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Stimat! tovarăși,'Actuala ; consfătuire secretari ai comitetelor județene și al municipiuluirești și alte cadre de conducere are loc la 'sfîrșitul primului an al cincinalului 1976—1980. .Pe baza | datelor de pînă acum reiese.că s-iau obținut rezulțate re-ț marcabile ,în dezvoltarea ■ econo- , mico-șocială1 a patriei noastre, în, realizarea planului pe 1976. Producția industrială a continuat să crească în ritm înalt, fiind cu 11,5 la sută mai mare decît cea din a- nul precedent. S-a, realizat peste > plan o producție de circa 10. miliarde lei. Un număr, de 25 de județe .— printlie care, și rnunjcipipl, București — au terminat planul cu 
5—15 ziî’e mai înainte de sfîrșitul anului.S-au obținut rezultate bune în creșterea productivității muncii, în reducerea cheltuielilor materiale, în ridicarea eficienței' economice. Așa cum a reieșit și în timpul consfătuirii, multe județe, datorită măsurilor .luate, au realizat e creș- tere suplimentară a productivității muncii și o reducere mai mare decît prevedea planul a cheltuielilor materiale.Aceasta demonstrează că dispunem încă de rezerve mari, că avem toate condițiile pentru a îndeplini cu succes prevederile planului cin- . cinai privind creșterea producției industriale, a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, ridicarea eficienței economice în general.în agricultură, cu toate că în a- cest an condițiile, climaterice nu au fost dintre cele mâi favorabile, am obținut o creștere .simțitoare a producției — cea mai mare din istoria țării. S-au obținut rezultate bune și în celelalte ramuri ale economiei naționale. A continuat să se dezvolte cu succes activitatea științifică, de învățămînt, cultural-

educativă. Toate acestea au dus la creșterea venitului național cu circa 10,5 la sută și, pe această bază, s-a asigurat realizarea măsurilor de ridicare a veniturilor oamenilor muncii. Totodată, ca urmare a recoltei bune și a măsurilor luate’de Comitetul Politic Executiv, s-a obținut îmbunătățirea-, sirhțitoare a aprovizionării populației cu pro-' duse agroalimehtare și industriale.’-Putem aprecia, deci, că încheiem primul an al cincinalului cu rezultate bune în toate domeniile de activitate. Aceste realizări demonstrează cu putere justețea- prevederilor planului cincinal, a politicii partidului nostru,, a hotărârilor Congresului al, XI-,lea privind continuarea dezvoltării în ritm >. îpalt a economiei naționale și alocarea unei părți însemnate, repre- zentînd circa o treime din venitul național, pentru dezvoltarea e’co- nomico-socială. Aceasta asigură- înfăptuirea cu succes a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, ridicarea bunăstării materia.le și spirituale a întregului nbstru popor.Tot ceea ce'am realizat este re-’ zultatlul muncii entuziaste'a minți-' natei noastre, clase muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tu.-*, turor.carpenilor muncii, fără deosebire .de, naționalitate. care înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru.Doresc să menționez cu satisfacție activitatea multilaterală desfășurată de organele și organizațiile de partid în îndeplinirea rolului lor de unire a eforturilor oamenilor muncii din toate sectoarele. A- ceastă activitate multilaterală a comuniștilor, a organizațiilor și organelor de. „pațtid^- a», organelor statului nfcstru socialist a asigurat
- * J', _______ 1

a desfășurat o pentru pșrfec- a conducerii lude activitate, a

obținerea rezultatelor pe care le-am menționat..Putem spune că. rezultatele obținute' în acest an atestă'cu putere creșterea continuă, a forței partidului nostyu,. a capacității sale organizatorice, a rolului său conducător în toate sectoarele vieții, economico-sociale.Paftidul nostru intensă activitate ționarea continuă turor sectoarelorcadrului organizatoric de participare a maselor largi la conducerea societății,, de dezvoltare continuă a democrației socialiste. Acum, la sfîrșitul anului, pentru minunatele rezultate obținute in toate domeniile de activitate, a- dresez, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și*al meu personal, cele mai calde fe-ligitări'tutâror oamenilor muncii, tuturor comuniștilor și organizațiilor de partid și le urez noi și noi succese în munca închinată cauzei socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, 
prelungite).Stimăti tovarăși,Sint cunoscute prevederile planului de dezvoltare economico-socia-' lă pe 1977. în conformitate cu aces- .teCprevedeti, producția industrială’ va trebui să crească într-un ritm de circa 10 la sută față de 1976. In mod deosebit, în cursul anului viitor trebuie să obținem o creștere mai substanțială a nivelului tehnic și calitativ al întregii noastre industrii. Un accent 'deosebit va trebui să punem pe asimilarea și introducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetărilor științifice, a noilor tehnologii și a produselor cu . caracteristici tehnico-calitative și economice superioare. De asemenea, jra trebui să asigurăm realizarea măsurilor cu privire la reducerea copstțmurilor deunaierii >pri-

me și materiale, de, combustibil, în toate sectoarele de activitate. După cum vă .este cunoscut, în cursul a- riului viitbr prețul petrolului va spori cu 10—15 lasută/în mod co- respunzător, se impun măsuri se-■ rioase pentru reducerea consumului de combustibil și energie cu cel’ puțin 10—15 la sută față de preve- , derile actuale din . plan, precum și pentru o valorificare superioară a petrolului și gazelor. Numai astfel vom putea evita majorarea prețului energiei și produselor petroliere. Cred că nu este necesar să insist mai mult asupra acestui lucru. Avem încă rezerve mari de reducere a acestor, consumuri și se impune ca toate organizațiile de partid din întreprinderi și unități economico-sociale, toate Organizațiile de partid comunale, orășenești, comitetele județene de partid, desigur, conducerile unităților economico-sociale, consiliile populare de toate gradele, conducerile ministerelor să stabilească de îndată măsuri concrete în această direcție.O atenție deosebită va trebui să acordăm creșterii într-un ritm mai rgpid a productivității muncii, pe calea mecanizării și automatizării proceselor de producție, a unei mai bune organizări a producției și muncii, in scopul folosirii mai raționale a resurselor materiale și forței de muncă de care dispune societatea noastră. Trebuie să facem în așa fel încît anul viitor să obținem o creștere cu mult mai mare a productivității muncii decît prevede planul. De altfel. Comitetul Politic Executiv a stabilit un șir de măsuri în vederea desfășurării unei activități organizate — începînd de Ia ministere și pînă la fiecare unitate economico-socia- lă 1- pentru . creșterea mabaccen-, ' .tuată' a prod.uctivitgții '. muncii. Se;
(Coritinuare in pag. a Il-a)
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în ziua de 29 decembrie s-au desfășurat în plen lucrările celei, de-a IV-a sesiuni a celei de-a VÎI-a ie-, gislaturi a Marii Adunări Nâțiohale.Deputății și invitații au salutat cu îndelungi și puternice', aplauze sosi-, rea in'sală, in (lojile oficiale, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășului Manea Mănescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a tovarășilor Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu. Ion Din- că. Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță,-Petre Lupu, Paul Nieu-: lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu- Gheorghe Rădulescu, Leonte Răulii, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Ver- def. Ștefan Voitec.în sală se aflau' membri supleant! ai Comitetului Politic Executiv al G.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R.La lucrările sesiunii sint prezenți în calitate de invitați membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, personalități ale vieții noastre științifice. culturale și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine."Erau <fe față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Ședința înaltului for legislativ al tării a fost deschisă de tovarășul Ni- colae Giosan, președintele Marii A- dunări Naționale.La propunerea Biroului Marii A-

dunări Naționale, deputății au aprobat, completarea ordinii de zi a se- șiuhii; și '/desfășurarea lucrărilor actualei ședințe ' în următoarea succesiune :1. Validarea alegerii tovarășului Mihai Marina, deputat în circumscripția electorală nr. 9 Huedin, județul Cluj.2. Depunerea jurămîntului de credință și devotament față de Republica Socialistă România de către un deputat și un membru al Consiliului de Stat.3. Proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste.4. Proiectul Legii privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor.5. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.6. Modificări în componența unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.De asemenea, deputății au adoptat propunerea Biroului Marii Adunări Naționale ca proiectul de Lege privind calitatea produselor să fie supus Marii Adunări Naționale spre dezbatere^ și adoptare in sesiunea următoare, pentru a se asigura comisiilor permanente de specialitate timpul necesar pentru studierea a- mănunțită a prevederilor acestui proiect.Trecîndu-se la ordinea de zi, deputății au votat validarea alegerii

tovarășului Mihai Marina ca deputat in circumscripția elfectorală nr. 9, Huedin, județul Cluj. Deputatul validat, precum și tovarășul Gheorghe Tănase, ales membru al Consiliului de Stat la 'precedenta ședință a actualei sesiuni, . au depus, jîirămintul de credință și-clevrttârhent față de Republica Socialistă România.In continuare, din împuternicirea Consiliului de Miniștri, tovarășul Angelo Mieulescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a-prezentat proiectele Legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste și Legii privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor.Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, care au examinat proiectele de legi, a fost expus de deputatul Iulian Drăcca, secretar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor.A urmat dezbaterea generală asupra primului proiect de lege, la oara au luat cuvintul deputății : Gheorghe Petrescu, Ana Vornicu, Gheorghe Cristea, Ion Rușinam, Ioan Foriș, Sofia Maxim. Marin Nedea, Ionas Popa, Ecaterina Vasile.în continuare, după examinarea pe articole a proiectului, Marea
(Continuare în pag. a V-a)REPUBLICA

în pragul

Pășim, începînd de mîine, în cel 
de-al 30-lea an al Republicii noas
tre. Cită mîndrie simțim în inimi 
atunci cind rostim: Republica 
noastră ! Instaurarea Republicii s-a 
înscris cu litere de aur în istoria 
țârii, act de covîrșitoare importan
ță pentru edificarea orînduirii so
cialiste.

Ceea , ce a adus fiecare an de 
Republică in viața poporului român 
se poate vedea dintr-o simplă pri
vire aruncată pe harta economică a 
țării. România de azi este de 35 de 
ori mai puternică decît țara dinain
te de eliberare. Peste 35 de Româ
nii într-una I Dar nu este de ajuns 
a privi numai harta economică a 
țării, a-i privi doar cetățile indus
triale, așezările întinerite și cres
cute sub-semnul civilizației noi, so
cialiste, grânarele și. livezile patriei,, 
din care s-au cules în acest an 
roadele celei mai mari recolte din 
istoria țării — într-un . cuvint, pei
sajul material înfloritor și prosper 
— ci. spre a înțelege cu adevărat 
tot Ceea ce am înfăptuit în acest 
atit de scurt răstimp istoric, este 
nevoie să scrutăm cugetul'șl sim
țirea poporului pentru a-i descifra 
conștiința de sine, cea de ieri și 
cea de azi. Căci pe conștiința de 
sine a poporului român — izvorîtă 
din traiul și din spiritualitatea sa 
in condițiile materiale și istorice în 
care și-a perpetuat existența sa de 
două ori milenară — s-a' grefat o 
nouă conștiință dobînditâ despre

sine în prezentul socialist, conști
ința perspectivelor revoluționare a- 
supra viitorului Republicii și al po
porului chemat de comuniști să 
dea patriei dimensiunile viitorului. 
Ideea de Republică, de democrație 
socialistă, ca expresie a unui con
ținut nu numai programatic, dar și 
de angajare concret-istorică a u- 
nui cetățean de tip nou capătă — 
prin participarea plenară la înfăp
tuirea marilor obiective conturate 
de Programul partidului — o pro
fundă încărcătură ideologică și po
litică, economică și socială, fiind 
însăși chezășia umană a edificării 
comunismului pe pămîntul patriei. 
„Cînd un popor ajunge la conști
ința de sine, cind ea a început să 
se dezvolte, atunci el nu piere I" 
— rostea un mare cărturar, român 
cu aprdape 70 de ani în.;urmi.. Rod 
minunat al luptei conduse de 
partid pentru izbînda sogialismuldi, 
noua conștiință, străbătută de ar- 
dența spiritului patriotic-revoluțio- 
nar, s-a contopit în aliajul spiritual 
a! națiunii socialiste, în civismul 

. cetățeanului Republicii Socialiste
România. •

Al 29-|ea an de Republică, cel 
dintîi an al cincinalului pus sub 
semnul revoluției tehnico-științiflce, 
.încheiat înainte de termen și încu
nunat de remarcabile'.succese m 
toate domeniile de activitate, con
stituie răspunsul insuflețitor al po
porului român la hotărîrile Con
gresului al XI-lea al P.C.R., la Car
ia înaintării României spre comu*

nism.-la chemările, secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A fost anul 
împlinirii și depășirii unei cincimi 
din cel mai ambițios plan de pînă 
acum, izvorît din autoexigență 
lucidă și responsabilă, din optica 
de maturitate a unui popor care, 
de la un an la altul, îți ia și mai 
multă, și mai autentică, forță pen
tru zborul lui către viitor. An al 
amplificării dialogului dintre partid 
și popor, an de izbînzi, an al spo
rului de experiență . în perfecțio
narea întregii vieți economice și 
sociale, an al unei sporite contri
buții a României la cauza păcii și 
colaborării între popoare. An ce 
va rămine în istoria contempo
rană a României și datorită în
semnătății excepționale a primu
lui Cdrigres al educației politice și 
al culturii Socialiste, care a dat 
națiunii. programul de amplă rezo
nanță patriotică și revoluționară 
al formării omului nou și a urcat 
pe scena țării marele Festival na
țional „Cîntarea României", com
petiție a muncii, creației și,/dărui
rii unui popbr stăpîn pe destinele 
sale.

Cei 29 de ani ai Republicii au 
fost și sipt tot atîtea trepte ale 
României spre viitor. Un urcuș cu 
greutățile și bucuriile sale, la care 
ne simțim cu toții părtași, fiecare 
dintre noi, indiferent de naționali
tate, cetățeni ai aceleiași patrii 
căreia Eminescu îi ura : „La trecu-
tu-ți mare, rpare viitor I". Viitor pe 
care ni-l cucerim prin fiecare 
treaptă urcată spre comunism.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)înțelege că este de datoria fiecărei organizații de partid, a comitetelor județene de a acționa în mod concret — așa cum au făcut numeroase organizații de partid anul acesta — pentru realizarea acestui o- biectiv important.Toate măsurile de reducere a cheltuielilor materiale, de creștere a productivității muncii trebuie să se reflecte iritr-o sporire mai accentuată a venitului net, a venitului național, în general a avuției naționale. Aceasta va permite creșterea mai rapidă a forței economice a patriei, crearea unor posibilități suplimentare atît pentru dezvoltarea forțelor de producție, cit și pentru ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor.Aș dori, de asemenea, să subliniez necesitatea ca în 1977 să se a- corde o atenție mai mare decît în anul pe care îl încheiem activității de comerț exterior. Așa cum a reieșit din discuțiile purtate în aceste zile, există serioase rămîneri în urmă în realizarea exporturilor — ceea ce, desigur, nu poate avea decît rezultate negative asupra dezvoltării noastre economice. Sînt necesare, de aceea, măsuri hotărîte atît din partea ministerelor, a organelor centrale, a Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, cît și a organizațiilor și întreprinderilor de comerț exterior, în vederea realizării în întregime și în mod ritmic a exporturilor. De asemenea, trebuie realizate sarcinile stabilite pentru asigurarea la timp a importurilor prevăzute în plan, în vederea desfășurării normale a activității de producție. Cred că nu este necesar să mă opresc mai mult asupra acestei probleme. Atrag numai atenția comitetelor județene de partid, ministerelor și organelor centrale că sarcinile stabilite de Comitetul Central cu privire la activitatea de comerț exterior trebuie să constituie o preocupare permanentă, de zi cu zi, a tuturor comuniștilor, a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a organelor de stat, a tuturor oamenilor muncii.în domeniul investițiilor, planul pe anul 1977 pune sarcini deosebit de mari, la aceasta adăugîndu-se și unele nerealizări din cursul anului pe care îl încheiem.Pentru a simplifica activitatea și a asigura realizarea la timp a proiectelor de execuție a investițiilor, Comitetul Politic Executiv a adoptat măsuri de eliminare a studiilor tehnico-economice și realizare a investițiilor și celorlalte activități pe bază de note-comandă și de proiecte de execuție. Avem în vedere, prin aceasta, o accentuare a participării nemijlocite a cadrelor din aceste sectoare în procesul de producție, o îmbunătățire a asistenței tehnice pentru realizarea noilor mașini și utilaje, a noilor lucrări de construcții-montaj, reducerea la minimum necesar a lucrărilor de documentație și proiectare. Va trebui ca toate aceste măsuri să se reflecte, încă de la începutul anului, în îmbunătățirea activității din acest domeniu, în participarea mai intensă a cadrelor la activitatea direct productivă.Sînt necesare măsuri serioase pentru realizarea la timp și darea în producție la termenul planificat a tuturor capacităților de producție, inclusiv a restanțelor din anul 1976. Doresc să vă informez că s-au stabilit măsuri. în principalele sectoare de activitate, în vederea lichidării rămînerilor în urmă, astfel ca în cursul anului 1977 să putem intra într-un ritm normal de desfășurare a lucrărilor de investiții, chiar să luăm un a- numit avans.Un accent deosebit va trebui să punem pe reducerea în continuare a consumurilor materiale și a costurilor investițiilor. Pe baza rezultatelor dobîndite în reproiectarea unor materiale de construcții, în stabilirea de noi tehnologii, în proiectarea lucrărilor de construcții- montaj, se prevăd reduceri de consumuri materiale de circa 30 la sută, ceea ce înseamnă, pe cincinal, o economie de peste 10 milioane tone ciment, peste 1 milion și jumătate tone oțel de diferite sortimente și alte sute de mii tone materiale diverse. Pe baza esti

mării de pînă acum, se vor realiza pe întregul cincinal economii de circa 85—90 miliarde lei. Ați vizitat expoziția materialelor de construcții, ați putut vedea în mod concret măsurile stabilite în vederea realizării acestor obiective. Doresc să atrag atenția că aceste propuneri au fost realizate într-o perioadă destul de scurtă ; de a- ceea ele nu pot fi considerate decît un început. în cursul anului 1977 vor trebui continuate eforturile pentru noi reduceri de mate- > riale, elaborarea de noi tehnologii, noi materiale de construcții, reducerea costurilor lucrărilor de construcții-montaj. Avem în vedere ca, la jumătatea anului viitor, să se prezinte noi propuneri de reducere a consumurilor materiale și costurilor investițiilor, care, după ce vor fi aprobate, să stea la baza întocmirii planurilor pentru anul 1978.în viitor, în fiecare an, în cursul verii vom reanaliza — în cadrul unor expoziții de felul celor pe care le-ați vizitat ieri și astăzi — propunerile concrete pentru noile soluții constructive, pentru noi materiale și tehnologii, astfel încît să se poată asigura un-progres mai rapid și constant în acest sector de activitate. De altfel, pe baza experienței obținute în acest sector, avem în vedere să procedăm la fel și în celelalte sectoare economice, analizîndu-se anual normele de consum, propunerile de reducerea consumurilor materiale și cheltuielilor și, în cadrul unor expoziții similare, să putem stabili ce trebuie introdus în anul viitor. Este necesar să acționăm în așa fel încît introducerea de normative și norme de consum, de standarde, să devină nu o frînă — cum s-a întîmplat, din păcate, pînă acum — ci un stimulent pentru perfecționarea continuă a activității economice. Normele, normativele, standardele sta-, bilite aii rolul de a stimula continuu găsirea căilor de reducere a consumurilor și cheltuielilor materiale, de perfecționare, tehnică și calitativă a producției materiale și, pe această bază, de creștere a eficienței economice.Ați vizitat astăzi expoziția industriei ușoare, în care au fost prezentate unele propuneri de reducere a consumurilor materiale și de îmbunătățire a calității. Și în acest domeniu ceea ce s-a făcut constituie doar un început. Va trebui să acționăm în continuare pentru a obține noi îmbunătățiri, atît la acest, minister, cît și în toate celelalte sectoare de activitate.După cum am mai menționat, pe baza rezultatelor obținute pînă a- cum în reducerea consumurilor materiale și a cheltuielilor, apar posibilități suplimentare atît in ce privește dezvoltarea mai rapidă a unor sectoare și completarea unor locuri înguste, cît și începerea unor noi investiții în diferite domenii. A- ceasta va permite obținerea unei producții suplimentare în acest cincinal și, totodată, construirea a încă circa 160 000 de noi locuințe, precum și alocarea unor fonduri însemnate — de circa 10 miliarde lei — pentru creșterea mai accentuată a veniturilor oamenilor muncii.Avînd în vedere că aceste probleme au un rol determinant în realizarea planului pe 1977 și, totodată, pentru întregul cincinal, este necesar să luăm toate măsurile pentru a urmări îndeaproape, zi de zi, săptămînă de săptămînă, real'- zarea în practică a măsurilor stabilite, intervenind din timp, eficient, acolo unde se constată neajunsuri, asigurînd realizarea în întregime a sarcinilor trasate de partid. Aceste probleme trebuie să constituie preocuparea permanentă a tuturor organelor noastre de partid și de stat. Mijloacele de propagandă, presa, radioul și televiziunea să pună în centrul preocupării lor realizarea acestor obiective, să joace un rol organizatoric activ m mobilizarea tuturor oamenilor muncii.în ce privește agricultura, trebuie să acționăm în așa fel încît prevederile planului de stat pe 1977 să fie realizate în cele mai bune condiții. Pe drept cuvînt au fost menționate rezultatele obținute în 1976. în ciuda condițiilor climaterice nu prea bune, cele mai multe județe au avut rezultate bune atît în pro

ducția vegetală, cît și în creșterea animalelor și a producției animaliere. Aceasta demonstrează încă o dată că dispunem de mijloacele necesare pentru a îndeplini în bune condiții prevederile cincinalului și în agricultură. Și aici, esențialul îl constituie activitatea concretă, realizarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole. Aceasta impune organelor agricole, consiliilor populare de la toate nivelurile, precum și organelor și organizațiilor de partid, să acorde mal multă atenție înfăptuirii lucrărilor agricole în condiții optime, de calitate superioară — . începînd cu arăturile, cu pregătirea solului, cu asigurarea semințelor.O atenție deosebită trebuie acordată activității stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, precum și secțiilor de mecanizare din întreprinderile agricole de stat. Doresc să atrag atenția că sînt lipsuri serioase în calitatea lucrărilor executate de întreprinderile și secțiile de mecanizare. Se impun măsuri hotărîte pentru a se pune ordine desăvîrșită în acest sector de activitate. Să aplicăm principiul stabilit în legea retribuției potrivit căruia mecanizatorii din întreprinderile de stat și din S.M.A. trebuie retribuiți în raport de producția realizată pe terenurile pe care le lucrează. Să lichidăm cu desăvîr- șire practica de a mai plăti numai pentru că s-au făcut arături sau pentru că s-a semănat. Lucrătorul de pe tractor, mecanizatorul trebuie să răspundă de toate lucrările — de la pregătirea terenului pînă la stringerea și depozitarea recoltei — deci de realizarea producției. Veniturile lui trebuie să fie nemijlocit legate de rezultate, de producția obținută. Aceasta este valabil și pentru director, pentru inginerul-șef, pentru toți lucrătorii din S.M.A. și din secțiile de mecanizare din întreprinderile a- gricole de stat.Este necesar ca Ministerul Agriculturii, Academia agricolă, institutele sale, stațiunile experimentale și direcțiile agricole județene să acorde o atenție mai mare calității soiurilor de semințe, în conformitate cu condițiile specifice fiecărei zone. Să se asigure realizarea însămînțărilor la timp și densitatea optimă a plantelor. Am mai discutat despre aceste probleme. Pierdem suprafețe mari datorită băltirilor de apă, golurilor de pe terenurile însămînțate, ca urmare a calității necorespunzătoare a lucrărilor efectuate de mecanizatori. La aceasta se adaugă pierderile rezultate din densitățile reduse ale culturilor unor plante. După unele calcule, prin realizarea unor densități corespunzătoare am putea obține o creștere a producției cu 30—40 la sută, iar la unele culturi chiar mai mult. Iată de ce este necesar ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare să stabilească pentru toate zonele țării și pentru toate culturile densitățile optime și să asigure realizarea acestora în practica agricolă, exercitînd în acest scop un control susținut. Plata executării lucrărilor agricole să fie, de asemenea, legată în viitor și de realizarea și menținerea acestor densități pînă la recoltare.M-am referit la toate acestea pentru a înțelege bine că problema calității lucrărilor agricole, inclusiv a densității, este esențială. Numai pe această cale vom putea realiza și depăși prevederile planului cincinal.Am menționat la „Ziua recoltei” rezultatele bune obținute de un șir de cooperative agricole. Vă sînt cunoscute tuturor. Practic, în fiecare județ sînt întreprinderi agricole de stat și cooperatiste cu rezultate bune. Se impun însă măsuri pentru a generaliza aceste rezultate, pentru a asigura realizarea peste tot, la nivel calitativ corespunzător, a lucrărilor agricole.Este necesar să se ia măsuri hotărîte pentru a strînge întreaga cantitate de porumb care se mai găsește pe cîmp și a o depozita în mod corespunzător. Acum vremea s-a răcit și nu se mai pot a- duce nici un fel de justificări. Trebuie, de asemenea, să se treacă la strîngerea cocenilor de porumb, care sînt luați în calcul la stabilirea bazei furajere și care constituie o parte însemnată a hranei 

animalelor. Totodată, trebuie asigurate, indiferent de timp, toate a- răturile adînci, punînd astfel baze trainice recoltei anului viitor.Atrag atenția și la această consfătuire asupra necesității realizării întregului program privind producția legumicolă, asigurării în cadrul fiecărui județ, corespunzător condițiilor pedoclimatice, a producțiilor necesare și chiar a unor disponibilități pentru fondul central. Rezultatele obținute de cîteva județe — așa cum s-a menționat aici — demonstrează că, practic, în fiecare județ se poate asigura cea mai mare parte a soiurilor de legume necesare. în afară de tomate, care în unele zone cresc mai greu, județele își pot asigura întregul necesar de legume și cartofi, în acest sens, Comitetul Politic Executiv a hotărît majorarea, a- proape dublarea, suprafețelor de solarii pentru acest cincinal. A- ceastă majorare, împreună cu serele stabilite pentru fiecare județ, va permite asigurarea legumelor timpurii și deci soluționarea radicală a problemei producției legumicole, asigurarea în cele mai bune condiții a aprovizionării populației.în ce privește zootehnia, prevederile planului pe 1977 sînt, de a- semenea, mobilizatoare. Recent, Comitetul Politic Executiv a adoptat noi măsuri cu privire la creșterea accentuată a numărului vacilor de lapte pentru a se ajunge la circa 4 milioane în 1980. De asemenea, au fost adoptate măsuri privind creșterea producției de carne, pe baza sporirii greutății medii Ia tăiere a bovinelor, a măririi numărului de porcine și de păsări pentru carne. Cred că vă sînt cunoscute aceste prevederi — nu doresc să mă opresc la ele. Atrag atenția că, pe această bază, județele trebuie să stabilească măsurile necesare în fiecare unitate agricolă, în întreprinderile de stat și cooperativele de producție agricole, precum și la particulari, în vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite. Realizarea efectivelor prevăzute pe fiecare an și pe întregul cincinal, la toate speciile de animale, trebuie să constituie o preocupare permanentă a organizațiilor de partid, a organelor agricole, a consiliilor populare' comunale, orășenești și județene și — cred că nu trebuie să mai insist — a Ministerului Agriculturii.în același timp, realizarea planului impune măsuri ferme pentru buna organizare a întregii activități în agricultură. Să se realizeze an de an programul de irigații și îmbunătățiri funciare, să se treacă la organizarea și sistematizarea teritoriilor fiecărei întreprinderi agricole de stat, ale fiecărei cooperative agricole, pe baza criteriilor ce vor fi stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în viitor' nu se vor mai începe lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare pînă nu va fi elaborat planul de sistematizare și organizare a teritoriului fiecărei unități agricole, al fiecărei comune. Este necesar, ca, odată cu terminarea lucrărilor de irigație și îmbunătățiri funciare, ssă se asigure și organizarea corespunzătoare a teritoriului.Reamintesc, de asemenea, măsurile stabilite în viticultură și pomicultură, necesitatea asigurării materialului săditor, a plantării în densități corespunzătoare a pomilor și viței de vie. Atrag îndeosebi atenția asupra sectorului pomicol, unde încă nu este asigurat întregul material săditor. Comitetele județene de partid, toate consiliile populare trebuie să la măsuri pentru a-și asigura.cu forțe proprii — desigur pe baza programului stabilit de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare — material săditor pentru suprafețele planificate pînă în 1980. Am în vedere programul de reorganizare a plantațiilor, modernizare și îndesire a lor, precum și cantitatea de pomi necesară gospodăriilor populației. Este necesar să punem mai multă ordine în organizarea asociațiilor pomicole intercooperatiste mergînd spre concentrarea producției. Totodată, să trecem și în sectorul particular. în zonele de deal și munte, la sistematizare, la realizarea de asolamente, la gruparea 

culturilor de pomi — acestea rămî- nînd, desigur, în proprietatea cetățenilor, dar realizîndu-se o mai bună îngrijire a livezilor. Aș dori să reamintesc că este necesar să a- cordăm mai multă atenție formelor simple de asociere a țăranilor din zonele de deal și munte pentru realizarea lucrărilor agricole, pentru înfăptuirea unor măsuri de creștere a producției. în general, a- cestui sector nu i s-a acordat atenția corespunzătoare; în zonele de deal și munte lipsesc chiar o serie de mijloace de muncă — pluguri, mașini și altele. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să întocmească un program concret pentru dotarea cetățenilor cu mașini și utilaje.M-am referit mai pe larg la a- ceste cîteva aspecte din agricultură, decît la problemele industriei, ținînd seama de necesitatea de a obține rapid o îmbunătățire substanțială a activității în acest domeniu. De altfel, aceasta a fost și unul din punctele la ordinea de zi a consfătuirii noastre.în vederea asigurării condițiilor necesare realizării planului de creștere a producției agricole, se impun măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea conducerii întreprinderilor de stat, a S.M.A. și cooperativelor agricole de producție. Este necesar să se dea o mai mare atenție bunei funcționări a consiliilor de conducere ale tuturor a- cestor unități. Doresc să atrag în mod deosebit atenția asupra activității consiliilor de conducere din cooperative, a creșterii rolului adunărilor generale. Să folosim a- dunărtle generale care urmează să aibă loc la începutul anului, pregătirea Congresului cooperativelor agricole de producție din primăvara acestui an, pentru a întări consiliile de conducere, a le completa cu cei mai buni cooperatori,, care participă activ la procesul de producție. Să se atragă un număr mult mai mare de femei în consiliile de conducere, în funcții de conducere în cooperative, avînd în vedere că femeile constituie marea majoritate a forței de muncă din aceste unități.în cadrul adunărilor generale să asigurăm dezbaterea temeinică a programelor de măsuri pe fiecare unitate, pe fiecare brigadă și echipă, în vederea îndeplinirii planului de creștere a producției. Să se aibă în vedere că planurile fiecărei unități, balanțele de venituri și cheltuieli trebuie să fie echilibrate. Veniturile trebuie să asigure cel puțin acoperirea cheltuielilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor de forță de muncă. Nu se pot întocmi planuri de producție, planuri de venituri și cheltuieli care să nu aibă acoperirea corespunzătoare în producția fiecărei unități. Anul 1977 trebuie să marcheze un salt calitativ în activitatea cooperativelor agricole de producție și din acest punct de vedere. Trebuie trecut Ia întocmirea unor asemenea planuri de producție care să asigure, în cel mai scurt timp, obținerea de venituri. Desigur, statul va acorda credite pentru activități productive, dar e necesar ca în fiecare cooperativă să fie luate măsuri de organizare a producției astfel încît din primul an să se asigure venituri corespunzătoare, în zonele de deal și munte trebuie studiată problema realizării unor plantații care să dea producții rapide și să se pună un mai mare accent pe creșterea animalelor.în conformitate cu prevederile Legii retribuției fn cooperativele agricole de producție — ce urmează a fi adoptată în aceste zile de Marea Adunare Națională — in viitor nu se va mai putea apela la credite de la stat pentru retribuția muncii, decît în cazuri deosebite, în cazuri de calamități. Iată de ce trebuie să fie luate măsuri serioase pentru echilibrarea planurilor de producție și, pe această bază, a veniturilor și cheltuielilor, începînd din anul 1977. Să fie bine înțeles că nimeni nu poate consuma mai mult decît produce, nimeni nu poate trăi fără muncă sau pe baza muncii altora. Acest principiu se aplică în toate sectoarele de activitate.

în cooperativele care dispun de suprafețe mai mici de teren, planul de producție și balanța de venituri să fie astfel întocmite încît forța de muncă disponibilă să fie folosită în alte domenii de activitate, unde există cerințe. Se va asigura astfel completarea veniturilor, dar ca urmare a participării efective la muncă. Acest lucru trebuie să-l discutăm cu toți membrii de partid, cu toți cooperatorii și, totodată, să acționăm cu hotărîre pentru înfăptuirea în viață a acestor măsuri.Atrag încă o dată atenția asupra necesității bunei funcționări a consiliilor de conducere, a adunărilor generale, asupra participării tuturor membrilor cooperativelor la conducerea activității economice — aceasta fiind o cerință esențială a democrației cooperatiste, a întăririi economice a cooperativelor.Ținînd seama de experiența de pînă acum, apare necesară perfecționarea activității consiliilor intercooperatiste. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit un șir de măsuri pentru buna organizare a acestor consilii, pentru creșterea rolului lor în îndrumarea și planificarea producției în cooperativele componente, în specializarea producției, în organizarea de ferme și asociații intercooperatiste, în creșterea animalelor, în legumicultura, pomicultură, zootehnie și alte domenii. în același timp, va trebui să se treacă hotărît la dezvoltarea unor activități de prelucrare industrială sau de preindustrializare a producției agricole, precum și la alte activități cu caracter industrial, pentru a se asigura creșterea rapidă a forței economice a cooperativelor de pe cuprinsul fiecărui consiliu intercooperatist și, pe a- ceastă bază, sporirea veniturilor membrilor- cooperatori.Este necesar ca, în cursul anului viitor, să se treacă în fiecare județ la dezvoltarea unor consilii intercooperatiste model — ca să spun așa — organizate în conformitate cu prevederile statutului și cu hotărîrile Comitetului Politic Executiv. Totodată, va trebui sporită preocuparea pentru îmbunătățirea activității tuturor consiliilor intercooperatiste. astfel încît. în a- cest cincinal, să se poată ajunge la funcționarea lor corespunzătoare. Odată cu aceasta trebuie să acordăm — cum am mai subliniat — atenție dezvoltării diferitelor activități economice, industriale și de cooperare în producție între întreprinderile agricole de stat, S.M.A. și alte unități de stat și cooperativele sau consiliile intercooperatiste.Creșterea rolului consiliilor intercooperatiste trebuie să se realizeze pe baza respectării riguroase a autonomiei fiecărei cooperative, care cămine titulară de plan, primește direct planul de producție și răspunde de realizarea lui. Planul de producție al consiliului intercooperatist va reprezenta însumarea planurilor cooperativelor care fac parte din consiliu, al fermelor, asociațiilor intercooperatiste și al activităților cu caracter industrial. Conducerea consiliului intercooperatist răspunde pentru întreaga activitate în fața adunării generale a tuturor cooperativelor de producție din componența sa.Doresc să menționez că președinții tuturor consiliilor intercooperatiste vor trebui să fie directorii stațiunilor de mecanizare a agriculturii. Trebuie să înțelegem că în fruntea S.M.A. și a consiliilor intercooperatiste se cer puse cadre care să asigure o conducere competentă — organizatorică, politică și profesională — de înaltă răspundere, în contextul unirii tuturor forțelor care compun aceste consilii. Deci, trebuie să asigurăm în conducerea consiliilor buni activiști de partid și de stat.în mod corespunzător se impun măsuri pentru o mai bună organizare a activității uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, precum și a Uniumi Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, în conformitate cu hotărîrile Comitetului Central al partidului. Cunoașteți aces

te hotărîri, nu doresc să insist asupra lor. Aceste organisme trebuie să desfășoare o activitate mult mai intensă de organizare și îndrumare a activității consiliilor intercooperatiste, a consiliilor și a- dunărilor generale din cooperative ; ele trebuie să asigure desfășurarea corespunzătoare a întregii activități a milioanelor de cooperatori. Este de înțeles că, în această muncă, ele trebuie să pornească de la realizarea planurilor de producție. Dar uniunile județene și Uniunea Națională nu sînt organisme de .specialitate ; de problemele de specialitate ale producției ' agricole se ocupă, purtînd întreaga răspundere, Ministerul Agriculturii și organele județene agricole. Uniunea Națională și uniunile județene au rolul — subliniez încă o dată — să asigure funcționarea normală a organelor de conducere din consilii intercooperatiste și din cooperative, precum și desfășurarea corespunzătoare a întregii activități organizatorice și politice, legată de realizarea planurilor de producție.Acționînd și ca organe de partid, aceste consilii vor trebui să lucreze în strînsă legătură cu instructorii teritoriali de partid, care, de regulă, sînt repartizați ne fiecare consiliu intercooperatist. Vom căuta ca, în cadrul numărului de activiști pe care îi avem, să asigurăm în fiecare consiliu intercooperatist un instructor al comitetului județean care să îndrume organizațiile de partid din cooperativele și comunele de pe raza de activitate a consiliilor intercooperatiste, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Va trebui să analizăm în mod a- mănunțit consiliile intercooperatiste pentru a aduce îmbunătățirile ce se impun, printr-o mai; bună grupare a unora — am îndeosebi în vedere consiliile compuse din două sau trei cooperative — su- punîndu-le, desigur, aprobării, astfel încît toate consiliile să fie puternice, viabile, să poată asigura o bună activitate de producție, specializarea în diferite domenii, creșterea rapidă a producției agricole.Evident, realizarea tuturor acestor măsuri privind creșterea producției agricole și îmbunătățirea activității consiliilor intercooperatiste, a cooperativelor în general este nemijlocit legată de îmbunătățirea conducerii de către partid în agricultură. Am în vedere ridicarea nivelului muncii organizațiilor de partid din cooperative,, a organizațiilor de partid comunale și, desigur, o conducere mai activă din partea comitetelor județene de partid.Dispunem de forțe puternice în agricultură și avem tot ce este necesar pentru a asigura realizarea în bune condiții a sarcinilor stabilite, pentru creșterea rapidă a producției în conformitate cu prevederile planului cincinal.Stimați tovarăși,în cadrul consfătuirii din aceste zile s-au discutat și problemele sistematizării orașelor și satelor,. precum și problemele activității consiliilor populare. îndeosebi în legătură cu dezvoltarea industriei locale. După cum se știe, s-a stabilit un șir de măsuri privind rețeaua de drumuri și străzi și sistematizarea orașelor și localităților rurale. Dacă în orașe s-a acționat în a- ceastă direcție și avem unele rezultate pozitive — deși și aici mal sînt încă multe de făcut pentru realizarea prevederilor stabilite prin lege — în localitățile rurale, în sate și comune sîntem abia la început. Nu toate județele au terminat elaborarea schițelor de sistematizare a comunelor și satelor. în multe cazuri se construiește încă în mod anarhic. Nu s-a trecut cu hotărîre la aplicarea măsurilor privitoare la noile așezări orășenești agrar-industria- le, la sistematizarea construcțiilor atît în ce privește înălțimea, cît șl așezarea teritorială. Este necesar să se acționeze hotărît pentru realizarea tuturor prevederilor legiî. Nu se mai poate admite continuarea vechilor stări de lucruri ! Fiecare consiliu popular comunal,
(Continuare in pag. a III-a)

„CÎNTAREA ROMÂNIEI", SUB STEMA REPUBLICII
Nestematele izvoare

Zăresc aici a muntelui triremă 
Ce-ncearcă orizontul să-l despice 
Și snopul blond și tutelar de spice 
Elogiind conturele din Stemă.

Pe urmă nestematele izvoare 
De viată lungă fără bătrînețe, 
Copacii cu a coamelor suplețe 
Și alfabetul pietrei temerare.

Zăresc coloana fără de sfîrșire 
Care e tara în al ei avînt,
Acest iubit, neprihănit pămînt 
In pîine răsturnat și în potire.

Virgil TEODORESCU

Chip de faimă
Stea luminoasă peste gîndul meu 
și peste cîntul meu stea luminoasă. 

frumos îmi cresc cetățile mereu 
sub aură de vreme maiestuoasă.

De peste tot adun un vuiet larg, 
din vechile păduri pînă-n cîmpie, 
de dor înalt, catarg lingă catarg 
mari imnuri se rotesc în bărbăție.

Pămîntul meu răsuilă-adînc și bun, 
iar cerul demn coboară lingă tîmple, 
în singe simt tărie de străbuni 
și zarea verii sufletul îmi umple.

E-n mine-un paradis fără hotar : 
copaci de dor și păsări fermecate 
și ape dulci șl zîne cu chip rar, 
dumbrăvi de aur, proaspete palate.

Pe toate le alint și mi le cresc 
și celor după mine — scumpă zestre ; 
se-nalță-un chip de faimă, românesc, 
și-n sînge-mi bat aripile-i măiestre !

Radu CÂRNECI

Ctitorie
Oglindeam grădina in plin soare, 
l-am văzut pămîntul cum învie, 
Neștiind odihnă, nici trufie, 
O, cînd piatra-1 vîntură mă doare.

De cînd cerul te petrecem, ctitorie, 
Aer limpede și aer tare.
Pe columna infinitului răsare
Dor de om și mai lumină. Românie.

Privind ochiul griului, auzi
Stele dezgropate la iîntîni, 
Dansul visului foșnind în duzi,

Dimineața răsărindu-ne din mîinl, 
Stîlpii lunii biruițide muguri cruzi, 
Frumusefi pe care n-ai cum să le-amîni.

Violeta ZAMFIRESCU

Vatră de vis
Pămînt cu tîmplă de Carpați, voință 
de-a fi mai bun, mai rodnic, mai vestit.
Pămînt rodind în spirit de partid, 
ești vatra mea de vis și conștiință.

Pămînt scăldat în rouă și sudoare 
fi-s temelie anilor ce vin 
lumina comunistului destin, 
puterea lumii noastre muncitoare.

Priviți din bolți de-azur aceste calme 
hotare în oglinzi de rîu veghind ; 
sînt ei, românii, patria zidind — 
floare a soarelui — cu propriile palme !

Timp comunist ce nu-1 avem de dat, 
nici de primit, un timp al soartei noastre, 
al pruncilor și-al Dunării albastre, 
al schelelor din aerul curat.

Aceste riuri și aceste pietre 
de neclintit ne vin din anii grei.
N-avem de împărțit cu nimeni vetre, 
pe piețe, noi nu tîrguim idei.

De-aici, din vatra vrerii solidare, 
cuvîntul nostru sună bărbătesc : 
popoarele de astăzi își doresc 
statornică neatîrnare.

Cu ele într-un gînd, cu bărbăție 
noi o chemare de partid urmăm — 
cu energii unite, te-nălțăm 
egală între popoare, Românie 1

Chezașl ni-s viata noastră, vis și faptă, 
gîndirea înțeleaptă, un bărbat 
ce-n fruntea tării, neînduplecat, 
destinul patriei în sine îl poartă.

Chezași — cei ce dau patriei renume, 
bărbați, femei, acest viteaz popor 
el, faur ne-ntrecut de viitor
ce scrie astăzi demnă soartă-n lume.

Ni-i reazem viu acest pămînt străbun, 
prin comunism avem o soartă în lume. 
Popor neîngenuncheat, popor stăpîn 
izvor de fapte și de rațiune 
ne e

Partidul Comunist Român.

Mihai NEGULESCU
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)consiliu popular orășenesc și consiliu popular județean să acționeze cu toată fermitatea pentru respectarea legii în realizarea planurilor de sistematizare. Am stabilit să transformăm, pînă în 1980, un număr de cîteva sute de comune în centre orășenești agro-indus- triale ; totodată, trebuie să ne ocupăm și de dezvoltarea celorlalte comune care sînt centre ale consiliilor intercooperatiste, astfel ca toate să se dezvolte treptat și să devină orașe agro-industriale. Să ne ocupăm, de asemenea, și de restul comunelor și satelor, în așa fel ca în fiecare an și în fiecare cincinal, în conformitate cu prevederile programului elaborat de Congresul al XI-lea, să asigurăm dezvoltarea și ridicarea nivelului localităților rurale. Să acționăm în mod organizat pentru ridicarea nivelului vieții locuitorilor de la sate, asi- gurînd apropierea treptată a acestuia de nivelul vieții orașelor.în ce privește activitatea industriei locale avem, fără îndoială, multe rezultate pozitive. Nu putem trece însă cu vederea faptul că există paralelisme, că multe din u- nitățile industriei locale lucrează cu consumuri mari de materii prime și cu eficiență economică mai redusă decît întreprinderile republicane similare. Mă așteptam ca tovarășii care au luat cuvîntul să fie ceva mai critici și autocritici, dezvăluind cu mai mult curaj lipsurile și neajunsurile industriei locale.Este adevărat, nu în suficientă măsură ministerele își exercită a- tribuțiile în îndrumarea activității economice a industriei locale din profilul lor. în viitor să se țină mai mult seama de faptul că industria locală trebuie să se bazeze în primul rînd pe valorificarea superioară a resurselor de materii prime și materiale din cadrul județelor respective. Ea trebuie să dezvolte mai rapid artizanatul, precum și alte activități printr-o cooperare strînsă cu cooperativele agricole de producție și cooperația meșteșugărească.în ce privește întreprinderile care se ocupă de produse ce intră și în sfera activității industriei republicane, se impune să luăm măsuri pentru ridicarea nivelului lor tehnic. Va trebui să aducem îmbunătățiri și în ce privește răspunderea ministerelor. Probabil va trebui ca întreprinderile industriei locale să realizeze o conlucrare mai strînsă cu întreprinderile republicane de pe teritoriul județului respectiv, funcționînd cu regim de secții sau fabrici ale întreprinderilor republicane, încadrîndu-se în programul de funcționare și organizare al acestora, rămînînd, e- ventual, din punct de vedere financiar, în subordinea consiliilor populare județene. Esențial nu este în subordinea cui se află o întreprindere sau alta, ci dacă ea contribuie la dezvoltarea economică și socială a județului, dacă activitatea sa se caracterizează printr-un niVel tehnic și calitativ corespunzător, realizează o eficiență economică înaltă. Tot ceea ce se construiește în județ, indiferent de subordonare, trebuie să ajute la dezvoltarea economico-socială a județului, să contribuie la creșterea forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. Preocuparea comitetului județean de partid, a consiliului popular trebuie să fie nu de a menține neapărat în subordinea sa unele unități neeficiente, ci de a asigura dezvoltarea, în conformitate cu mijloacele și sarcinile stabilite de partid și guvern, 
a activității economice generale în județ. Trecerea unei unități sau alteia în subordinea întreprinderilor republicane nu numai că nu dăunează dezvoltării economico- sociale a județului, ci, dimpotrivă, asigură ridicarea mai rapidă a a- cestuia.Vorbind despre consiliile populare județene, trebuie spus că mai este destul loc pentru îmbunătățirea activității lor, pentru creșterea rolului acestora în conducerea vieții economico-sociale, pentru o mai bună și promptă soluționare a problemelor complexe ale dezvoltării orașelor și satelor, ale bunei a- iprovizionări a populației, în general ale creșterii calității vieții tuturor cetățenilor județului respec

tiv. în conformitate cu hotărîrile și legile noastre, trebuie luate toate măsurile pentru mai buna organizare a activității și creșterea rolului consiliilor populare în toate domeniile.Stimați tovarăși,Am lăsat mai spre sfîrșit problemele legate de activitatea consiliilor de control muncitoresc, ți- nînd seama că acest control trebuie să cuprindă toate sectoarele de activitate. Trebuie să se acționeze pentru organizarea unui control cît mai eficace în vederea prevenirii lipsurilor și neajunsurilor, descoperirii oricăror încălcări ale hotărîrilor și prevederilor legii, stabilirii unor măsuri eficiente de lichidare a lor și perfecționării întregii vieți economico-sociale. Avem, fără îndoială, o serie de rezultate bune în activitatea organismelor noastre de control. Cu toate acestea, trebuie aduse și aici unele îmbunătățiri. Am în vedere, în primul rînd, desfășurarea 

w •ăsSi

unei activități mai intense, mai sistematice din partea organelor de control muncitoresc,, a celorlalte organisme de control de specialitate. Se impune o mai bună coordonare a controlului pentru evitarea paralelismelor, pentru creșterea eficienței sale. Aceasta trebuie să se realizeze însă printr-o coordonare corespunzătoare și o bună planificare, prin precizarea mai clară a atribuțiilor diferitelor organisme ale controlului de specialitate, care trebuie să joace în continuare un rol activ, chiar mai puternic — pe de o parte, iar, pe de altă parte, printr-o unificare a acelor domenii de control care au caracter similar sau foarte apropiat.Consider că în ce privește controlul economic-financiar nu se poate pune problema contopirii a- cestuia cu controlul muncitoresc. Trebuie să luăm măsuri pentru o bună funcționare a controlului fi- nanciar-bancar, care are răspunderi deosebit de mari în buna funcționare a sistemului financiar, a întregii activități economice. Sînt multe critici de adus, sînt multe lucruri de spus în, legătură cu desfășurarea activității de Control financiar, începînd de la unitățile de jos și pînă sus. Este necesar să se acționeze cu fermitate pentru a se asigura o îndrumare concretă, din partea controlului fi- nanciar-bancar, prevenirea oricăror încălcări ale legii, descoperirea oricărei nereguli financiare.în ce privește controlul prețurilor, cred că trebuie să pornim de la faptul că nu avem încă un control al formării prețurilor, că asistăm — mai cu seamă în domeniul prețurilor de producție în sectorul industrial — la o serie de fenomene negative. De aceea. în conformitate cu prevederile legilor, trebuie să stabilim măsuri pentru ca organismele de prețuri să acționeze cu mai multă eficiență. în viitor nici un fel de întreprindere să 

nu mai aibă dreptul să stabilească prețuri fără aprobarea organelor de prețuri și a organelor financiare ! Este necesar să analizăm serios sistemul de formare a prețurilor, să stabilim un sistem cît mai precis care să împiedice orice încălcare a legilor în acest domeniu.De asemenea, trebuie să precizăm mai bine atribuțiile consiliilor județene de control și ale celorlalte organisme, avind în vedere că la comitetele județene mai avem și consilii de planificare, care au rolul de a se ocupa de toate problemele dezvoltării economico-sociale a județului — atît ale industriei locale, cît și ale economiei în general, ale tuturor activităților din județ. Tocmai de aceea consider necesar să se ia măsuri pentru o mai bună precizare a atribuțiilor și rolului fiecărui organism județean, asigurîndu-se o eficiență sporită fiecăruia, o creștere a eficienței controlului în general.Ținînd seama de toate acestea, va trebui ca — pe baza experienței 

de pînă acum, a unor propuneri făcute în această consfătuire, precum și a altor sugestii — șă sg elaboreze măsuri de îmbunătățire a activității de control, a muncii tuturor organismelor cu caracter economic și de control din județe. Am în vedere creșterea rolului acestora în întreaga noastră viață economică și socială — ca formă democratică a controlului maselor, a participării lor la conducerea societății.Stimați tovarăși,Discuțiile din aceste zile. ca. de altfel, întreaga noastră activitate, relevă cu putere faptul că nu există sector sau domeniu în care să nu se facă simțită și unde să nu fie necesară prezența comuniștilor, a organizațiilor și organelor de partid. Mă așteptam, de altfel, ca despre această problemă să se vorbească mai mult, ținînd seama de faptul că consfătuirea a avut tocmai caracterul unui schimb de experiență cu privire la stilul și metodele de muncă ale comitetelor județene de partid. în toate domeniile, activitatea economico-socială se desfășoară nemijlocit cu participarea comuniștilor, a organizațiilor de partid, sub conducerea organelor teritoriale de partid. Rezultatele bune sau lipsurile ce se manifestă într-un sector sau altul sînt, în același timp, rezultate bune sau lipsuri în munca comuniștilor, a organizațiilor și organelor respective de partid. Iată de ce este necesar să tragem concluzii din cele discutate în aceste zile cu privire la perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.Pe primul plan trebuie să punem stabilirea măsurilor organizatorice concrete în vederea îndeplinirii tuturor hotărîrilor și a prevederilor legilor statului nostru. Avem hotărîrile minunate adoptate de Congresul al XI-lea, avem Programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre 

comunism. Dispunem de un plan cincinal al dezvoltării economico- sociale a țării, cu prevederi precise, avem programe concrete pentru un mare număr de ramuri și sub- ramuri de activitate. Acum, pe primul plan trebuie să stea adoptarea măsurilor practice care să ducă la realizarea lor în viață. în acest cadru se înscriu, de altfel, și măsurile stabilite în toamna acestui an de Comitetul Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. pentru reducerea cheltuielilor materiale, a consumului de materii prime și materiale, perfecționarea tehnologiilor, ieftinirea investițiilor și scăderea costurilor de producție.în fiecare județ, în fiecare unitate economică, de stat sau cooperatistă, în fiecare unitate de cercetare și învățămînt, în general în toate unitățile economico-sociale, va trebui să trecem la stabilirea de măsuri concrete care să asigure realizarea, zi de zi, săptămînă de săptămînă, lună de lună, an de an, a prevederilor privind dezvoltarea 

societății noastre în acest cincinal. Am ținut să vizitați cele două expoziții tocmai pentru a înțelege că acest sistem de lucru trebuie să devină o practică curentă în activitatea noastră, a tuturor. Trebuie să punem capăt practicilor din trecut, să nu ne mai mulțumim cu luarea unor hotărîri, cu stabilirea unor directive, considerînd că prin aceasta s-a încheiat activitatea practică. De abia odată cu aceasta trebuie să înceapă munca concretă, precizarea pînă la cele mai mici amănunte a ceea ce trebuie făcut, urmărirea realizării în viață a măsurilor stabilite !Ca să revin la problema reducerii cheltuielilor de investiții, cred că nu a fost an — nu numai din acest cincinal, dar și din cincinalul trecut — în care să nu discutăm despre necesitatea reducerii consumurilor materiale. Dar, aproape în nici un an nu s-a asigurat realizarea acestei sarcini. De aceea, am considerat acum necesar să stabilim și căile prin care să ajungem la reducerile respective. Ați văzut în expoziție că doar în cîteva săptă- mîni s-au găsit soluții în multe domenii de activitate. Desigur, așa cum am mai precizat, aceasta nu e decît începutul. în acest fel trebuie să procedăm în toate sectoarele. După ce stabilim concret soluțiile, trebuie să urmărim realizarea lor în practică. Aceasta înseamnă de fapt muncă de îndrumare, organizare și conducere concretă a vieții economico-sociale.Pentru perfecționarea muncii de conducere va trebui să luăm măsuri în vederea unei mai bune repartizări a forțelor, a oamenilor, a activului, a cadrelor de partid și de stat, corespunzător pregătirii, și capacității lor profesionale, organizatorice și politice. Să punem peste tot oameni în stare să realizeze sarcinile încredințate, să dea un sprijin puternic activității practice din sectoarele pe care le îndrumă și le conduc. Singurul 

criteriu de apreciere a fiecărui activist de partid și de stat, a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii trebuie să fie felul în care își îndeplinește răspunderile și o- bligațiile la locul de muncă încredințat.Trebuie să acționăm cu hotărî- re în direcția creșterii exigenței și spiritului de răspundere, a întăririi-disciplinei în muncă! Să punem cu hotărîre capăt abuzului de ședințe de tot felul, abuzului de referate și note, care de care mai voluminoase, ce sustrag activul nostru, oamenii muncii de la activitatea practică, de la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Vorbind de folosirea mai bună a forțelor, de mai buna selecționare a cadrelor, aș reaminti recenta hotărîre a Comitetului Politic Executiv cu privire la promovarea femeilor în activitatea de partid. In conformitate cu această hotărîre, la fiecare comitet județean urmează să avem o femeie secretar de partid sau, mai bine zis, cel puțin 

un secretar de partid femeie, iar la fiecare comitet orășenesc, comunal, în toate comitetele și birourile de partid, cîte un secretar sau cel puțin cîte un secretar adjunct din rîndul femeilor. Desigur, această hotărîre trebuie înțeleasă în sensul de a acorda o atenție sporită promovării femeilor și în alte munci de conducere — ca secretar cu problemele organizatorice, cu problemele economice, cu problemele de propagandă și, desigur, în calitate de prim-secretar și președinte al consiliului popular județean. Atrag atenția asupra acestei probleme pentru a nu se înțelege cumva ca măsurile de promovare a femeilor se reduc numai la funcțiile precizate în .această hotărîre. în general, se impune să fie luate măsuri hotărîte pentru promovarea mai activă a femeilor și în activitatea de stat, în toate domeniile, ținînd seama că în procesul de producție ele reprezintă aproape 40 la sută în ansamblul economiei naționale, în anumite ramuri 70 pînă la <30 la sută, iar în industria ușoară aproape 85 la sută.Munca organelor de partid și de stat, a cadrelor de conducere, lă toate nivelurile, și cu atît mai mult a conducerilor de unități economice, de cercetare, învățămînt și altele, trebuie să se desfășoare nu în birou, ci acolo unde se hotărăște soarta producției, acordînd asistența de specialitate, îndrumarea necesară în soluționarea problemelor pe care le ridică producția și viața. Este de înțeles că acest stil de muncă se impune cu atît mai mult conducerilor ministerelor, cadrelor și activului central, care trebuie să-și desfășoare cea mai mare parte a activității jos, în unități, pentru soluționarea concretă a problemelor legate de îndeplinirea prevederilor planului. Să fie bine înțeles faptul că toate problemele, de orice fel, trebuie să-și găsească soluționarea ; nu trebuie să rămînă nici o problemă 

neclarificată ! Atunci cînd exercită un control, organele superioare sînt chemate, și obligate, să dea soluții sau, dacă le depășește competența, să propună organelor superioare lor soluții de rezolvare a tuturor problemelor. Oricît de complexe ar fi problemele, trebuie să asigurăm soluționarea lor, creînd condiții pentru buna desfășurare a întregii activități, pentru îndeplinirea întocmai a hotărîrilor și legilor țării.Toate acestea cer ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe profesionale, a nivelului politic al cadrelor, al activului nostru de partid și de stat, impun perfecționarea continuă a conducerii științifice a tuturor sectoarelor de activitate. Trebuie să acționăm în așa fel în- cît și în domeniul organizării și conducerii, la toate nivelurile, in toate sectoarele, să se manifeste cu putere spiritul revoluționar, novator, să se afirme din plin concepția științifică revoluționară de conducere a partidului nostru. Aceas

ta este o necesitate imperioasă pentru îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congresului al XI-lea, pentru dezvoltarea în ritm înalt a societății noastre socialiste, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Stimați tovarăși,în anul 1977 vom sărbători centenarul independenței de stat — eveniment istoric de importanță hotărîtoare pentru întreaga dezvoltare economico-socială a țării, pentru afirmarea națiunii noastre ca națiune liberă și independentă. Tot în acest an va avea loc primul festival național „Cîntarea României", care va da expresie muncii creatoare a poporului nostru, geniului său creator, va constitui o puternică manifestare a activității de educație politică, de ridicare a nivelului de cultură al maselor, de afirmare a noului umanism revoluționar — factor de seamă în întreaga operă de construcție socialistă, de făurire a omului nou, stă- pîn pe destinele sale, făuritor conștient al noii orînduiri sociale.Tot în cursul anului viitor se va ține Congresul cooperativelor agricole de producție, care — așa cum am menționat — trebuie să fie temeinic pregătit. în al doilea trimestru al anului viitor va avea loc primul Congres al consiliilor oamenilor muncii, care va constitui o manifestare unică, în felul ei, în țara noastră. Acest congres va trebui să marcheze un moment important în creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii în conducerea activității economice din toate unitățile, precum și în dezvoltarea democrației socialiste, în participarea oamenilor muncii, a clasei muncitoare la conducerea întregii societăți, în afirmarea și mai puternică a rolului ei conducător în societate.

Aceste mari reuniuni naționale vor dezbate pe larg problemele fundamentale ale dezvoltării industriei, agriculturii, ale celorlalte domenii de activitate. Dar, așa cum am menționat, ele vor reprezenta totodată forme superioare de dezvoltare a democrației socialiste, de participare a tuturor categoriilor sociale, a întregului nostru popor la conducerea societății.De asemenea, reamintesc de pe acum că, în a doua parte a anului viitor, va avea loc Conferința Națională a partidului, care va dezbate probleme de importanță deosebită pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea.Este necesar să luăm toate măsurile pentru a întîmpina aceste evenimente, pentru pregătirea congreselor și a Conferinței Naționale, astfel încît ele să se desfășoare cu rezultate cît mai mari în toate domeniile. în acest sens trebuie să dăm un impuls și mai puternic întregii activități de realizare a planului pe 1977, să punem în centrul întrecerii realizarea și depășirea prevederilor planului. Este necesar să acordăm mai multă atenție' întrecerii, care trebuie să se desfășoare în mod organizat, sub conducerea permanentă a organelor de partid. Nu trebuie să ne mulțumim numai cu luarea unor inițiative și cu lansarea unor chemări la întrecere ; se impune să trecem la concretizarea obiectivelor întrecerii pe unități economice, de cercetare, învățămînt, precum și pe unități teritoriale — orașe, județe — pe ramuri de activitate, pentru a avea o privire de ansamblu a ceea ce vom realiza în cadrul întrecerii și, totodată, pentru a îndruma și conduce această activitate în vederea realizării acelor produse de care economia noastră are nevoie, precum și pentru a asigura baza materială necesară înfăptuirii angajamentelor asumate de colectivele de oameni ai muncii. Vreau să fiu bine înțeles ; este necesar să știm ce ne propunem să realizăm în cadrul acestor angajamente, pentru ca eforturile să se desfășoare conform cerințelor și necesităților economiei noastre și pentru a asigura baza materială corespunzătoare. Desigur, am în vedere că multe depășiri se vor realiza din economii suplimentare, dar trebuie să vedem cum vom cheltui aceste economii. în orice caz, trebuie să interzicem cu desăvîrșire folosirea stocurilor de producție pentru depășirea planului, fără aprobare corespunzătoare. Cred că e clar pentru toți că orice folosire anarhică a stocurilor de producție, fără o a- probare specială, creează greutăți, dezorganizează activitatea economică. Iată de ce este necesar ca întrecerea să se desfășoare în mod organizat, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid și da stat.Trebuie să facem în așa fel incit anul 1977 — care are un rol ho- tărîtor în realizarea întregului cincinal — să se încheie cu rezultate cît mai mari în toate domeniile de activitate. în acest an să parcurgem un drum important pe calea realizării planului de dezvoltare e- conomico-socială pînă în 1980, a Programului elaborat de Congresul al XI-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării spre comunism !Fiind în ajunul Anului Nou, doresc, în încheiere, să adresez încă o dată tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și da alte naționalități — întregului nostru popor, tuturor comuniștilor și activiștilor de partid, cele mal calde felicitări pentru rezultatele obținute, precum și urarea de noi și noi succese în munca din anul viitor consacrată ridicării țării noastre pe noi culmi de progres șl civilizație ! (Aplauze puternice).Cu prilejul Noului An, urez întregului nostru popor împlinirea tuturor năzuințelor de înflorire a patriei noastre, de întărire a independenței și suveranității sale, da bunăstare și progres, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite).Vă adresez vouă, și vă rog să transmiteți tuturor activiștilor da partid, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul vostru, urarea tradițională „La mulți ani!“ 
(Vii și puternice aplauze).

Adevăr
Omul rămas în urma vremii sale 
se poate prăbuși într-un minut.
Insă poporului, ce merge înainte, 
trecutul îi sporește torța, 
și ca o aură-1 cuprinde, luminoasă, 
trecutul său de veacuri și milenii.

HORVÂTH Imre
(In românește de Constantin Olariu)

Cîntec pentru țară
Din rîurile țării închipuim o liră 
cu grație cuprinsă de brațul lui Orieu 
pe care nestemate de cîntec se urziră, 
edenicele sonuri zburînd spre empireu.

Vibrează-n ele codrii Carpaților străjeri, 
și vălura de holde a șesurilor vaste, 
înmugurite plaiuri trezite-n primăveri, 
aurăria toamnei și duhul iernii caste.

Vibrează mărturia tiparelor din pietre, 
viețiie-ngropate sub glii și sub gorgane, 
uneltele ce cîntă pe dogorinde vetre, 
mătasea coliliei sub vînt, pe bărăgane.

Vibrează amintirea bătrînelor cetăți 
de ape oglindite în drumul lor spre mare 
cînd fac popas pe turnuri solarele peceți 
și seva primăverii dă muguri în frunzare.

.Vibrează inimi calde și irunți
ce se-nălțară 

cu sete de dreptate și dragoste fierbinte 
și brațe demiurge ce-au ridicat o țară 
sub flamura învoită a libertății sfinte.

Vlaicu BÂRNA

Destin comunist
Acum, la ceasul sărbătorii și-al luminii. 
Visul meu, gîndul meu, dragostea mea 
Cresc intru rotunda-mplinire de miine 
întru-ncrederea-n zbor și-n partid 
înilorindu-mi în suflet — aprinsă 

cunună

Purtată spre Imnuri, întocmai ca tine, 
patria mea

De brațul și gîndul acestor bărbați !
La ceasul sărbătorii și-ai luminii
Nimbați de victorii, mereu mai înalți, 

mai frumoși, 
Destinul sub o singură stea —

întru glorii — ne-adună 
Cu tine, -ntru tine, pentru tine Republica 

mea 
Intr-o nouă istorie-n Comună !

Florentin POPESCU

Partidul, 
biruința noastră

Cît muntele Carpat în semeția Iui,
Cu vrednicia ridicată omenește-n soare. 
Dinamică și romanească, flacăra

Partidului 
Crescută-i din puterea lumii noastre 

muncitoare.

Timpul rodește-n fiecare pîine viitorul 
țării ;

In echilibrul muncii ritmul sevei prinde 
Lumină din înaltul cerului și din adîncul 

mării.
Cu biruința noastră comunistă zborul 

și-l aprinde.

Plural ca anotimpul unor mari culesuri, ij 
Spre viitor desChis, ca primăvara plină, 
Partidul Comunist Român e forța 

României,
Clădindu-se din omenie caldă și lumină 1

Ziua de azi și cea de mîine, însăși viața. 
Din el se zămislesc eroic, ni-s mîndrie, 
Prin el își luminează-n lume și-n rodire 

fața 
Această patrie eternă, mîndra Românie I

El — biruința noastră, el — destin și rază, 
E însuși sensul rodniciei noastre 

omenești, 
Iluminînd din marea lui amiază
Istoria și viitorul națiunii românești !

Ion CRÎNGULEANU

Pămînt strămoșesc...
Sînt și drumurile nevăzute, 
care duc prin suflet spre izvoare 
și se opresc pe creste, cînd răsare 
soarele, și sînt și văi tăcute, 
precum strune-ntinse de vioare, 
așteptînd făptura albă-a lunii. 
Cînd, pe culmi, acum, mă regăsesc, 
eu sînt robul cel etern al strunii, 
adorînd pămîntul strămoșesc, 
cum mă învățată toți străbunii. 
Ii aud cum vin pe căi de noapte... 
Văile se scutură de somn 
și pornesc izvoarele de șoapte, 
parcă trece iar viteazul domn, 
ca să împlinească alte fapte.
Și sînt drumuri multe-n toată țara, 
orișiunde cresc din nou cetăți. 
Vremea stă pe loc și primăvara 
și-a rupt trupu-i magic în bucăți, 
și se-nveșnicește-aici, la noi, 
ca să ascultăm mereu vioara, 
care cîntă-n oamenii cei noi.

Vasile ZAMFIR
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Fiecare fărimă de timp al patriei își are marca sa. sigiliul de personalitate, in care evenimentele cu adevărat semnificative și durabile iși gravează chipul cu acizii tari ai adevărului. Adevărul patriei nu poate fi decît adevărul cetățenilor ei și viceversa. Ecuația Cetate-cetățean a fost și rămine expresia cea mai fidelă a stării națiunii, seismograful cel mai exact al dezvoltării noastre. Avem o mie și una de motive să examinăm această relație cardinală a e- xistentei românești acum, la hotarul dintre ani, cind intrăm in cel de-al treize- celea an al republicii. E a- pogeul unui important ciclu al dezvoltării economice. sociale, morale și cetățenești. Sintem depozitarii unei experiențe de <>- peră și destin. Este cit se poate de instructiv să privim prin ocheanul pe care ni-1 oferă fragmentul de istorie trăită, merindea noastră irepetabilă, în care spiritul revoluționar și conștiința civică românească se recunosc cu dărnicie.Virsta republicii nu este nici pe departe doar suma unei numărători mecanice, nu se constituie numai din ani bătuți pe muche. Virsta republicii trebuie căutată in biografia stratificată a cetățeanului țării, in anii lui de izbinzi și creație conștientă, in anii lui de muncă acerbă, cu brațele și mintea, in anii lui de nedezmințită cutezanța, în anii lui de edificare națională, in anii lui de griji și speranță, in anii lui de dor. in anii lui de căutări și sacrificiu de creștere, in anii lui de alt Manole, in anii lui de alt Icar. in anii lui de alt Ulysse. în anii lui de griu, in anii lui de oțel, in anii lui de învățătură. in anii lui de certitudine și îndoială. în anii lui de intensă omenie, în anii lui de demnitate și eroism, în anii lui de conștiință românească. Din acest unghi e bine să examinăm mărimea și densitatea de virată a republicii noastre. Această substanță e bine să fie racordată la deceniile de viață nouă pe care le rememorează poporul român. Astfel devine sărbătoarea întreagă. As’- fel devine fragmentul de istorie adevărat și profund, greu de umanitatea ce-i incumbă. Astfel Republica Socialistă România este re- cognoscibilă în fiii săi. noi, cei douăzeci și unu de milioane.Tot ce afirm nu-i cine știe ce noutate, ci decurge din stările de fapt ale țării, din spiritul care ne guvernează acțiunile în o- pera socială, din cartea scrisă și nescrisă a civismului de tip nou. din mintea și inima omului demn și activ al Cetății. Pe scurt : vîrsta republicii este virsta noastră revoluționară. este virsta civismului nostru socialist.în această superbă constelație, anul 1977. al trei- zecelea, vine ca o încoronare. Centenarul independentei de stat a României și celebrarea împlinirii a șapte decenii de la marea răscoală din 1907 sint arcuri de boltă sub a căror incidență se va derula cel de-al treizecelea an al republicii. Cum e drept și firesc, vom încălzi și colora anul acesta jubiliar cu sentimentul dragostei pentru republica noastră socialistă. Oare-i de ajuns? Cred că nu. Avem nevoie, cred, de întregul ansamblu uman in care republica noastră trăiește intens: prin gindire și acțiune, prin bucurie și durere. De aceea zic: nu numai elogiul republicii, ci efortul de a defini portretul material și moral al acesteia, .strădania de a înțelege măsura patriei. Cum ? Confruntind destinul personal cu cel național. Mai exact spus, exa- minînd cum se înscrie patria în destinul personal și invers, in ce mod se integrează organic acest unic destin în destinul mare al republicii.Am început să scriu cam prin „anul unu" al republicii noastre, deci sint (trebuie să fiu), mi-am zis. depozitarul biografic și spiritual cit mai deplin al evenimentelor care s-au succedat in acest lung și semnificativ răstimp. Așa s-au născut cărțile „Paralela 45". bunăoară, o

secțiune reportericească a- supra realităților României, reluată succesiv, din zece in zece ani, spre a proiecta o posibilă spirală a evoluției colectivității românești. Sint și azi întrebat de ce revin, deceniu de deceniu, asupra uneia și aceleiași drumeții. Răspund: cărțile „Paralelei 45“ vor să fie un „tunel al timpului" sau. mai precis, al u- manităților pe,care le parcurg biografic, istoric, filozofic. civic, moral, rațional și sentimental. E dulcele seismograf prin care probez devenirile de țară și galopul timpului, care transformă spațiul, așezările, oamenii. în fîșia asta de la mijlocul României se concentrează, simbolic vorbind, toate energiile naționale. Ea nu-i doar o linie geografică ce secționează pe la mijloc țara, ca o tăietură de diamant. Paralela 45 este, poate fi. o secțiune a omeniei tării, ceea

Nicolae Ceaușescu, gîndi- rea și fapta președintelui țării, care nu pierde nici un prilej să arate, cu logică strălucită și viziona- rism revoluționar, cît de important este să punem în centrul activității noastre Omul, măsura tuturor lucrurilor. Este și rațiunea pentru care s-a configurat acest suprem elogiu al o- mului muncii, festivalul- epopee „Cîntarea României". care concepe valorile venind din muncă și creație, din omenia țării, și întorcîndu-se tot acolo. O- menia comunistă devine astfel izvorul și scopul valorilor de educație, cultură și artă, rațiunea de a fi și criteriul de apreciere a a- cestora din urmă, raportate în mod ferm la „un umanism revoluționar, un umanism al muncii, al creației", imperativ evocat cu claritate de programul de măsuri recent adoptat.Redusă la esență, litera-

minte, buna lui credință, linia dreaptă a caracterului său de bărbat integru, adică apt și puternic in lupta cu inerția, starea de neîmpăcare cu mersul e- venimentelor de la sine, care a făcut din omul nostru un născocitor, un inovator al vieții, calități tezaurizate în cele peste 60 de inovații și invenții cu eficientă economică evaluată la multe milioane de lei. Pe maistru îl continuă doi fii, amîndoi ingineri în breasla tatălui lor și, prin căsătorie, aducînd în casă alți doi ingineri, patru în total, „scutierii de suflet" ai veteranului, puternice crengi în arborele genealogic al acestuia. Cum bătrînul tocmai ieșise la pensie, l-am întrebat cum își concepe odihna binemeritată. Iată răspunsul său : „Odihna ? In mod activ, instruind pe nepoți și continuînd lucrul la planșetă acasă, schițînd pe

L

ce schimbă esențial datele problemei.Care-i pecetea distinctivă, dominanta specifică a anului de grație 1976 ?. ne putem întreba azi, de Ziua Republicii. Un răspuns posibil ar fi acesta: specific și definitoriu pentru 1976 este neîntreruptul dialog dintre muncă și conștiință, dintre opera constructivă și spiritul revoluționar al celui ce muncește. Este sigiliul de extraordinară forță care a fost imprimat vieții românești de către realitățile de prim ordin ale acestui an. dintre care evoc: Congresul consiliilor populare, Congresul educației politice și al culturii socialiste. elaborarea, punerea în dezbatere publică și aprobarea — pe această bază — . de către întregul popor a unor importante legi și programe, în sfirșit — ca un corolar de permanență și continuitate al a- cestora — neistovitul dialog direct cu oamenii muncii din numeroase județe ale țării ale președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a consacrat drept eficient, vital. acest stil de lucru. Este stilul conducătorului menit să statornicească, să implice viața fiecărui cetățean în opera de conducere a vieții noastre obștești. Nu cunosc vreun alt proces, fenomen sau tendință care să meargă atît de mult la inima cetățeanului decît această practică larg democratică. profundă in implicațiile sale, de la care partidul nostru nu se abate: a-1 mobiliza pe cetățean pentru cauză, a-i statua in fapt condiția de care a fost frustrat in toate societățile anterioare — dreptul de a participa la treburile obștești, de' a se exercita in plenitudine. Vedem zi cu zi. în toate i- postazele acestui dialog de lucru, cum o nesfirșită dragoste pentru om însoțește activitatea tovarășului

Patria 
se înalță 

prin manta 
și iubirea 
fiilor ei

POP Simion

tura este edificiu de caractere in dialectică mișcare, ce se înfăptuiește cu mijloace proprii acestei arte ; în consecință, istoria omului este vocația și rațiunea de a fi a lucrătorului cu cuvîntul. De aceea, m-am gindit că bine ar fi să alătur ideilor cuprinse în această meditație argumente ale vieții, cîțiva oameni vii, așa cum i-am cunoscut, ca reporter și scriitor, în oceanul tipologic al tuturor profesiunilor țării.Prin intermediul lui Paul Dinu, pare-mi-se cel mai tînăr Erou al Muncii Socialiste după Nadia Comă- neci, m-am logodit , cu focul de la „Electroputere" Craiova, acolo unde se petrece o simfonie a energiilor exprimată în tensiuni de milioane de volți lumină și — în egală măsură — o simfonie a luminii oamenilor care lucrează aici, exprimată prin unități de virtute și conștiință muncitorească. Schițind portretul lui Paul 'Dinu, am observat că dominanta a- cestui „destin deschis" este știința lui de a lucra cu oamenii (e șef de atelier), arta lui de a se prelungi în semeni, fiind autorul unor climate de fervoare și emulație colectivă. Este modul său de a fi cetățean mare și demn al republicii.Alt destin este Dumitru Olariu, nepot de întîie spiță a scriitorului Ion Agir- biceanu. despre care am a- vut prilejul să scriu în a- cest ziar pe cind respectivul participa, alături de alți 216 veterani, la „Sărbătoarea cinstirii înalte" prin care muncitorii de la „Steagul roșu“-Brașov omagiau pe cei care au dăruit uzinei mai mult de 30 de ani de muncă. Olariu ținuse peste 45 de ani treze focurile destinului căruia s-a dedicat. închinînd creației industriale românești toate .zilele vieții lui. forța brațelor, agerimea de

hîrtia de calc noi inovații. Dar mă dor mîinile de nemuncă, tovarășe. Abia aștept să treacă anul de pensionariat, răstimp după care legea imi dă dreptul să mă angajez din nou. Tot la uzina mea mă voi întoarce, veți vedea...".Promisiunea veteranului a devenit fapt, aflu din- tr-o scrisoare a acestuia din luna august, în care îmi spune, printre altele : „Polița în alb a fost onorată. De o săptămină mă aflu angajat cu o jumătate de normă la întreprinderea de autocamioane Brașov, în cadrul serviciului tehnic, unde am lucrat zeci de ani. V-am scris pentru că alături de mine aveți și dumneavoastră o oarecare responsabilitate morală și, probabil, vă interesează ce s-a făcut în această problemă..."Inginerul Andrei Lazăr este un „ambasador al mărului", conduce de zece ani Stațiunea de cercetări pomicole Baia Mare ; deși la virsta părului alb, are ambiții de „minz" în ale meseriei, pluș priceperea de a asocia experienței practice îndelungate cele mai noi descoperiri în materie, adică virtutea sa de om studios și prezență activă în cîmpul de iradiație al cercetărilor Academiei de științe agricole. In anul ce se incheie oamenii inginerului Lazăr au livrat statului 3 000 tone de mere, recoltă record, în ciuda secetei care a bîn- tuit în vară Maramureșul și a faptului special că stațiunea e amplasată pe cel mai slab sol din republică. „Nu te lauzi. bla- mind sărăcia naturii ?", l-am întrebat. „întreabă-i pe pedologi". mi-a răspuns inginerul pornit la drum lung în lupta cu solul sărăcăcios. Țel final al „o- fensivei mărului" condusă de inginerul Lazăr : să obțină în anul 1982 o producție medie anuală de

circa 10 000 tone fructe pe o suprafață de 450 hectare și asigurind totodată asistența tehnică a zonelor din nord-vestul României. Spiritul civic al acestui „constructor de livezi" se exercită prin persuasiune și proiecții de inițiativă trează în1 zonele viitorului ; este seva omenească din care se rotunjesc in plinătate de rod ionatanul, goldenul, deliciosul de Voinești, roșul de Cluj și alte fructe ale pămîntului românesc.Pe Gună Gheorghe Ste- lian, „lup de mare din generația republicii" (s-a îmbarcat în 1948, „anul unu", fapt de care-i min- dru), l-am întîlnit în portul japonez Yokohama, lingă Tokio, in ziua de duminică 20 iunie, în calitate de comandant al cargoului „Predeal" (18 000 tone) ; sosise' de pe itinerarul Port Said (Suez) — Abu Dhabi (Emiratele Arabe) — Dubay — Colombo (Sri Lanka) — Penang și Ke- yang (Malayesia) — Singapore — Bangkok (Tai- landa) — Haifong (Vietnam) și cap de cursă la Yokohama, făcînd cărăușie de mărfuri generale. Comandantul — ins scund, crăcănat, gros la trup, ca un tambur de acostare — e fiul unui pămîntean de-al meu, „mocan dintre Galde", plecat hoinar pe ape cu alți 40 de bărbați, el e „al 41-lea“. „De ce ești știrb ?“, 11 întreb. „Ehe, poveste lungă — vine răspunsul. Tata mi-o făcut -cede- (patine de lemn cu șină și sfoară) și am căzut, m-am dat de-a dura, răminînd cu patru dinți lipsă, atunci, la 12 ani. Mi-am pus alții în loc, dar au căzut și aceștia, bată-i pustia, cu două zile înainte de a sui pe navă, în dirdora plecării n-am avut cind să-mi pun dinți. Așa am rămas, marinar știrb. Unul din Singapore mi-a spus : dacă nu îți pui dinți te va ocoli norocul, îmi pun, îmi pun, îi zic și amăgesc astfel pasărea norocului să nu fugă de vasul meu. Și nu fuge, iată că nu fuge"... II întreb iar : „Care-i dorul dumi- tale ?“. „Să ajung la țărm românesc, prin făurar-mâr- țișor, unde mă așteaptă fecioru-meu. si el Stelian (fără Gheorghe), gata de nuntă cu Sofica lui. Un eveniment ca ăsta clar că nu poate avea loc fără mine..." „Dar averea du- mitale care-i ?“, adresez cea de-a treia întrebare. „Mindria de a fi român, de a-mi reprezenta țara cu cinste, oriunde mă aflu sub soare", vine răspunsul.Sint mii și sute de mii de cetățeni ai republicii care probează virtuți precum cele sugerate. O trăsătură îi unește pe toți aceștia : destinul lor exemplar se convertește cu generozitate in participarea la conducerea vieții obștești, cum afirmam mai sus, și — ca un corolar al atitudinii cetățenești, comuniste, față de muncă și viață — actul de conducere este egal și cu răspunderea efectivă pentru îndeplinirea celor propuse. E legătura de la cauză la efect, de la virtute la faptă. Liniile de dezvoltare impetuoasă a României în anii ce vin oferă cetățeanului — de la muncitor la savant — cîmp nelimitat de acțiune, de inițiativă. de convertire a inteligenței și devotamentului său în fapte pe măsură.Piinea o celebrăm prin sărbători ale pîinii. Focul născător xle oțel iși arc sârbă torile> sale. Tot astfel apele transformate în luceferi, satele cu extraordinara lor autodevenire, meșteșugurile, breslele, spiritul, tipologiile muncii, conștiința insăși. toate venind concentric la aceeași confluentă, la același liman : omagiu eroismului popular materializat în structuri durabile. slavă geniului creator al românilor. Republica Socialistă România, aflată în pragul celui de-al 30-lea an al său, le înglobează pe toate a- cestea laolaltă, dînd cea mai înaltă expresie calității de cetățean, valoare primordială a națiunii și a fiecăruia dintre noi. pe care am încercat să o definim în această meditație de An nou.

Primiri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mânescu, a primit, miercuri. în audiență de prezentare, pe Nisip Kați, ambasadorul Republicii Populare Albania în țara noastră.
In cursul aceleiași zile, primul ministru al guvernului a primit pe ambasadorul Republicii Zair. Bokingi Embeyolo, în vizită de rămas bun. in legătură cu încheierea misiunii sale în România.

Ce mai fac eroii 
noștri ?

CronicaGeorge Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis 0 telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al Republicii Orientale a Uruguayului, cu prilejul numirii sale în această funcție.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumiri din parteâ ministrului afacerilor externe angolez pen'ru felicitările adresate cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței Republicii Populare Angola.
★In zilele de 26—29 decembrie au avut loc la București convorbiri între o delegație a Ministerului Turismului, condusă de Ion Cosma, ministrul turismului, și o delegație a Direcției generale pentru turism internațional de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.. condusă de Ser- ghei S. Nikitin, șeful acestei direcții, cu privire la dezvoltarea în con-

zileitinuare a relațiilor turistice dintre cele două țări.La încheierea convorbirilor a fost semnat un protocol.
★La Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc, miercuri după-amiază. o manifestare culturală dedicată celei de-a XVIII-a aniversări a eliberării Cubei.Despre semnificația momentului a- niversat, despre succesele obținute de poporul cubanez in dezvoltarea economică și socială a vorbit Vasile Ueasă, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste. In asistență se aflau loan Botar. secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de știință, artă și cultură. Erau prezenți ambasadorul Cubei la București, Humberto Castello, și membri ai ambasadei.în încheiere a fost prezentat un film artistic realizat în studiourile cubaneze. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

ȘAH : PolihroniadeCampionatul republican feminin de șah pe anul 1976 s-a încheiat cu victoria maestrei internaționale Eli- sabeta Polihroniade. Membră a clubului Universitatea București, Elisa- beta Polihroniade cucerește pentru a șaptea oară titlul de campioană a țării.Meciul de baraj susținut la Sinaia In compania Suzanei Makai (Medi

— pentru a șaptea oară campioană

HOCHEI : Dinamo 
a cîștigat „Trofeul 

București"Ieri, pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" s-a încheiat competiția de hochei pe gheață pentru „Trofeul București". In ultimul joc, echipa Dinamo a invins cu scorul de 6—5 (3—2, 2—0, 1—3) echipa Sportul Studențesc A.S.E. Trofeul a fost cucerit de Dinamo — 4 puncte, urmată de Steaua — 2 puncte și Sportul Studențesc A.S.E. — zero puncte.La 9 ianuarie se va relua activitatea oficială la hochei pe gheață cu desfășurarea jocurilor din etapa a IlI-a a campionatului național.
cinema

• Premiera „Walt Disney** : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 845) 
— 11.

Serenadă pentru etajul XII :
SCALA — 11.30; 13.45; 16; 18,15;
20.30, EFORIE — 9,15; 11.30; 13,45;
16; 18.15; 20.30, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Program de vacanță : SCALA
— 9,45.
e 100 de zile după copilărie: VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
<r> Alice nu mai locuiește aici : 
FESTIVAL — 9: 11.15; 13.30; 16;
18.15; 20.30. FAVORIT — 11,30;
13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Program de vacanță : FESTI
VAL — 9.15.
• Roșcovanul : CAPITOL — 9.30;
11.45; 13.45; 16; 18.15: 20.30, AURO
RA — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18;
20.15. FLAMURA — 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20,15.
& Program de vacanță : FLAMU
RA — 9.
• O fereastră spre cer : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30. MELODIA — 9: 11.15: 13,30; 
16: 18.15; 20.30. BUCUREȘTI — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15: 20.30.
• Columna : CENTRAL — 9,30; 
12,30; 16; 19.15.

Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13.30; 16: 18.15: 20.30.
© Cei patru mușchetari : LUMI
NA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Trei zile și trei nopți : CASA 
FILMULUI — 10; 12: 14: 16. GLO
RIA — 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30, 
VOLGA - 9;.11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15. TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30.
©• Program de vacanță : GLORIA
— 9.
• Pisicile aristocrate : DOINA — 
9.30: 11.15: 13: 14.45; 16.30; 18.15; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30: 11.15.
tr Facerea lumii : TIMPURI NOI
— 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15.

Vă mai amintiți de faptul divers publicat în ziarul nostru din 6 iulie despre Ana Ursachi din Iași, care dăduse viață celui de-al 17-lea copil ? Corespondentul nostru, Manole Corcaci, a fost in vizită la familia Anei Ursachi și a aflat o mulțime de noutăți. După citirea ziarului, pe adresa. Anei Ursachi au sosit multe scrisori din toată țara, cu felicitări și cu întrebarea : „Cum se descurcă o mamă cu atiția copii ?“. Ana Ursachi răspunde :— Aș minți dacă aș spune că mi-i ușor. Dar nici peste putință nu este. Cea mai mare bucurie a mea e că toți 17 sint cuminți și ascultători. iar cei care sint la școală învață, nu se încurcă. Și mai e ceva care mă bucură tare mult : nici unul nu ți-ar pune mină pe lucrușoarele altuia. Trebuie să-i obișnuiești pe copii de mici să se mulțumească cu cit au. Să fie drepți și cinstiți. Și să pună mina să facă treabă, să știe că nimic nu-ți pică de-a gata.Dar să facem cunoștință cu cei 17:— Eu sint Mitică. Am terminat 10 clase, sint ucenic și ciștig 600 de lei pe lună. Așa că sint și elev, și muncitor, și putem sta de vorbă și intr-un fel. și in altul.Tot ucenic este și Costică. la o întreprindere din București, singurul... absent din poza de familie pe care o publicăm alături. Adrian, Dinu și Marcela sint școlarii cei mai mari ai casei și nu o dată devin „profesorii" celorlalți, ajutîndu-i la lecții. De altfel. Marcela declară categoric : „Eu mi-am ales drumul in viață. Mă fac musai educatoare. Cea mai bună practică o fac de pe acum în casa noastră, care e ca o grădiniță". Adriana e în clasa a

Vil-a. Ionel intr-a Vl-a. iar Gabriel și Valentina sînt într-a IV-a. Nu și-au ales incă o meserie. „Acum facem ce ne spune mămica". în schimb, Liliana și Mihaela. amin- două școlărițe in clasa a H-a (nu sint gemene, dar prima a fost dată la școală cu un an mai tirziu) au gînduri mărețe : vor să se facă balerine. Amindouă sînt înscrise la cercul de balet și au și apărut pe .scenă, în citeva spectacole școlare. Rind pe rind. facem cunoștință cu prichindeii preșcolari : Cristina, Răducu, Dorin, Florin. Carmen...— Iar aista e al 17-lea. Petrică, despre care s-a scris la ziar — spune tata. Are de-acum șase luni și nu-i mai place laptele. Nici grișul. Vrea supă și borș, ca și ceilalți. Sint bucuros că toți sint sănătoși, c-o ascultă pe mama.Iar mama intervine, cu glas mai domol, fără s-o audă tata :— Și de tatăl lor ascultă, și-1 respectă. Cînd vine seara încărcat cu cele de trebuință abia așteaptă să-i siringă in jurul lui. Atunci să vă uitați. să vedeți cum ii strălucesc ochii...Merită, intr-adevăr, să vezi ochit acestui tată !Să rămînem pe terenul copilăriei, în jurul pomului de iarnă, pregătit de o familie pentru primul copil dobindit cu ajutorul... faptului divers din 7 iulie. Un copil abia născut fusese abandonat intr-o casă pustie din Tg. Cărbunești. Negăsin- du-se asupra sa nici un act. i s-a spus Florin Cărbunescu și a fost dat în grija leagănului de copii din localitate. La aflarea vestii din ziar, zeci și zeci de familii din toată țara au cerut să-l înfieze pe micuțul

Florin. După cum ne informează corespondentul nostru din Gorj, Dumitru Prună, norocul i-a surîs unei familii de muncitori. Intre timp, micuțul Cărbunescu și-a schimbat numele și, odată cu el, poate întregul Iui destin. Cu atît mai explicabilă apare în aceste zile emoția tatălui adoptiv, cind copilul a început să gungure primul și cel mai sfînt cuvint de pe pămînt : mamă.„Copiii — mîndria părinților, părinții — pilda vie a copiilor", notam la 8 august despre inițiativa minerilor de la Petrila de a pune la panoul de onoare al fruntașilor și fotografiile copiilor acestora, fruntași la învățătură.— Ce chipuri sînt în momentul de față la panoul de onoare, Sabin Ionescu ?— Minerul Ion Butnaru cu fiica sa Felicia, maistrul Ion Ciorei cu fiul său Ionel, minerul Ion Brinzan cu fiul său Grigore, maistrul Ion Penu cu fiica sa Draga...— Toți sint Ioni. Cum s-ar zice. tizi...— Și toți sînt fruntașii fruntașilor ! Ca și copiii lor.O fruntașă între fruntașe este și Margareta Gurgu, despre care scriam la 2 noiembrie că e prima — și, deocamdată, singura — șefă de echipă din cadrul Trustului de construcții Galați. Ieri, corespondentul nostru. Dan Plăeșu. a întîl- nit-o în cartierul „Aeroport" pe strada Silozului, zorind împreună cu e- chipa ei la finisarea unui nou bloc de locuințe cu 40 de apartamente.— încă de cînd v-ați căsătorit, soțul dv. lucrează sub conducerea dv„ adică in aceeași echipă. Cum vă impăcați în această calitate ?

cina Timișoara) s-a încheiat Ia egalitate : 2—2 puncte. Ultima partidă, întreruptă marți seara, a fost ciști- gată de Elisabeta Polihroniade, adversara sa cedînd fără joc.Conform regulamentului, avind un coeficient Sonneborn-Berger superior, maestra Elisabeta Polihroniade și-a păstrat titlul de campioană.
TENIS DE MASA:

Campionii anului 1976La Cluj-Napoca au luat sfirșit campionatele naționale de tenis de masă. în finala probei feminine, Maria Alexandru (Progresul) a învins-o cu 3—0 pe Liana Mihuț (C.S. Arad). Proba masculină a revenit lui Gh. Teodor (Universitatea Craiova), învingător cu 3—2 în fața colegului său M. Firănescu. La dublu masculin au terminat victorioși Aurel Ovanez și St. Morar (Progresul București), iar la dublu femei au cîștigat Maria Alexandru și Liana Mihuț.
• Program de vacanță : TIMPURI 
NOI — 9.
• Planeta maimuțelor — 9,45; 11.45 
Noaptea iguanei — 14, Pantoful 
cenușăresei — 16,15, Povestirile 
lunii palide de după ploaie —• 
18,30; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
©> Mereu alături de tine : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• A treia încercare : DACIA — 
9: 11.15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Frățiorul : EXCELSIOR — 9;
11.15; 13.30; 16; 18.15: 20.30.
©* Bunicul si doi delincvent! mi
nori : BUCEGI — 16; 18: 20.
• Dosarul Gericarov : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20,15.
& Fiecare moare singur : BU- 
ZEȘTI — 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.15.
• Premiera : GIULEȘTI — 15.30; 
17,45; 20. VIITORUL — 16: 18; 20. 
G întoarcerea marelui blond : U- 
NIREA — 15.30; 17.45: 20.

Osinda : FLOREASCA — 15,30; 
18: 20,15.
• Luptătorul din New Orleans î 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Apașii : FERENTARI — 15.30; 
18: 20.15.

întoarcerea panterei roz : CO- 
TROCENI — 12; 14.30: 17; 19,30.
© Program de vacanță : COTRO- 
CENI — 9.30.
• Haiducii lui Șaptecai : MOȘI
LOR — 15,30; 18: 20.15.
©■ Pămînt natal : MIORIȚA r- 9; 
11,30; 14; 16.30; 19, GRIVIȚA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
© Ei au luptat pentru patrie î 
MUNCA — 15.45; 19.
• Pe veci al tău î PACEA — 
15.30: 17.45; 20.
©■ Lumină pe coline ; FLACĂRA 
— 16; 18; 20.
G Călărețul cu eșarfă albă: CRÎN- 
GAȘI — 17.
© Oameni respectabili : POPU
LAR — 15.45; 18: 20.
©< Tănase Scatiu î COSMOS — 
15,30: 19.
• Expediția dispărută î ARTA — 
13; 16; 19.
• Trei scrisori secrete : VITAN 
— 16; 18; 20.

— Să vă spună el, Valerică. Valerică, soțul, a răspuns :— Acasă, ca acasă : rolurile mai inversează, dar munca-i muncă. Ce-mi spune să fac, aia fac. Cot la cot cu toți ceilalți. Mai ales că are experiență și... vocație de constructor. Tatăl ei a fost constructor și mai are doi frați tot constructori și tot șefi de echipe. Am făcut socoteala că pină acum soția mea a participat cu echipa noastră la înălțarea a7 000 de apartamente. E ceva !O altă eroină, tot din Galați, despre care scriam la 13 mai. in nota intitulată „Prima, singura, dar nu ultima" nu mai e... singură. Inginera Adriana Stoica, prima femeie care îmbrățișase de șase ani o meserie bărbătească — aceea de constructor de nave — are acum alte două colege : o ingineră și o subin- gineră.— Ce alte noutăți ne mai puteți spune din primăvară și pină acum ?— Prima și cea mai importantă : m-am căsătorit cu un coleg de serviciu. tot inginer. El lucrează Ia mineralierul de 55 000 de tone, iar eu continuu „tradiția" celor de8 750 tone.— Ce doriți să vă aducă anul ’77 ?— Un copil.— Să vă trăiască !La întrebarea : „Ce mai fac eroii noștri ?“ au răspuns și doi dintre cei care formează — ca să spunem așa — extremele acestui an — cel mai vîrstnic și unul dintre cei mai tineri. în nota publicată la 28 august. moș Mihai Tăbăcaru din Tri- fești-Neamț îi spunea corespondentului nostru. Ion Manea, că „secretul" longevității sale se numește

se

Industria județului 
Bistrița-Năsăud 
și-a îndeplinit 
planul anualOamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Bistrița- Năsăud și-au îndeplinit la data de 29 decembrie planul anual. Folosim și acest prilej — se spune în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. de către Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. — pentru ca în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii români, maghiari și germani ce trăiesc șt muncesc înfrățiți pe aceste meleaguri să vă adresăm cele mai vii mulțumiri pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele nostru, al întregului popor și vă încredințăm că avind mereu in față exemplul dumneavoastră strălucit de muncă și viață, de dăruire comunistă, vom acționa cu întreaga noastră pricepere. energie și hotărîre pentru realizarea integrală a sarcinilor ce ne revin.

tv
PROGRAMELE I ȘI II

16,00 Cîntec pentru Republică. Program 
susținut de corul conservatorului 
„G. Dima“ din Cluj-Napoca și 
corul bărbătesc al Palatului cultu
rii din Pitești.

16,15 Matineu de vacanță.
16,40 Frescă la o nouă ,.Românie pito- 

rească“ — artă plastică.
17,00 România ’76.
17.30 Drum de glorii.
18,50 12 oameni despre cele 12 luni din 

1976.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Odă la stema Republicii. Spectacol 

literar-muzical-coregrafic închinat 
celei de-a 29-a aniversări a Repu
blicii.

21,00 Film artistic : ..Orașul văzut de 
sus". Premieră TV.

22,35 Ritmuri ale civilizației socialiste. 
Documentar.

23,00 Telejurnal.

Transportul în comun 
în noaptea Anului nouConducerea I.T.B. ne informează că s-au luat toate măsurile pentru ca în noaptea Anului nou transportul in comun să se desfășoare în condiții bune. Astfel, în ziua de 31 decembrie întregul parc de vehicule se va afla in circulație, adică 1 000 de autobuze, 500 de tramvaie. 400 de troleibuze și 1 300 de taximetre. Se vor realiza legături directe intre diferitele cartiere ale Capitalei și principalele locuri în care este organizată petrecerea revelionului. Pentru transportul participanților la revelionul tineretului care va avea loc în Palatul sporturilor și culturii vor fi asigurate mijloacele necesare. — un număr însemnat de autobuze și 200 de taximetre.

<r Jurnalul unui director de școa
lă : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Sclava iubirii : PROGRESUL — 
16; 18; 20.

teatre
Gr Teatrul Național București (sala 
mare) ; Danton (spectacol amî- 
nat din 9 dec.) — 19, (sala mică); 
Valiza cu fluturi — 19.30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Valentin Gheorghiu —- 20.
• Opera Română : Studio de ba
let ’76 (în cadrul Festivalului na
țional ,,Cîntarea României". spec
tacol pentru elevi) — 11, Ion 
Vodă cel Cumplit — 19.
©• Teatrul de operetă : Leonard
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Pelicanul (premieră) — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 19;30. 
©* Teatrul Mic : Vreți să jurați 
cu noi ? — 15, Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Spectacol de poezie și 
muzică — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Steaua fără 
nume — 19.30, (la sala din pasa
jul Majestic) : Patima roșie — 
19,30.
Gr Teatrul evreiesc ție stat : Hal 
noroc și... zeilig șor — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : E 
nemaipomenit — 19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai
— 19,30.

Teatrul „Ion Creangă" : „Scu
fița cu... trei iezi" — io.
© Circul București; Colombo... si 
misterele circului — 10; 19,30. (în 
Aleea Circului) : „Luna Park Pa
ris" — intre orele 10—21.

munca: „Numai munca, taică, mă ține pe picioare".— Și mai muncești și acum, după ce ai trecut de 100 de ani ?— Cum, adică, să nu muncesc ? I-auzi vorbă ! Dacă nu credeți, du- ceți-vă la „ceapeu" și vedeți. Am pg puțin 60 de norme făcute.Evidența de la C.A.P. e clară S Mihai Tăbăcaru — 62 de norme.Nu ne rămine decit sg-i urăm „La mai multe și la mulți ani !“.Despre Beatrice Pop din Tg. Mureș scriam la 10 iulie că. deși era la grădiniță, citea cărți de povești cu o ușurință și o dicție uimitoare. Corespondentul nostru. Cornel Po- găceanu, i-a făcut o vizită.— Știi, nene? Nu mai sînt la grădiniță. Sint în clasa I.— Și ce-ai mai citit în ultimul timp, în afară' de cărțile de școală ?— „Scufița roșie", „Albă ca zăpada", „Povești nemuritoare" și multe altele. Uite biblioteca mea. Pe toate le-am citit. Și de cind s-a scris despre mine la ziar, citesc și „Faptul divers".— Și ce înțelegi tu. Beatrice, din „Faptul divers" ?— Că oamenii buni, ca și feții— frumoși, merită să-i lauzi, iar oamenii răi. ca și zmeii, trebuie să fie pedepsiți.Așa e, Beatrice. Iar dacă vei citi și aceste însemnări, poate că. odată și odată, ai să te apuci și tu de scris și ai să scrii mai bine decît am încercat să facem noi. astăzi, pentru că atunci vor fi. cu siguranță, mult mai multe asemenea fapt» și mult mai mulți feți-frumoși, oameni de omenie.
Petre POPA

!
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
I

Expunerea la proiectele Legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste 
și Legii privind organizarea producției de legume și cartofi, precum 

și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelorActuala sesiune a Marii Adunări Naționale dezbate probleme deosebit de însemnate pentru dezvoltarea in ritm susținut a producției agricole și întărirea economico-organizatorică a unităților agricole socialiste, pentru ridicarea nivelului de viață și cultură al satelor și comunelor noastre.Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să supun aprobării Marii Adunări Naționale proiectul de Lege privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor și proiectul de Lege privind retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste.Proiectele de lege arătate reprezintă o nouă și strălucită afirmare a politicii partidului, de înfăptuire a vastului program de dezvoltare a agriculturii, stabilit de Congresul al XI-lea. politică realizată sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și președintele republicii, sub a cărui îndrumare și sprijin permanent lucrătorii ogoarelor au obținut, an de an, rezultate de producție și economice din ce în ce mai bune și. ca urmare, o continuă ridicare a nivelului lor de trai.Proiectul de Lege privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor a izvorit din necesitatea de a legifera o concepție unitară, pentru organele și organizațiile de stat și cooperatiste. în executarea sarcinilor ce ne revin, pentru valorificarea potențialului productiv de care dispunem, realizarea acțiunilor ,și sarcinilor cu care ne-am înscris în programele de dezvoltare a legumiculturii. culturii cartofului și pomiculturii, aprobate de conducerea partidului.Proiectul de lege stabilește sarcinile și răspunderile ce revin producătorilor in aplicarea și perfecționarea continuă a tehnologiilor avansate. in sporirea și diversificarea producției, calea principală de creștere a veniturilor acestora. De asemenea, se stabilește, un cadru îmbunătățit de producție și circulație a semințelor și materialului săditor cu valoare biologică ridicată, care să a- sigure creșterea producției și ridicarea calității acesteia.Ținînd seama de necesitatea perfecționării sistemului de aprovizionare, la nivelul impus azi de cerințele consumatorilor, proiectul de lege prevede : cumpărarea întregii producții de legume, cartofi și fructe contractate,- precum și a cantităților obținute peste aceasta, perfecționarea activității de preluare, păstrare proaspătă prin depozitări specializate. prelucrarea și desfacerea produselor, asigurarea condițiilor igienico- sanitare necesare, precum și preci-
Raportul comun

Comisiile — se arată în raport — au reliefat conținutul cuprinzător al reglementărilor propuse, prin care se materializează grija permanentă a partidului și statului nostru — personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu — pentru perfecționarea formelor de conducere și organizare a producției și a muncii, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al intregului nostru popor.Prin întregul său conținut. Proiectul legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste se înscrie pe linia înfăptuirii Directivelor Con
Din cuvintul participProiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste — a spus deputatul Gheorghe Pe

trescu “ completează în mod necesar ansamblul de norme juridice cu privire la perfecționarea continuă a vieții economice și sociale a țării, a formelor de organizare și conducere, în scopul creării cadrului adecvat dezvoltării forțelor de producție și făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Această cerință a reieșit cu pregnanță și în cadrul consfătuirii de lucru de Ia C.C. al P.C.R., încheiată ieri, din cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Avantajele proiectului de lege sint amplificate și de faptul că experimentarea și dezbaterea lui au intervenit odată cu trecerea la infăptuirea noului cincinal. Pe baza prevederilor planului cincinal, unitățile agricole cooperatiste din județul Dolj vor trebui să producă in 1980 peste 1 milion tone cereale pe seama creșterii producției la hectar — la porumb circa 5 000 kg la hectar ; producția de legume va crește in această perioadă cu peste 40 000 tone, iar cea de carne cu a- proape 20 000 tone.Pentru realizarea unor asemenea obiective avem nevoie in mod firesc de un instrument activ pentru stimularea oamenilor in direcția obținerii de noi rezultate, aplicarea realizărilor științei și tehnicii, creșterea productivității muncii și obținerea unor produse cu costuri cit mai scăzute.Legea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, pe care o dezbatem în această sesiune, va constitui pentru noi obiectul unor acțiuni susținute de popularizare în vederea cunoașterii ei de către toți cooperatorii : vom organiza aplicarea ei pe baza unei temeinice analize în funcție de condițiile din fiecare unitate, pentru a asigura o concordanță între volumul de lucrări executate, retribuirea muncii și creșterea productivității.Adoptarea proiectului Legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste va stimula și mai mult participarea țărănimii cooperatiste la activitatea de creștere a producției agricole, sporirea eficienței în toate sectoarele de activitate — a spus deputata flna VOmiCU.în cooperativa noastră există numeroase echipe în sectorul vegetal ai căror membri au primit o retribuție anuală de peste 20 000 lei fiecare. iar in zootehnie multi cooperatori realizează ciștiguri de peste 25 000 lei anual, cu toate că in ulti

prezentată de tovarășul ANGELO MICULESCU, 
viceprim-ministru al guvernului, ministrul 

agriculturii și industriei alimentarezarea unitară a competențelor teritoriale ale unităților socialiste cu sarcini de industrializare, semiindus- trializare și desfacere a produselor, în domeniul politicii de prețuri, proiectul de lege reunește prețurile la aceste produse, dispersate în mai multe acte normative, incluzînd în regimul de prețuri stabilite prin lege o gamă mult mai largă de produse, asigurîndu-se astfel o mai bună stabilitate a acestora, obținindu-se, totodată, și o eficiență economică corespunzătoare a activității, pentru toate categoriile de producători.Pentru transpunerea in viață a prevederilor proiectului de lege, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și consiliilor populare județene și comunale le revine răspunderea aplicării politicii partidului și statului în acest domeniu, luării tuturor măsurilor necesare sporirii producției de legume, cartofi și fructe, organizării producției acestora in ferme specializate, folosirii de semințe cu potențial superior biologic, obținerii de producții din ce în ce mai ridicate, pe seama sporirii producției medii la hectar, îmbunătățirii calității acestora, a condițiilor de transport, depozitare și desfacere.Proiectul de Lege privind retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste stabilește că retribuirea se acordă pe baza prevederilor statutare și a principiilor și reglementărilor cu caracter unitar pe economie, prevăzute în Legea- hr. 57/1974, a retribuirii, cu respectarea riguroasă și aplicarea consecventă, corespunzător condițiilor specifice de muncă ale agriculturii, a principiului socialist al repartiției după cantitatea și calitatea muncii.Proiectul de lege prevede să se asigure cooperatorilor care prestează o muncă utilă. își îndeplinesc sarcinile ce le revin, execută lucrările în bune condiții și realizează producția angajată retribuirea la nivelul prevăzut în planul de producție și financiar al unității.în proiectul de lege au fost înscrise prevederi care se referă la organizarea producției și a muncii, avînd drept scop întărirea spiritului de muncă colectivă, a disciplinei, creșterea răspunderii întregii echipe și a fiecărui membru al acesteia pentru folosirea deplină a bazei tehnico- materiale, executarea la timp și de calitate a volumului de muncă stabilit pe întreaga suprafață sau pe întregul efectiv de animale și obține
al comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale

prezentat de deputatul IULIAN DRĂCEAgresului al XI-lea al partidului, consfințește principiul socialist de repartiție după cantitatea și calitatea muncii prestate și promovează cu fermitate principiile eticii și echității socialiste. Comisiile au reliefat, în mod deosebit, prevederile referitoare la extinderea formei de retribuire in acord global în toate ramurile și sectoarele producției agricole, în urma examinării și dezbaterii Proiectului de lege privind organi
mii trei ani condițiile pedoclimatice nu au fost dintre cele mai favorabile. Pe bâza experienței acumulate, a concluziilor desprinse, din analiza făcută în cooperativă, precum și în recenta plenară a Uniunii* județene a cooperativelor agricole de producție privind rezultatele organizării și retribuirii muncii în acord global, a- preciez că proiectul legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste. supus astăzi dezbaterii, corespunde intru totul' etapei actuale de dezvoltare a agriculturii noastre.V-aș ruga să-mi permiteți ca și de la această înaltă tribună — a spus deputatul Gheorghe Cristea - să adresez tovarășului Nicolae Ceaușescu. în numele membrilor cooperatori, al tuturor oamenilor muncii din județul Vaslui, cele mai calde mulțumiri și recunoștința noastră profundă. în continuare, vorbitorul a arătat că în cooperativa agricolă de producție Costefcti, unde își desfășoară activitatea, ca și în toate unitățile agricole cooperatiste din județul Vaslui aplicarea experimentală a proiectului de _ Lege privind retribuirea muncii și îndeosebi a măsurilor de introducere și generalizare a acordului global au creat un cadru mobilizator de participare a cooperatorilor la muncă. Astfel, au fost realizate și depășite producțiile planificate în anul 1976. Sintem conștienți — a spus în încheiere vorbitorul — că în activitatea ce o desfășurăm mai avem incă multe lucruri de rezolvat pentru a ne ridica la nivelul sarcinilor și exigențelor puse în fața noastră de conducerea partidului și statului.Sprijinul tehnic material și financiar acordat de stat, munca neobosită depusă de cooperatori — a spus deputatul |on Rușjnaru - au contribuit la sporirea producțiilor și creșterea nivelului de trai al țărănimii noastre. Pentru a se obține însă o eficiență mai ridicată în sectorul cooperatist al agriculturii a devenit necesară cointeresarea în mai mare măsură a cooperatorilor. Legea retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste a venit tocmai în in- timpinarea acestei necesități.Proiectul legii prevede că formarea fondului de retribuire și mărimea acestuia sint determinate de nivelul producției și veniturilor, ceea ce cointeresează cooperativele agricole și cooperatorii în mai buna folosire a forței de muncă și a bazei tehnico-materiale de care dispun, în executarea lucrărilor prevăzute în tehnologii, în reducerea cheltuielilor materiale, în livrarea la fondul de stat a produselor prevăzute în plan. 

rea nivelurilor de producție prevăzute in planul unității.Retribuția in acord global se a- cordă cooperatorilor, pe baza tarifelor pe unitatea de produs, proporțional cu producția obținută pe întreaga echipă și cheltuielile materiale repartizate, cu condiția executării, în perioadele fixate, a tuturor lucrărilor prevăzute, drepturile cuvenite membrilor echipei acordîndu-se in funcție de realizările obținute de a- ceștia. fără a fi condiționate de rezultatele obținute de celelalte echipe, ferme, brigăzi sau pe ansamblul unității,Ținînd seama de faptul că in ultimii ani — pe baza indicației conducerii partidului — s-au dezvoltat a- sociațiile economice intercooperatis- te, ca forme superioare de organizare a producției în agricultura - cooperatistă, în proiectul de lege au fost înscrise și pentru aceste unități, reglementări privind retribuirea muncii, modul cum trebuie organizată producția și munca, precum și obligațiile ce revin lucrătorilor din acest sector pentru realizarea producției și a veniturilor și, corelat cu acestea, care va fi nivelul retribuirii.Pentru depășirea producției angajate. cooperatorii care lucrează nemijlocit în producție, cei eu funcții de conducere și de execuție, mecanizatorii, precum și specialiștii agricoli pot să primească retribuție suplimentară ; de asemenea, cooperativa agricolă de producție și asociația economică intereooperatistă pot acorda cooperatorilor în anumite condiții un anumit nivel de retribuire ca venit garantat, pentru a asigura o mai bună cointeresare a cooperatorilor.în proiectul de lege se prevede că membrii cooperativei agricole de producție beneficiază, pe lingă retribuția pentru munca depusă și rezultatele obținute, și de fondul social al statului, ajutoare pentru familii cu copii și de celelalte drepturi sociale, în condițiile stabilite prin statutul cooperativei agricole de producție și statutul Casei de pensii și asigurări sociale a membrilor cooperativelor a- gricole de producție.Pentru neexecutarea la timp și de calitate a lucrărilor, nefolosirea la întreaga capacitate a utilajelor, proasta gospodărire a avutului obștesc ori încălcarea altor norme disciplinare ale muncii, membrilor cooperativelor agricole de producție li se aplică, potrivit statutului, sancțiuni disciplinare.în executarea prevederilor aceste!

zarea producției de legume șl cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor, comisiile au apreciat că prin prevederile a- cestuia se stabilesc, intr-o concepție unitară, atribuțiile și răspunderile care revin tuturor organelor și organizațiilor de stat și cooperatiste în valorificarea superioară a potențialului productiv de ca.re dispun și în organizarea preluării. depozitării, prelucrării și desfacerii acestor pro
antilor la•>O însemnătate deosebită are faptul că în proiectul de lege se prevede că veniturile cooperatorilor nu sint plafonate, in cazul depășirii producției planificate, retribuirea făcîn- du-se cu aceleași tarife sau, după caz, acordîndu-se retribuție suplimentară, in funcție de producția obținută peste cea angajată.Relevînd însemnătatea dezbaterii și adoptării proiectului Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, deputatul |ggf] FOflȘ a arătat că perioada rezervată aplicării lui experimentale a pus pregnant în lumină- — și în județul Satu Mare — adeziunea unanimă a țăranilor cooperatori la principiile pe care le promovează.Indicațiile deosebit de prețioasa ale secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta Consfătuire de lucru de la Comitetul Central ne demonstrează că cointeresarea vizează nu numai munca efectiv prestată, ci și calitatea și rezultatele ei concrete, mobilizind direct la creșterea producției. a productivității muncii, la gospodărirea mai bună și dezvoltarea averii obștești, la întărirea spiritului de răspundere și a disciplinei in muncă. Unul dintre exemplele concrete, semnificative, este faptul că, urmărind perseverent această complexitate de scopuri, forma de organizare a muncii și de. retribuire în acord global a condus in județul nostru, in acest an.-la creșterea productivității muncii. în medie, cu 1 254 lei pe cooperator, iar a valorii normei convenționale cu peste 10 lei.Un stimulent real l-a constituit introducerea venitului garantat. Această prevedere constituie unul dintre factorii esențiali de intensificare a participării la muncă și de manifestare a inițiativei cooperatorilor în toate unitățile.în acest prim an al cincinalului, în întreaga țară, ca și în județul Mehedinți — a spus deputata So

fia Maxim - ’ au lnregistrat cele mai mari producții în agricultură. Aceasta se datorește și faptului că. la indicația conducerii noastre de partid și de stat. în 1976 s-a trecut la aplicarea experimentală a proiectului de lege cu privire la retribuirea muncii in unitățile agricole cooperatiste — proiect pe care îl dezbatem astăzi în sesiunea Marii Adunări Naționale. în toate cooperativele agricole din cele 22 de comune de pe raza circumscripției electorale ■nr. 4-Vinju Mare, unde îmi desfășor activitatea ca deputată, s-au obținut rezultate bune in acest an. 

legi, Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție vor acorda o atenție deosebită întocmirii unor planuri de producție echilibrate, care să asigure acoperirea cheltuielilor din veniturile fiecărei unități, cu asigurarea unei rezerve de 10—15 la sută, ridicării eficienței folosirii actualei dotări, extinderii lucrărilor de mecanizare la majoritatea culturilor și speciilor, reducerii consumului de forță de muncă și creșterii continue a productivității muncii, urmărind totodată ca cheltuielile materiale să fie făcute cu o economicitate cit mai ridicată. De asemenea, vom lua măsuri de întărire a răspunderii in executarea lucrărilor, respectarea tehnologiilor prevăzute și generalizarea sistemului de organizare a producției și a muncii în acord global.în aplicarea prevederilor proiectului de lege vom lua măsuri să dezvoltăm activitățile industriale, pe lingă cele agricole, să calificăm membrii cooperatori în executarea lucrărilor necesare, pentru a spori producția agroindustrială a cooperativelor și a asigura, pe această cale, creșterea veniturilor proprii și respectiv ridicarea nivelului de retribuire.Proiectul de Lege privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor a fost supus dezbaterii publice și a întrunit adeziunea acesteia, propunerile primite — în cea mai mare parte — au contribuit la îmbunătățirea și completarea prevederilor și normelor înscrise în acesta.De asemenea, la proiectul de Lege privind retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste s-a ținut seama de rezultatele și concluziile reieșite din aplicarea experimentală, din acest an. de propunerile și sugestiile țărănimii cooperatiste, ale lu; crătorilor din activul de partid și obștesc și al altor organe din mediul sătesc, propuneri de au fost în majoritate incluse în actuala formă pe care o propunem pentru generalizare, începînd cu anul 1977.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim convingerea că adoptarea acestor proiecte de lege de către Marea Adunare Națională va aduce o contribuție de seamă la creșterea și diversificarea producției agricole, la atragerea masei de cooperatori și sporirea eforturilor acestora la executarea lucrărilor și ridicarea continuă a producției în agricultură și economie, contribuind astfel. într-o mai mare măsură, la apro-, vizionarea cu produse agricole a populației și industriei, la ridicarea pe această bază a nivelului de trai al Întregului popor.

duse la nivelul tehnologiilor avansate și al metodelor moderne de comerț.Considerînd că reglementările e- xaminate asigură perfecționarea desfășurării activității economice și sociale din unitățile agricole cooperatiste, precum și îmbunătățirea permanentă a aprovizionării populației cu legume, cartofi și fructe, comisiile permanente au-avizat favorabil, in unanimitate, aceste proiecte de legi și propun adoptarea lor in forma in care sint supuse spre dezbatere Marii Adunări Naționale.
dezbateriDin cei 55 389 membr! cooperatori cuprinși în cele 339 ferme și 68 brigăzi, peste 49 000 au lucrat in acord global. Aplicarea experimentală a noului proiect de lege a determinat o mai largă participare a cooperatorilor la muncă, a stimulat interesul și preocuparea acestora pentru executarea de calitate a volumului de lucrări stabilit pe ferme și formații de lucru, a întărit ordinea și disciplina, ieșind astfel puternic în lumină necesitatea și utilitatea acestui important act normativ, forța stimulatoare a prevederilor sale.în cuvintul său, deputatul

NedeO * arătat că ultima perioadă de timp, cînd s-a trecut la aplicarea acordului global și mai ales anul 1976. prin experimentarea proiectului de lege, confirmă necesitatea și realismul măsurilor stabilite de partidul și statul nostru privind perfecționarea formelor de organizare și retribuire a muncii in agricultură. Rezultatele obținute de cooperativa agricolă de producție Purani, al cărei președinte sint. a subliniat vorbitorul — ca de altfel din întreaga agricultură din Teleorman — sint superioare, într-o creștere vizibilă de la un an la altul. Dacă am ajuns anul acesta la producții medii de 8 200 kg porumb boabe la ha in cultură neirigată. la aproape 5 000 kg griu și peste 6 000 kg orz la hectar, aceasta se explică atit printr-o dotare tehnică superioară, cit și prin legarea directă a retribuției cooperatorilor și mecanizatorilor de producțiile obținute. Sîntem însă conștienți că pămintul nostru dispune încă de rezerve mari, care pot și trebuie să fie puse in valoare prin hărnicia și priceperea noastră, cu ajutorul material multilateral al statului și prin efectele legii pe care o dezbatem.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale supune spre dezbatere și aprobare un act normativ de excepțională însemnătate pentru agricultura cooperatistă, care reflectă grija deosebită pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării acestei ramuri de bază a economiei naționale — a spus deputatul
Popa.Elaborarea proiectului Legii retribuirii muncii în unitățile șgricole cooperatiste a fost primită cu multă satisfacție și de către țăranii cooperatori de pe meleagurile Tîrnave- lor, ca, de altfel, de către toți cooperatorii din țara noastră. Si în cooperativa noastră din Bălcaciu. județul Alba, ne-am preocupat de aplicarea prevederilor proiectului. Am pus un ac

cent deosebit pe organizarea corespunzătoare a muncii în două brigăzi de cîmp și o fermă zootehnică, iar în cadrul acestora a celor 15 echipe. Ca urmare a aplicării prevederilor proiectului legii retribuirii, a cunoașterii acestuia de către toți cooperatorii, a crescut gradul de conștiinciozitate în efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor, a sporit substanțial răspunderea cooperatorilor și mecanizatorilor față de sarcinile de producție. Toate acestea se concretizează în obținerea unor rezultate cu mult superioare față de anii anteriori.Studiind cu atenție prevederile Legii privind retribuirea muncii, noi, cei care ne desfășurăm activitatea în județul Ilfov, în economia căruia agricultura deține o mare pondere, ne dăm seama foarte bine de efectele pozitive pe care le va avea aplicarea ei în cele 212 cooperative agricole de producție de pe teritoriul județului Ilfov — a spus deputata [cateri* 
nO VOSÎIC Fac această afirmație, gindindu-mă, în primul tind, la faptul că legea retribuirii muncii .in . unitățile agricole cooperatiste urmărește, prin ansamblul prevederilor sale, o mai puternică cointeresare a cooperatorilor, întărirea continuă a unităților agricole cooperatiste și, pe această bază, sporirea veniturilor cooperatorilor, ridicarea nivelului de trai al acestora. Considerăm că obținerea, în acest an. a celei mai mari producții de cereale 'din'istoria județului nostru este o consecință directă și a aplicării experimentale, în acest an. a prevederilor din proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.Proiectul de Lege privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor — a spus deputatul Vasile Marin - consti’ tuie o nouă expresie a preocupării permanente a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cp aceste produse.în județul Ialomița. în anul 1978 s-a obținut o producție de legume cu 36 500 tone mai mare decît în 1975. Pe linia concentrării și specializării producției în acest domeniu, măsurile luate au condus la mărirea suprafețelor de legume din cooperative, precum șî la specializarea acestora pe 2—3 culturi. Astfel, în acest an au fost organizate 36 de ferme specializate cu o suprafață totală în cultură de peste 4 100 hectare.Avînd în vedere că județul Ialomița deține o pondere însemnată în producerea și aprovizionarea populației cu legume și cartofi timpurii, în special a Capitalei și a fabricilor de conserve, cit și în asigurarea unor disponibilități pentru export, un accent deosebit s-a pus pe realizarea unei producții de calitate superioară, care să corespundă, pe deplin exigențelor populației și industriei prelucrătoare, prin respectarea tehnologiilor avansate de preluare, prelucrare, depozitare și valorificare, obligații pe care le găsim cuprinse — și explicit tratate — în proiectul d« lege.Reglementările înscrise în proiect vin în sprijinul organizării superioare a producției și obținerii unor rezultate mai bune comparativ cu anii precedenți. încă din această toamnă s-au luat o serie de măsuri care să asigure o bună producție în anul viitor.Pe baza prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., la consfătuirea care și-a încheiat lucrările ieri, toate măsurile luate de noi vor fi îmbunătățite. în acest fel ne vom îndeplini in condiții mai bune sarcina de a asigura o aprovizionare corespunzătoare a populației cu legume proaspete în tot cursul anului.Punerea în dezbaterea sesiunii Marii Adunări Naționale a proiectului de Lege privind organizarea produc
Prezentarea proiectelor de legi pentru aprobarea decretelor 

cu putere de lege emise de Consiliul de Statîn expunerea la proiectele de legi, tovarășul silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a menționat, in primul rînd, decretele adoptate în domeniul economic și financiar. Astfel. în scopul perfecționării activității de investiții, prin Decretul nr. 420/1976 s-a stabilit cadrul juridic corespunzător cu privire la elaborarea, avizarea și a- probarea notelor de comandă și a proiectelor de execuție pentru investiții.Pentru a se asigura utilizarea cit mai deplină și eficientă a fondurilor fixe aflate în dotarea unităților socialiste. prin Decretul nr. 393/1976 s-au adus unele modificări Legii privind amortizarea fondurilor fixe. Prin Decretul nr. 391/1976 s-a stabilit impozitul pe beneficiu datorat de unitățile economice din industria de stat, iar prin Decretul nr. 209/1976 a fost aprobat noul regulament' al operațiilor de casă in unitățile socialiste. Prin Decretul nr. 363/1976 s-au stabilit taxele datorate de persoanele fizice și juridice, din țară si străinătate, pentru înregistrarea si examinarea cererilor de brevete și invenții.în domeniul legislației muncii, prin
încheierea lucrărilor

(Urmare din pag. I)Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, Legea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.La discuția generală asupra celui de-al doilea proiect de lege au luat cuvintul deputății : Marin Vasile, Mircea Munteanu, Emeric Szabo, Gheorghe Dinu, Valeria Stănescu, Ioan Ichim, Mihai Birliga.După examinarea pe articole. Marea Adunare Națională a votat apoi în unanimitate Legea privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor.Tovarășul Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putera da lege emise 

ției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor reprezintă incă o dovadă grăitoare a preocupării stăruitoare a partidului și statului nostru de a spori, an de an, producția și de a crea condiții tot mai bune pentru valorificarea acestor produse în stare proaspătă, industrializată și semi- industrializată, a spus deputatul 
Mircea Munteanu.In județul Suceava avem o bună experiență în cultura cartofului. Creșterea producției de cartofi în a- nul 1976 cu 19 la sută, față de media realizărilor cincinalului trecut, ne permite să garantăm că sarcinile stabilite de Directivele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român de sporire a producției la a- ceastă cultură cu 34—40 la sută în actualul cincinal vor fi realizate și depășite. Apreciez că sint binevenite prevederile cuprinse în proiectul legii supus dezbaterii.în cuvîntul meu doresc să mă refer la măsurile pe care le-am luat în sectorul pomiculturii, în lumina indicațiilor date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — a spus deputatul Szabo Emeric. în unitatea unde lucrez, I.A.S. Valea lui Mihai, pomii fructiferi ocupă 1 000 de hectare, acestea fiind terenuri care înainte vreme erau nisipuri zburătoare, neproductive. Cu ajutorul substanțial al partidului și statului, care ne-au pus la dispoziție fonduri bănești și materiale, colectivul nostru a ieșit învingător din încleștarea cu natura, și azi putem vorbi despre „nisipurile de aur“, unde producem pină la 40 tone de mere la hectar.Luînd cunoștință de prevederile legii, sîntem pe deplin conștienți că noi trebuie să lucrăm mai bine, să livrăm fructe de o calitate superioară, să contribuim la diversificarea prelucrării acestora. Aplicarea neabătută a prevederilor proiectului de lege — a menționat vorbitorul — ne oferă garanția sigură că atit producătorii, cit și organizațiile care se ocupă de valorificarea produselor vor rezolva problemele care se ivesc în acest domeniu, cu competență și răspundere. Se va asigura astfel valorificarea superioară a legumelor, fructelor și cartofilor, livrarea ritmică a produselor în cantitățile și sortimentele contractate, respectarea condițiilor de calitate și a celor sanitare.Proiectul de Lege privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor se înscrie în complexul de preocupări ale partidului și statului nostru pentru continua îmbunătățire a aprovizionării populației, pentru creșterea necontenită a producției în toate sectoarele de activitate ale agriculturii noastre — a spus deputatul Gheorghe Dinu.Legumele și fructele dețin o pondere destul de însemnată și în agricultura județului Buzău, fapt pentru care prevederile proiectului de lege au trezit un interes deosebit în rin- dul locuitorilor. Pornind de la recomandările conducerii partidului privitoare la obligația fiecărui județ de a-și asigura pe plan local necesarul de legume, la noi în județ, pe baza unor studii și consultări largi cu cadrele de specialitate și producătorii, au fost stabilite măsuri concrete, care au condus la dezvoltarea și diversificarea producției horticole.în încheiere, vorbitorul a arătat că, în contextul prevederilor noului proiect de lege, organele centrale interesate trebuie să ia măsuri care să scurteze durata asimilării și omologării mașinilor de recoltat legume, să sporească exigența pentru respectarea standardelor pentru semințe legumicole și, totodată, să asigure o mai bună aprovizionare cu îngrășăminte a producătorilor.Cultivarea legumelor are o tradiție bogată la Leordeni, favorizată de înseși condițiile naturale ale zonei —

Decretele nr. 360 și 361/1976 s-au a- doptat Statutele disciplinare ale personalului din unitățile de transporturi, precum și din unitățile de poștă și telecomunicații.în domeniul învățămîntului, pe baza Hotăririi Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a fost emis Decretul nr. 269/1976 prin care au fost majorate alocațiile" zilnice de hrană in instituțiile de învățâ- mînt și educație. în vederea asigurării cadrului organizatoric și juridic necesar participării active a părinților la înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul învățămîn- tului, prin Decretul nr. 362/1976 s-a prevăzut constituirea comitetelor cetățenești de părinți, precum și a consiliilor comitetelor cetățenești de părinți.Prin Decretul nr. 365/1976 s-au modificat unele prevederi din Codul de procedură penală. Codul de procedură civilă și Codul penal, iar prin Decretul nr. 364/1976 s-au lărgit atribuțiile comisiilor de judecată.în domeniul organizării de stat, prin Decretul nr. 204/1976 au fost 

de Cohsiliul de Stat, iar raportul Comisiei constituționale și juridice care a analizat proiectele de legi — de către deputatul Tudor Drăganu, președintele comisiei.Forumul legislativ suprem al țării a adoptat in unanimitate legile pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La ultimul punct al ordinii de zi. președintele Marii Adunări Naționale a supus spre aprobare propunerile Biroului M.A.N, cu privire la modificări în componenta unor comisii permanente ale M.A.N., intrucît unii membri ai acestora au fost aleși recent în Consiliul de Stat. în guvern sau numiți șefi' de oficii diplomatice în străinătate ori au primit alte însărcinări. precum și pentru completarea unor locuri devenite vacante.Marea Adunare Națională a adoptat apoi in unanimitate propunerile

a spus deputata Vaietla Stâ" 
lieSCU ani, la condițiilenaturale am adăugat mai pregnant munca și priceperea, agrotehnica a- vansată. Iar printre ultimele îmbunătățiri se numără și sistemul de irigații, intrat in funcțiune in anul trecut. Avind în vedere' faptul că la Topoloveni există și o fabrică de industrializare a legumelor și fructelor, consider că în această zonă, prin concentrare și specializare, poate fi creat un puternic bazin legumicol. Iată de ce consider foarte bună prevederea din proiectul de lege care obligă organele agricole de specialitate să asigure concentrarea și specializarea producției legumicole in funcție de necesarul de consum pentru piață, export sau industrializare.Proiectul de lege, dind un cadru organizat, bine delimitat producției și desfacerii de legume, cartofi și fructe — a spus deputatul |q(jh 
Ichilîl — constituie o nouă confirmare a grijii permanente pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, o acordă satisfacerii într-o măsură tot mai mare a cerințelor de consum ale oamenilor muncii.Se urmărește, în fapt, realizarea unei mai bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare, pe tot parcursul anului și în cantități suficiente, proiectul de lege precizînd răspunderea organelor locale pentru continua creștere și diversificare a producției de legume și fructe, pentru îmbunătățirea valorificării lor.Vorbitorul a arătat apoi că. prin transpunerea în fapt a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin acțiuni tehnico-organizatorice hotărî- te, s-a ajuns să se producă astăzi întreaga cantitate de legume și cartofi necesară județului Bacău.Pentru asigurarea bazei de producție, în apropierea orașelor din județ au fost organizate ferme legumicole în cadrul cooperativelor agricole de producție, la care se adaugă stațiunea de cercetări legumicole. S-au luat și se vor lua măsuri pentru folosirea mai eficientă a resurselor locale, în care scop a fost prevăzută construirea, în 1977, a unor noi sere.Organele locale de partid și de stat din județul Bacău s-au preocupat, de asemenea, de îmbunătățirea desfacerii legumelor, cartofilor și fructelor, în acest sens fiind construite și amenajate magazine de specialitate, puncte de vînzare în toate cartierele orașelor și în centrele muncitorești.în încheiere, vorbitorul a exprimat hotărîrea consiliilor populare de pe cuprinsul județului Bacău de a face totul pentru aplicarea prevederilor legii, în vederea creșterii și diversificării producției de legume, cartofi și fructe, pentru realizarea unei a- provizionări ritmice și in condiții optime a oamenilor muncii.Cooperativa agricolă de producție din comuna Roma, județul Botoșani,— a spus deputatul Mihai Bîrligd— cultivă legume și fructe chiar de la înființarea sa, adică de mai bine de un pătrar de veac. Am pornit la început cu numai 5 ha de grădină, în prezent, de pe cele 60 ha grădină de legume,- 50 ha vie și 100 de ha livadă, care reprezintă doar 6 la sută din suprafața arabilă, noi obținem peste 17 la sută din valoarea producției globale anuale. Rezultatele de pină acum ne-au convins de importanța deosebită, pentru economia cooperativei agricole de producție, a cultivării legumelor și fructelor, activitate a cărei dezvoltare o sprijină și legea supusă dezbaterii.Vorbitorul a propus ca Industria constructoare de mașini să acorde mai multă atenție realizării mașinilor și utilajelor necesare mecanizării lucrărilor horticole într-o gamă cit mai diversificată, iar cercetarea științifică să se preocupe de realizarea soiurilor precoce de legume și cartofi.

stabilite măsuri privind interpret** rea general obligatorie a legilor.Raportul Comisiei constituționala și juridice a Marii Adunări Naționale a fost prezentat de deputatul 
Tudor Drăganu.Analizînd proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România după sesiunea a IlI-a a Marii Adunări Naționale, Comisia constituțională și juridică a constatat că normele cuprinse in aceste decrete au ca obiect relații sociale de mare însemnătate pentru continua perfecționare a activității economice, so- cial-culturale și de stat și constituie o contribuție de seamă la grandioasa operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate din țara noastră, aplicarea lor invederindu-le ca fiind pe deplin corespunzătoare.Comisia constituțională și juridică avizînd favorabil, în unanimitate, normele cu putere de lege cuprinse în decretele emise de Consiliul de Stat, vă roagă, stimate și stimați tovarăși dnputați, să adoptați aceste reglementări sub formă de legi, așa cum vă'sint prezentate.

privind modificările - în- -componenta unor comisii permanente ale M.A.N.Declarind închise lucrările celei de-a IV-a sesiuni, a actualei legislaturi, tovarășul Nicolae Giosan, in numele Biroului Marii Adunări Naționale. a adresat deputaților călduroase felicitări și urări cu prilejul Zilei proclamării Republicii și al Anului nou 1977.
★După încheierea sesiunii au avut loc ședințe ale unor comisii permanente ale M.A.N. Comisia pentru a- gricultur.ă, silvicultură și gospodărirea apelor a ales ca președinte pe deputatul Gheorghe Petrescu ; Comisia pentru problemele de apărare, p» deputatul Ion Stănescu, iar Comisia pentru politică externă și cooperarea economică internațională, pe deputatul Vasile Pungan.



PAGINA 6 SCiNTEIA — Joi 30 decembrie 1976

Timp cîștigat timpului 
pentru progresul patriei

Citim în marele raport al țării...

si bunăstarea omuluiRepublica își încordează pasul spre cea de-a treizecea treaptă. Grăbind ritmurile, veghind armoniile. Izvoarele forței — oamenii Republicii. Cetățenii Republicii, care au șansa de a munci și trăi, de a visa și a se împlini în Republica cetățenilor. Idealul scump ce amplifică și galvanizează liniile de forță ale tuturor celor: peste douăzeci și unu de milioane de oameni ai țării — socialismul și comunismul. Socialismul și comunismul, cauză scumpă, gravată în inima, în conștiința fiecăruia. Marele arhitect al acestor certitudini, dinamizatorul uriașelor mișcări de energie constructivă — Partidul Comunist Român. Partidul — forța propulsoare a societății noastre socialiste. Partidul— născut din setea de dreptate a celor mulți, apărătorul intereselor vitale ale poporului, aflat sale istorice....Obișnuim să a pune umărul, vrea să învingi, cu fervoare in drumul ales, chiar și atunci cînd greutățile sînt mari. Și mai înseamnă, ne spune răspicat experiența noastră, sacrificii. Pentru bucuria durabilă a zilei de azi. Pentru bucuria deplină a celei de mîine.Privim în urmă, de la înălțimea celor douăzeci și nouă de trepte urcate de Republica oamenilor, de către oamenii Republicii Socialiste România. Ne evaluăm împlinirile și neîmplinirile cu ambiția pe care ne-a insuflat-o tuturor obiectivul fără precedent. Înscris la loc de cinste, cu cerneală incandescentă, în Programul Partidului Comunist Român : în următorii ani, România să ajungă și să se situeze la nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic. Privim în urmă doar pentru a afla mai exact măsura drumului din fața noastră. Așadar, cit am crescut, ce moștenire lăsăm patriei și urmașilor noștri ? Cum am transformat clipa in durată, cit de dreaptă și de puternică este mărturia faptelor pentru nestinsa dragoste față de patria noastră — Republica Socialistă România — aflată azi în sărbătoare ?Din anul unu al Republicii — 1948 — și pînă în prezent, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost de 13 la sută. E mult, e puțin ? Căutăm răspunsul într-o cifră comparativă : Cu tempoul a- mintit. industria Republicii și-a dublat producția intr-un ritm de 3—4 ori mai rapid de- cit ccl înregistrat pe plan mondial. Iar pentru a înțelege și mai limpede, facem apel și la o altă comparație : dacă industria României ar fi progresat cu pașii perioadei antebelice— circa 4— nivelul posibil de ritmurilor de 75 de ani. Trei sferturi de secol ciștigate pe drumul impetuos al progresului economic. al înfloririi Republicii. Trei sferturi de secol ciștigate pentru om și bunăstarea lui— suprema rațiune a concentrării uriașelor energii ale națiunii, suprema cauză și supremul scop ale politicii partidului și statului....Obișnuim să spunem : a clădi înseamnă a pune umărul. Privim in urmă la drumul străbătut pentru a măsura drumul din fața noastră. Și ajungem astfel la adevărurile fundamentale scrise cu cerneala revoluției în Programul partidului : politica partidului de industrializare s-a dovedit a fi factorul determinant al întregii economii, baza

nică a ridicării nivelului de trai al poporului, a dezvoltării multilaterale a societății, a asigurării independenței și suveranității naționale.Privim în urmă cu ochii cetățeanului stă-, pin peste țâră, care știe cită ' sudoare a vărsat pentru împămîntenirea fiecărei bucurii în gospodăria lui. Și din amploarea și profunzimea înnoirilor, secvența de istorie — marcată de Congresul al IX-lea al partidului și Prelungită în continuarea clipei de

Spunem simplu, fără urmă de infatuare : Istoria se scrie sub ochii noștri. Pentru că ! — e atît de simplu de înțeles ! — o scriu faptele . noastre. Anul 29 al Republicii — ‘ primul an al cincinalului revoluției tehnico- științifice — n-a fost o excepție de la regulă : a făcut și el istorie.Să facem și noi apel la memorie. Amin- tiți-vă : din primele zile în industrie, în agricultură, în cercetare s-au scris întîile pagini de fapte vibrante în epopeea națională a întrecerii socialiste. Acum, la sfîrșit de an, efortul nobil, de o amploare fără precedent, al clasei noastre muncitoare, al țărănimii și intelectualității noastre, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, a căpătat cu adevărat dimensiuni de epopee.Citim în marele raport al țării! CU
î

DUCTIEI. Este unul dintre obiectivele întrecerii socialiste a anului 29 al Republicii, căruia secretarul general al partidului nostru i-a acordat o neslăbită atenție în multiplele dialoguri, la fața locului, cu creatorii producției materiale. Numeroase fapte depun mărturie că îndrumările, indicațiile sînt traduse în viață. Raport din Sibiu : in acest an. ponderea produselor noi și repro- iectate în industria acestui județ reprezintă 18 la sută. Raport din Neamț : numărul produselor noi și reproiectate în primul an al cincinalului a ajuns la . 56. Raport din Argeș, Olt, Vîlcea : în 1976 au fost introduse în fabricația de serie peste 2 000 noi produse și repere...Citim în marele raport al țării j CREȘ-

posibilitățile de-a o avea și apoi n-ar avea nici un sens în sistemul nostru de nevoi... și al intereselor de viitor".Care este imaginea economiei românești de astăzi ? Care sint parametrii dezvoltării economiei în anii Republicii ? Iată cum sînt schițate acestea în documentele pro- . gramatice ale partidului, iată cîteva din liniile de forță ale dezvoltării noastre, pe trainice temelii socialiste :
deceniul

mereu la timona misiuniispunem : a clădi înseamnăSi mai înseamnă a ști și a Și mai înseamnă a crede

Ia sulă procent anual de creștere producției din acest an ar fi fost atins abia în anul 2050 ! Datorăm dinamice ale Republicii un avans

trai-
toțil,în urmă cu patru zile am cinstit cu cu gindul și cu fapta, jubileul rotund, de trei decenii, cite au trecut de la fabricarea, la Brașov, a primului tractor românesc. Dacă l-am prjvi acum pe- „întîiul născut" , am suride. desigur, îngăduitori. Dar și sentimentali. Pentru că, știm exact, atunci asta înseamnă o victorie. Printre primele victorii care dădeau siguranță pașilor de muncitori, de țărani, de intelectuali devotați poporului ce se îndreptau, tot pentru prima dată, spre ușile deschise poporului, de la parlament. Azi, tractoarele noastre brăzdea-

UN VAST PROGRAM DE IN
VESTIȚII. • Volumul total al investițiilor în actualul cincinal va fi aproape tot atît de mare cj( jn ce|e (rej cjncjna|e 
anterioare luate la un loc ;• în perioada 1976—1980 se vor pune în funcțiune 2 700 capacități princi
pale ;

ANULUI 29

Pașii de șapte poște ai
tipărire a acestor rînduri — 1 se relevă ca cea mai dinamică și fertilă între toate secvențele devenirii noastre. Față de 1965, producția industrială a crescut de 3,5 ori, iar venitul național de 3 ori. Acest ultim deceniu al Republicii se încrustează distinct in vibrantul, în tumultuosul proces de prefaceri prin amploarea creșterii și modernizării întregii economii, prin măsuri de structură privind organizarea și perfecționarea conducerii vieții sociale, printr-un stăruitor proces de lărgire și adincire a democrației socialiste, prin afirmarea și întronarea tot mai trainică, în toate laturile activității umane, a principiilor eticii și echității socialiste.Da. a clădi înseamnă a pune umărul ! Pe frontispiciul „evului nostru aprins" așezăm aceste cuvinte. Acum, cind pasul nostru se încordează spre cel de-ăl . treizecilea an al Republicii ; acum, cînd pasul nostru măsoară viitorul căruia Congresul al XI-lea al partidului i-a dat o identitate atit de limpede. gindul nostru înseamnă fapta noastră. Faptă dăruită Republicii, timpului prezent și viitor de înfăptuiri al Republicii.
ză de la un capăt la altul ogoarele Republicii. ogoarele altor 87 de țări ale lumii.în cele1 ce urmează am putea stărui pe îndelete și cu folos asupra multor asemenea jubilee. Anii Republicii au avut doar, chiar din start, atiția „nou născuți". Nu ne vom opri asupra tuturor. Nici n-ar fi cu putință, știind cit de numeroasă a< devenit această „familie". în schimb, vom căuta o măsură. O măsură cit mai exactă pentrueste, pentru ceea ce înseamnă timpul Republicii. Timpul Republicii într-o singură zi : ceea ce

într-o singură zi, România : a produs produce va produce

Produsul 1950 1976 1980

otel (tone) 1 500 30 000 49 000
energie electrică (kWh) 6 000 000 158 000 000 215 000 000
tractoare (bucăți) 11 166 260
îngrășăminte chimice (tone) 1,6 6 250 11 300
televizoare (bucăți) ■ — 1 870 2 355
ciment (tone) 3 000 38 350 54 800
fire si fibre artificiale

și sintetice (tone) 5,5 476 955
țesături (mp) 600 000 3 400 000 4 600 000
încălțăminte (perechi) 36 000 322 000 447 000
zahăr (tone) 280 1 900 3 300
ulei (tone) 116 960 2 000O picătură de istorie condensată ; o zi din cele peste 10 580 de zile fierbinți ale Republicii. Zilele Republicii au fost, sint zilele existenței noastre. Zile de muncă, de oțel, de piine, de doruri, de omenie. Zile, și luni, și ani, în care poporul, „sie însuși domn", n-a slăbit o clipă aspirația și

fapta sa de ctitorie, a gîndit opera împreună cu partidul lui. o înfăptuiește urmînd cu neclintită încredere pe arhitectul devenirii noastre socialiste.O picătură de istorie condensată.Parte de nedespărțit din istoria poporului făuritor de istorie.

unui Făt-Frumos cu numele ROMÂNIA

• Investițiile pentru dezvoltarea industriei vor însuma în acest cincinal 580 5 
miliarde lei, adicâ mal mult decît s'a investit în întreaga economie în 1961—1970 ;• Fondurile de investiții alocate agriculturii în perioada 1976—1980 se vor ridica la 
116,4 miliarde lei.

O STRUCTURĂ ECONOMICĂ 
MODERNĂ. • Ponderea industriei în crearea venitului național a ajuns în 1975 
la 56,2 la sută se va ridica la 68,1 
la sută în 1980, față de 30 8 la sută> cit era in 1938.• Din anul 1970, energetica, metalurgia, construcția de mașini și industria chimică — ramuri definitorii pentru profilul unei economii moderne - asigurâ maj mu|t 
de jumătate din producția indus
trială a țării fată de 20,7 la sută in 1938-

ȚARĂ A CONSTRUCTORILOR 
DE MAȘINI Șl A CHIMIȘTILOR - așa se conturează profilul industrial al României socialiste. Industria constructoare de mașini și industria chimică și-au majorat ponderea în producția industrială de la 12,9 Ia sută, cît a fost în 1938, la circa 
45 la Sută, *n Prezent> va ajunge la aproape 5Q |q $qțQ la sfîrșitul actualului cincinal.

ÎNALT RANDAMENT IN MUN
CĂ. • Un singur procent de creștere a productivității muncii reprezintă în anul 1976 un spor de circa g miliarde lei producție industrială, față de numai 0,5 miliarde lei în anul 1955 ;• Reducerea cu un procent a ponderii cheltuielilor materiale în produsul echivalează, în acest cincinal, cu național suplimentar de 13—14 Iei ;• Din metalul economisit prin rea. în acest cincinal, cu 1 la sută a greutății produselor s-ar putea fabrica : 50 000 autoturisme, 30 000 autocamioane, 40 000 /tractoare, 600 000 radiatoare electrice, 400 000 frigidere, 500 000 aspiratoare și 20 000 tele-. vizoare.

soeial 
un venit 
miliarde

diminua-

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ 
- DEPĂȘIT. Obiectivul — una din liniile de forță ale întrecerii socialiste a anului 29. Raportează oamenii muncii din județul Brașov : 2 500 tractoare, 280 000 m p țesături, 2 500 tone zahăr realizate suplimentar în acest an. Raportează hunedore- nii : peste prevederi 120 000 tone de cărbune, 230 milioane kWh energie electrică, 63 000 tone oțel, 300 tone unt și brinză. Raport primit din județul Neamț : 3100 tone de fire și libre sintetice. 41 000 tone de ciment peste plan, 800 de autobasculante, 377 000 mp țesături lină și mătase peste prevederi au realizat oamenii muncii din județul Sibiu. La fel de bogate sînt și bilanțurile autorilor de depășiri la producția fizică din toate județele țării. Marea întrecere pentru mai mult și mai bine, în folosul întregii țări, își culege acum roadele bogate.Citim în marele raport al țării I RE
DUCEREA COSTURILOR DE PRO
DUCȚIE. întrecerea socialistă a pus, în atitea și atitea locuri în valoare spiritul gospodăresc, inițiativa creatoare în acțiune. Iată faptele acestui climat de muncă și răspundere de cetățean, așa cum sînt ele cuprinse în mesajele hărniciei : siderurgiștii hunedoreni au economisit în acest an peste 15 000 tone de metal și 31 000 tone combustibil convențional ; 500 MWh energie electrică și 3 000 tone combustibil convențional au economisit oamenii muncii din tînăra industrie a județului Botoșani...Am putea continua. Dar ne oprim aici pentru a releva altceva : anul 29 al Republicii se încrustează in prezentul cincinal printt;-o ofensivă de proporții privind gospodărirea cu maximă grijă a resurselor de care dispune societatea noastră. Este anul în care, la inițiativa primului bărbat al țării, președintele Republicii, oamenii Republicii și-au fixat drept obiectiv al întrecerii socialiste blocarea căilor risipei, reducerea continuă a costurilor de producție. Ciștigurile pentru întreaga națiune vor fi imense pe acest drum. De pildă : reducerea cu circa 30 la sută a costurilor lucrărilor de construcții-montaj ar da posibilitatea realizării unor importante economii de ciment și oțel-beton, materiale ce vor fi convertite în zeci de mii de apartamente construite suplimentar pentru populație...Citim în marele raport al țării : DI
VERSIFICAREA Șl RIDICAREA NI
VELULUI CALITATIV AL PRO-

TEREA PRODUCTIVITĂȚII MUN
CII. Indicator al vredniciei, al spiritului novator, al chibzuinței cu care este chivernisit potențialul tehnologic și uman. Obiectivul asumat a fost ambițios, dar posibil : aproape 80 la sută din sporul producției față de 1975 să fie obținut pe seama creșterii productivității muncii. Toate întreprinderile din industria Vrancei, de pildă, au depășit sarcina planificată de creștere a productivității muncii. Realizările bihorenilor, la acest indicator, sint superioare cu 6,8 la sută, prevederilor de plan ; în industria județului Hunedoara întreaga producție suplimentară pe acest an — în valoare de' 520 milioane lei ! — se realizează integral pe seama creșterii productivității muncii.Și rapoartele privind acest obiectiv al întrecerii naționale continuă să sosească din toate cele patru puncte cardinale ale republicii...Citim în marele raport al țării: Q
PRIMĂVARĂ A AGRICULTURII 
ROMÂNEȘTI. Cea mai mare product*e Xagricolă din istoria țării — iată efigia anului >29 al Republicii. Munca eroică a țărănimii muncitoare va naște, desigur, și alte efigii în viitor. De acum încolo insă. 1976 va rămîne drept criteriu de comparație. Năzuințele, ambițiile, îndrăzneala tuturor celor care lucrează pe ogoare și pentru ogoarele țării, de la anul 1976 în sus vor trebui să pornească. Recordurile au fost multe : și în Olt, și în Timiș, și în Ialomița, și în Mehedinți, și în Dolj... „Se poate afirma — spunea la „Ziua recoltei" tovarășul Nicolae Ceaușescu — că în fiecare județ și la fiecare cultură, atît la cereale, cît și la legume și plante tehnice, precum și în zootehnie, avem rezultate deosebit de mari... Toate acestea ne-ar da dreptul să spunem că avem nu o floare, ci, în fiecare județ, avem un buchet de flori, iar pe țară un snop, care ne dă posibilitatea să prevedem că vom avea o adevărată primăvară in agricultura noastră"....Citim în marele raport al țării..;Iar în încheierea acestui capitol, o precizare : un număr de 25 de județe — printre care și municipiul București — au raportat conducerii partidului, cu mindrie și satisfacție, realizarea cu 5—15 zile înainte de termen a prevederilor de plan din primul an al cincinalului.Bucurii ale muncii harnice și pașnice, dăruite România unire de

Pentru o nouăCalitatea vieții fiecărui cetățean al Republicii izvorăște din calitatea oamenilor Republicii. Și pînă aici am avut putința să observăm cum acționează partidul, poporul nostru pentru îndeplinirea acestei aspirații devenită politică de stat. „Facem totul — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru a ridica omul, demnitatea sa, pentru ca omul să fie stăpin pe ■ propria sa soartă...". ,Plenitudinea vieții noastre de fiecare zi e generată din ce în ce mai mult de munca, de eforturile noastre stăruitoare. Iar a trăi frumos,, azi, in România, înseamnă posibilitatea reală a fiecărui cetățean de a-și întemeia existența pe munca demnă ; înseamnă posibilitatea reală de afirmare a personalității umane ; înseamnă valorificarea forțelor creatoare ale fiecăruia ; înseamnă participarea tuturor la instaurarea progresului, la instaurarea deplină a cipiilor eticii și echității socialiste, a nismului revoluționar.Spre o nouă calitate a vieții...Expresia, tot mai frecvent rostităcești ani, desemnează o realitate care se statornicește trainic în România socialistă. Care sînt însemnele acestei realități ? Răspunsul ni-1 dau mutațiile sociale de amploare, survenite în anii Republicii.Sîntem Republica în care dreptul la muncă al fiecărui cetățean este garantat prin Constituție. Fapte : din 1950 pină în prezent a crescut de peste 3 ORI numărul mediu al personalului angajat. Retribuția medie nominală a personalului din întreprinderi și instituții a crescut din 1950 pînă în prezent de 5,3 ori...Sîntem Republica în care din 1950 au crescut de APROAPE 13 ORI FON
DURILE SOCIAL-CULTURALE

prin- uma-
în a-

patriei — Republica Socialistă — de cetățenii ei, în deplină gînd și de acțiune.
Cifre-poeme despre o economie

prosperaCitim în '„Enciclopedia României" din 1939 : „Astăzi, gradul înapoierii noastre îl dă consumul de energie electrică de numai 200—240 kWh pe locuitor într-un an în marile orașe (despre restul țării, ce să mai
vorbim! n.' r.) fată de consumul de 300, 600, 1 000 și mai mult, din alte țări europene". La rindul lor, teoretioienii partidelor „istorice" apreciau: „despre industrie în România nu poate fi vorba, fiindcă lipsesc

calitate a viețiicate de la buget pentru fiecare locuitor ăl țării. Fapte : în medie, pe familie, aceste fonduri sînt în prezent de circa 8 400 lei anual. Ca urmare a sporirii veniturilor fiecărui cetățean, volumul mărfurilor achiziționate de populație a crescut din 1950 pînă astăzi de peste 11 ori...Sîntem Republica care construiește, pentru cetățenii săi, în fiecare lună un nou oraș de dimensiunile Tirgoviștei ori Alba Iuliei. Fapte : 4 MILIOANE DE NOI 
LOCUINȚE, construite în anii Republicii, în care s-a mutat mai bine de jumătate din populația țării. In cincinalul actual urmează să se construiască 980 000—1 000 000 NOI LOCUINȚE. Adică DUBLU față de cincinalul trecut.Sîntem Republica care NU PRECU
PEȚEȘTE EFORTURILE PENTRU 
ASIGURAREA SĂNĂTĂȚII PO
PORULUI. Fapte : fondurile alocate de la buget pentru ocrotirea sănătății au sporit din 1950 pînă în prezent de circa 18 ORI. Față de Anul UNU al Republicii, numărul medicilor a crescut de aproape 3 ORI, iar al cadrelor medii sanitare de aproape 5 ORI. De 4 ORI a sporit și numărul paturilor de asistență medicală în perioada 1948—1976.Sintem Republica în care tot poporul învață. Fapte : Ne numărăm printre puținele țări cu învățămînt obligatoriu de 10 ani. Anual, -i 650—f 755 MII PER
SOANE sînt cuprinse în formele de perfecționare a pregătirii profesionale. Toată țara învață pentru a ține cadența tehnicii noi, ritmurilor de civilizație pe care le trăim.

Marile răspunderi
ale prezentului față de viitorCe luăm cu noi în viitor? — s-au întrebat nu o dată oamenii preocupați de explorarea drumului infinit din fața lor. Cum va fi acest viitor ? — și-au pus, nu de puține ori, dramatic întrebarea oamenii atît de copleșiți de marile probleme ale prezentului. în ce ne privește știm că drept ne este drumul, încercat este cîrmaciul. Viitorul României socialiste ? Ne-a preocupat și ne preocupă cu maximă și patriotică răspundere. El este limpede schițat în Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Viitorul României a început și a- ceastă derulare a progresului neîntrerupt o dă munca cetățenilor Republicii. Avem de realizat, în continuare, un înalt ritm da

dezvoltare a industriei, un vast program de modernizare a agriculturii ; mult, foarte mult avem de muncit pentru a înfăptui programele ambițioase de creștere mai rapidă a productivității muncii, de reducere mai accentuată a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie în industrie și pe șantiere, pentru a perfecționa tehnic și calitativ întreaga producție materială, pentru a ridica și mai susținut eficiența economică. Viitorul patriei a început și dimensiunile sale sînt dimensiunile muncii înfrățite a tuturor'fiilor țării. Munca tenace, străbătută de abnegație, prin care înfăptuim, pe pămîntul patriei noastre, sub conducerea partidului, socialismul și comunismul, Acel timp de aur, „cu pîine și trandafiri", cum anticipa Marx, spre care ne croim drum cu forța minții și a brațelor noastre învățate să ctitorească.
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CONtlESIIl UNIUNII PWESISn SENEGAEEZE
Președintele L. S. Senghor a primit 

pe reprezentantul P.C.R.DAKAR 29 (Agerpres). — Președintele Republicii Senegal, secretar general al Uniunii Progresiste Senegaleze (U.P.S.), Leopold Sedar Senghor. l-a primit pe tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a reprezentat Partidul Comunist Român la lucrările Congresului extraordinar al Uniunii Progresiste Senegaleze. Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au
Salutul Partidului Comunist RomânIn cadrul lucrărilor Congresului extraordinar al Uniunii Progresiste Senegaleze (U.P.S.), desfășurate la Dakar, reprezentantul P.C.R., tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. a transmis, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oamenilor muncii din România, un salut cordial, împreună cu mesajul de prietenie și solidaritate adresat partici- panților la congres, tuturor militan- ților U.P.S., întregului popor senegalez.Partidul nostru, oamenii muncii din România urmăresc cu simpatie eforturile susținute ale poporului senegalez. sub conducerea Uniunii Progresiste și a președintelui Leopold Sedar Senghor. în direcția consolidării independentei patriei, accelerării transformărilor înnoitoare în societate, care să ducă la dezvoltarea economico-socială a țării, la valorificarea, în interesul propriu, a bogățiilor naționale, toate acestea constituind premise esențiale pentru reușita operei de edificare a unei societăți noi și prospere.în cuvîntul de salut se exprimă satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie, stimă și Colaborare, pe multiple planuri, dintre P.C.R. și U.P.S., dintre cele două popoare și țări. în cronica relațiilor româno-senegaleze, întîlnirile și convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor vor rămine înscrise ca momente de referință, temelie a dezvoltării continue a relațiilor politice, economice, culturale și în alte domenii dintre țările noastre.în salutul reprezentantului P.C.R. este înfățișată activitatea poporului nostru pentru realizarea sarcinilor stabilite de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Relevînd orientarea consecventă a politicii externe a partidului și statului nostru de dezvoltare a legăturilor de colaborare și prietenie cu toate celelalte state socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu tinerele state recent eliberate. care pășesc acum pe calea propășirii eco- nomico-sociale independente, cu toate statele lumii, în mesaj se reafirmă sprijinul statornic pe care România socialistă îl acordă eforturilor
PORTUGALIA

Consultări politice privind programul 
economic guvernamentalLISABONA. — In cadrul contactelor periodice cu reprezentanții partidelor politice, din Portugalia, primul ministru, Mario Soares, a avut convorbiri succes.iye cu delegații ale Partidului Comunist Portughez și rrtidului Social-Democrat. Au fost bordate, în special, probleme privind programul economic guvernamental și bugetul pentru anul 1977.într-o declarație făcută la sfîrșitul convorbirii. Carlos Brito, conducătorul delegației P.C.P.. a arătat că în cursul întrevederii cu primul ministru au fost discutate și unele aspecte privind situația politică generală a țării. P.C. Portughez — a subliniat el — și-a reafirmat. în acest context, „voința intransigentă de a continua

Obiectivele luptei de eliberare din Rhodesia
DECLARAȚIANAIROBI 29 (Agerpres). — în Rhodesia nu este vorba despre un ..război terorist", ci de o luptă pentru egalitatea tuturor cetățenilor a- cestei țări — a declarat Joshua Nkomo, lider al grupării interioare a Consiliului Național African. în cursul unei conferințe de presă ținute la Nairobi.Nkomo a precizat că masacrele comise recent împotriva africanilor în Rhodesia „sînt opera mercenarilor", care „trebuie astfel să-și justifice salariile".Nkomo a afirmat, totodată, că în cadrul Conferinței de la Geneva asupra viitorului constituțional al Rho- desiei trebuie să se rezolve detaliile trecerii puterii unui guvern care să reprezinte majoritatea populației, inclusiv pe locuitorii albi.Sîntem de părere, a precizat el, că Marea Britanie, în calitate de putere colonială, trebuie să transfere conducerea reprezentanților majori- 

fost transmise președintelui Leopold Sedar Senghor salutări cordiale și urări de sănătate și fericire personală. iar poporului senegalez urări de noi succese pe calea progresului și prosperității.Mulțumind cu căldură pentru mesaj, președintele Senegalului a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român — succes deplin în lupta sa pentru făurirea noii societăți.
popoarelor africane pentru consolidarea și apărarea independentei lor naționale, pentru adîncirea prefacerilor social-economice în folosul maselor populare, pentru asigurarea dreptului lor suveran de a prelua și valorifica în interesul propriu resursele naționale materiale și umane, pentru o afirmare liberă in viata politică internațională.în continuare, mesajul de salut prezintă importanța deosebită acordată de țara noastră eliminării subdezvoltării. subliniind necesitatea de a se face totul pentru lichidarea urmărilor politicii imperialiste și colonialiste de asuprire și exploatare a altor popoare, de împărțire a lumii în țări bogate și sărace. Ca țară socialistă și totodată țară in curs de dezvoltare, România dezvoltă relațiile de colaborare cu celelalte țări în lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. bazată pe egalitate și e- chitate, pe dreptul tuturor popoarelor de a fi stăpine pe bogățiile proprii. de a avea acces neîngrădit la cuceririle științei și tehnicii,moderne și care să asigure progresul tuturor statelor — în primul rind al celor rămase în urmă.în mesaj se reliefează, totodată, hotărirea României de a-și aduce și în viitor contribuția activă la soluționarea politică, democratică a marilor probleme care confruntă omenirea contemporană, la realizarea dezarmării generale și. în primul rind, a dezarmării nucleare, lichidarea colonialismului, neocolonialismului, discriminării rasiale și a politicii de apartheid, la democratizarea relațiilor internaționale, in interesul întăririi păcii și securității, al colaborării internaționale și al progresului în lume.Un rol deosebit în această privință revine țărilor mici și mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare, celor nealiniate — cele mai interesate în înfăptuirea unor relații noi, bazate pe egalitate suverană și respect reciproc.în încheiere se arată că poporul- român este ferm convins că. acțio- nind strins unite, popoarele din întreaga lume, toate forțele progresiste, democratice, antiimperialiste pot să- contribuie la rezolvarea problemelor cardinale ale omenirii, în interesul tuturor națiunilor, la înfăptuirea și .consolidarea unor noi raporturi intre state, la asigurarea păcii și securității internaționale, la promovarea țelurilor libertății, independentei naționale și progresului.

lupta alături de oamenii muncii pentru realizarea aspirațiilor lor“.Președintele Partidului Social-Democrat, .Francisco Sa Carneiro, a menționat că partidul său nu este de acord cu unele puncte ale programului -economic guvernamental și ale bugetului pentru anul 1977.Adunarea Republicii a Portugaliei a aprobat miercuri, după patru zile de dezbateri, bugetul pe anul 1977 și un plan de dezvoltare a economiei naționale. Bugetul se ridică la suma de 4,9 miliarde dolari. Planul de dezvoltare a economiei naționale preconizează, in esență, stimularea investițiilor și reducerea consumului în scopul garantării creșterii economice.
LUI J. NKOMOtații. Poporul Zimbabwe, a adăugat Nkomo. luptă pentru egalitatea tuturor cetățenilor rhodesieni.

★Un număr de 20 conducători auto — toți africani — arestați de către autoritățile rasiste de la Salisbury, pentru „vina" de a fi participat la o grevă in transporturile publice, au fost condamnați la amenzi și la închisoare pe termen de 40 de zile.
★După cum informează agenția mozambicană de știri, forțele regimului rasist rhodesian au lansat un nou atac asupra teritoriului Mozambicu- lui. La această acțiune agresivă împotriva localității Chitanga din provincia Gaza au participat unități terestre. sprijinite de aviație. Agenția precizează că în timpul atacului forțele agresoare au folosit bombe cu napalm. Se menționează, totodată, că luptele continuă.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 

ANIVERSĂRII REPUBLICIIKIEV. — La Combinatul de mătase din Kiev a avut loc o adunare festivă dedicată celei de-a 29-a aniversări a Republicii. La adunare au participat M. A. Orlik, președinta Asociației ucrainene de prietenie și relații culturale cu străinătatea, O. I. Kasia- nenko. ministrul industriei ușoare, președintele filialei republicane ucrainene a Asociației de prietenie sovieto-română, activiști ai asociației. un mare număr de ingineri, tehnicieni și muncitori ai întreprinderii.Despre semnificația evenimentului au vorbit O. I. Kasianenko și Alex. Ungur, consulul general al României la Kiev.Cu acest prilej, la combinat a fost deschisă o expoziție de fotografii consacrată realizărilor României socialiste. După adunare a avut loc un concert festiv susținut de artiști amatori din întreprindere.
★VARȘOVIA. — Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a proclamării Republicii, la Clubul internațional de presă și carte din Grudziadz s-a deschis expoziția „România în imagini". La vernisaj au participat reprezentanți ai organelor de partid și de stat locale. A fost prezent ambasadorul României în R.P. Polonă, Aurel Duca.
★CIUDAD DE MEXICO. — Principalele ziare și reviste din Mexic

PEKIN

încheierea Conferinței naționale 
în probleme ale dezvoltării agriculturii

Cuvîntarea președintelui C.C. al P.C. ChinezPEKIN 29 (Agerpres). — La Pekin s-au încheiat lucrările celei de-a doua Conferințe naționale pentru studierea și aplicarea pe scară largă a experienței brigăzii de producție Taciai. brigadă etalon național în dezvoltarea agriculturii R. P. Chineze. Au luat parte peste 6 000 de delegați din întreaga țară, conducători de partid și de stat.La încheierea lucrărilor conferinței «i rostit o cuvîntare Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P. C. Chinez, care a înfățișat drumul parcurs de P. C. Chinez în 1976, a trasat sarcinile pentru 1977. în cadrul obiectivului major de a se obține o dezvoltare rapidă a economiei naționale a Chinei, vorbitorul a subliniat importanța dezvoltării experienței Taciai in agricultură și a experienței similare — Tacin — în industrie, a deschiderii unui cîmp larg de acțiune entuziasmului și spiritului creator al cadrelor și maselor, a desfășurării unor campanii de întrecere socialistă. a unei mai bune organizări a agriculturii și industriei, a altor domenii de activitate productivă, a manifestării de inițiativă, a mobilizării maselor și depunerii de eforturi și mai hotărite. El a scos apoi in evidentă faptul că. în raportul prezentat in 1975 de premierul Ciu En-lai la a IV-a Adunare Națională a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, a fost reafirmat planul elaborat de președintele Mao Tzedun

agențiile de presă transmit:
Un centru pentru deznr- 

mttie va creat de la 1 ianuarie 1977 de O.N.U. în conformitate cu recomandările adoptate de Adunarea Generală. s-a anunțat oficial. Una din atribuțiile majore ale acestui centru va consta în pregătirile pentru convocarea unei sesiuni speciale a Adunării in problemele dezarmării in 1978. Un purtător de cuvînt al O.N.U. a declarat că Divizia pentru problemele dezarmării va deveni Centrul O.N.U. pentru dezarmare, condus de Rolf Bjornestedt. asistent al secretarului general al Națiunilor Unite.
Cresc rîndurile P.C. Fran

cez 1976, rîndurile Partidului Comunist Francez au crescut cu 105 000 noi membri — informează ziarul „L'Humanite".
Alegeri parțiale în Ni

geria Mart’ au *ost organizate alegeri în 11 din cele 19 state din Nigeria. în vederea desemnării guvernelor locale. Luna trecută, autoritățile locale au fost alese prin vot indirect în celelalte 8 state din nordul țării. Alegerile de marți. în cele 11 state, s-au făcut prin vot direct. Consultarea electorală precedentă pentru guvernele locale a avut loc cu 11 ani în urmă.
Reprezentanții Mișcării 

Militante din Mauritius, partid aflat în opoziție, au părăsit parlamentul în semn de protest fqță de includerea în noua coaliție guvernamentală a Partidului Social-Democratic, de dreapta. Mișcarea Militantă din Mauritius a cîștigat 34 din cele 70 de mandate în parlament la alegerile desfășurate săptămîna trecută. 

consacră spații largi aniversării proclamării Republicii. Astfel, cotidianul guvernamental „El Nacional" a publicat un articol în care prezintă pe larg succesele obținute de țara noastră în domeniile economiei, artei și culturii, în politica de pace si de colaborare internațională promovată de România.„Ne este foarte plăcut să folosim acest prilej — scrie ziarul — pentru a sublinia cursul ascendent al relațiilor bilaterale de prietenie dintre țările noastre, încununate de vizita în Mexic a președintelui român Nicolae Ceaușescu. vizită care a permis identificarea de noi domenii de colaborare, concretizate in Declarația solemnă comună și in semnarea a numeroase acorduri bilaterale".Articole similare au apărut în publicațiile „EI Universal", „Excelsior", „El Dia" și altele.
★CARACAS — La Biblioteca națională a Venezuelei s-a deschis expoziția de fotografii „Aspecte din România". La festivitatea inaugurării, Petrache Dănilă. ambasadorul României la Caracas, și Râul Nass, directorul Bibliotecii naționale, au vorbit despre semnificația zilei de 30 Decembrie în viața poporului nostru, despre realizările României în cei 29 de ani și despre evoluția favorabilă a relațiilor româ- no-venezuelene.

pentru înfăptuirea în China a unei modernizări cuprinzătoare a agriculturii, industriei, apărării naționale. științei și tehnologiei, astfel incit economia națională chineză să se afle printre primele din lume inainte de sfirșitul secolului.„Trebuie — a declarat președintele Hua Kuo-fen — să lansăm o mare campanie de sporire a producției și de realizare de economii, să intensificăm inovațiile tehnice, să obținem potențial productiv, să reducem prețurile. să îmbunătățim calitatea produselor, să sporim productivitatea muncii, să sporim acumulările, să folosim pe deplin capacitatea productivă a întreprinderilor existente și să înregistrăm un avînt în promovarea revoluției și producției. Trebuie să veghem ca economia noastră națională să înregistreze un pas hotărît înainte în anul care vine, pregătind astfel o importantă creștere a economiei naționale în ultimii trei ani ai celui de-al 5-lea plan cincinal".în încheiere, vorbitorul a arătat că întreaga activitate trebuie desfășurată în viziunea îmbunătățirii și întăririi conducerii economiei socialiste, că — pe baza sporirii producției — se va ridica treptat nivelul de trai al populației, că oamenii muncii trebuie încurajați să-și ridice nivelul cultural și tehnic, să devină compe- tenți pentru a fi în același timp oameni politici, comuniști și specialiști.

Lucrările parlamentului au fost în cele din urmă aminate pină la 1 martie 1977.
Acord cubanezo-egip- 

tOOn. Guvernele Egiptului și Cubei au semnat un acord comercial pe termen lung, informează agenția Prensa Latina. Se prevede constituirea unei Comisii mixte guvernamentale de cooperare cubanezo-egiptene.Sub auspiciile Asociației de prietenie egipteano-română, la Cairo a fost organizată o seară culturală românească. Au participat Sayed Zaki, președintele asociației, Mohamed Abdel Samir, secretar general al partidului Gruparea Națională Unionistă Progresistă. Abdel Rahman Khadr, secretar general adjunct al Federației egiptene a muncii, membri ai Asociației de prietenie egipteano-română. Cu acest prilej, poetul egiptean Fuad Badawi a împărtășit impresiile culese în cadrul unei călătorii in România și a recitat în limba arabă versuri proprii inspirate de această vizită. De asemenea, poetul Nabil Kasem a făcut o prezentare a literaturii române contemporane.
Protocolul sovieto-indiun semnat la Delhi, privind schimburile de mărfuri pe anul 1977. prevede o creștere a volumului comerțului pină la suma de 9 miliarde rupii in anul 1977.
Deficitul balanței comer

ciale a S.U.A. 3 atins un nivel record în luna noiembrie, ridicindu-se la 906 milioane dolari, față de 696

ORIENTUL APROPIATBEIRUT. — In urma unei întrevederi cu președintele Elias Sarkis, Kamel El Assad, președintele Camerei Deputaților din Liban, a apreciat că problema strîngerii armelor grele de la părțile combatante va fi reglementată „intr-o perioadă de maximum 15 zile".Președintele Camerei Deputaților a precizat, de asemenea, că natura forțelor care vor controla sudul Libanului va fi determinată în această perioadă. Important este, a spus el, de a furniza acestei regiuni for-, țele necesare menținerii securității, pentru ca acestea să pună capăt acțiunilor iresponsabile și opresive, deoarece o astfel de situație ar fi susceptibilă a provoca noi lupte.
★CAIRO — într-un interviu acordat agenției vest-germane D.P.A. și publicat de cotidianul „Al Akhbar", vicepremierul și ministrul de externe al Egiptului. Ismail Fahmi, a apreciat că în 1977 se vor putea realiza pași concreți pe calea reglementării globale și instaurării unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat.

SĂ FIE ELIBERAT TOVARĂȘUL SANTIAGO CARRILLO Șl CEILALȚI 

CONDUCĂTORI Al P. C. DIN SPANIA I

Noi manifestații în numeroase localități spanioleMADRID. — Noi manifestații organizate în diferite localități ale Spaniei se alătură valului de proteste impotriva arestării de către autoritățile spaniole a secretarului general al P.C. din Spania. Santiago Carrillo, și a celorlalți șapte conducători ai partidului.La Madrid — scrie agenția France Presse — cîteva sute de persoane s-au adunat, din nou. în apropierea închisorii Carabanchel — unde se află închis Santiago Carrillo — ce- rînd eliberarea celor arestați. Demonstranții au fost împrăștiat! de forțele polițienești. . O altă acțiune similară a avut loc in suburbia mun
C.C. al Partidului Muncito

resc Unit Polonez a dat publicității o declarație în care condamnă arestarea lui Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, și a altor membri ai conducerii partidului, calificînd a- ceastă acțiune ca un act ce constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului și o negare a numeroaselor declarații privind intențiile democratizării vieții politice din Spania. Eliberarea conducătorilor Partidului Comunist din Spania, precum și acordarea posibilității ca acest partid să activeze în legalitate, se arată în încheierea declarației. ar constitui una dintre condițiile democratizării vieții politice din Spania.
C.C. al Partidului Muncii 

din Coreea condamnă în mod vehement arestarea lui Santiago Carrillo și a tovarășilor săi. se arată intr-o telegramă adresată P.C, din Spania. Aceste măsuri tiranice, contrare promisiunilor autorităților spaniole de a democratiza viața politică 

milioane, cit a înregistrat în luna octombrie, a anunțat Departamentul Comerțului din S.U.A. Precedentul record era deținut de luna august a anului 1974. cu un deficit de 888 milioane dolari.
într-o cuvîntare tinutâ la Bogota, ministrul columbian al finanțelor, Abdon Espinosa Valderra- ma. a anunțat o serie de măsuri vi- zînd reducerea indicelui inflaționist, care în 1976 a fost evaluat la 26 la sută. El a menționat, totodată, că guvernul a hotărît orientarea în anul viitor a creditelor spre producția de articole de larg consum.
Numărul șomerilor în 

Belgia a crescu^ *n zile cu peste 2 la sută. La 15 decembrie numărul acestora se ridica la 256 078, cu 4 732 persoane mai mult decît cei înregistrați la sfirșitul lunii noiembrie. ceea ce reprezintă 6.4 la sută in raport, cu populația activă.
La Washington s a anunțat că William Edmondson, secretar de stat adjunct al S.U.A. pentru problemele africane, a plecat într-un turneu în Africa australă, unde va urma „un itinerar sensibil paralel" celui al lui Ivor Richard, președintele Conferinței de la Geneva privind viitorul constituțional al Rhodesiei.
Credit Egiptul va obține din partea Statelor Unite un credit pe termen lung în valoare de 167 milioane lire egiptene (aproximativ 400 milioane dolari) — scrie cotidianul din Cairo „Al Akhbar".
Banca Națională a Italiei a intervenit din nou miercuri — în a treia zi consecutiv — în sprijinul monedei italiene, al cărei curs s-a

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al V.R.S.S.

MOSCOVAîn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă exprim dumneavoastră, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S profunde condoleanțe în legătură cu încetarea tragică din viață a tovarășului Feodor A. Surganov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Vă rog să transmiteți întreaga noastră compasiune familiei îndoliate,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Un interviu al secretarului general 
al C. C. al P. C. U. S.MOSCOVA 29 (Agerpres). — într-un interviu acordat comentatorului american ’ John Kingsbury-Smith, Leonid Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S., a declarat că U.R.S.S. și S.U.A. ar putea aduce o contribuție importantă la cauza păcii și dezvoltării cooperării reciproc avantajoase. El a relevat, de aseme

citorească a Madridului. Villaverde. Numeroși locuitori din Corunna, din Jerez, aflate in nordul și respectiv sudul tării, au demonstrat marți, ce- rind eliberarea conducătorilor P.C. din Spania.La Madrid a avut loc. marți, o reuniune a Comisiei opoziției democratice spaniole, însărcinată să negocieze cu guvernul problemele privind democratizarea vieții politice în Spania. în absența lui Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, și a lui Simon Sanchez Montero, membru al Comitetului Executiv al P.C.S., care sint arestați, Partidul Comunist din 
Continuă protestele peste hotarea țării, se arată în telegramă, constituie o încălcare flagrantă a drepturilor elementare ale omului și a libertăților democratice, o sfidare brutală la adresa poporului spaniol și a popoarelor iubitoare de pace și democrație din întreaga lume. în încheierea telegramei se cere legalizarea P.C. din Spania, eliberarea comuniștilor spanioli.

Partidul Elvețian al Muncii cere eliberarea imediată a lui Santiago Carrillo și legalizarea P.C. din Spania, se arată într-o declarație dată publicității la Geneva. „Arestarea lui Carriilo și a celorlalți membri ai conducerii partidului — se a- rată în declarație — demonstrează că libertatea și democrația sint departe de a fi devenit realități in Spania". în încheiere, documentul cere eliberarea tuturor deținuților politici și recunoașterea drepturilor civile pentru toți spaniolii.
Secretarul general al P.C. 

Francez, Georges Marchais, subli
depreciat constant în ultimele zile la bursele de devize. Acest sprijin a avut ca efect o oarecare redresare a lirei italiene în raport cu dolarul și cu celelalte monede vest-europene.

Măsuri polițienești în A- 
frica de Sud. For-e a,e politiP1’ întărite cu unități ale armatei trimise din Pretoria, patrulează pe

IarnăTemperatura neobișnuit de scăzută (minus 40 grade. Celsius) și abundentele căderi de zăpadă semnalate marți în Suedia au perturbat grav traficul rutier și feroviar. Din cauza zăpezii, trei trenuri de pasageri au deraiat. Deși nu au fost înregistrate victime, aceste accidente au blocat 

complet traficul pe liniile respective în tot cursul zilei. Totodată, numeroase localități au fost complet izolate de restul țării. O- perațiunile de degajare a șoselelor au fost mult îngreuiate de viscole. O situație a- semănătoare este semnalată și în Danemarca, unde ninsoarea și

Venirea iernii a surprins sute de persoane rămase fără adăpost după puternicul cutremur produs, in mai. in regiunea Friuli (Italia), in corturi neincăl- zite. In fața nemulțumirilor celor în cauză autoritățile italiene au in vedere urgentarea măsurilor pentru a veni în ajutorul sinistraților

nea, că viața, inclusiv experiența relațiilor sovieto-americane. a demonstrat utilitatea și rodnicia întilniri- lor la cel mai înalt nivel atunci cînd fiecare din .participant năzuiește spre un dialog constructiv de lucru. De aceea, a spus el, Uniunea Sovietică se pronunță pentru continuarea unei asemenea practici.

Spania a delegat ca reprezentant la această reuniune pe Jose Sandoval.Comisia a dat publicității un comunicat in care arată că arestarea lui Santiago Carrillo și a altor militanți comuniști reprezintă un obstacol grav in calea desfășurării procesului de democratizare a vieții politice din Spania. Aceste arestări reprezintă, de asemenea, un obstacol grav pentru Îndeplinirea, de către Comisia opoziției democratice, a sarcinilor care i-au fost trasate. în comunicat se menționează că nu va putea avea loc un dialog în acest sens pină cînd nu vor fi eliberați toți deținuți! politici din Spania.
niază intr-un mesaj publicat de ,,Mundo Obrero". hotărirea P.C.F. de a nu precupeți nici un efort in vederea asigurării eliberării lui Santiago Carrillo, și a celorlalți comuniști arestați.

C.C. al Comsomolului și Comitetul organizațiilor sovietice de tineret au dat publicității o declarație prin care își exprimă protestul împotriva arestării conducătorilor Partidului Comunist din Spania și afirmă solidaritatea cu lupta comuniștilor spanioli, a tuturor patrioților Spaniei pentru transformări social-poli- tice profunde.
Delegația italiană condusă de Andrea Gaggero, secretar al Comitetului Italia—Spania, a distribuit ziariștilor o notă în care arată că scopul vizitei pe care o efectuează la Madrid este de a cere punerea în libertate a secretarului general al P.C. din Spania și a celorlalți șapte conducători comuniști arestați de autorități miercurea trecută.

străzile suburbiilor orașului sud-afrl- can Capetown locuite de populație de culoare. Aceste măsuri au foșt luate de autoritățile rasiste din cauza situației încordate care se menține la Nyanga, Guguletu și Langa, zone- satelit ale Capetownului, după trei zile de incidente violente între forțele de represiune și participanții la demonstrațiile antiapartheid.
aspră în Suediavintul puternic au determinat întreruperea curselor feriboturilor care fac legătura cu Peninsula Scandinavă și închiderea unor aeroporturi. Serviciile meteorologice suedeze au anunțat că temperaturile scăzute se vor menține, iar ninsorile vor continua în următoarele zile.

• SATELIȚI ACO- 
PERIȚI CU GHEAȚĂ. Patru sateliți ai planetei Saturn — Tethis, Dione, Rhea și Jape- tus — sînt în mare parte acope- riți cu gheată. La acest rezultat au ajuns două grupuri de studii, independent unul de altul, de la Universitatea Arizona și de la Observatorul Kitt-Peak din S.U.A. Și inelul planetei Saturn evidențiază linii de absorbție asemănătoare celor de pe sateliții săi. Despre Titan, cel mai mare dintre cei 10 sateliți ai planetei, se știa de citva timp că este acoperit cu gheață, așa incit In prezent s-a stabilit deci că cinci sateliți ai planetei Saturn sint înveliți cu o crustă de apă înghețată.

• VITEZA SÎNGELUI 
IN SCOARȚA CERE
BRALĂ Un colectiv de cer* cetători de. la Institutul de fiziologie „I. P. Pavlov" din Lenin

grad a izbutit să determine, pentru prima dată, viteza fluxului sanguin în straturile superficiale ale scoarței cerebrale. Procedeul folosit de ei a constat din micro- filmări (ulterior mărite de 300 de ori) la nivelul capilarelor din creierul unor animale de experiență (șoareci albi), care nu se aflau sub stare de narcoză, pentru ca tensiunea arterială să ră- mină normală. Imaginile înregistrate (40 pe secundă) au evidențiat grupuri de hematii („cărăușii" oxigenului), despărțite prin porțiuni de plasmă sanguină ; succesiunea aceasta a făcut posibilă calcularea vitezei fluxului sanguin : 4—5 cm pe minut la capilare cu un diametru de 3—4 și 5—6 microni. Datele obținute au corespuns estimărilor teoretice privind condițiile optime ale aprovizionării cu oxigen a celulelor scoarței cerebrale.
• MUSONII „SUB

LUPĂ". Incepind din anul

1979, experți indieni și sovietici vor iniția, în mod sistematic, în Oceanul Indian, studii asupra musonilor. Cinci sateliți artificiali ai Pămintului urmează să ofere, in permanentă, un tablou complet al formațiunilor de nori deasupra subcontinentului indo-pakistanez. Aceste studii au menirea să contribuie la elaborarea unor prognoze de lungă durată ale evoluției vremii și să servească, totodată, la amplasarea, judicioasă a unor lacuri de acumulare, acțiune de mare însemnătate pentru agricultura indiană.
• CEA MAI MARE 

AMBARCAȚIUNE PE 
PERNĂ DE AER din lume a fost construită la un șantier naval din Bordeaux. „Naviplane N. 500“ are 50 metri in lungime, fiind înaltă de 17 metri. După datele constructorilor francezi, acest nou tip de ambarcațiune poate transporta aproximativ

400 de pasageri, împreună cu 45 de autoturisme sau 5 mari autobuze. Viteza : 110 km pe oră. Nava urmează să intre in exploatare pe linia Boulogne (Franța) — Dover (Anglia).
• ENIGMA DESENE

LOR DIN CEARA. In statul brazilian Ceara au fost descoperite un șir de pietre, cu desene enigmatice. Un grup de experți au emis ipoteza că a- ceste desene ar fi opera unor seminții iberice care au ajuns pe aceste meleaguri cu mult timp înaintea cuceririi de către romani a actualului teritoriu al Spaniei și Portugaliei. Ei își bazează presupunerile pe faptul că unele din desene înfățișează ambarcațiuni folosite în acele timpuri pentru navigația pe Marea Mediterană. In timp ce arheolo

gii și istoricii se străduiesc să dezlege enigma, păstori locali, întreprinzători, au găsit pentru desenele în cauză o utilizare puțin obișnuită : ei au confecționat ștampile care reproduc imaginile enigmatice și... marchează cu ele vitele. Un semn care, deocamdată, nu poate fi imitat de nimeni.
® POLUAREA ÎN SUE

DIA. Organismele însărcinate cu apărarea mediului înconjurător din Suedia au lansat un semnal de alarmă : în această țară poluarea progresează rapid. în 10 000 din cele 90 000 de lacuri suedeze nu mai trăiesc pești. în 40 000 de rîuri oxigenul este consumat aproape în întregime de apele reziduale. Dacă nu se vor lua măsurile adecvate — avertizează un grup de savanți

în ziarul ..Expressen" din Stockholm — în următorii 50 de ani flora și fauna din peste jumătate din totalul lacurilor și rîu- rilor suedeze vor fi dispărut in întregime.
• DESCOPERIREA 

UNUI SANCTUAR AN
TIC. Arheologii italieni au descoperit în apropierea capitalei italiene un sanctuar apreciat a fi Cel mai vechi edificiu de acest gen al Romei antice identificat pină în prezent. Se. presupune că el a fost . construit în perioada fondării „cetății eterne", cu peste 2 700 dă ani în urmă. Descoperirea a avut un caracter accidental, arheologii fiind sesizați de săpaturile clandestine efectuate la începutul anului in apropierea localității Gabii, siăuată la a- proximativ 20 km sud de Roma. Săpăturile arheologice sistematice au început în luna martie, ducind la identificarea ruinelor.

• UN STRĂMOS AL 
BALENEI ALBASTRE. Scheletul unei balene, vechi de 14 milioane de ani, a fost descoperit în apropiere de orașul Californian Santa Monica, la o depărtare de 500 de metri de Pacific. Paleontologii speră să obțină din studierea fosilei noi date despre evoluția balenei, a cărei transformare dintr-un mamifer terestru într-un mamifer marin pste încă insuficient cercetată. După părerea specialiștilor, animalul cîntărea peste 9 tone, fiind un precursor al balenei albastre de astăzi.
• SI CANADA TRE

CE LA SISTEMUL ME
TRIC. începind cu 1 ianuarie 1977. Canada va trece, in ritm intens, la sistemul metric. De la această dată, vitezometrele autovehiculelor, de pildă, vor începe să fie reglate pentru a indica viteza o'rară în kilometri. Indi

catoarele de pe șosele vor arăta, de asemenea, distanțele în kilometri (1 milă - 1.6093 km). Automatele stațiilor de benzină vor înregistra in viitor în loc de galoni (1 galon = 4,546092 litri), litri. în școli, învățămintul va folosi și el sistemul metric.
• BUSINESSUL STU

PEFIANTELOR. Valoarea stupefiantelor confiscate de către vameșii nord-americani a sporit cu 39 la sută în 1976, a declarat un inspector al vămilor din S.U.A. Valoarea capturilor pe piața ilicită a drogurilor se ridică la 631 milioane dolari, față de 436 milioane, cit au reprezentat cele de anul trecut. Inspectorul precizează într-un raport de sfirșit de an că, au fost confiscate 123 kg heroină, 515 kg cocaină. 3 607 kg hașiș, 388 tone marijuana și peste 20 milioane doze de amfetamine și alte-droguri.-
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1976-an de bogată 
activitate internațională 

a României socialiste
„Acordînd o importanță primordială făuririi bunăstării și fericirii poporului, 

edificării socialismului, România acționează ferm pe arena vieții internaționale, 
dezvoltă relații cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, pe baza princi
piilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, 
al neamestecului în treburile interne, își aduce contribuția activă la afirmarea 
în lume a unei politici noi întemeiate pe dreptate și echitate, pe colaborare 
și pace“.

NICOLAE CEAUȘESCU

1976, ca și anii precedenți, a lost un 
an de bogală și intensă activitate inter
națională a partidului și statului nostru, 
în scopul traducerii cu neabătută con
secvență în viață a orientărilor Congre
sului al XI-iea, a căror Justețe și realism 
au iost întru totul coniirmate de desfă
șurarea evenimentelor.

Cu deosebită stăruință a acționat țara 
noastră pentru extinderea și aprofun
darea prieteniei, solidarității și conlu
crării frățești cu toate țările socialiste — 
piatră unghiulară a politicii noastre ex
terne — pentru intensificarea legăturilor 

cu țările care au pășit pe calea dezvol
tării independente, cu statele nealiniate, 
pentru extinderea colaborării cu toate 
țările, fără deosebire de orînduire so
cială, în spiritul coexistenței pașnice, 
pentru întărirea colaborării și solidari
tății cu toate partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste și demo
cratice, cu toate forțele progresiste, re
voluționare, antiimperialiste din întrea
ga lume.

Prin multiple acțiuni, inițiative, pro
puneri, România socialistă a militat 
neabătut, și în acest an, pentru o poli

tică de pace și colaborare internaționa
lă, pentru afirmarea deplină a principii
lor noi, de egalitate și respect reciproc 
în relațiile internaționale, aducînd, in 
acest spirit, o contribuție constructivă 
la dezbaterea problemelor care confrun
tă lumea contemporană — stimularea 
destinderii, înfăptuirea securității euro
pene și generale, dezarmarea, creșterea 
rolului O.N.U. — pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice mondia
le, pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Așa cum este știut, în elaborarea și în

făptuirea politicii externe a partidului și 
statului nostru un rol esențial revine pro
digioasei activități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., 
președintele republicii. In expunerile și 
cuvântările sale, în întâlnirile și contac
tele sale cu conducători de partide co
muniste și muncitorești și alte organizații 
revoluționare și democratice, cu șeii de 
state și guverne, cu personalități ale vie
ții politice de pretutindeni au fost stră
lucit afirmate pozițiile de principiu ale 
României, a fost transmis mesajul de 
pace, înțelegere și colaborare internațio

nală al poporului nostru adresat tuturor 
popoarelor lumii. întreaga activitate 
desfășurată în cursul anului pe plan in 
ternațional a făcut să crească și mai mult 
prestigiul României in lume.

Fără a ne propune, desigur, să rele
văm, în totalitatea lor, multitudinea pre
zențelor și iormeior de participare a 
României Ia acțiunile de colaborare în 
cele mai diferite domenii — politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural-artistic 
ș.a. — evocăm mai Jos cîteva din mo 
mentele de semnificație marcantă ale 
acestei activități.

Prietenie strînsă, conlucrare 
frățească cu toate țările 

socialiste
Situînd in centrul activității lor internaționale dezvoltarea colabo

rării cu toate, țările socialiste, partidul și statul nostru acționează 
-neabătut pentru adincirea și perfecționarea conlucrării pe multiple 
planuri — politic, economic, tehnico-științific, cultural — pentru întă
rirea solidarității cu toate statele ce făuresc noua orinduire.• O contribuție esențială în dezvoltarea relațiilor reciproce au adus întilnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu eu conducătorii de partid și de stal din țările socialiste, atit pe pămintul țării noastre, cit și în țările socialiste.• în acest sens, un eveniment memorabil in evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-sovietice l-a constituit vizita făcută în România, la invitația tova- rășuiai Nicolae Ceaușescu, de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul L. I. Brejnev, și semnarea „Declarației privind dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei frățești dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică" — care au deschis orizonturi noi relațiilor dintre’ partidele, țările și ■popoarele noastre. în spiritul tradiționalelor intîlniri la nivel înalt, tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- vut convorbiri rodnice cu tovarășul 1. B. Tito, cu .prilejul vizitei pe care a făcut-o in R.S;F. Iugoslavia. în același cadru fertil s-au înscris convorbirile cu tovarășul Todor Jivkov, cu ocazia intilnirilor care au avut loc atit in țara noastră, cit și în Bulgaria, și cu tovarășul Edward Gierek, care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră. Cu acești conducători de partid, precum și cu tovarășii Erick Honecker, Jânos Kădăr și Gustav Ilusak, secretarul general • al partidului nostru a avut intîlniri și cu prilejul unor .evenimente internaționale. . (Toate aceste cpntacte au dat noi și puternice impulsuri în vederea dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare ale României cu țările socialiste respective, in interesul reciproc, al cauzei unității țărilor socialiste, a păcii și progresului In lume.• Ca momente remarcabile în evoluția raporturilor de prietenie și solidaritate activă dintre popoarele român și chinez s-au înscris primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegației de prietenie a poporului chinez, ca și primirea de către președintele C.C. al P.C. Chinez, tovarășul Hua Kuo-fen, a delegației de partid și guvernamentale române — evenimente care au dat expresie dorinței comune de a adinei în continuare relațiile de prietenie și solidaritate româno-chineze.

Cooperare activă cu statele 
în curs de dezvoltare
Și,în acest an s-au extins și adincit continuu relațiile de prietenie și 

solidaritate, statornicite intre România și țările in curs de dezvoltare, 
conlucrarea lor fructuoasă — bazate pe participarea activă la lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, pentru propășire economică și socială 
de. sine stătătoare a fiecărei națiuni, pentru afirmarea principiilor de 
deplină egalitate și respect intre state.• Președintele . Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită oficială in Kuweit și. s-a intilnit pe pămintul României cu șefii de stat ai Republicii Gui- neea-Bissau, Senegalului, Siriei, Republicii Populare Benin, cu primii' miniștri din Laos, Sao Tome și Principe, Siria. De asemenea. în cursul anului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a purtat convorbiri la București cu miniștri, cu delegații parlamentare și ale partidelor de guvernămint. cu reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională din 40 de țări în curs de dezvoltare.• întrevederi la nivelul primilor miniștri, soldate cu rezultate rodnice pe planul relațiilor bilaterale, au avut loc în acest an in capitalele

• în același sens, primirea de către tovarășul Kim Ir Sen a delegației de partid și guvernamentale române, întreaga vizită în R.P.D. Coreeană au marcat importante contribuții la dezvoltarea legăturilor de prietenie și solidaritate româno-coreene.• S-au dezvoltat continuu relațiile economice ale țării noastre cu țările membre ale C.A.E.R.. cu toate țările socialiste, cărora le revine ponderea principală în volumul comerțului exterior și activității de cooperare economică a României.• Au fost traduse în viață prevederile protocoalelor pe 1976, care au prevăzut creșterea și diversificarea schimburilor de mărfuri : s-au creat astfel premise pentru îndeplinirea cu deplin succes a acordurilor de. lungă durată care pentru cincinalul 1976^- 1980 prevăd majorarea considerabilă a livrărilor reciproce de mărfuri : cu U.R.S.S. — 70 la sută ; cu Iugoslavia— de trei ori ; cu Bulgaria și Polonia— de două ori și jumătate ; cu R.D.G. și Ungaria — de două ori etc.• S-au realizat progrese notabile pe linia dezvoltării cooperării in forme noi, superioare, de eficiență tot mai ridicată — cum ar fi cooperarea și specializarea în producție. Astfel, s-a dezvoltat cooperarea pentru construirea in comun a unor obiective economice de mare însemnătate, ca, de pildă :— încheierea unei etape în construirea nodului hidrotehnic de la Stînca-Costești pe Prut, care se realizează prin cooperare româno-sovietică ;— inaugurarea lucrărilor de construcție a întreprinderii comune româno-bulgare de la Giurgiu-Ruse pentru producția de mașini și utilaje grele ;— darea în exploatare a Fabricii de aglomerare a minereului de fier construită de România la Eisanhiittenstadt (R.D.G.), precum și darea în folosință in mai multe orașe dih R.D.G. a unor centrale de ter- moficare construite de țara noastră ;— înfăptuirea unor noi acțiuni de cooperare româno-iugoslave in scopul utilizării potențialului hidroenergetic al Dunării/

Iranului, Indiei, Sri Lankăi și Irakului.• în 1976, Republica Socialistă România a stabilit relații diplomatice cu trei noi state in curs de dezvoltare : Papua-Noua Guinee, Republica Seychelles și Comore. Din cele 129 de state cu care țara noastră întreține relații diplomatice, peste 90 sint țări in curs de dezvoltare.• Ponderea țărilor în curs de dezvoltare în volumul schimburilor comerciale ale României este in prezent de circa 20 la sută și urmează să atingă, în 1980, cel puțin 30 Ia sută. Dacă în urmă cu două decenii țara noastră avea legături economice cu numai 30 de state în 

curs de dezvoltare, în prezent numărul acestora se ridică la 100. Schimburile economice cu aceste țări au crescut, în ultimii 15 ani, de aproximativ 24 de ori. dinamica lor fiind mai accelerată decit creșterea medie a comerțului extern global.• Peste 16 800 de specialiști ro
Intensificarea legăturilor României cu țările în curs de dezvoltare, 

recunoașterea poziției ei consecvente in favoarea făuririi noii ordini 
economice și politice internaționale și-au găsit consacrări con
cludente in :— La reuniunea de la Manila România a fost primită în unanimitate ca membră a „Grupului celor 77“ ;

Amplificarea raporturilor 
cu toate țările lumii
Relațiile României cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire 

sociala, iflclusiv țările capitaliste dezvoltate, au cunoscut in cursul anu
lui 1976 o considerabilă amplificare și diversificare, iii concordanță cu 
necesitatea obiectivă a participării active la diviziunea internațională 
a. muncii, la cooperarea economică intre toate statele, ca factor de pro
gres economic și, totodată, de consolidare a destinderii și păcii.

o în cadrul acestor relații, o atenție deosebită a fost acordată relațiilor cu țările capitaliste europene, in conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki.în acest context, preocuparea pentru dezvoltarea legăturilor multilaterale cu țările balcanice cu altă orinduire și-au găsit expresie in vizitele oficiale pe care președintele Nicolae Ceaușescu le-a întreprins in Grecia și Turcia.• La dezvoltarea legăturilor reciproce cu țările avînd altă orînduire au contribuit considerabil contactele și convorbirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu reprezentanții statelor care ne-au vizitat țara : șefi de state (Belgia și Luxemburg) ; premieri și vicepremieri ai guvernelor (Luxemburg. Australia) : miniștri de externe (Franța, Danemarca, Belgia. Cipru) : miniștri ai comerțului (Belgia, italia, Danemarca, Statele Unite) etc.Ne-au vizitat, de asemenea, țara și au aVut cu acest prilej convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu delegații parlamentare (Marea Bri- tanie, Turcia) ; delegația Consiliului Revoluției din Portugalia ; conducători ai unor organisme de cercetări științifice (Canada, Olanda) ; reprezentanți ai unor cercuri de afaceri ș.a. 
Acțiuni și inițiative 

de mare importanță 
pentru destinele umanității

Dinamismul politicii externe promovate de partidul și statul nostru, 
contribuția lor activă la soluționarea marilor probleme internaționale 
iși găsesc confirmarea in inițiativele și demersurile României, prezen
tate și in cursul anului 1976 la ............................
nisme mondiale. Amintim maiSECURITATEA EUROPEANA. în tot cursul anului 1976, în declarațiile de politică externă, în cuvîntă- rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, in documentele semnate cu prilejul convorbirilor președintelui României cu șefi de state și de guverne din Europa și din alte continente, ..-•cooperării gpneral-ețiropene și a in- fost subliniată stăruitor necesitatea1’ ■’.tăiariî''Securității.'continuării procesului de întărire a îhț acest Șdomepiu.1 o importanță securității, a intensificării eforturilor.;'' ' --v-tuturor țărilor participante la Confe-'1 rința general-europeană în direcția înfăptuirii integrale, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final. în spiritul documentului semnat la Helsinki, țara noastră a acționat consecvent pentru amplificarea colaborării cu toate statele europene pe plan economic. tehnico-științific. cultural, al relațiilor umane, militînd. totodată, pentru realizarea unor măsuri eon-

mâni și-au desfășurat în 1976 activitatea în țările în curs de dezvoltare. sprijinind, in diverse forme și pe diferite căi, procesul de ascensiune economico-socială în care ele se află angrenate.• Mii de tineri din țările în curs de dezvoltare studiază in România.
— La Conferința de la Colombo România a dobîndit statutul de invitat permanent la reuniunile și activitățile mișcării țărilor nealiniate.

• în cursul anului s-au amplificat schimburile și cooperarea economică dintre România și țările capitaliste dezvoltate, a căror pondere este de circa 37 la sută in volumul comerțului nostru exterior.• în cursul anului, cu prilejul unor vizite, al sesiunilor comisiilor mixte de colaborare și cu alte prilejuri, au fost perfectate noi acțiuni de \cooperare. în această privință pot/ fi menționate :— Acordul pe termen lung de cooperare economică, industrială și tehnică între România și Statele Unite — primul de acest gen încheiat pe o perioadă de 10 ani, între cele două părți.— Protocolul oficial, precum și convențiile, acordurile și contractele privind cooperarea ro- mâno-franceză, semnate în timpul vizitei primului ministru al guvernului român în Franța.• România a desfășurat și în acest' an o activitate multilaterală în instituțiile specializate ale O.N.U., in cele circa 80 de organizații internaționale guvernamentale și peste cele 600 de organizații neguvernamentale din care face parte. între care peste 40'de organizații și’ organisme Oconomico-financiare, in- ■ clusiv G.A.T.T., F.M.I., B.I.R.D.

O.N.U. și in diferite organizații și orga- 
jos citeițfț. ficțiuni mai .importante :crete de dezangajare și destindere militară pe continent, ca necesitate primordială pentru i completarea ■ și consolidarea destinderii.'' politice. România a acționat r pentru pregătirea condițiilor ca retțhiimea de la Belgrad din 1977 să constituie un nou pas înainte pe calea dezvoltării

, deosebită ar’p deelargiia „Pentru noi • orizdtifuri in destinderea internațională, pentru edificarea securității și dezvoltarea cooperării în Europa", adoptată la București de statele participante la Tratatul de la Varșovia. România, a. participat activ la prima reuniune de ' cooperare economică-și tehnică multilaterală ■ în Balcani, ținută la Atena.DEZARMAREA. Animată de înaltă • responsabilitate Țață- de soarta ome- 'ț, . ' 4/. '■ 

nirii. România a militat cu consecvență, și în 1976, pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rind, a dezarmării nucleare, desfășurind iu acest scop o vastă activitate în cadrul O.N.U., în Comitetul pentru dezarmare de Ia Geneva și în alte foruri internaționale. Țara noastră este coautoare a rezoluției, adoptate recent la Națiunile Unite, privind convocarea, in perioada mai—iunie 1978, a unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării. Două puncte ale ordinii de zi a sesiunii încheiate au la origine inițiative românești : ,,Adoptarea de măsuri efective pentru transpunerea în viață a scopurilor și obiectivelor deceniului dezarmării" și „Creșterea rolului O.N.U. in domeniul dezarmării". România a susținut un șir de alte rezoluții care vizau măsuri și acțiuni practice privind reducerea bugetelor de război, a trupelor și armamentelor, lichidarea bazelor militare străine, desființarea blocurilor militare, crearea de zone denuclearizate etc.ERADICAREA COLONIALISMULUI. România a militat și in acest an cu hotărîre pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, manifestîndu-și sprijinul activ pentru cauza dreaptă a popoarelor din Zimbabwe și Namibia. România a fost coautoare la un șir de rezoluții adoptate la O.N.U. care condamnau politica de apartheid a guvernului Africii de Sud — politică inumană, calificată drept crimă împotriva umanității.EDIFICAREA NOII ORDINI INTERNAȚIONALE. Ca țară socialistă, in curs de dezvoltare, România a militat neabătut, in toate împrejurările, pentru edificarea noii ordini economice și politice mondiale, care să ducă la înlocuirea vechilor raporturi de dominație cu relații democratice, întemeiate pe principiile noi ale dreptului și moralei internaționale, la lichidarea subdezvoltării și a decalajelor dintre țările sărace și cele bogate, să asigure premisele unei cooperări internaționale fructuoase, în interesul prosperității tuturor statelor, a întregii umanități.Pe această linie s-au înscris propunerile României privind :— Elaborarea, sub egida Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, a unor programe concrete, pe baza cărora să se realizeze, în scurt timp, imbunătățiri substanțiale in situația economică a țărilor in curs de dezvoltare.— Convocarea în 1979 a „Conferinței Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării".EDUCAREA TINEREI GENERAȚII. Pe linia preocupărilor constante ale României în vederea sporirii aportului tinerilor la viața internațională s-a înscris și rezoluția : „îndeplinirea prevederilor Declarației privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere intre popoare" — inițiată de țara noastră și la care s-au alăturat, in calitate de coautori, 30 de state.CREȘTEREA ROLULUI ȘI EFICIENȚEI O.N.U. în cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, țara noastră a acționat ferm — ca și la alte sesiuni — manifestînd spiri.t de inițiativă, în vederea creșterii rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite, îmbunătățirii structurilor sale, astfel ca acest for internațional — cel mai larg din lume — să reflecte corespunzător marile schimbări petrecute pe glob, ’să-și poată' îndeplini misiunea' '> cu ' participarea tuturor statelor. Pe acest plan, sesiunea a adoptat proiectul, de rezoluție, româ- no-filipinez, avind drept coautori 30 de state, care prevede continuarea lucrărilor Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației.REGLEMENTAREA PAȘNICĂ A PROBLEMELOR LITIGIOASE. Cu n'eslăbită vigoare a acționat și’ în acest an țara noastră pentru lichidarea conflictelor și reglementarea pașnică, pc căi politice, a probleme- ~ lor litigioase în concordanță cu drepturile și interesele legitime ale părților, cu interesele păcii și colaborării internaționale.• în documentele de partid și de stat, cu prilejul a numeroase con- tacte cu lideri ■ ai' țărilor arabe, ai Organizației pentru Eliberarea Pa

lestinei. precum și cu reprezentanți ai Israelului, a fost afirmată poziția fermă, consecventă a partidului și statului nostru cu privire la căile instaurării unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat. S-a subliniat permanent câ, in acest scop, sint necesare retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului pales- tinean, inclusiv la formarea unui stat independent, precum și asigurarea independentei și suveranității tuturor statelor din zonă.
Colaborare și solidaritate 
cu partidele comuniste, 

cu toate forțele progresiste
In cursul anului 1976 s-au adincit tot mai mult legăturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, s-a întărit solidaritatea in lupta 

consacrată progresului social, cauzei socialismului și păcii.• Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a in- tilpit în aceșt an cu conducătorii a numeroase partide comuniste și muncitorești din țările capitaliste și in curs de dezvoltare, intre care : Dolores Ibarruri, președintele, și Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania ; Enrico Berlin- guer, secretar general al P.C. Italian ; Georges Marchais, secretar general al P.C. Francez ; Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez ; Haralambos Dracopoulos, secretar al C.C. al P.C. din Grecia (interior), Rodney Arismendi, prim- secretar al C.C. al P.C. din Uruguay.• De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit, la București, un mare număr de delegații și reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești care ne-au vizitat țara, între care din Franța, Chile, Olanda, Japonia ș.a.• Delegații ale P.C.R. au participat la toate congresele de partid din țările socialiste — congresele P.C.U.S.. P.C. Bulgar, P.C. din Cehoslovacia, Partidului Socialist Unit din Germania. Partidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Comunist din Cuba și Partidului Comunist din Vietnam.în același timp, P.C.R. a fost re-' prezentat la congresele Partidului Comunist Francez, Partidului Comunist German, Partidului Comunist din
Anul 1976 a marcat, în același timp, dezvoltarea în continuare a relațiilor partidului nostru cu diferitele organizații politice ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele de guvernămint din statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu mișcările de eliberare națională, cu alte organizații progresiste, democratice, antiimperialiste.• La aceasta au contribuit întîl- nirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu lideri ai unor partide socialiste și .social-democrate,. participarea unor reprezentanți ai P.C.R. la congrese de partid, vizite reciproce de delegații pentru consultări și schimb de experiență.- Astfel de contacte în scopul dezvoltării raporturilor de colaborare au avut loc cu : Partidul Socialist Italian, Partidul Social-Democrat din R.F.G., Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, Partidul Laburist din Marea Britanic, Partidul Laburist din Australia, Partidul Mișcarea Socialistă Panelenă. Partidul Socialist Francez, Partidul Socialist Popular din Danemarca, Partidul Socialist Portughez, Partidul Mapam, Partidul Muncitoresc Socialist Luxemburghez, Partidul Socialist Elvețian etc.• Totodată, s-au extins și consolidat legăturile de colaborare ale partidului nostru cu partidele de guvernămint,. cu celelalțe organizații progresiste, -democratice din țările in curs - de dezvoltare.între întilnirile avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu lideri ai unor asemenea partide, menționăm pe cele cu : Kaisone Phomvihane, secretar general al C.C. al partidului Popular Laoțian, Mathieu, Kerekou, președintele’ C.C. al Partidului . Revoluției Populare a Beninului, Bernard Bizindavyi, s'ecretar național

Tara noastră a susținut necesitatea reluării Conferinței de la Geneva, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv O.E.P.• în Consiliul de Securitate. In contactele bilaterale, cu ocazia vizitelor la niv.el înalt in Grecia și Turcia și cu alte prilejuri, țara noastră s-a pronunțat și a acționat pentru găsirea unei soluții adecvate a problemelor privitoare la Cipru, care să asigure conviețuirea pașnică a celor două comunități — greacă și turcă — în cadrul unui stat cipriot unic, independent și suveran.

Belgia, Partidului Comunist din Grecia (interior). Partidului Comunist din Danemarca, Partidului Comunist Portughez. Partidului Comunist ,din Israel și a adresat mesaje de salut congreselor Partidului Comunist Irakian, Partidului Comunist din Australia, Partidului Comunist din Japonia, Partidului Comunist din Reunion, Partidului Comunist din Csri v nada, Partidului Comunist din Mar- &tinica, Partidului Comunist din Guadelupa. Partidului Comunist Luxemburghez.• P.C.R. a participat activ la Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa — eveniment care, prin modul democratic al pregătirii și desfășurării sale, prin conținutul documentului final adoptat, a avut o deosebită însemnătate în viața continentului european, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. P.C.R. a adus o contribuție substanțială la consacrarea în acest document a principiilor noi de relații intre partide — respectarea deplinei egalități, a autonomiei, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora, de sine stătător linia politică, neamestecul în treburile interne — principii a căror promovare consecventă formează cheia de boltă a întăririi colaborării și solidarității între partidele comuniste, a făuririi unei unități noi, mai puternice, în mișcarea comunistă.

executiv al Partidului Uniunea pentru Progres Național din Burundi, cu delegații ale Uniunii Socialiste Sudaneze, Partidului Arab Socialist din Siria, Uniunii Socialiste Arabe din Egipt.De asemenea, delegații a numeroase alte partide din țările in curs de dezvoltare ne-au vizitat țara, iar delegații ale-P.C.R. au făcut vizite prietenești la invitația unor organizații și partide ' dintr-un mare număr de țări în curs de dezvoltare din Asia. Africa și America Latină.• Partidul nostru a dezvoltat și în acest an raporturile tic solidaritate militantă cu mișcările de eliberare națională din Rhodesia, Namibia. Numeroase . au . fost întilnirile și convorbirile purtate de conducerea partidului nostru cu liderii Organizației pentru Eliberarea Palestinei.• Acționînd pentru întărirea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale, partidul nostru întreține relații cu diferite alte partide și forte politice care se pronunță pentru destindere, securitate, pace și bunăstarea popoarelor. Pe această linie se înscriu întilnirile care au avut loc, în acest an. în țâra noastră sau în țările respective, cu reprezentanți ai Partidului Republican al Poporului din Turcia. Uniunii Creștin-De- moțrate . din R.F.G., Partidului Con- „servator din Anglia, Partidului Liberal Danez, Partidului Radical din Olahda.
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