siune, de autentic șl totuși 
fals, „devot" feminin.

Turneul Teatrului 
tineretului 

din Piatra Neamț
lor din mediul nobiliar' și 
militar, a dorințelor și pa
siunilor joase sau medio
cre, ce se ascund dincolo 
de pojghița galanteriei. In
teresul principal al spec
tacolului stă in forța cu 
care relevă măreția aparte 
și prăbușirea aproape tra
gică a parvenitului Giles 
Overreach, un „monstru" 
al ambiției, amintind, în 
felul lui, de titanismul re
nascentist. Al. Dabija a 
știut să conducă trupa, 
după împrejurări, către 
vioaie și spirituale cro
chiuri comice, axate pe 
comicul de situație și ca
racter (personajele inter
pretate de Raluca Zamfi- 
rescu, Constantin Ghenes- 
cu, Ion Muscă, Eugen A- 
postol, Paul Chiribuță, Gh. 
Danilă, Eronim Crișan, 
Mircea Bibac) ; către com
poziții mai sobre (de o e- 
leganță ambiguă — Traian 
Pîrlog) sau către creații de 
copleșitor dramatism. Va
lentin IJritescu are în ro
lul lui Giles momente re
marcabile. El parcurge ad
mirabil o gamă expresivă 
deosebit de amplă : de la 
comic buf la tragismul e- 
xistențial — impresionînd 
prin „răsucirile" sale vio-

Fără a fi dintre cele mai 
bune lucrări dramatice ale 
lui D. R. Popescu, piesa 
„Timpul in doi" („Lapte de 
pasăre") are în primul rînd 
valoarea unei observații 
autentice și pătrunzătoare 
cu privire la sursele și for
mele crizei conjugale ; cu 
privire la alienarea doar a- 
parentă sau alienarea efec
tivă a omului — în raport 
cu esența și menirea sa. A- 
semenea aspecte sînt urmă
rite, și în această scriere, 
cu acea tenacitate și forță 
a adevărului specific auto
rului „Vînătoarei regale" și 
al „Acestor îngeri triști". 
„Timpul în doi" este tot
odată una dintre cele mai 
optimiste scrieri ale lui 
D. R. Popescu, căci demon
strează, din perspectiva de
velopării unor conflicte au
tentice, perenitatea iubirii 
și valoarea familiei, faptul 
că în socialism munca nu 
numai că nu alienează in
dividul (chiar dacă se 
creează uneori o atare a- 
parență, generatoare de cri
ze), ci, dimpotrivă, ea este 
cea care îl înnobilează, îl 
mențin sensibil, generos,, 
uman.

Montarea de la Piatra 
Neamț, în regia lui Emil

Mândrie, este o lectură in
teligentă a textului.

Ea relevă acea intuiție 
psihologică și acel subtil 
simț al armoniei compozi
ționale specific regizorului. 
Personal, ni s-a părut însă 
că spectacolul și mesajul 
lui tonic ar fi avut de cîști- 
gat dacă starea de criză a 
femeii ar fi fost pînă la un 
punct obiectivată chiar 
dacă ea izvora din judecata 
greșită a aparențelor și ig
norarea temporară a esen
țelor. Or, însăși prezența 
fizică a lui Comeliu Dan 
Borcia, care creează aici o 
matură compoziție, aspec
tul său agreabil, tonul său 
grav, naturalețea, căldu
ra și omenia sa conduc, de 
la început, spectatorii că
tre un adevăr care trebuia 
revelat, treptat, pe par
cursul spectacolului. Depă
șind cu talent acest handi
cap, Carmen Petrescu im
primă eroinei sale, pe care 
o concepe ca o femeie 
neabrutizată de viață, bHn- 
dă, grațioasă, atrăgătoare — 
tensiunea unui dramatism 
reținut șl a unei tainice 
căutări. Deosebit de meri
torie este creația lui Flo
rin Măcelaru (căruia i-a 
revenit una dintre cele mai 
slabe, greu de „legat" par
tituri scrise de D. R. Po
pescu). El ilustrează nu 
atît fascinația iluzorie a a- 
venturierului, cit inconsis
tența condiției lui și drama 
existenței lui — așa cum e 
percepută de eroină. Exce
lent, prin respingerea te
nace a acelor efecte care 
ar fi transformat în chip 
nedorit drama în comedie 
— V. Uritescu. O intere
santă, inspirată inițiativă 
regizorală, în perfect acord 
cu stilul prozei și teatrului 
lui D. R. Popescu, este cea 
de a da materialitate sce
nică imaginarului, prezen
telor din conștiințe, unor 
eroi despre care se vorbeș
te. Finalizarea acestei idei 
este însă discutabilă, nu 
atît sub aspect plastic 
(kitch-ul are aici funcție 
de caracterizare), cît sub 
cel al forței și naturii sem
nificației (urmărim uneori 
apariții grotești, ori stiliza
te excesiv — lipsite de for
ța și dramatismul imagini
lor evocate prin cuvînt de 
către dramaturg).

Natalia STANCU- 
ATANASIU

is H O 0 E3 H

VACAN
® S O

Pretutindeni în țară, programul 
vacanței de iarnă a elevilor cuprinde 
o multitudine de acțiuni educative și 
recreative, pregătite cu fantezie și 
entuziasm de școlari și profesorii lor, 
de pionieri și uteciști, cu sprijinul 
forurilor tutelare locale. In mod deo
sebit însă, peisajul înveșmîntat în 
zăpadă îi atrage pe copii și tineri 
afară, în aer liber, spre sporturile 
specifice anotimpului și vîrstei — 
săniușul, patinajul, schiul, turismul, 
toate odihnitoare, reconfortante. Ce 
le oferă, în această direcție, progra
mele de vacantă ?

Un prim popas pe Valea Prahovei 
— tradițional loc de vacanță de iar
nă al tineretului din școli. In stațiu
nile Sinaia. Bușteni. Poiana Țapului, 
Azuga. cit și la cabanele din masivul 
Bucegi au poposit, pentru a-și petre
ce cîteva zile din vacanță, aproape 
2 000 de elevi și studenți din Bucu
rești, din alte orașe ale țării. „Chiar 
din prima zi — ne spune Ion Dinu, 
președintele Comisiei județene de 
schi Prahova — unii dintre oaspeții 
noștri, cazați la Vîrful cu Dor, Ba
bele, Piatra Arsă. Cota 2 000. și-au 
luat schiurile și au pornit să lunece 
pe pîrtii. excelente în aceste zile da
torită zăpezii abundente. Alții și-au 
procurat săniuțe de la cabane și au 
ieșit și ei pe pantele muntelui. Res
ponsabilii de tabere au inclus în pro
gramele de activitate concursuri de 
săniuțe, de schi, drumeții pe cără
rile Bucegilor.

— Dar elevii din Sinaia cum își

100 de elevi-schiori și amatori de 
sanie; ei sînt însoțiți de profesorii 
noștri Ion Lupușor. Daniela Săpoi, 
Dan Stănescu, Vasile Ferman.

Directorul liceului, profesorul Con
stantin Rapcea. ne mai informează 
că vacanta în aer liber din această 
iarnă va fi deosebit de bogată. Mulți 
elevi vor participa la competițiile 
sportive de masă incluse în progra
mul Festivalului național „Cîntarea

cuprinse în raidul de față, ca și 
în școli din întreaga țară, s-au 
organizat cluburi de vacanță. Iniția
tivă bună, ținînd seamă de faptul că 
un mare număr de elevi rămîn în 
timpul vacanței în localitățile de do
miciliu. Merită evidențiată, de ase
menea. grija forurilor locale pentru 
dotarea corespunzătoare a acestor 
cluburi. După cum ne-a informat R. 
Roman, responsabil cu problemele

Raid-anchetă prin școli din județele 
Prahova, Cluj și lași

României". Numai pentru întrecerile 
la săniuțe și schi din cadrul „Cupei 
tineretului", sub ochiul atent al in
structorilor se află zilnic pe munte 
sute de elevi. Programul lor este de 
la 9 la 14. ceea ce înseamnă multe 
ore de sănătate și recreație plăcută 
în aer curat.

Și în județul Cluj vacanța de iarnă 
înseamnă zile frumoase petrecute în 
taberele din zonele pitorești ale ju
dețului. Elevi ai liceului „Mihai Vi
teazul" din Turda. însoțiți de profe
sori de educație fizică, s-au instalat 
la Cheile Turzii. Ei vor încerca să 
escaladeze „Cheile" și să-și perfec
ționeze măiestria sportivă. Un alt 
mare grup de elevi din Cluj-Napoca

de sport-turism la Consiliul județean 
Iași al Organizației pionierilor, orga
nizația județeană a pionierilor a do
tat cluburile vacanței cu materiale în 
valoare de peste 50 000 lei. De ase
menea. Comitetul județean U.T.C. 
Iași a înzestrat unele școli cu echipa
ment pentru tenis, cu mese de șah 
etc. Așa se face că la școlile din co
munele ieșene Bogdănești, Osoi, So- 
domeni, Podul Iloaiei, Prisăcani, 
Costuleni, Comarna, Sipote și altele 
se desfășoară o susținută activitate... 
la gura sobei, aceasta însemnînd că 
cea mai mare parte a timpului este 
consacrată competițiilor de șah și te
nis de masă. „Nu avem alte condi
ții" — explică organizatorii, deși ză-

TĂ
padă este, iar gerul a dat luciu de 
oglindă riurilor și iazurilor.

Mult prea restrînsă la spații închise 
este și activitatea de vacanță a șco
lilor din Bușteni, cu toate că pîrtiile 
Bucegilor sînt la doi pași. In pri
mele trei zile ale vacanței, la Casa 
pionierilor, de exemplu, copiii au ju
cat ping-pong, șah și au pregătit Po
mul de iarnă. Abia a 4-a zi, cu 30 de 
pionieri din 1 000, s-a organizat o 
drumeție pînă la Gura Diham. Ii vor 
urma vreo 100 de copii în scurte dru
meții spre Teșila și... cam atît. în 
ziua raidului nostru, deși în program 
figurau mai multe acțiuni, în liceul 
din localitate nu am găsit decît un 
singur profesor. Și mai „expeditivi", 
organizatorii vacanței elevilor din 
comunele Mironeasa, Trifești, Mădîr- 
jac și altele, din județul Iași, au pus 
lacăte la ușile sălilor destinate clu
burilor vacanței, invitîndu-i, cu alte 
cuvinte, pe elevi să-și organizeze, 
dacă vor să zburde în aer liber, pe 
cont propriu întrecerile de săniuțe 
sau competițiile cu bulgări de ză
padă.

în loc de alte concluzii, raidul nos
tru atrage atenția factorilor educativi 
din școli, activiștilor organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri, inspectoratelor 
școlare asupra necesității de a im
prima programului vacanței un mai 
viu conținut recreativ și reconfortant.

Florica D1NULESCU
și corespondenții „Scînteii''

Întîlniri cu valoare 
de simbol

(Urmare din pag. I)
toare a tradițiilor de 
hărnicie și conștiincio
zitate ale meșteșuga
rilor de odinioară. în 
atmosfera de muncă și 
creație a orașului un 
loc de seamă ocupă 
muzeul, care își ofe
ră, într-o selecție su
gestivă, exponatele.

Dalnicul nu este de
cît o comună ale cărei 
drumuri de acces nu 
au fost încă asfaltate. 
Pe dealul care se Înal
ță lingă frumoasa și 
încăpătoarea școală, 
de curînd construită, 
zăresc statuia — și ea 
nouă — a marelui re
voluționar Gheorghe 
Doja (trebuie să amin
tesc și numele sculp
torului Szobotka An
dras, autorul aces
tui impunător monu
ment !) parcă spre 
a-mi aminti că in co
pilăria mea locuitorii 
acestei așezări îmi a- 
rătau cu mîndrie lo
cul unde fusese cîndva

casa în care s-a năs
cut gloriosul conducă
tor al răscoalelor ță
rănești.

La Sfîntu Gheorghe 
ochiul, obișnuit cu 
vechea configurație a 
locurilor, trebuie să 
integreze în peisajul 
obișnuit o mulțime de 
noutăți. Podul impo
zant, patinoarul, clădi
rea modernă a poștei, 
hotelul, dar cu deose
bire localul impresio
nant al Casei de cul
tură a sindicatelor, 
construit și el de cu
rînd. In această casă 
au răsunat mai bine 
de patru ceasuri a- 
plauzele sutelor, de 
spectatori, adresate 
deopotrivă scriitorilor 
români și maghiari 
veniți să-și întilnească 
cititorii și întîrziind 
alături de ei pînă a- 
proape de miezul nop
ții ca să le dea auto
grafele solicitate.

Aș dori să mai spun 
cîteva cuvinte despre 
orașul meu natal, O-

dorheiu Secuiesc. N-am 
să mai amintesc des
pre faptul că al
bia Tîrnavei Mari — 
vechea spaimă a lo
cuitorilor orașului — a 
fost sistematizată, că 
s-a construit și aici un 
hotel modern, o clădi
re a poștei, un spital, 
o fabrică de ață, una 
de instalații frigori
fice, că s-a modernizat 
canalizarea orașului, 
că s-a organizat un 
frumos muzeu și cîte 
altele. Mi-am expri
mat dorința de a-ml 
revedea casa părin
tească, amenințată de 
curgerea nemiloasă a 
vremii să devină o 
ruină. In fața ei, mi-a 
pierit graiul. Anul a- 
cesta, prin osîrdia 
gospodarilor urbei, 
casa unde m-am năs
cut a fost reconstruită. 
Mi-am îngăduit să văd 
în aceasta un simbol 
personal al tuturor în
noirilor cu care mă 
întîlnisem înainte.

Salonul de pictură și sculptură al municipiului București
Sala Dalles din Capitală găzdur 

iește, începînd de marți, „Salonul 
de pictură și sculptură al municipiu
lui București", prestigioasă manifes
tare culturală a cărei ediție din a- 
cest an se înscrie în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României".

Cele 290 de picturi și sculpturi ex
puse, aparținînd artiștilor plastici din 
toate generațiile, sînt rodul unei se
lecții riguroase din peste 1100 de 
lucrări. Ele dezvăluie vizitatorului o 
largă arie tematică și reliefează pre
ocuparea artiștilor pentru reflecta
rea realităților societății noastre so
cialiste, paralel cu evocarea momen
telor de seamă din istoria patriei.

La vernisaj au vorbit Amza Să- 
ceanu, președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al mu
nicipiului București, și Ion Frunzetti, 
vicepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici. (Agerpres)

Rodul mîinilor 
de aur...

(Urmare din pag. I)

„Indesirea utilajelor pentru creș
terea capacității de producție a între
prinderii, pentru folosirea mai chib
zuită a spațiilor de producție a con
stituit subiect de dezbatere pentru 
comuniști, care au făcut prețioase 
propuneri, au contribuit efectiv la 
realizarea acestui deziderat" — ne 
spune tovarășul Ștefan Suciu, secre
tar adjunct al comitetului de 
partid. Șef de echipă al specialiști
lor care execută această lucrare a 
fost numit Farcaș Carol, meseriaș cu 
multă experiență, care, în 1977, va fi 
sărbătorit ca primul pensionar al ti
nerei fabrici. Și tot comuniștii au 
propus ca o parte din utilajele ne
cesare modernizării procesului teh
nologic să se realizeze cu forțe pro
prii de către muncitorii întreprinde
rii. Ca urmare, a fost alcătuită o 
echipă de autoutilare, condusă de co
munistul Donath Carol, ale cărei 
realizări însumează numai în acest 
an utilaje și instalații în valoare de 
peste 4 milioane lei.

„Și, pentru ca produsele să fie de 
la o zi la alta de tot mai bună ca
litate, la propunerea comuniștilor au 
fost înființate în întreprindere cîteva 
laboratoare, dotate în mare parte prin 
autoutilare. Unul dintre acestea — 
laboratorul de fiabilitate, cu care, ne 
mărturisește tovarășul inginer Ka- 
nyadi Mihai, directorul întreprinde
rii, s-ar mîndri multe întreprinderi 
din țară". Maiștrii comuniști Marius 
Teodor și Shantha Beniamin, îm
preună cu alți specialiști, au depus 
mult suflet pentru punerea cît mai 
grabnică în funcțiune a acestui la
borator. Tot în același scop au fost 
înființate laboratoarele de încercări 
fizico-mecanice și de analize chimice 
a compoziției materialelor.

Am aflat, de asemenea, că grija 
pentru formarea de cadre bine pre
gătite de muncitori și tehnicieni a 
devenit o preocupare stăruitoare în 
cadrul activității conducerii colective 
a întreprinderii de aparataj electric 
auto din Sfîntu Gheorghe. Ne rela
tează secretarul comitetului sindi
catului, lunger Tiberiu: „15 munci
tori urmează cursurile de subingi- 
neri, alți 15 cursurile de proiectanți, 
iar în cadrul unității funcționează di
ferite cursuri poștliceale pentru pre
gătirea unor muncitori cu înaltă ca
lificare, cu precădere în meseriile 
încă deficitare".

Tînăra întreprindere de pe malul 
Oltului a început să aibă o tradi
ție. Și, în primul rînd, tradiția 
îndeplinirii planului și a angaja
mentelor asumate, Astfel, în de
cada a doua a lunii noiembrie și-a 
îndeplinit planul anual la producția 
industrială globală, fapt care-i va 
permite, pînă la sfîrșitul anului ’76, 
să realizeze o producție suplimenta
ră în valoare de 30 milioane lei, de- 
pășindu-și cu 5 milioane angajamen
tul asumat în întrecerea socialistă.

Sînt fapte care afirmă vigoarea 
unui colectiv și atestă că rezultatele 
nu întîrzie să apară atunci cînd pri
ceperea și hărnicia muncitorească își 
spun cu prisosință cuvîntul, se trans
formă în fapte de muncă, în realizări 
de prestigiu, demne de frumusețea 
anilor pe care îi trăim.

petrec vacanța în aer liber ?
— Zilnic, peste 500 de școlari se 

află pe munte. însoțiți de profesori 
sau de părinți, ne relatează profeso
rul de educație fizică Constantin Io- 
van de la Liceul „George Enescu" 
din Sinaia. Astăzi, de exemplu (era 
ziua de 24 decembrie), se află pe 
munte, la cota 1 400 și la Vîrful cu 
Dor, intr-un obișnuit antrenament,

se află pe muntele Băișori. unde se 
vor perinda. în timpul vacanței, sute 
de elevi din școlile județului. Elevi 
de Ia Liceul de informatică din Cluj- 
Napoca se antrenează pentru un con
curs de săniuțe pe Făget. De aseme
nea. patinoarul artificial din cartierul 
Gheorghieni este rezervat aproape 
în exclusivitate școlarilor.

In multe alte școli din județele

Două noi complexe turistice

în stațiunea Sinaia și-a des
chis porțile un nou complex 
turistic — cel mai mare de pînă 
acum de pe Valea Prahovei. 
Complexul dispune de 480 
de locuri, restaurante fami
liale. pensiune, baruri de zi, 
unități de prestări de servicii, 
de închiriat material sportiv, 
discotecă. Sînt în construcție o

piscină și un bowling. Baza tu
ristică a Văii Prahovei s-a îm
bogățit în această lună și cu 
motelul „Vadul Cerbului" din 
Bușteni. în cele trei corpuri 
de clădiri ale motelului pot fi 
cazați 130 de oaspeți, iar la res
taurant pot lua masa aproape 
200 de turiști. (Constantin Că- 
praru).

• PRAHOVA. In cadrul aniver
sărilor culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO, la Muzeul județean de 
artă din Ploiești a avut loc come
morarea a 400 de ani de la moar
tea pictorului italian Tizian. „In vas 
cu țara'' se intitulează volumul oma
gial editat de Comitetul județean 
U.T.C. Prahova, care cuprinde ver
suri ale tinerilor poeți prahoveni de
dicate aniversării Republicii. Oficiul 
pentru patrimoniul cultural național 
al Prahovei și Muzeul județean de 
istorie și arhitectură au organizat 
expoziția „Mărturii ale războiului 
de independență pe teritoriul pra
hovean". La Palatul culturii din 
Ploiești a avut loc un medalion li
terar „Nicolae Labiș" prilejuit de 
împlinirea a două decenii de la 
moartea poetului. • COVASNA. 
De curînd, colectivul Teatrului 
maghiar de stat din Sf. Gheor
ghe s-a reîntors dintr-un tur
neu în R.S.F. Iugoslavia, unde a 
prezentat spectacole la Sombor, 
Novisad și Subotița. • BUCU

REȘTI. La Teatrul pentru copii și 
tineret „Ion Creangă" din Capita
lă a avut loc, zilele trecute, a Il-a 
ediție a cenaclului literar-artistic 
al Casei centrale a pionierilor din 
București, „Cutezători, pornim in 
viață", manifestare închinată zilei 
de 30 Decembrie. Cu acest prilej, 
pionierii, membri ai cenaclului, au 
citit din creațiile lor închinate pa
triei și partidului, iar formații co
rale, artistice și coregrafice au sus
ținut un program artistic. • AR- 
GEȘ. Comitetul județean de cultu
ră și educație socialistă a editat 
foaia volantă intitulată „Cultură și 
educație", în paginile căreia sînt 
inserate preocupări ale filialelor 
locale de specialitate și formațiilor 
artistice profesioniste și de ama
tori, în vederea participării lor cu 
bune rezultate la Festivalul națio
nal „Cîntarea României". „Con
structorul arqeșean" este titlul 
unei alte foi volante apărute sub 
egida comitetului de partid al 
T.C.A. și în care sînt relevate, în
tre altele, metode educative de ri

dicare a conștiinței revoluționare a 
constructorilor. • VASLUI. în sa
tul Rînceni, comuna Berezeni, a 
avut loc inaugurarea căminului 
cultural, construit prin contribuția 
voluntară și bănească a locuitori
lor, prilej cu care s-a desfășurat 
etapa de masă a Festivalului na
țional „Cîntarea României". La 
clubul tineretului din orașul Vas- 

ȘaWST CULTURAL]

lui a avut loc prima șezătoare li
terară a celui mai tînăr cenaclu 
literar din județ — cenaclul ti
neretului — care reunește tinere 
condeie din întreprinderile, institu
țiile și școlile orașului. Tema dez
baterilor ; „Imaginea patriei în li
rica tinerilor creatori vasluieni". • 
MUREȘ. Membrii celor 12 cineclu- 
buri din județul Mureș au pregă
tit, în cadrul etapei de masă a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". 25 de filme documentare ce

înfățișează laturi esențiale din via
ta și activitatea colectivelor de oa
meni ai muncii. Astfel, la între
prinderea „Prodcomplex" din Tg. 
Mureș a fost realizat un film vi- 
zînd mai buna folosire a mașinilor 
și a timpului de lucru ; membrii 
cineclubului de pe șantierul com
binatului „Azomureș" dezbat, în
tr-o peliculă, aspecte ale discipli
nei la locul de muncă ; circulația 
autovehiculelor pe drumurile pu
blice, precum și a pietonilor și bi- 
cicliștilor, activitatea de organizare 
a producției și a muncii, combate
rea risipei constituie temele altor 
filme ale cineaștilor amatori mure
șeni. • GORJ. „Contribuții gorje- 
ne la războiul pentru independen
ță" este tema expunerii prezentate 
de cercetători de la Muzeul jude
țean la clubul muncitoresc din 
Bumbești-Jiu. La Liceul pedagogic 
din Tg. Jiu s-a deschis o expozi
ție de pictură sub genericul „Inde
pendența — centenar glorios". 
• VÎLCEA. In cadrul manifestări
lor prilejuite de aniversarea Repu

blicii, Ia Casa de cultură a sindica
telor din Rm. Vîlcea a avut loc un 
amplu spectacol de poezie și mu
zică sub genericul „Statornica iubi
re, România", la care și-au adus 
contribuția tineri poeți vîlceni și 
grupul „Reflex Flacăra". Cu acest 
prilej a fost lansat și programul ce
naclului „Anotimpuri", care reuneș
te tineri creatori de literatură și 
muzică din județ. 0 HUNEDOARA. 
In toate localitățile județului au 
loc o seamă de acțiuni instructiv- 
educative și cultural-artistice de
dicate celei de-a 29-a aniversări a 
proclamării Republicii. La cămine
le culturale din Vălișoara, Băcia, 
Săliștioara, Grădiște, Teliuc și în 
cadrul așezămintelor culturale din 
celelalte localități au fost organiza
te, pe această temă, expuneri și în
tîlniri ale populației cu membrii 
brigăzilor științifice, urmate de spec
tacole folclorice, montaje literar- 
muzicale și coregrafice inspirate 
din actul istoric de la 30 Decembrie.

Corespondenții „Scînteir
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Excelenței Sale Domnului MICHAEL MANLEY
Prim-ministru al Jamaicăi

KINGSTON
Realegerea dumneavoastră In funcția de prim-ministru îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă transmite sincere felicitări, urări de fe
ricire personală și de succes în îndeplinirea înaltei misiuni ce 
v-a fost încredințată.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

@ SPORT • SPORT© SPORT @ SPORT © SPORT @ SPORT

Cronica
Cu prilejul plecării definitive din 

țara noastră, ambasadorul Republi
cii Zair la București, Bokingi Em- 
beyolo. a oferit marți o recepție. Au 
participat Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre-

A ll-a Conferința națională în domeniul
e a

construcțiilor de mașini-unelte
în Capitală s-au desfășurat în zi

lele de 27 și 28 decembrie lucrările 
celei. de-a Il-a Conferințe naționale 
în domeniul construcțiilor de ma
șini-unelte. Au fost prezentate mai 
mult de 100 de referate și comuni
cări științifice. Participanții — spe
cialiști din ministere, producție, cer
cetare, proiectare și învățămînt teh
nic superior — au dezbătut proble
me privind dezvoltarea acestei ra
muri industriale în actualul cinci
nal. tehnologii și procedee noi în 
construcția de mașini-unelte. diver
sificarea sortimentelor prin asimila
rea unor produse de înaltă comple
xitate și automatizare ș.a.

Participanții la conferință au a- 
dresat cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă, în care se spune, între al

vremea
Ieri în țară s Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost schimbător, mal 
mult noros în nordul țării și mai mult 
senin în sud. Cu totul izolat, spre 
seară, a nins în sudul Dobrogei. Vîn- 
tul a prezentat intensificări pînă la 
60—70 km pe oră în Moldova, Banat șl 
zona de munte, spulberînd, pe alocuri, 
zăpada. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între minus 18 grade 
la Joseni și 4 grade la Constanța, Tuz
la și Mangalia. în București : Vremea 
a fost rece, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 decembrie 1976 și 1 ianuarie 1977. In

Programul unităților 
comerciale

Miercuri, 29 decembrie, toate uni
tățile de desfacere vor funcționa 
după orarul zilei respective, cu ur
mătoarele excepții : magazinele de 
carne, legume-fructe. halele și* pie
țele, care vor funcționa între orele
6—11 și 15—20 ; magazinele de cafea- 
dulciuri — 7—11 și 15—20 ; unitățile 
de umplere a sifoanelor — 8—13 și 
16—20.

Joi 30 și vineri 31 decembrie, ma
gazinele alimentare, băcăniile, ma
gazinele de mezeluri-brînzeturi. pro
duse lactate, cafea-dulciuri. carne, 

țume-fructe, cu două schimburi de 
-ucrători, vor fi deschise joi între 
orele 6—21 și vineri între orele 6—20. 
Magazinele de pîine, cu două schim
buri de lucrători, vor fi deschise joi 
între orele 5,30—20,30 și vineri intre 
orele 5,30—20. Magazinele alimentare 
generale, băcăniile, magazinele de 
mezeluri-brînzeturi. produse lactate, 
cu un schimb de lucrători, vor fi 
deschise joi între orele 6,30—12 și 
15—21, iar vineri între orele 6,30—12 
și 14—19. Magazinele de carne și le
gume-fructe cu un schimb de lucră
tori vor fi deschise joi între orele
6—11 și 14—21, iar vineri între orele
6— 11 și 14—20. Magazinele de cafea, 
dulciuri, cu un schimb de lucrători, 
vor fi deschise joi între orele
7— 12 șl 15—21, iar vineri între orele
7— 12 și 14—20. Magazinele speciali
tate de ape minerale și depozitele de 
vinuri pentru acasă vor fi deschise 
joi între orele 8—21, iar vineri intre 
orele 8—20. Magazinele de pîine. cu 
un schimb de lucrători, vor fi des
chise joi și vineri între orele 6—20. 
Unitățile de umplut sifoane vor fi 
deschise joi și vineri între orele
8— 20. Halele și piețele agroalimen- 
tare vor funcționa între orele 6—20, 
cu pauză de masă prin rotație.

IN SECTORUL NEALIMENTAR 
toate tipurile de magazine, exclusiv 
tutungeriile cu două schimburi de lu
crători, vor fi deschise joi între orele
7—21, iar vineri între orele 7—20. 
Toate tipurile de magazine cu un 
schimb de lucrători, exclusiv tutun
geriile și magazinele de mobilă, vor 
fi deschise joi între orele 8—12,30 și 
15—20, iar vineri între orele 8—12,30 
și 15—19. Magazinele de mobilă vor 
fi deschise joi și vineri între orele 
10—18. Tutungeriile cu două schim

zilei
zentanți ai conducerii unor ministe
re și instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști. Erau prezenti 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București și al ti membri ai 
corpului diplomatic.

tele : Sîntem hotărîți să consacrăm 
întreaga noastră capacitate de mun
că și creație tehnică pentru a con
tribui la realizarea obiectivelor cin
cinalului revoluției tehnico-științi- 
fice, la transpunerea în viață a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România. Conștienți de 
răspunderea ce ne revine, ne anga
jăm ferm în fața partidului să nu 
precupețim nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin în dezvoltarea, perfecționa
rea și modernizarea construcției de 
mașini-unelte și vă asigurăm, iubite 
tovarășe secretar general al partidu
lui, de sentimentele noastre de dra
goste și stimă, urîndu-vă, în prag de 
An nou, multă sănătate și fericire, 
spre binele întregului nostru popor.

țară : Vremea se va încălzi ușor, pri
mele nopți vor rămîne însă geroase, 
mai ales în Moldova și Transilvania, 
unde temperaturile minime vor coborî 
izolat și sub minus 20 grade. în cele
lalte regiuni, temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 2 
grade. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în jumătatea de vest a țării, 
unde vor cădea precipitații locale, la 
început sub formă de ninsoare, apoi 
șl sub formă de lapoviță și ploaie. în 
rest, precipitații izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit, cu intensificări pînă la 
70—80 km pe oră, în zonele de munte 
spulberînd, pe alocuri, zăpada. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse în
tre minus 6 și plus 4 grade. Se va 
produce ceață, mai ales dimineața și 
seara. în București : Deși vremea se va 
încălzi ușor,' primele nopți vor rămî
ne friguroase. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vînt slab pînă la potrivit. Ceață, mai 
ales dimineața și seara.

INFORMAȚII UTILE PENTRU ANUL NOU
buri de lucrători vor fi deschise joi 
și vineri între orele 6—21. Tutunge
riile cu un schimb de lucrători vor fi 
deschise joi și vineri între orele 6—11 
și 15—20. Florăriile vor fi deschise 
joi și vineri între orele 7—22.

Sîmbătă, 1 ianuarie, toate unitățile 
comerciale vor fi închise, cu excepția 
a 50 la sută din florării, care vor fi 
deschise în această zi între orele 
10—19 ; 50 la sută din magazinele de 
pîine vor funcționa între orele 7—9.

Duminică, 2 ianuarie, vor funcționa 
după programul zilei de duminică 
numai unitățile din sectorul alimen
tar, halele și piețele, unitățile de 
umplere a sifoanelor, care în mod 
obișnuit au program duminica, pre
cum și 50 la sută din tutungerii,

★
în perioada 29 decembrie — 3 ia

nuarie, unitățile din sectorul alimen
tației publice vor funcționa după ora
rul obișnuit, cu excepția unităților 
care organizează revelionul si care, 
în ziua de 31 decembrie, vor înceta 
activitatea la ora 15, iar în ziua de 
1 ianuarie vor începe programul la 
ora 18.

Asistența sanitară
Serviciile de gardă ale spitalelor de 

adulți și copii vor funcționa în aceste 
zile în program permanent. Spitalele 
de adulți și copii vor asigura perma
nent, pe fiecare profil, cite minimum 
5 paturi libere. Policlinicile terito
riale principale de sector, adulți și 
copii vor asigura, în tot cursul zilei 
și nopții, gardă pentru consultații pe 
profil de boli interne și respectiv 
psihiatrie. Asistența la domiciliu 
pentru adulți va funcționa și în acest 
interval centralizat la nivelul Stației 
de salvare cu medicii puși la dispo
ziție pe fiecare spital unificat de sec
tor și de cele două policlinici uni
versitare (Vitan și Titan), între orele
9—20. Serviciile de asistență la domi
ciliu pentru copii vor funcționa in 
această perioadă permanent, at’ît 
ziua cît și noaptea. /

Serviciile de gardă de oftalmologie 
și stomatologie vor funcționa la ni
velul Policlinicii Colțea, în program 
permanent. Urgențele ORL din 
sectoarele 1. 2, 3 și 7 vor fi rezolvate 
de clinica ORL Colțea, iar cele din 
sectoarele 4. 5, 6 și 8 prin Centrul de 
fonoaudiologie Panduri. Urgențele 
stomatologice apărute în această pe

Amatori de schi - Bucegii vă așteaptă!
Platoul Bucegilor — loc de întîl- 

nire a mii de iubitori ai sportuiui 
alb — se află bine înfășurat in man
tia zăpezii. Pentru acest sezon, care 
a început de săptămîni, amatorilor 
de schi din țară și de peste hotare 
le stau la dispoziție excelente pîrtii
— la Valea Dorului, Furnica, Cota 
1 400, Virful cu Dor, Poiana Popică- 
riei a căror lungime, variază între 
400 și 3 000 metri. Gazdele sinăiene
— gospodarii de la primărie și de 
la O.J.T. — s-au pregătit cum se 
cuvine pentru a întîmpina oaspeții 
ce vor sosi cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, asigurîndu-le condiții bune de 
a schia, de a face drumeții, de a-și 
petrece, intr-un cuvînt, timpul liber 
în aerul tare al înălțimilor. Astfel, 
pe tot timpul acestei săptămîni, cît 
și în primele zile ale Anului nou, 
toate sistemele de transport pe cablu
— telefericul, cu care se poate ajunge 
confortabil pînă la cota 2 000, tcle- 
scaunele și teleschiurile de la Cota
1 400 și Virful cu Dor vor funcționa 
cu program continuu, de dimineața 
și pînă la lăsatul serii. Ca o noutate 
pentru amatorii de schi — darea în 
folosință a telescaunelor de la Cota
2 000 la Valea Dorului și de aici la 
Virful cu Dor. Toate aceste mijloace

O nouă bază sportivă - 
patinoarul artificial de la Suceava

Zestrei materiale a sporturilor din 
Țara de Sus i s-a adăugat o nouă 
și modernă bază sportivă — patinoa
rul artificial din municipiul Su
ceava. Patinoarul dispune de o su
prafață de 1 800 mp (60 x 30) luciu 
de gheată, o tribună, instalație de 
nocturnă, vestiare și alte utilități 
pentru practicarea sportului pe pa
tine. Momentul inaugural a fost 
marcat ieri de desfășurarea a două 
partide de hochei pe gheață, în care 
s-au întrecut reprezentativele de 
copii, respectiv, de juniori, ale ora
șelor Suceava și Rădăuți, centre de 
tradiție în practicarea acestui sport. 
După aceea, a venit rîndul marelui 
public să probeze calitatea gheții, 
pînă noaptea tîrziu.

HANDBAL : Turneul de Ia 
Pitești

La Pitești au continuat ieri între
cerile turului al II-lea (etapa a 
XIII-a) al campionatului diviziei A 
la handbal feminin. Iată rezultatele : 
Mureșul Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Napoca 13—12 (6—7) ; Universi
tatea Timișoara — Constructorul Ti
mișoara 20—7 (8—2) ; Universitatea 
București — Confecția București 
16—15 (9—9) ; Textila Buhuși — Uni
versitatea Iași 14—13 (7—7) ; Pro
gresul București — Rapid București 
12—12 (10—6).

Competiția continuă astăzi după- 
amiază, cu începere de la ora 14,00.

rioadă intre orele 8—20 se vor asi
gura și prin gardă suplimentară cu 
medic în următoarele unități sani
tare : Policlinica Spit. Dr. I. Canta- 
cuzino din Șos. Colentina 5. Centrul 
stomatologic Avrig, str. Avrig 9—19, 
Centrul stomatologic Baba Novac 
nr. 2, Policlinica Dr. Gh. Marinescu, 
Sos. Berceni 10, Centrul stomatologic 
Victoria. Calea Victoriei 1—3, Centrul 
stomatologic de la Policlinica Pa
jura.

Programul farmaciilor
în zilele de 1 și 2 ianuarie vor fl 

deschise în permanentă — ziua și 
noaptea — farmaciile nr. 2 — Bd. 
Leontin Sălăjan, Complex corn. A. 14, 
5 — Bd. General Magheru nr. 18, 
9 — Șos. Ștefan cel Mare nr. 1—7, 
20 — Calea Șerban Vodă nr. 43, 
22 — Bd. Republicii nr. 65, 46 — Șos. 
Mihai Bravu nr. 274. 50 — Ans. Ber
ceni Sud Complex Com. 1, 53 — str. 
Băiceni nr. 1 (Drumul Taberei), 69 — 
Bd. 1 Mai nr. 343. 70 — Calea Raho- 
vei nr. 399, 93 — Șos. Giulești nr. 123. 
precum și punctul farmaceutic nr. 12 
de pe peronul Gării de Nord.

în ziua de. 1 ianuarie vor mal fi 
deschise, între orele 7,30—20,30, far
maciile nr. 3, 6. 10. 13. 19. 24, 25, 30,
38, 39, 41, 43, 45, 49, 52, 54, 56, 60,
61, 63, 67, 71, 73. 75. 78. 81. 83, 85,
86, 90, 101, 103, 111, 123.

în ziua de 2 ianuarie vor mal fl
deschise, între orele 7,40—20,30, far
maciile nr. 1. 4. 7, 8. 11, 12. 14, 15,
16, 17. 18. 21, 23, 26, 27, 29. 32. 33,
34, 35. 36, 37. 40. 44. 48. 51. 55, 57,
59, 62, 64, 65, 66. 68. 72. 74. 76. 77, 79, 
84. 87. 88, 89, 92, 98, 99. 100, 102, 106, 
118, 119.

Oficiile P.T.T.R.
în zilele de 1 și 2 ianuarie vor fi 

deschise între orele 8—20 oficiile 
P.T.T.R. nr. 1. 4. 7, 10, 12, 16, 32, 39, 
53, 57, 61, 63. 66. 69, la care vor func
ționa toate ghișeele poștale. La cele
lalte oficii va funcționa doar ghișeul 
de eliberare a coletelor. care va fi 
deschis între orele 8—20.

Unitățile de reparații
• REPARAȚII TELEVIZOARE. în 

ziua de 31 decembrie toate unitățile 
vor funcționa cu program continuu : 

de transport au fost verificate și do
tate cu tot echipamentul unei bune 
funcționări îri acest sezon foarte rece. 
Amatorilor de schi, de săniuțe, de 
drumeție de munte, O.J.T.-ul Sinaia 
le stă la dispoziție cu tot echipamen
tul și materialele sportive necesare. 
Acestea se pot închiria de la caba
nele din fiatra Arsă, Virful cu Dor, 
Babele, de la centrele hoteliere „Al
pin", „Montana" și „Sinaia". Pentru 
sportivi se vor găsi la punctele de 
pornire a pîrtiilor centre cu băuturi 
calde nealcoolice — ceaiuri, alte pre
parate. I.G.O. Sinaia ne anunță că 
oaspeții pot ajunge la Cota 1 400 și 
cu autobuzele care vor pleca din Si
naia la intervale scurte de timp. După 
cum ne-a informat tov. Dumitru 
Chiroiu, director adjunct al O.J.T., 
anul acesta pentru turiștii și oamenii 
veniți la odihnă dornici să învețe 
schiul s-au asigurat la marile unități 
hoteliere din zonă cursuri scurte la 
care yor preda instructori atestați de 
federația de specialitate. Așadar, pen
tru toți amatorii de sport, de drume
ție alpină, toate condițiile prielnice 
în Bucegi.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

După cum am aflat, încă din pe
rioada vacanței școlare, frumoasa 
bază sportivă va fi folosită din plin. 
Aici vor avea loc, bunăoară, antre
namente și jocuri ale echipelor de 
hochei pe gheață, copii și juniori, 
din Suceava, Rădăuți, Cîmpulung 
Moldovenesc și Vatra Dornei. Toto
dată, aici va funcționa centrul de 
inițiere în patinaj și hochei pe ghea
tă, precum și un punct pentru în
chirierea materialelor sportive spe
cifice. De altfel, zilnic, la anumite 
ore, patinoarul va sta și la dispozi
ția publicului.

Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteii''

HOCHEI . în „Trofeul 
București" : Dinamo — Steaua 

5—3
Pe patinoarul artificial din parcul 

sportiv „23 August" s-a disputat 
aseară meciul dintre echipele bucu- 
reștene Dinamo și Steaua, contînd 
pentru competiția de hochei pe 
gheață dotată cu „Trofeul București". 
Sportivii de la Dinamo au obținut 
victoria cu scorul de 5—3 (4—1, 0—1, 
1-1).

Competiția se încheie astăzi, cînd 
de la ora 12,00 se vor întîlni forma
țiile Dinamo și A.S.E. Sportul stu
dențesc.

8—21, în zilele de 1 și 2 ianuarie, 
Dispeceratul Cooperativei Radio 
Progres din strada Sf. Gheorghe Nou 
nr. 23 (tel. 13 42 77) va asigura in
tervenții pe teren după următorul 
program : în ziua de 1 ianuarie, între 
orele 15—20, iar in ziua de 2 ianua
rie, între orele 10—16. Solicitările te
lefonice se pot face în ambele zile 
începînd cu ora 8.

• REPARAȚII AUTO. în ziua de 
31 decembrie toate unitățile vor func
ționa cu program normal de lucru, 
în zilele de 1 ianuarie vor fi des
chise între orele 8—13, unit. 8 Bd. 
Aerogării 38 (tel. 33 16 21) care va 
efectua reparații de mecanică-elec- 
tricitate, vulcanizare și spălat-gresat, 
unit. 14 Bd. 1 Mai 149 (tel. 65 56 36), 
care va efectua vulcanizări. în ziua 
de 2 ianuarie vor fi deschise între 
orele 8—13, unit. 9 str. N. Apostol 
2—4 (Colentina) tel. 67 64 40, care va 
efectua reparații de mecanică-elec- 
tricitate, și unit. 10 Str. Nicolae Sebe 
nr. 4 (Bd. Leontin Sălăjan) tel. 
43 35 96, care va efectua reparații de 
mecanică-electricitate și spălat-gre
sat. Pentru tractarea autoturismelor 
râmase în pană, cetățenii se pot 
adresa Dispeceratului Cooperativei 
Automecanice din str. Olteni 36, tel. 
20 32 35, care va funcționa în zilele 
de 31 decembrie și 1—2 Ianuarie între 
orele 6—22.

• REPARAȚIILE LA INSTALA
ȚII SANITARE ȘI ELECTRICE vor 
fi asigurate prin Dispeceratul Coope
rativei Instalatorul din str. Poenaru 
Bordea nr. 20 (tel. 14 18 58), care va 
asigura intervenții pentru defecțiuni 
ivite la instalațiile sanitare și elec- 
rice, între orele 7—21.

• REPARAȚIILE LA OBIECTE DE 
UZ CASNIC ȘI ELECTROCASNIC 
vor fi asigurate. între orele 7—21, de 
către Dispeceratul Cooperativei Me- 
talocasnica din str. Sf. Gheorghe Nou 
nr. 9, tel. 15 51 10 și 15 64 50. care va 
asigura intervenții pentru frigidere, 
aragaze, mașini de încălzit cu com
bustibil lichid și deblocări uși.

Centrul de informare al coopera
ției meșteșugărești va funcționa în 
zilele de 1 și 2 ianuarie între orele
8—13 (tel. 13 58 84 și 13 58 65).

Transportul în comun
în după-amiaza și seara zilei de 31 

decembrie vehiculele de transport în

Pe pîrtiile 
și patinoarele 

brașovene
Deși nu se poate afirma că la Bra

șov și împrejurimi se înoată prin 
zăpadă, totuși aspectul cotidian al 
sezonului alb este prezent atît in 
oraș, cît, mai ales, în Poiana Bra
șov, Predeal și in celelalte stațiuni 
montane din apropiere. Chiar în 
condițiile unei oarecare penurii de 
zăpadă, activitatea sportivă se des
fășoară în aceste zile cu intensitate, 
mai ales pe pîrtiile de schi ale Cris
tianului Mare și ale Clăbucetului, 
unde zăpada nu lipsește. Pe pîrtiile 
amintite se găsesc mereu numeroși 
amatori ai schiului și săniușului. Pe 
lingă brașoveni — cunoscuți ca mari 
iubitori ai sporturilor de iarnă — la 
Predeal și Brașov au sosit un mare 
număr de sportivi din alte localități, 
de asemenea turiști' străini. Aceeași 
intensă activitate se desfășoară pe 
patinoarul din Poiana Brașov, ca și 
pe cele ale asociației „Olimpia" șl 

.Rafinăriei din Brașov. Pîrtiile de 
schi și patinoarele sînt mult agreate 
mai ales de elevi și studenți. Așa 
cum am fost informați, la organiza
ția municipală U.T.C. Brașov, în a- 
ceastă perioadă se desfășoară activi
tăți sportive cu caracter de masă. 
Este vorba de întrecerile la schi — 
probele alpină și fond — ca și con
cursul „Săniuța de argint", competi
ții la care participă un mare număr 
de școlari din municipiul Brașov.

O observație cu privire la înceti
neala cu care se organizează pati
noarele naturale, în municipiul Bra
șov : din cele zece prevăzute nu 
s-au deschis decît cele ale asociației 
„Olimpia" și rafinăriei.

Se cuvine ca asociațiile spor
tive responsabile să Înlăture de 
urgență acest neajuns, astfel ca 
școlarii brașoveni să se bucure de 
mai multe patinoare pe timpul va
canței.

M. NICOLAE

Din nou s 1. Connors, 2. Borg,
3. Năstase...

Cele două mari reviste americane 
de specialitate „Tennis" și „World 
Tennis" sînt unanime în alcătuirea 
clasamentelor celor mai buni jucă
tori din lume pe anul 1976. Pe pri
mul loc este trecut americanul 
Jimmy Connors, urmat de suedezul 
Bjorn Borg și de românul Ilie Năs
tase. Pe locul al patrulea a fost ales 
argentineanul Guillermo Vilas.

★
în turul II al turneului de tenis 

de la Sydney, Virginia Ruzici 
(România) a eliminat-o cu 7—5, 6—1 
pe jucătoarea australiană Pamela 
Whytcross.

comun vor circula după programul 
normal din zilele de lucru, cu preci
zarea că vehiculele din turele supli
mentare vor ieși in traseu începînd 
cu ora 11.30. Parcul de vehicule de 
transport în comun care este pro
gramat să circule pînă în jurul 
orei 24 va fi suplimentat cu 20 la 
sută. Cu circa 30 la sută se va supli
menta numărul autobuzelor de noap
te. Acestea vor fi parcate în Piața 
1848, pe str. Sfîntul Gheorghe Nou și 
6e vor dirija după necesități.

1 300 de taximetre vor fi în circu
lație în după-amiaza zilei de 31 de
cembrie și în noaptea de 31/1 ianua
rie. Se va avea în vedere suplimen
tarea numărului de taximetre din 
stațiile Universitate, Gara de Nord, 
în marile cartiere de locuințe, pre
cum și la restaurantele și casele de 
cultură care organizează revelionul. 
Parcul de taxifurgonete va funcționa 
normal, iar cel de taxicamioane va 
lucra conform comenzilor primite din 
partea beneficiarilor.

Pentru asigurarea transportului 
participanților la revelionul organi
zat la Pavilionul expozițional din 
Piața Scînteii se înființează linia de 
autobuze „31 special", care va cir
cula între podul Mărășești și Piața 
Scînteii și linia de tramvaie „E“, care 
va circula între str. Nuferilor și Pia
ța Scînteii între orele 20—24. De 
asemenea, se va suplimenta numărul 
de vehicule pe toate traseele care 
converg spre Piața Scînteii : liniile 3 
și 4 de tramvaie, 81, 82 de troleibuze 
și 31, 31 R, 105 de autobuze ; se va 
dubla numărul de autobuze pe linia 
„A" de noapte (Piața 1848 — Aero
portul Băneasa) și se vor repartiza un 
număr însemnat de taximetre pentru 
această zonă.

în zilele de 1 șl 2 ianuarie, parcul 
de transport în comun va circula 
după programul de sărbătoare. Parcul 
de taximetre va lucra normal, iar 
parcul de taxifurgonete și taxicami
oane numai la solicitările beneficia
rilor. Pentru zonele Piața Scînteii. 
parcurile și casele de cultură se vor 
lua măsuri de suplimentare a numă
rului de vehicule.

Pentru zilele de 31 decembrie șl 2 
Ianuarie se va majora numărul de 
vehicule — tramvaie, troleibuze, 
autobuze — pe liniile care servesc 
gările. De asemenea; se va supli
menta numărul de taximetre la prin
cipalele gări.

R.S.F. IUGOSLAVIA

Apele lacului Palici 
vor redeveni albastre...

La Subotița, cel mai 
mare oraș din nordul 
Voivodinei, se apropie 
de sfîrșit realizarea u- 
nor lucrări hidrotehni
ce puțin obișnuite, le
gate de asanarea lacu
lui Palici, ale cărui 
ape se întind pe o su
prafață de 5,5 kilome
tri pătrați.

Datorită marilor can
tități de mîl ce s-au 
acumulat pe fundul la
cului de-a lungul se
colelor, precum și a 
gradului ridicat de 
poluare pricinuit de 
apele reziduale de
versate în el, lacul 
Palici, cunoscut de 
multă vreme ca o im
portantă stațiune bal
neară, era supus unei 
distrugeri treptate. în 
această situație, se im
puneau măsuri radica
le pentru a reface e- 
chilibrul biologic al 
lacului și al împreju
rimilor sale. Singu
ra soluție eficien
tă o constituia dese
carea întinderii ac
vatice, curățirea mi
tului și apoi reum-

plerea lacului. Este 
— potrivit aprecierilor 
experților iugoslavi — 
pentru prima dată 
cînd omul golește un 
lac de asemenea pro
porții pentru a-1 um
ple din nou.

Lucrările au durat 
patru ani, timp în care 
s-au desfășurat ase
menea operațiuni de 
amploare ca eva
cuarea apei și cu
rățarea mîlului (a că
rui cantitate a fost a- 
preciată la 2 milioane 
metri cubi) cu ajuto
rul unor drage specia
le de mare capacitate. 
La înfăptuirea respec
tivului proiect și-au 
adus o substanțială 
contribuție brigăzile de 
muncă patriotică ale 
tineretului, sosite pe 
șantier din toate re
publicile și provinciile 
iugoslave. în prezent, 
se înfăptuiește ultima 
etapă a lucrărilor și a- 
nume umplerea lacu
lui cu apă. Pe întrea
ga lungime a acestuia 
au fost ridicate trei 
baraje, iar în sectorul

R.P.D. COREEANĂ

Șantierele industriei 
energetice

Datorită remarcabi
lelor succese înregis
trate de economia na
țională și aplicării pe 
scară tot mai largă a 
cuceririlor științei și 
tehnicii moderne în 
cele mai variate do
menii, capacitățile e- 
nergetice ale R.P.D. 
Coreene au sporit în
tr-un ritm accelerat.

în ultimii ani. în re
giunea septentrională 
a tării, străbătută de 
numeroase văi profun
de. lavorabile înălțării 
de baraje și traversa
tă de multe rîurl cu 
pante accentuate și 
debite bogate, au fost 
construite centrala e- 
lectrică a tineretului 
de la Kangkye și cea 
de la Ounbong. -în 
prezent, în aceeași 
zonă. la Seudousu, 
este în curs de con
strucție o altă mare 
hidrocentrală (care a 
și fost pusă parțial în 
funcțiune). în timp ce 
în regiunea de vest a 
tării harnicii construc
tori coreeni înaltă 
rapid barajul și clă
dirile uriașei centrale 
Daideng—Gang. în a-

celași timp un pu
ternic impuls a cunos
cut activitatea de 
construcție a unor 
centrale termice de 
diverse capacități, în 
care se valorifică a- 
bundentele zăcăminte 
de huilă din R.P.D. Co
reeană. în prezent, în 
zona minieră din vest 
se află în construcție 
cea mal mare termo
centrală — cea de la 
Boukchang. ale cărei 
prime două etape de 
execuție au și fost în
cheiate.

Pe lingă marile cen
trale, în întreaga
țară au fost con
struite sute de centra
le de dimensiuni mij
locii și mici, care to
talizează o capacitate 
de circa 500 MW, pre
cum și grupuri gene
ratoare de energie e- 
lectrică în diferite u- 
zine și întreprinderi. 

Construirea noilor 
obiective a fost înso
țită de ample eforturi 
desfășurate de energe- 
ticienii coreeni pentru 
modernizări tehnice în 
cadrul centralelor e- 
xistente. Numeroase

Spațiile de
(Urmare din pag. I)
clare care să asigure corelarea acțiu
nilor de reorganizare a fabricației șl 
depozitării, de mutare a utilajelor în 
scopul eliberării spatiilor stabilite, 
avîndu-se în vedere, pe de o par
te, ca producția să se desfășoa
re nestînjenit și, pe de altă parte, 
ca lucrările să nu fie tergiversate. De 
asemenea, cînd se pune problema 
utilajelor ce vor fi amplasate supli
mentar, să se analizeze posibilitățile 
de asigurare a acestora cu prioritate 
din rindul celor disponibile sau care 
au un grad redus de încărcare în ca
drul sectorului sau ramurii respec
tive, precum și prin autoutilare. Nu
mai după ce aceste surse au fost 
epuizate să se apeleze la utilaje noi.

Se cuvine făcută o precizare : sta
bilirea profilului producției ce ur
mează a se realiza suplimentar prin 
dotarea spațiilor devenite disponibile 
trebuie făcută cu o matură chibzuin
ță, ținîndu-se cont de necesitățile 
reale ale economiei, de posibilitățile 
de desfacere a producției, de resurse
le materiale care pot fi asigurate.

Un rol deosebit revine centralelor 
și ministerelor care au nu numai 
obligația de a urmări și controla fi
nalizarea grabnică și eficientă a aces
tei acțiuni în toate întreprinderile, cl 
și de a indruma și sprijini nemijlocit 
unitățile în definirea profilului pro
ducției suplimentare, în asigurarea 
utilajelor, în folosirea fondurilor des
tinate acestei acțiuni. Bunăoară, fap
tul că nu se mai realizează unele lu
crări de construcții-montaj, ci se fo
losesc spațiile existente construite 
creează posibilități pentru intrarea 
mai devreme în funcțiune a noilor 
capacități, a noilor dezvoltări. Condi
ția principală rămîne deci devansa
rea asigurării utilajelor, care poate 
fi înfăptuită numai dacă factorii de 
resort vor analiza fiecare caz in 
parte, adoptînd operativ soluțiile ne
cesare.

Desigur, rezervele de folosire ra
țională a spațiilor construite depls- 

unde se deversează 
ape reziduale au fost 
construite instalații de 
purificare a lichidului. 
De fapt, aceste ape' 
reziduale trec prin cî- 
teva sectoare de epu
rare pînă ajung în 
zona ștrandurilor și a 
locurilor de recreare.

Vești parvenite de 
pe acest șantier arată 
că acțiunea se desfă
șoară potrivit preve
derilor ; la încheierea 
lucrărilor, lacul va fi 
nu numai asanat, dar 
el va putea asigura și 
un surplus de apă ce 
va fi folosită în peri
oadele de secetă pen
tru irigarea terenuri
lor fertile din Bacika.

Așadar, acest „trata
ment clinic" reușit, a 
cărui aplicare cu suc
ces a devenit posibilă 
numai în anii socialis
mului, transformă din 
nou zona lacului Pa
lici într-un paradis al 
pescarilor șl turiștilor, 
al florei și faunei la
custre.

S. MORCOVESCU

unități au sporit în ul
timul timp capacitatea 
turbinelor instalate, 
și-au reamenajat și 
perfecționat echipa
mentele. introducînd 
pe scară largă elemen
te de automatizare și 
telecomandă, astfel In
cit, prin utilizarea a- 
celorasi instalații pro
ducția lor a sporit 
considerabil, iar con
sumurile specifice s-au 
redus.

Ca urmare a tutu
ror acestor eforturi, 
industria de energie e- 
lectrică a Coreei popu
lare a și realizat o- 
biectivul stabilit pen
tru 1976 de a produce 
o cantitate de 28—30 
miliarde kWh.

în același timp au 
fost extinse și rețele
le de transport a e- 
nergiei. Numai în 
cursul ultimului an 
au fost instalate sute 
de kilometri de linii, 
ceea ce a condus la 
realizarea unui pu
ternic sistem energetic 
national.

I. TECUȚA

producție
tate în acțiunea amintită, pe mă
sură ce vor fi puse în valoa
re, se vor repercuta pozitiv asu
pra eficienței producției, a activității 
economice în general. Important este 
ca buna gospodărire a suprafețelor de 
producție să devină o preocupare 
constantă, permanentă a conducerilor 
de întreprinderi, a tuturor colective
lor. Plecînd de la recunoașterea fap
tului că, inerent, în fiecare între
prindere apar mereu schimbări îp 
structura fabricației, perfecționări în 
tehnologie, în dotarea tehnică, re
zultă că de fiecare dată va apărea ne
cesitatea perfecționării fluxurilor de 
producție, amplasării utilajelor, deci 
noi „rezerve" de economisire a spa
țiilor. Ca’ urmare, fiecare colectiv tre
buie să-și formeze „ochiul de bun 
gospodar" care să sesizeze întotdea
una astfel de modificări ce apar în 
secții, în ateliere, la locurile de mun
că și să propună soluții de valorifi
care eficientă a spațiului. O asemenea 
atitudine gospodărească trebuie să 
caracterizeze munca proiectanțllor 
care, din capul locului, au datoria 
să traseze rațional noile spații de 
producție, să găsească soluții mai 
bine aprofundate în privința optimi
zării amplasării utilajelor, asigurînd 
realizarea unor obiective ieftine, 
funcționale, judicios dimensionate. 
In acest sens se impun revizuite și 
actualele documentații de investiții.

Organizațiile de partid din unită
țile economice, din institutele de 
proiectare și inginerie tehnologică 
sînt chemate să asigure o largă mo
bilizare a colectivelor pentru îndepli
nirea sarcinilor stabilite de conduce
rea partidului în acest domeniu, pen
tru intrarea în circuitul productiv a 
spațiilor disponibile depistate pînă în 
prezent, pentru generalizarea spiri
tului gospodăresc, pentru stimularea 
unor preocupări permanente în rin
dul muricitorilor și specialiștilor, al 
cadrelor de conducere. în scopul 
identificării a noi și noi posibilități 
de utilizare cît mai rațională a spa
tiilor productive din unitățile indus
triale.

• PREMIUL ȘTIINȚI
FIC UNESCO a fost atri- 
buit în acest an inginerului 
francez A. Champagnat pentru 
contribuția la elaborarea unei 
metode eficiente în vederea 
producerii de proteine pe bază 
de petrol. Folosindu-se rezulta
tele obținute de specialistul 
francez, au fost realizate două 
mici unități de producere a pro
teinelor din petrol la Lavera 
(Franța) și Grangennouth (An
glia). O a treia se află în curs 
de construcție în Sardinia.

© DESULFURARE 
BIOLOGICĂ. Utilizarea lig
nitului de calitate inferioară ri
dică probleme legate de conți
nutul lui ridicat de sulf — ceea 
ce il face impropriu pentru pro
cesele siderurgice ; folosit pen
tru încălzire, acest tip de lignit 
poluează grav atmosfera. La 
Institutul de cercetări miniere 
al Academiei cehoslovace de 
științe din Praga s-a pus la

punct o metodă biologică de 
desulfurare care constă 'în ca
pacitatea unor bacterii de a asi
mila sulful. în 10 zile bacteriile 
reduc conținutul de sulf de Ia 
9,35 la sută la 3,16 la sută. Me
toda este experimentată cu suc
ces în bazinele carbonifere din 
Cehia de Nord.

© 500 000 DE DO
LARI PE MINUT. Atît re- 
prezintă, potrivit calculelor 
S.I.P.R.I. (Institutul internațio
nal în problemele păcii, de la 
Stockholm). materiile prime, 
materialele și inteligența tehni
că înghițite la fiecare 60 de se
cunde, în întreaga lume, de mo
lohul înarmărilor. Cîte 500 000 
de dolari în fiecare din cele 
525 600 do minute cit numără 
un an I Și aceasta în condițiile 
în care asemenea fenomene tra
gice cum sint subdezvoltarea, 
foametea, subnutriția continuă 
să afecteze vaste regiuni ale 
globului. O piesă incriminatorie 
în plus la dosarul atît de apă-

sător al cursei înarmărilor. Do
sarul unei probleme cruciale de 
azi și din toate timpurile. Un 
dosar pe care își propune să îl 
înfățișeze, în toată complexita
tea șa acuzatoare, și Almanahul 
„Scînteia" 1977, sub titlul care 
constituie un adevăr fundamen
tal al zilelor noastre : „Omeni
rea refuză neantul".

® OTRAVA SUBAC
VATICĂ. Viețuitoarele din 
întinsul și pitorescul lac elve
țian Constanta sînt amenin
țate să dispară dacă va con
tinua poluarea lui cu com
puși nocivi ai metalelor grele. 
Analizele la care a fost supus 
milul acestui lac de către pro
fesorul Ulrich Forstner, de la 
Universitatea din Heidelberg, 
indică — potrivit unui studiu a- 
părut în revista vest-germană 
„Naturwissenschaften" („Știin
țele naturii") — un grad de po
luare mai ridicat decît cel exis
tent în lacurile nord-americane 
Erie și Michigan. De menționat 
că dozele de metale grele des
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coperite in cele două lacuri a- 
mericane sînt socotite drept 
doze de alarmă.

® LA VÎNĂTOARE 
DE PEȘTI-LANTERNĂ. 
Oamenii de știință de pe o navă 
de cercetări a marinei ameri
cane au capturat, în largul insu
lei Hawaii, un rechin de un tip 
necunoscut pînă acum. Botul 
său suscită în mod deosebit in
teresul specialiștilor. Prevăzut 
cu o limbă mare și groasă? și 
cu șiruri de colți, extrem de as
cuțit: (în afara dinților obiș- 
nuiți) acest bot este acoperit cu 
substanțe bioluminiscente. Con
turul luminiscent al botului — 
presupun cercetătorii — atrage 
bancurile de pești-lanternă mai 
mici care, văzind lumina, se a- 
propie crezînd că au de-a face 
cu exemplare înrudite de a- 
dulți...

• SALINĂ MULTIMI
LENARĂ. Spre surprinderea 
lor, lucrătorii de la salina Na- 
hitșevan. din Munții Caucaz. au 
constatat, într-una din zilele 
trecute, că din această mină s-a 
extras sare încă în urmă cu... 
4 000 de ani. în timpul străpun
gerii unei noi galerii, minerii au 
descoperit, la o adincime de 150 
metri, o hală avînd suprafața 
unui teren de fotbal, unde au 
găsit resturi de unelte din pia
tră și obiecte din ceramică. A- 
naliza lor a permis să se stabi
lească vechimea salinei.

© UN NOU TIP DE 
REZERVOR DE BEN
ZINĂ pentru autoturisme a 
fost construit în Suedia. Princi
pala sa calitate este aceea că 
oferă maximum de securitate

în cazul tamponărllor și al In
cendiilor ce ar putea Izbucni la 
bord. La baza construcției lui a' 
stat preocuparea ca, atunci cînd 
rezervorul este distrus, să se 
prevină scurgerea benzinei șl 
contactul ei cu oxigenul din 
aer. De aceea, In noul tip de re
zervor, benzina se păstrează 
într-un compartiment confec
ționat dintr-un cauciuc special, 
iar spațiul dintre acest compar
timent și rezervorul propriu-zis 
este umplut cu o substanță care 
nu întreține arderea.

• „INCUBATOARE" 
OCEANICE. Datorită unui 
aparat special, un grup de sa- 
vanți americani au reușit, pri
ma oară, să scoată la suprafață 
din adincurile oceanului bacterii 
și alte microorganisme. Spre 
deosebire de instalațiile folosite 
pînă în prezent în asemenea 
scopuri, noul aparat prezintă a- 
vantajul că este capabil să 
mențină organismele respective

la presiunea existentă la mari 
adincimi, ceea ce le menține în 
viață. Pînă acum orice tentativă 
de a le scoate vii din adîncuri 
era sortită eșecului, tocmai da
torită scăderii presiunii. Cu pri
lejul unor experiențe, efectuate 
recent în fața coastelor insulei 
Puerto Rico, au fost scoase la 
suprafață, tn viață, bacterii șl 
alte microorganisme de la o a- 
dîncime de 6 700 metri. Ele sînt 
supuse acum unor studii amă
nunțite.

• VITEZA... BRON- 
TOZAURULUI. Acest uriaș 
al faunei terestre din urmă cu 
70 de milioane de ani înainta 
greoi și încet prin mlaștinile 
unde își căuta hrana — afirmă, 
în revista britanică „Nature", 
profesorul Neil Alexander de la 
Universitatea Leeds. Studiind 
mersul animalelor și apelînd la 
principii de mecanică și dina
mică, el a stabilit o relație 
intre mărimea corpului, deschi
derea pasului și viteza pe care

o pot atinge viețuitoarele. 
Brontozaurul — care atingea în 
lungime 22 m, iar în greutate 
depășea 35 t — realiza o viteză 
medie de numai 3 km/oră.

• VIRUSUL SALVA
TOR. Iepurii transportați In
Australia de către primii coloni 
britanici s-au înmulțit in mod 
îngrijorător, datorită faptului că 
nu aveau dușmani naturali. 
Toate metodele de a încerca o- 
prirea proliferării lor au fost in
fructuoase, urecheații devenind 
o adevărată calamitate pentru 
agricultori. Un veterinar elve
țian, B. Bouvier, a descoperit la 
un iepure sălbatec brazilian un 
virus, care, cultivat și transpor
tat în Australia, s-a dovedit o 
armă eficace împotriva urechea- 
ților de la antipozi, provocînd o 
epidemie în rîndurile lor. Pro- 
pagîndu-se doar în zonele 
umede, deci unde se practică a- 
gricultura, virusul nu amenință 
să distrugă totuși, in întregime, 
iepurii din Australia.
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Ședința Biroului Politic al C. C. al P. C. Bulgar

înaltă apreciere rezultatelor 
convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov

MANIFESTĂRI
ANIVERSĂRII

CONSACRATE
REPUBLICII

Noi apeluri in favoarea eliberării
Corespondentul

SOFIA 28 (Agerpres). — La 27 de
cembrie, la Sofia a avut loc ședința 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
în cadrul căreia tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, a prezentat 
o informare despre întilnirea pe care 
a avut-o, la 10 decembrie, cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu prilejul inaugurării lu
crărilor de construcție a întreprinde
rii comune pentru producerea de ma
șini și utilaje grele Giurgiu-Ruse.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. 
consideră că realizarea întreprinderii 
comune de mașini și utilaje grele 
Giurgiu-Ruse oferă noi perspective 
colaborării dintre Bulgaria și Româ
nia, aceasta reprezentînd o expresie 
a dorinței ambelor țări de a ridica 
la cel mai înalt stadiu cooperarea în 
producție între cele două țări.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. dă 
o înaltă apreciere rezultatelor con
vorbirilor dintre tovarășii Todor Jiv
kov și Nicolae Ceaușescu, care con
stituie o nouă manifestare a priete
niei și colaborării dintre cele două 
țâri și popoare.

SITUAȚIA DIN LIBAN
a

CAIRO 
Selim Al 
unde va

• Convorbiri egipteano-libaneze • Soluție de compromis 
O.E.P. în problema predării armamentului greu

— Primul ministru libanez, 
Hoss, a sosit ieri la Cairo, 

avea convorbiri cu oficiali
tățile egiptene în legătură cu re- 
instaurarea calmului în Liban, pre
cum și cu reconstrucția acestei țări. 
Vor fi abordate, 
rie de chestiuni 
luția generală a 
tul Apropiat.

La sosirea sa ,________
libanez a declarat că în prezent si
tuația în Liban se ameliorează și a 
exprimat speranța că acest proces 
va continua.

în aceeași zi, premierul libanez a 
fost primit de președintele R. A. 
Egipt, Anwar El Sadat.

de asemenea, o se- 
referifoare la evo- 
situației din Orien-

la Cairo, premierul

BEIRUT — Liderii Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei au a- 
doptat luni, în cadrul unei reuniuni 
ce a avut loc sub conducerea lui 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., o soluție 
de compromis privind problema ar

Populare a R. P. Albania
TIRANA 28 (Agerpres). — La Ti

rana s-au deschis lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R. P. Albania. 
La ordinea de zi se află : aprobarea 
proiectului de Constituție a Repu
blicii Populare Socialiste Albania, 
aprobarea legii privind cel de-al șa
selea plan/ cincinal de dezvoltare 
economică și culturală al R. P. Al
bania pe anii 1976—1980. a planului 
și bugetului pe anul 1977.

Raportul privind proiectul de Con
stituție a R. P. S. Albania a fost pre
zentat de Enver Hodja, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, președintele Comisiei spe
ciale pentru redactarea proiectului 
de constituție.

mamentului greu aflat în 
organizației — informează 
France Presse, care citează 
„Al Chark".

Potrivit sursei citate, liderii 
vor pune în aplicare hotăririle 
tate în cursul reuniunilor la 
înalt de la Riad și Cairo ... .
predarea armamentului greu pe ca- 
re-1 posedă în toate orașele țării, cu 
excepția sectoarelor central și estic 
din sudul Libanului. In aceste zone, 
palestinenii vor păstra armamentul 
greu aflat în posesia lor, în virtu
tea acordului libanezo-palestinean 
din noiembrie 1969.

In cursul aceleiași reuniuni, arată 
agenția, au fost adoptate, o serie de 
hotărîri menije să întărească ordinea 
și disciplina în interiorul taberelor 
palestinene. De asemenea, Yasser 
Arafat a expus rezultatele convorbi
rilor avute recent cu oficialități din- 
tr-o serie de țâri arabe vizitate, 
printre care și Siria, rezultate pe 
care le-a apreciat ca fiind 
pozitive".

Potrivit agenției Reuter, 
palestinene și-au scos marți 
mentul greu din Beirut și din Tri
poli. transportîndu-1 în zonele pre
văzute în acest scop de acordurile 
asupra restabilirii păcii în Liban.

Un contingent de 1 500 militari din 
Emiratele Arabe Unite a sosit marți 
în Liban, informează agenția France 
Presse. Acest contingent, care face 
parte din forțele arabe de descuraja
re dislocate în Liban, se va deplasa 
în orașul de coastă Tyr, situat în su
dul Libanului.

posesia 
agenția 

ziarul

O.E.P. 
adop- 
nivel 

privind

„foarte

forțele
arma

Popular al R.P. Mongole
. ULAN BATOR 28 (Agerpres). — La 

28 decembrie, la Ulan Bator a avut 
loc sesiunea Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole. Se
siunea a aprobat planul de dezvol
tare a economiei naționale mongole 
pe perioada 1976—1980 și planul de 
dezvoltare economică și culturală pe 
anul 1977. A fost aprobat, de ase
menea, bugetul de stat pe anul 1977.

MOSCOVA 28
Agerpres transmite : Sub auspiciile 
Uniunii Asociațiilor 
Prietenie și Relații
Străinătatea și Asociației de Priete
nie Sovieto-Română (A.P.S.R.) a 
fost organizată, marți, la Combina
tul de prefabricate din beton-armat 
din capitala sovietică, o adunare 
festivă, consacrată împlinirii a 29 
de ani de Ia proclamarea Republi
cii în. România.

La adunare au participat A. 
Tukanova, prim-vicepreședinte 
conducerii centrale a A.P.S.R., V. 
Usaciov. adjunct al ministrului în- 
vățămîntului superior și mediu de 
specialitate al R.S.F.S.R., vicepre
ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R., activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S.

A luat parte Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, G. P. Veselov, adjunct al mi
nistrului învățămîntului al R.S.F.S.R.. 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a A.P.S.R.. a trecut în revistă mo
mente principale ale procesului re
voluționar desfășurat în țara noas
tră sub conducerea Partidului Co
munist Român, realizările poporului 
român în dezvoltarea S economiei.

Sovietice de 
Culturale cu

G. 
al 
P.

cuvîntul Gheorghe 
ambasadei ro- 

evidență în- 
republicii, rezul- 
oamenii muncii 

viață a hotărîri- 
XI-lea al P.C.R.

științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai, în. înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R., a Programului P.C.R., ară
tînd că poporul sovietic se bucură 
din inimă de aceste succese.

A luat apoi
Micu, consilier al 
mâne, care a scos în 
făptuirile din anii 
țațele obținute de 
în transpunerea în 
lor Congresului al

Vorbitorii au relevat însemnătatea 
hotărîtoare a întîlnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., pentru coritinua dezvol
tare a relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări, partide și popoare.

Româ- 
confe- 
despre 
a pre-

★
HAVANA. — Ambasadorul 

niei la Havana, N. Moraru, a 
rențiat, în orașul Camaguey, 
semnificația evenimentului și
zentat realizările României socialiste, 
în același oraș a fost inaugurată ex
poziția fotodocumentară „România" 
și au fost proiectate filme românești 
de scurt metraj.

Expoziție de carte românească în capitala Angolei
La Biblioteca Națională din Luanda 

a fost deschisă o expoziție de carte 
românească, cuprinzînd lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. volu
me de literatură economică, științifi
că, beletristică etc. Cu acest prilej, 
s-au rostit cuvintări în care s-au 
subliniat prietenia și solidaritatea mi-

litantă statornicite intre partidele și 
popoarele celor două țări, importan
ța schimburilor de valori spirituale, 
care duc la o cunoaștere mai bună, 
la stimă și prețuire reciprocă. Colec
ția de cărți expuse 
bliotecii Naționale

a fost donată Bi- 
a R. P. Angola.

0 nouă manevră colonialistă a regimului

Dezvăluiri
la Pretoria

ale fostului comisar al O.N.U. pentru Namibia
LUSAKA. — într-un interviu acor

dat corespondentului agenției Taniug 
la Lusaka, fostul comisar O.N.U. pen
tru Namibia. MacBride. a declarat că 
Republica Sud-Africană se pregăteș
te să înșele poporul Namibiei, întrea
ga comunitate internațională. „Re
gimul de la Pretoria, care adminis
trează în mod ilegal acest teritoriu 
vast, cu circa 700 mii negri și circa 
90 mii albi, va forma un guvern-ma- 
rionetă, alcătuit din căpeteniile de

culoare devotate Iui și din albi — a 
relevat el. Din această formațiune 
vor lipsi singurii reprezentanți legi
timi ai poporului Namibiei, membri 
ai mișcării de eliberare S.W.A.P.O.". 
MacBride a avertizat că acest „gu
vern provizoriu" nu. va putea men
ține „pacea și ordinea în 
de aceea se va adresa în 
blic R.S.A.. pentru ajutor, 
urma ofensiva împotriva 
de rezistență ale S.W.A.P.O., a con
chis el.

țară", și 
mod pu- 
Apoi va 

punctelor

tovarășului Santiago Carrillo

agențiile de presă transmit:

si
9

Un

legalizării Partidului Comunist din Spania
document redactat de secretarul general al P.C.S. depus la Tribunalul 

ordinii publice din Madrid
Santiago Carrillo a precizat că P.C. din 
Spania „respinge orice legătură sau 
disciplină" impusă din exterior.

El a arătat că, deși după arestare 
1 s-a propus să fie expulzat, a optat 
pentru a fi dus în fața Tribunalului 
ordinii publice, menționînd : „Nici 
partidul comunist, nici activitatea 
mea nu sînt clandestine. Noi activăm 
la lumina zilei".

Santiago Carrillo a arătat, de ase
menea, că activitatea sa de cînd a 
revenit clandestin în Spania, în fe
bruarie 1976, ca și existența P.C. din 
Spania „trebuie apreciate în funcție 
de realitățile Spaniei de astăzi". Din 
1956 — a reamintit el — „partidul 
nostru a fost primul care a vorbit 
despre reconcilierea spaniolilor". San
tiago Carrillo a precizat că forțele 
polițienești au confiscat, în momen
tul arestării sale, un proiect de rezo
luție care reprezintă Programul poli
tic al P.C. din Spania pentru urmă
toarele luni. In esență — a spus el — 
acest program prevede „acordarea 
libertățilpr democratice și o amnistie 
totală. Iri acest context, Partidul Co
munist din Spania este dispus să 
participe la un pact național pentru 
ca viitoarele Cortesuri să adopte o 
constituție care să garanteze liberta-

La Tribunalul ordinii publice din 
Madrid a fost prezentat, luni seara, 
apelul pentru eliberarea imediată a 
secretarului general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago 
precum și a celorlalți șapte 
din conducerea partidului, 
în cursul stăpămînii trecute.

Redactat de tovarășul Santiago 
Carrillo, apelul pentru eliberarea 
militanților comuniști, este considerat 
de A.F.P. drept o veritabilă pledoarie 
în favoarea legalizării imediate a 
Partidului Comunist din Spania și, în 
același timp, un manifest și un pro
gram politic al partidului. Acest apel 
— menționează agenția citată — 
inaugurează procedura de legalizare 
a partidelor de stînga din Spania. 
Santiago Carrillo arată, astfel, în 
apelul său, că P.C.S. este gata să 
participe la un pact național destinat 
„să facă față problemelor actuale și 
să contribuie Ia instaurarea în Spania 
a unui regim cu adevărat demo
cratic".

Respingind acuzațiile formulate îm
potriva Partidului Comunist din Spa
nia, Santiago Carrillo subliniază ca
racterul democratic al partidului. „O- 
biectivul nostru imediat — precizează 
el — este instaurarea unui sistem de
mocratic în Spania". De asemenea,

Carrillo, 
membri 
arestați

tea de asociere și de activitate a for
țelor democratice. Odată aceste con
diții îndeplinite, Partidul Comunist 
din Spania este gata să participe la 
căutarea unor soluții capabile să 
pună capăt instabilității actuale și să 
soluționeze gravele probleme econo
mice ale țării".

★
conferințe de pre- 
Barcelona, Grego- 

secretar ge-

in cadrul unei 
să organizate la 
rio Lopez Raimundo, 
neral al Partidului Socialist Unificat 
din Catalonia, a dat citire unei decla
rații a Comitetului Executiv al parti
dului, în care se adresează opiniei 
publice democratice din țară apelul 
de a participa la campania de pro
test împotriva arestării secretarului 
general al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carrillo, și a celor
lalți conducători ai partidului.

Acțiunile organizate în sprijinul ce
rerilor privind acordarea unei am
nistii generale în Spania cuprind tot 
mai multe categorii ale populației. 
Intr-o scrisoare reluată de agenția 
Reuter, episcopii catolici basci au 
susținut necesitatea acordării am
nistiei și a respectării tradițiilor cul
turale basce.

PROTESTE PESTE HOTARE
C.C. al P.C. din Cehoslova

cia a dat publicității o decla
rație în legătură cu arestarea lui 
Santiago Carrillo și a altor conducă
tori ai partidului, în care se arată că 
această acțiune vine în contradicție 
flagrantă cu declarațiile autorităților 
spaniole privind intenția lor de a 
democratiza regimul în Spania. Po
porul cehoslovac, se spune în decla
rație. se alătură valului de proteste 
din Spania și din întreaga lume și 
cere eliberarea comuniștilor spanioli, 
respectarea libertăților democratice 
și încetarea prigonirilor împotriva 
tuturor patrioților și democraților 
spanioli.

P.C. Francez și Mișcarea Ti
neretului Comunist din Fran
ța au organizat la Paris o manifes
tație. la care au participat mii de 
persoane, în sprijinul cererii de a fi 
eliberați Santiago Carrillo și ceilalți 
militanți comuniști arestați, precum 
și al cererii de a fi legalizat P.C. din 
Spania.

C.C. al P.C. din Venezuela

a adresat, prin intermediul ambasa
dei Spaniei la Caracas, o telegramă 
guvernului spaniol, în care se expri
mă un protest energic în legătură cu 
arestarea lui Santiago Carrillo și a 
altor conducători comuniști și se cere 
eliberarea celor arestați. „Arestarea 
lui Santiago Carrillo și a altor con
ducători comuniști, se afirmă în te
legramă, reprezintă un nou atentat 
la libertățile sociale și vine în con
tradicție cu afirmațiile regimului ac
tual privind democratizarea politică".

P.S.D.I. cere „anularea acestei deci
zii împotriva libertății, decizie ce re
prezintă vestigiu al unei dictaturi pe 
care poporul spaniol dorește să o 
uite" și reclamă ca Santiago Carrillo 
să fie pus în libertate.

Conducerea Partidului So
cialist Unit din Berlinul occi
dental arată într-o declarație că 
„arestarea lui Santiago Carrillo pune 
sub semnul întrebării realizarea pro
cesului de democratizare promis de 
guvernul 
eliberare 
P.C. din 
celorlalți

Federația Sindicală Mon 
dială se pronunță pentru eliberare; 
imediată a lui Santiago Carrillo, 
celorlalți conducători comuniști spz 
nioli și a tuturor deținuților politic 
și pentru restabilirea libertăților de
mocratice și politice în Spania, se 
spune în telegrama adresată de 
F.S.M. regelui Juan Carlos și pre
ședintelui guvernului spaniol, Adolfo 
Suarez.

spaniol. Cerem imediata 
a secretarului general al 

Spania, precum și a tuturor 
deținuți politici".

Delegația Partidului Pro
gresist al Oamenilor mun
cii din Cipru <a-k.e.l.), condusă 
de secretarul general al organizației, 
Ezekias Papaioannou, și-a încheiat 
vizita oficială în Cuba, la invitația 
C.C. al P, C. din Cuba. Liderul 
A.K.E.L. a avut o întrevedere cu 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
C..C al P? C. din Cuba. La încheie
rea vizitei a fost publicat un comu
nicat comun, în care se subliniază 
că A.K.E.L. și P. C. din Cuba se 
pronunță pentru completa demilita
rizare a Ciprului și pentru transpu
nerea de urgență în practică a rezo
luțiilor O.N.U. privind reglementarea 
problemei cipriote.

Președintele Consiliului 
comandamentului R. A. Ye- 
1'11611, I^rahim Mohammed Al-Ha- 
madi, și-a încheiat 
efectuată în R.P.D.
avut convorbiri 
R.P.D. Coreene,
probleme privind dezvoltarea 
țiilor de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări.

vizita oficială 
Coreeană. El a 

cu președintele 
Kim Ir Sen. în 

rela-

Naționalizare. Guvernul Ni
geriei a naționalizat întreprinderea 
petrolieră „Esso Standard", în baza 

' unui acord realizat cu administrația 
acesteia.

Contribuție însemnatâ la intensificarea colaberârii 
prietenești multilaterale româno-siriene

După cum se știe, ieri a fost pu
blicat Comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială de prietenie între
prinsă în țara noastră, la invitația 
primului ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu, de către pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Siriei, Abdel Rahman Khleifawi. 
Primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primului ministru si
rian, ca moment culminant al vizitei, 
convorbirile rodnice purtate de către 
șefii de guvern ai celor două țări, 
documentele semnate la încheierea 
vizitei, cordialitatea manifestărilor 
rezervate distinsului oaspete la obiec
tivele economice și social-culturale 
din București și județul Prahova — 
toate învederează, ca o concluzie ge
nerală, profunzimea și trăinicia re
lațiilor prietenești româno-siriene, 
voința comună de a deSchide noi 
orizonturi colaborării pe multiple 
planuri. își găsește astfel ilustrare 
fertilitatea coordonatelor generale de 
dezvoltare a raporturilor dintre cele 
două țări, stabilite cu ocazia întîlni- 
rilor și convorbirilor, dintre secreta
rul general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și secretarul general al 
partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele R. A. Siriene, Hafez Al 
Assad.

După cum se știe, una din orien
tările fundamentale ale întregii po
litici externe a partidului și statu
lui nostru o constituie dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și solidaritate 
cu statele care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu țările in 
curs de dezvoltare, în rindul cărora 
un loc important îl ocupă țările ara
be. In sfera acestei orientări princi
piale, o pondere însemnată au rela
țiile de prietenie și colaborare cu Si
ria, cu poporul sirian, ale cărui efor
turi pentru realizarea aspirațiilor sale 
naționale sînt urmărite de poporul 
român cu caldă simpatie și solida
ritate.

Cu vie satisfacție se poate constata 
că, în urma întîlnirilor la nivel înalt, 
colaborarea româno-siriană a căpătat 
tot mai ample dimensiuni, s-a îmbo
gățit și diversificat an de an. într-o 
serie de domenii economice impor
tante se dezvoltă cu succes forme 
noi. superioare de cooperare. In pei
sajul Siriei prietene s-au încadrat 
organic asemenea obiective realizate 
prin eforturile comune ale specialiș

tilor români și sirieni, cum ar fi 
uzina de triplusuperfosfati de la 
Homs, instalația de însilozarp și în
cărcare a fosfatilor de la Tartous, 
marea rafinărie de la Banias, care 
va avea o capacitate anuală de 6 
milioane tone, întreprinderea de 
asamblare a tractoarelor de la Alep, 
complexul de irigații din bazinul 
mijlociu al .Eufratului etc. în același 
timp, dinamismul evoluției relațiilor 
româno-siriene este pregnant pus in 
evidență de extinderea continuă a 
schimburilor comerciale.

Pornind tocmai de la acest stadiu 
îmbucurător al cooperării, de la ’po
tențialul economic și tehnico-știin- 
țific crescînd al României și Siriei, 
convorbirile dintre cei doi prim-mi- 
niștri, caracterizate printr-un pro
nunțat spirit de lucru, au îmbrățișat 
o arie largă de domenii, axîndu-se 
asupra, examinării măsurilor, practice 
pentru" fructificarea posibilităților 
existente în vederea lărgirii colabo
rării și cooperării româno-siriene. Se 
poate, astfel, aprecia că vizita s-a 
încheiat cu un bilanț rodnic, concre
tizat prin semnarea unui șir de acor
duri, înțelegeri și contracte econo
mice ce conturează un vast program 
de activitate.

O altă concluzie ce se degajă la 
încheierea acestei noi runde de ne
gocieri româno-siriene este aceea că 
acordurile și înțelegerile semnate vi
zează ramuri esențiale pentru pro
gresul tehnico-econonjic al celor două 
țări, cum sînt industria constructoare 
de mașini, chimia, petrochimia, in
dustria materialelor de construcții — 
dezvoltarea acestora fiind de natură 
să aibă efecte pozitive asupra an
samblului economiei, să contribuie 
la creșterea avuției naționale și ri
dicarea nivelului de trai al celor două 
popoare. De asemenea, se cuvine re
levat, ca o altă concluzie importantă, 
caracterul energic al măsurilor pre
conizate — destinate să accelereze 
realizarea proiectelor și programelor 
de cooperare. în acest sens s-a con
venit să fie urgentate negocierile pen
tru a se ajunge la noi acorduri și 
înțelegeri interguvernamentale ; or
ganele de specialitate române și si
riene au fost însărcinate să intensi
fice contactele pentru inițierea de 
măsuri concrete care să ducă la lăr
girea în continuare a sferei cooperării 
româno-siriene.

în același timp. România și Siria,

ambele țări în curs de dezvoltare, 
conlucrează tot mai strîns și pe 
tărimul vieții internaționale, con
tribuind prin eforturile și acțiunile 
lor, în cadrul O.N.U. și al altor or
ganisme internaționale, Ia instaura
rea unor raporturi noi, echitabile 
între state, la făurirea unei noi 
ordini economice și politice în lume, 
la soluționarea în interesul tuturor 
popoarelor a problemelor complexe 
ce confruntă omenirea în zilele 
noastre.

In cadrul schimbului de vederi 
asupra unor probleme ale actualită
ții internaționale, în timpul convor
birilor s-a relevat necesitatea im
perioasă a soluționării situației din 
Orientul Mijlociu pe calea politică, 
a tratativelor, multiplicării efortu
rilor în vederea ■ instaurării unei 
păci juste și trainice, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, a restabilirii drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului 
palestinean, inclusiv a dreptului său 
de a-și constitui un stat propriu, 
liber și independent, precum și a a- 
sigurării existenței suverane a tu
turor statelor din zonă. Pronunțîn- 
du-se pentru reluarea negocierilor 
în problema Orientului Mijlociu, in
clusiv în cadrul Conferinței de la 
Geneva, cu participarea tuturor 
părților, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, singu
rul reprezentant legitim al poporu
lui palestinean. România și Siria 
consideră, totodată, că se impune 
sporirea rolului O.N.U. în reglemen
tarea situației din regiune.

Convorbirile de la București au 
prilejuit reafirmarea pozițiilor celor 
două țări într-o serie de alte proble
me ale actualității internaționale, 
cum ar fi imperativul dezarmării ge
nerale, și în primul rind al dezar
mării. nucleare, necesitatea lichidării 
decalajelor economice, a abolirii de
finitive a colonialismului și rasismu
lui, a creșterii rolului O.N.U. în viața 
internațională.

Incheindu-se cu un bilanț rodnic, 
noul dialog româno-sirian se înscrie 
astfel ca o însemnată contribuție la 
lărgirea și aprofundarea colaborării 
prietenești multilaterale dintre cele 
două popoare, în interesul reciproc, 
al cauzei progresului și păcii.

Al. CAMPEANU

Țările latino-americane 
au înregistrat în 1976 o îmbunătă
țire a activității economice, concreti
zată printr-o creștere cu 5 la sută a 
produsului intern brut. Comerțul ex
terior a înregistrat o creștere de 14 
la 
la

sută la exporturi și de 3 la sută 
importuri.

Cele 13 țări membre de
O.P.E.C. acordă în prezent țărilor 
în curs de dezvoltare un ajutor echi
valent cu 3 la sută din valoarea pro
dusului lor național brut, a declarat 
președintele Venezuelei. Carlos An
dres Perez. Președintele a precizat 
că acest procent este de 10 ori mai 
mare decît asistența acordată de sta
tele industrializate, care nu repre
zintă decît 0,36 la sută din produsul 
național brut al acestora. Pe de altă 
parte, președintele a arătat că statele 
industrializate, al căror P.N.B. este 
de 20 de ori mai mare decît al ță
rilor din O.P.E.C.. alocă pentru înar
mare fonduri de 30 de ori mai mari 
decît cele destinate cooperării cu ță
rile în curs de dezvoltare.

Președinte al Republicii
Malta 3 fost aIes Anton Buttigieg, 
care îi succede în funcție lui Anthony 
Mamo. Noul președinte a avut ante
rior funcția de ministru de justiție în 
guvernul condus de premierul Dom 
Mintoff.

Miniștrii industrieiai *ări- 
lor în curs de dezvoltare se vor în
truni săptămîna viitoare la Delhi, 
pentru a examina posibilitățile de 
îmbunătățire a colaborării în dome
niul industriei și tehnologiei. Reu
niunea țste organizată de O.N.U.D.I. 
și de guvernul indian.

Un împrumutîn val03re de4 
milioane unități de cont (aproxima
tiv un miliard' franci C.F.A.) a fost 
acordat Republicii Guineea-Bissau 
de către Banca Africană 
tare (B.A.D.). Suma va 
pentru punerea bazelor 
tului tehnic, formarea de 
tru învățămîntul 
voltarea rețelei de 
grade.

de* Dezvol
ți utilizată 
învățămin- 
cadre pen- 

elementar și dez- 
școli de diferite

Guvernul aîgan 3 adopt3t 
hotărîrea privind organizarea alege
rilor pentru prima Mare Adunare a 
Republicii. în declarația guverna
mentală respectivă se relevă că „în 
conformitate cu cuceririle revoluției 
din 17 iunie 1973, șeful statului 
afgan a hotărît să convoace la Ka
bul, la 30 ianuarie 1977, prima se
siune a Marii Adunări a Republicii 
pentru analizarea și aprobarea pro
iectului noii constituții, discutării 
problemelor politicii statului și sar
cinilor care stau în fața poporului 
afgan".

Secretarul Partidului Socia
list Democratic Italian, Pier
re Luigi Romita, a adresat pre
ședintelui guvernului spaniol. Adol
fo Suarez, o telegramă de pro
test față de arestarea lui Santiago 
Carrillo. Arătînd că acest act con
stituie o „violare a uneia din cele 
mai elementare libertăți", mesajul

Personalități de artă șl cul
tură din întreaga lume au lan
sat, Ia Paris, un apel în sprijinul e- 
liberării lui Santiago Carrillo șl a 
tovarășilor săi. Printre semnatarii a- 
pelului se numără actrița americană 
Jane Fonda, scriitorii Louis Aragon 
și Robert Merle și cîntărețul fran
cez Jean Ferrat.

Asociația Juriștilor Alge
rieni a protestat, într-un mesaj 
adresat Asociației Internaționale a 
Juriștilor Democrați, împotriva ares
tării lui Santiago Carrillo, cerînd 
eliberarea imediată a acestuia.

încheierea Congresului P. C. Luxemburghez
Tovarășul Rene Urbany ales președinte al partidului

Internaționala Socialistă 
se va întruni anul viitor la Santo 
Domingo pentru a examina proble
mele instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, 
mai echitabile.

mai juste și

28 decembrie,„MoInia-3". La
în Uniunea Sovietică a
o orbită eliptică satelitul de teleco
municații „Molnia-3".

fost lansat pe

Madagascarulse va afla ,n- 
totdeauna de partea popoarelor asu
prite care luptă pentru libertatea și 
independența lor — a arătat președin
tele acestei țări. Didier Ratsiraka. El 
a relevat că Madagascarul va milita 
împotriva politicii imperialiste și a 
comploturilor ce pun 
pacea și securitatea în

în primejdie 
lume.

In orașulDemonstrație.
Gaza, aflat sub ocupația Israelului, a 
avut loc, marți, o demonstrație a fe
meilor, organizată în semn de pro
test față de condițiile de detenție 
din închisorile israeliene. Agenția 
Associated Press, care transmite in
formația, menționează că unități mi
litare israeliene au intervenit pentru 
dispersarea manifestantelor, dintre 
care mai multe au fost arestate.

0 reuniune a experților 
arabi 'n Pr°t)leme ale dreptului mă
rii va 
la 18 
borda 
mul
lor, precum și 
diului marin.

avea loc la Cairo, începînd de 
ianuarie. Participant» vor a- 
diverse

apelor
aspecte privind regi- 
teritoriale, strîmtori- 
„dosarul" poluării me-

pe TerraVremea
in Suedia s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură 

zăpada au provocat
Zilele acestea 

din ultimii 36 de ani : minus 40 de grade. Frigul și 
serioase perturbări in traficul feroviar.

Un val de frig neașteptat de puternic s-a abătut 
țară de altfel obișnuită cu rigorile iernii. La Utsjoki, 
mercurul termometrelor a doborit pînă la minus 40,8 grade Celsius, iar 
la Helsinki, in sudul țării, temperatura era de minus 25,9 grade.

In întreaga Japonie vremea a fost foarte rece în ultimele două zile. 
Ninsori abundente au căzut in cea mai mare parte a arhipelagului nipon, 
prorocind perturbări ale traficului feroviar. Temperatura cea_mai scăzută 
— minus 32 grade Celsius — a fost înregistrată pe Muntele

și asupra Finlandei, 
in nordul Finlandei,

Fuji.

perioada care 
a celor două

...și pe Marte
Vremea a fost deosebit de stabilă pe planeta Marte, in 

s-a scurs de la coborirea pe suprafața sa, vara trecută, 
sonde spațiale americane din seria „Viking" — a declarat Conway Leovy,
profesor la Universitatea din Washington. Aparatura sondelor a stabilit 
că viaturile ce bat pe Marte sint variabile, puțind să atingă â viteză de 
20 kilometri pe oră. In ce privește temperatura, maximele din timpul zilei 
oscilează in jurul valorii de minus 30 grade Celsius, iar minimele din 
timpul nopții ajung la minus 84 grade Celsius.

Sondele urmează să-i informeze pe specialiști asupra unor caracteristici 
ale toamnei marțiene.

LUXEMBURG 28 (Agerpres). — La 
Luxemburg au luat sfîrșit lucrările 
Congresului al XXII-lea al Partidului 
Comunist Luxemburghez. Delegații 
au examinat și aprobat activitatea 
partidului în ultimii trei ani și au 
adoptat o serie de rezoluții în pro
blemele situației politice interne și 
internaționale.

Relevînd că Luxemburgul trece 
printr-o serioasă criză economică, 
specifică întregului sistem capitalist, 
congresul a subliniat necesitatea în
făptuirii unor transformări radicale 
în țară: naționalizarea industriei me
talurgice și a celorlalte ramuri in
dustriale de bază, instaurarea con
trolului muncitoresc asupra între
prinderilor naționalizate, dezvoltarea

comerțului cu țările socialiste. Con
gresul a subliniat că acordul realizat 
la Conferința de la Helsinki consti
tuie baza procesului destinderii și 
consolidării securității și păcii pe 
continent, chemind guvernul luxem
burghez să promoveze o politică ex
ternă corespunzătoare intereselor 
menținerii păcii și colaborării paș
nice.

In cadrul ședinței de închidere a 
congresului a fost ales noul Comitet 
Central al Partidului Comunist 
xemburghez.

Președinte al partidului a 
ales Rend Urbany. Dominique
bany a fost ales’ președinte de onoare 
al partidului.

Lu- 

fo- V
Ur-

MARGINALII
’’7IȘ

PROFITABILA INDUSTRIE
A

De mai multă vre
me, presa americană 
se preocupă de proli
ferarea unor „sisteme 
filozofice egocentris- 
te“. Cităm spre exem
plificare numai titlu
rile cîtorva anchete 
sau articole apărute 
pe această temă : „De
ceniul eului" („NEW 
YORK MAGAZINE"), 
„în căutarea propriu
lui spirit" („WALL 
STREET JOURNAL"),. 
„Noul narcisism so
cial" („HARPER’S 
MAGAZINE").

O rețea tot mai în
tinsă de „universități", 
cabinete de psihiatrie 
și cluburi sui-generis 
contribuie, cu ajutorul 
celor mai ingenioase 
mijloace publicitare, la 
exacerbarea acestei 
psihoze. Astfel, cetă
țeanul american, în 
confruntare cu realită
țile dure ale traiului 
cotidian, în condițiile 
crizei economice, este 
ademenit să se refu
gieze în „ambarcațiu
nea propriului eu", 
spre a trece peste „va
lurile vieții". Golind 
de conținutul său au
tentic străvechiul și 
sănătosul precept — 
„Cunoaște-te pe tine 

adepți 
ai lui 
că in- 
ajunge

însuți", falșii 
contemporani
Socrate susțin 
dividul poate 
la starea perfectă de 
echilibru psihic și in
telectual numai 
calea introspecției. în 
acest scop a fost crea
tă o adevărată „indus
trie", care a lansat o 
gamă extrem de va
riată de tehnici — de 
la „Rol Finq“, 
rată de practici indie
ne primitive și con- 
stînd în... masaje du

pe

inspi-

,ALIENĂRII"
reroase și ghionturi 
violente spre a ajuta, 
chipurile, pe individ să 
se debaraseze de trau
matismele psihice, la 
„biofeedback", tehnică 
care, folosind un echi
pament electronic ul
tramodern, ar deter
mina „subiectul" să-și 
dea seama în ce mă
sură a ajuns să con
troleze funcționarea 
întregului său orga
nism.

Toate acestea repre
zintă un business în
floritor, de pe urma 
căruia se realizea
ză profituri substan
țiale. Bunăoară, așa- 
zisul „Consiliu exe
cutiv mondial al me
ditației 
tale", cu 
Los Angeles. ’ are 
cifră de afaceri de 12 
milioane dolari pe an, 
organizînd cursuri spe
ciale pentru cei dor
nici de a atinge „su
premul extaz 
cendental". 
tul" este 
prețul de 
seminarul, să utilizeze 
„mantra", formulă ma
gică și netransmisi
bilă, a cărei repetare 
neîncetată oferă posi
bilitatea concentrării 
depline, în vederea 
desprinderii de reali
tățile de zi cu zi și 
plutirii în „nirvana".

în cadrul sistemului 
„E.S.T." („Erhard Se
minar Training"), tari
ful este mai ridicat — 
250 dolari ; 
vor să 
această 
închiși 
cîte 250 
re, în decurs de trei 
ședințe a cîte 15 ore, 
fiind privați de hrană

transcenden- 
s^diul la — o

trans- 
„Studen- 

instruit, la 
125 dolari

cei care 
se inițieze în 

tehnică sînt 
în număr de 
într-o încăpe-

și de posibilitățile de 
a folosi instalațiile 
sanitare, și încurajați 
să se... insulte reciproc 
spre a dobîndi, astfel... 
conștiința propriei per
sonalități și „secre
tul" stăpînirii de sine. 
Nu mai puțin ren
tabilă este „Univer
sitatea Maharishi", 
unde se învață un fel 
de „yoga a spiritului" 
numită „T. M.“, care 
ar ajuta la... scăderea 
tensiunii arteriale șl 
nervoase, la înfrînge- 

’ rea oboselii și stimu
larea activității cere
brale 1 Cîteva mari 
companii — „Ameri
can Telegraph and 
Telephones", „General 
Food" „Conecticut Ge
neral Life Insurance" 
ș.a. — organizează și 
ele ședințe de „T.M." !

Potrivit estimări
lor revistei „NEWS
WEEK". „americanii 
frustrați" au la dispo
ziție circa 8 000 de 
astfel de tehnici și 
metode. Mai mulți so
ciologi au denunțat a- 
ceastă „industrie a a- 
lienării", avertizînd 
asupra gravelor peri
cole de poluare spiri
tuală și morală. îndeo
sebi a tineretului, 
rîndurile căruia 
recrutate cele mai 
meroase victime.

Aceasta, fără a 
vorbi de exploatarea 
brutală a unor creduli 
și naivi, amețiți de 
șarlataniile noului bu
siness sau de impli
cațiile lui sociale, res
pectiv refugiul în in
dividualism în loc de 
combaterea tarelor so
ciale.

din 
sînt 
nu-

mai

Viorel POPESCU
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