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Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a cincea a celei do-a 
șaptea legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate luni, 9 mai 1977, ora 10

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Ministrul afacerilor externe al Malayeziei

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în ziua de 6 mai a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.'C.R. ..........................

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat programele privind majorarea re
tribuției reale a oamenilor muncii din in
dustrie, agricultură și celelalte sectoare 
ale activității economîco-sociale in medie 
cu 30,2 la sută în actualul cincinal, față de 
18—22 la sută, cit se prevăzuse inițial, 
ridicarea cu circa 30 la sută a veniturilor 
reale ale țărănimii, perfecționarea siste
mului de pensii și altor drepturi de asi
gurări sociale, atît la orașe, cit și la sate, 
creșterea pensiilor nominale de asigurări 
sociale de stat în medie cu 2ă,2 la sută, 
instituirea unui sistem de pensii pentru 
agricultorii din zonele necooperativizate, 
sporirea în medie cu 30 la sută a alocației 
de stat pentru copii, precum și creșterea 
ajutoarelor acordate familiilor^cu .mulți 
copii — și alte măsuri menite șă asiguie 
ridicarea mai accentuată* a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului nostru 
popor în cincinalul 1976—1980.

Proiectele de hotărîri ale Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român în 
legătură cu aceste măsuri — care fac 
parte integrantă din programul general 
stabilit de Congresul al Xl-lea și care este 
în curs de aplicare — vor fi date publici
tății și supuse dezbaterii oamenilor mun
cii', urmînd ca după definitivare să fie re-

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat măsuri de perfecțio
nare a organizării activității și retribuirii 
maiștrilor, de întărire a rolului lor în con
ducerea și buna desfășurare a procesului 
de producție, în realizarea ritmică a sar
cinilor de plan, ridicarea calității produ
selor și lucrărilor executate, creșterea pro
ductivității muncii, întărirea ordinii și dis
ciplinei. în concordanță cu aceste răspun
deri și atribuții, cît și cu participarea directe 
a maiștrilor la procesul de producție, s-r 
hotărît trecerea acestora în categoria peF 
sonalului tehnic productiv, introducerea r 
tribuției în acord global în funcție de 
zultatele în muncă ale formațiilor de Iu u 
pe care le conduc, precum și crește^ 
substanțială a retribuției lor.

Comitetul Politic Executiv a stability*3- 
suri de dezvoltare a capacităților d ,n' 
dustrializare a sfeclei de zahăr. Pt9r®' 
mul aprobat în acest domeniu pr'edș 
construirea de noi fabrici, în vedere un®* 
corelări corespunzătoare între supf®î®‘® 
cultivate cu sfeclă de zahăr și caj>I,aî"e 
de prelucrare, valorificării maPune a 
acestei culturi, satisfacerii în cond1 supe
rioare a necesităților consumu1 popu
lației și cerințelor economiei nc°na'e- .

Comitetul Politic Executiv a ao»at P°! 
criterii de acordare a Ordinul „Meritul 
agricol" clasa I, a titlului d„trou al 
Muncii Socialiste" și a Mede121. de aur 
„Secera și ciocanul" unităților9r,co’e 
cialiste care obțin producții firi ~ Pr,n 
organizarea științifică a ppucției și a 

runcii și aplicarea tehnologiilor avansate 
contribuind astfel la depășirea sarcini- 

or de livrare la fondul de stat și buna 
aprovizionare a populației cu produse 
agroalimentare. Noile criterii vor fi regle
mentate prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Comitetul Politic Executiv a hotărît insti
tuirea plachetei jubiliare „Independența 
de stat a României" — cu prilejul sărbă
toririi centenarului acestui înalt act din 
istoria patriei — urmind ca aceasta să se 
acorde unor persoane și organe de partid 
și de stat, precum și unor instituții și uni
tăți militare înființate înainte sau în timpul 
luptelor din 1877. Placheta jubiliară va fi, 
de asemenea, acordata unor personalități 
de peste hotare care au o contribuție de 
seamă la dezvoltarea legăturilor de prie
tenie cu România, la cunoașterea istoriei, 
culturii și realităților actuale românești.

Totodată, s-a hotărît instituirea insignei 
dedicate sărbătoririi centenarului Inde
pendenței de stat a României.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea, la 9 mai 1977, pentru sărbăto
rirea centenarului Independenței de stat a 
țării noastre, a sesiunii solemne comune 
a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Marii Adunări Naționale și 
activului central de partid și de stat.

în cursul lucrărilor, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și soluționat și alte 
probleme privind activitatea curentă de 
partid și de stat din diferite domenii.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază. pe 
Tengku Ahmad Rithauddeen. minis
trul afacerilor externe al Malayeziei, 
care face o vizită in tara noastră.

La primire a luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

A fost de fată Raja Tan Sri Az
nam Bin Haj Ahmad, ambasadorul 
Malayeziei în România.

Exprimind profunda gratitudine 
șefului statului român pentru cinstea 
de a fi primit, oaspetele a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros mesaj de salut din partea 
regelui Malayeziei. Tuanku Yahya 
Putra Tbni Al-Marhum Sultan Ibra
him. a reginei Tuanku Zainab, 
precum și a primului ministru Datuk 
Hussein bin Onn. împreună cu urări

de succes poporului român în înfăp
tuirea aspirațiilor sale de bunăstare 
și progres social.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, din partea sa 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. su
veranului malayezian, reginei, pre
cum și primului ministru un cordial 
salut, iar poporului malayezian urări 
de bunăstare și progres.

în timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi privind stadiu] 
actual și perspectivele relațiilor ro- 
mâno-malayeziene, evidenf,iindu-se 
cu satisfacție rezultatele pozitive în
registrate in colaborarea dintre cele 
două țări. In acest cadru a fost ma
nifestată dorința comună de a adinei 
și extinde conlucrarea dintre cele 
două țări în diferite domenii de ac
tivitate. atît pe plan bilateral, cît și 
international, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei înțelegerii si pă
cii in întreaga lume.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții politice internaționale, au fo# 
evidențiate interesul celor două tăji 
în asigurarea unui climat de pace șl 
colaborare între popoare, in realiza
rea unor relații noi. democratice în
tre state, precum si necesitatea de 
a se acționa pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, care 
să asigure progresul general al tu
turor țărilor și. în primul rind. al 
celor în curs de dezvoltare.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea creșterii rolului O.N.U. în via
ta internațională, a participării ega
le a tuturor țărilor, indiferent da 
mărimea lor. la rezolvarea, în inte
resul tuturor popoarelor, a proble
melor fundamentale care confruntă 
omenirea, la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

întrevederea a decurs lntr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Comitetul Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român a 
adoptat proiectul Programului de creștere 
a nivelului de trai al populației în cincinalul 
1976-1980 și proiectul Programului de creș
tere a veniturilor lucrătorilor din agricultura 
de stat, ale țărănimii cooperatiste și ale 
țăranilor din zona necooperativizată.

Elaborate din inițiativa și sub conducerea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 

Roiânia, aceste programe prevăd reali
zes și depășirea nivelurilor cuprinse în 
pinul cincinal privind creșterea veniturilor 
ppulației, asigură înfăptuirea hotărîriior 
Ongresului al Xl-lea al P.C.R. pentru 
dicarea continuă a bunăstării materiale 
i spirituale a întregului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
principalele prevederi ale acestor programe 
să fie supuse dezbaterilor oamenilor muncii, 
urmînd ca, după definitivare, să fie regle
mentate prin lege.

Ministrul ^educației naționale
Vineri, 6 mai, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit pe 
Porfirio Munoz Ledo, ministrul edu
cației naționale din Mexic, care face 
o vizită in tara noastră.

La primire a luat parte Suzana 
Gâdea, ministrul educației și învăță- 
mi ritului.

A fost de fată, de asemenea, Ar
mando Cantu Medina, ambasadorul 
Mexicului la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj cordial 
din partea președintelui Statelor 
Unite Mexicane, Jose Lopez Portillo,

împreună cu urări de succese po
porului român in activitatea consa
crată dezvoltării multilaterale a pa
triei sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
un salut prietenesc președintelui Me
xicului, precum și urări de progres 
și prosperitate poporului mexican.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor dintre cele două 
țări și a fost manifestată dorința ca 
raporturile dintre România și Mexic 
să se dezvolte pe multiple planuri, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu

din Mexic
prilejul dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-mexican, in folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei cooperării 
și înțelegerii internaționale. In acest 
cadru s-a subliniat importanța cola
borării dintre cele două țări In do
meniile învățămintului, științei și 
culturii, al schimburilor de delegații 
de oameni de cultură, artă și știință, 
apreciin.du-se că acestea contribuie 
la întărirea și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie dintre România și Me
xic, la mai buna cunoaștere dintre 
popoarele noastre, la cauza păcii și 
progresului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Cu privire la Pnyramul de creștere 
a retribuției si ainr venituri, a nivelului

de trai al populației in cincinalul W6-1B8

Coordonate, trasaturi, momente fundamentale ale epopeii neatîrnârii 

io- O victorie hotârîtoare pentru 
făurirea statului national 

unitar român

Programul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism înscrie — 
ca unul din obiectivele sale maiore — 
ridicarea bunăstării materiale si spi
rituale a întregului popor, afirmarea 
plenară a personalității umane, creș
terea gradului de civilizație al socie
tății noastre.

Marile transformări revoluționare 
care au avut loc în decursul edificării 
socialismului în tara noastră eviden
țiază politica științifică a Partidului 
Comunist Român pentru dezvoltarea

Nivelul veniturilor realizate de oamenii munci/din retribuție

1950 1955 1960 1965 1970 1975

1 2 3 4 5 6

— Retribuția minimă netă 161 240 450 613 800 1 114
— Retribuția medie netă 337 499 802 1 028 1 289 1 595
— Retribuția maximă netă 3 673 4 395 5 231 5 924 5 493 6 165

Concomitent, volumul desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul socialist a 
sporit în perioada 1950—1975 de peste 
12 ori ; respectiv de la 759 lei in me
die pe un locuitor în 1950 la 9 304 lei 
în 1975. In ritm susținut a crescut și 
volumul serviciilor pentru populație, 
de la 185 Iei în medie pe un locuitor 
în 1950 la 2 120 lei in 1975. Ca urmare 
a creșterii continue a retribuției, a 
sporit substantial consumul la princi

susținută a forțelor de prductie si 
creșterea rapidă, pe aceasi bază, a 
veniturilor tuturor oamerlor muncii, 
pentru înfăptuirea retribviei socialis
te corespunzător cantităti si calității 
muncii, aportului fiecărva la progre
sul patriei, pentru realiarea norme
lor socialiste de viată. . principiilor 
eticii si echității socfliste. In anii 
construcției socialiste, J îndeosebi în 
cursul ultimelor două .incinale. veni
turile oamenilor munci au înregistrat 
creșteri importante, asigurîndu-se 
îmbunătățirea contiiuă a condițiilor 
de viată ale întreguui popor.

palele produse alimentare, țesături, 
încălțăminte, alte mărfuri industriale.

Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român a adoptat un vast 
program pentru dezvoltarea multila
terală a patriei noastre, pentru conti
nuarea neabătută a politicii de indus
trializare a tării, dezvoltarea intensi
vă a agriculturii, creșterea avuției 
naționale și. pe această bază, ridica
rea continuă a bunăstării materiale si 

spirituale a întregului popor. Sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, oamenii muncii de la orașe 
și sate au trecut cu hotărîre la trans
punerea in viată a acestui măreț pro
gram de înflorire a României socia
liste. obtinînd încă din primul an al 
actualului cincinal succese remarca
bile in dezvoltarea economico-socială 
a tării. In anul 1976 planul producției 
industriale a fost realizat în propor
ție de 101,9 la sută, obtinîndu-se fată 
de 1975 o creștere de peste 11.5 la 
sută, superioară ritmului mediu pre
văzut în cincinal : s-au dezvoltat pu
ternic ramurile de bază — metalurgia, 
construcțiile de mașini, electronica și 
electrotehnica, chimia — precum și 
industria bunurilor de consum, asigu
rîndu-se condițiile necesare pentru 
promovarea tot mai largă a progresu
lui tehnic în Întreaga economie. In 
agricultură s-a obtinut pe ansamblu 
o creștere a producției de peste 17 Ia 
sută, realizindu-se cea mai mare pro
ducție agricolă din istoria României. 
In această perioadă a fost înfăptuit 
un amplu program de investi
ții. s-au obtinut progrese însem
nate în domeniul creșterii pro
ductivității muncii, al ridicării cali
tății produselor si sporirii eficienței 
întregii activități economice.

Realizările dobîndite pe tărimul 
dezvoltării producției industriale, al 
mai bunei gospodăriri a resurselor 
materiale si umane ale tării au făcut 
posibilă creșterea venitului national 
cu 10,5 la sută. Pe această bază, ve
niturile reale totale ale populației au 

sporit cu circa 23 miliarde lei com
parativ cu anul 1975. Retribuția me
die brută in 1976 a fost de 1 964 lei, 
iar retribuția medie netă a fost de 
1 711 lei. eu 8.3 la sută și respectiv 
7,2 la sută mai mari fată de 1975.

în primele luni ale anului 1977 s-au 
obtinut rezultate de seamă în dezvol
tarea economiei —I în ciuda marilor 
pierderi provocate We cutremurul ca
tastrofal din luna martie. Prin munca 
însuflețită a tritregului popor, sub 
conducerea partidului, planul produc
ției industriale a fost realizat in pro
porție de 103 la sută, cu un ritm de 
creștere de 12 la sută.

Toate aceste realizări confirmă încă 
o dată forța și vitalitatea economiei 
noastre socialiste. Politica constantă 
a partidului si statului de a aloca 
circa o treime din venitul national 
pentru dezvoltare, orientarea priori
tară a investițiilor spre lărgirea și 
modernizarea bazei tehnico-materiale 
a producției au asigurat si asigură 
un puternic dinamism întregii eco
nomii. ritmuri înalte de creștere a 
producției si a venitului national.

In înfăptuirea hotărîriior Congre
sului al Xl-lea al partidului privind , 
dezvoltarea economico-socială a tării •: 
noastre, un rol decisiv revine măsu
rilor energice adoptate de conduoerea 
partidului la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. orientărilor și 
sarcinilor stabilite de secretarul ge
neral al partidului, de a se acționa

(Continuare in pag. a U-a)

Pe drumul care măsoară vlrsta po
porului român în secole și milenii de 
zbucium și lupte pentru păstrarea 
ființei naționale și pentru afirmarea 
voinței de libertate, Indepen
denta. cîștigată cu jertfe supreme 
la 1877, proiectează lumini de far pu
ternic in calea desâvîrșirii statului 
national unitar. Izvor de energii 
creatoare captat din marile rezerve 
care dau dreptul unui popor să se 
constituie in națiune și stat național, 
Independența de la 1877 a revărsat 
la rindul ei. în valuri largi, putere, 
stimul și încredere in triumful ope
rei de înlăturare a granițelor nefi
rești impuse de destinul vitreg.

Românismul, vechea deviză lansată 
în perioada de început a epocii de

Un important succes 
al constructorilor 
de hidrocentrale 

de pe valea Sebeșului 
într-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
constructorii hidrocentralelor de pe 
valea Sebeșului, județul Alba, rapor
tează că au terminat, cu 84 de zile 
mai devreme fată de grafic, lucrările 
de străpungere a primului tronson al 
aductiunii principale Oasa-Gîlceag.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune în încheierea telegramei — 
că oamenii muncii constructori ai 
sistemului hidroenergetic valea Sebe
șului vor acționa și în continuare cu 
toată hotărirea pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor și angajamen
telor asumate in vederea punerii în 
funcțiune a hidrocentralelor Gîlceag 
și Sugag. care vor mări potențialul 
energetic al tării cu peste 300 MW. 

redeșteptare națională, simbolizind 
chemarea la unire si independentă a 
tuturor românilor, a imbrăcat după 
1877 forme și sensuri din ce în ce 
mai manifest definite. în formulare 
si expresii, el alternează cu daco- 
românismul. precizînd astfel mai 
apăsat conturul statului unitar la 
care năzuia întreaga națiune. Harta 
viitorului stat românesc, sau Dacia 
Modernă, tipărită la București și di
fuzată în taină in Transilvania, Ba
nat și Bucovina încă din anii pre
mergători dualismului austro-ungar, 
și-a inmultit după războiul pentru 
neatîrnare și edițiile și autorii. Căci 
chipul patriei însemna în același 
timp și simbol și program.

„Voim Dacia așa cum ea fu, fiindcă 
istoria si dreptul, tradițiunea și ple
biscitul. trecutul si prezentul ne dau 
dreptul de a aspira la o Dacie Ro
mână. Acest pămint, udat de sîngele 
și sudoarea străbunilor noștri, înmul
țit cu tărina lor de douăzeci de ori 
seculară, e al nostru. Voim dar, ceea 
ce este al românului iui să-i aparți
nă, ca nejusta, neomeneasca și nedem
na de secolul in care trăim dominare 
a unei națiuni asupra alteia să înce
teze, ca românii să fie toți liberi și 
să formeze un stat, iar nu să geamă 
sub niște dominații străine și vi
trege". Aceasta era profesiunea, de 
credință socialistă, publicată de re
vista ..Dacia viitoare", la 1883.

în numele înaltului ideal national, 
..marea familie de 11 milioa
ne" a reacționat solidar ori de cite 
ori de o parte sau cealaltă a graniței 
politice, națiunea era chemată să se 
apere sau să-și afirme dreptul la 
viată. Trăinicia și puterea mobiliza
toare a vibrației naționale au inspi
rat cuvintele rostite in februarie 1876 
de către I. C. Brătianu. președintele 
guvernului care proclamase Indepen
dența de la 9 Mai ’77. „Avem un sim- 
țămint românesc, un simțămînt care 
e cel mai puternic și care, deși tre
cut prin viscole de nenorociri, nicio

dată nu și-a pierdut tăria sau exis
tența. Acest simțămint este naționa
litatea. Oricine ne va atinge naționa
litatea este inimicul nostru ; cine o 
va respecta va fi amic". Acest pu
ternic simț național s-a afirmat cres- 
cind, în ciuda tuturor rigorilor și in 
ciuda tuturor vicisitudinilor.

Chiar în anul aniversării centenara 
a răscoalei de la 1784 condusă de 
Horea, „crăișorul Daciei", spiritul 
daeo-românesc a clocotit prevestitor 
de furtună : în lupta împotriva 
deznaționalizării din Transilvania ) 
în numeroasele manifestații de so
lidarizare, organizate în principa
lele orașe de dincoace de Munți, 
de societatea numită la început 
„Iridenta Română" și mai apoi 
„Carpații" ; în crezul national rostit 
la serbarea dezvelirii statuii lui Ște
fan cel Mare la Iași ; in protestele 
exprimate în viu grai și în presă 
mergind chiar pină la îndrăznețe 
chemări la arme pentru dezrobire. 
In 1848, după Adunarea de pe Cîmpia 
Libertății, sfidînd amenințarea ce *e 
pregătea în Dieta aristocrației ma
ghiare de la Cluj, George Barițiu 
scrisese in „Gazeta de Transilvania" 
cuvinte cu mesaj hotărît și fără 
echivoc : „Soarta națiunii române se 
va hotări in București si Ia Iași, iar 
nu la Cluj. nici în Blaj, nici in 
Buda" ! La 1884, lingă titlul ziarului 
„Tribuna" de Ia Sibiu, fundat în luna 
lui aprilie, deviza „Soarele pentru toți 
românii la București răsare" n-a mai 
lăsat în nimeni îndoiala asupra ori
entării ireversibile a națiunii întregi. 
Autoritățile din Imperiul habsburgic 
cunoșteau prea bine starea de spirit 
a supușilor lui atunci cînd opreau cu 
strășnicie difuzarea publicațiilor cu 
caracter national venite din România.

Idealul României unitare nutrit de 
românii de peste Munți îl consem-

Cornelia RODEA
(Continuare în pag. a IV-a)
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llliwe la Programul de creștere a retribuției si ailor venituri, 
a nivelului de trai al populației in cincinalul 176-1980

(Urmare din pag. I)
cu fermitate centru găsirea si pu
nerea în valoare de noi căi si posi
bilități de sporire a productivității 
muncii în fiecare întreprindere, la 
fiecare loc de muncă, prin introdu
cerea susținută in producție a pro
gresului tehnic, pentru desfășurarea 
unei largi acțiuni de reproiectare și 
modernizare a produselor, reducerea 
costului lucrărilor de investiții. îm
bunătățirea calității produselor, re
ducerea continuă a cheltuielilor de 
producție, rentabilizarea si creșterea 
eficientei Întregii activități econo
mice.

Tinînd seama de rezultatele obți

I. MAJORAREA RETRIBUȚIILOR
PERSONALULUI MUNCITOR

1. fn vederea creșterii mai accen
tuate a veniturilor directe ale oame
nilor muncii, fondul de majorare a 
retribuțiilor prevăzut in pianul cin
cinal se suplimentează cu circa 35,0 
miliarde lei, ca rezultat al economii
lor obținute prin reducerea costului 
investițiilor, al gospodăririi mai ju
dicioase a fondurilor sociale de 
consum.

Pe această bază. retribuția nomi
nală netă va creste în acest cincinal 
cu circa 38 la sută. Ca urmare, retri
buția medie reală urmează să spo
rească în 1980. comparativ cu anul 
1975. cu 30.2 la sută, față de 18—22 la 
sută cit este prevăzut în planul cin
cinal și de 18—20 la sută prevăzut în 
Directivele Congresului al XI-lea.

a Retribuții tarifare 
nete existente

Retribuții tarifare 
nete majorate

Coeficient 
de ierar

hizare 
cat. 1 

bază

Coeficient 
de ierar

hizare 
cat. 

maximă 
bază

Coeficient 
de ierar

hizare 
cat. 1 
bază

Coeficient 
de ierar

hizare 
cat. 

maximă 
bază

1. Mine subteran A 1.277 1.783 1.300 1.810
2. Mine subteran B <1.150 1.592 1.185 1.650
3. Mine subteran C 1.111 1.438 1.165 1.510
4. Mine subteran D 1.103 1.417 1.160 1.495
5. Siderurgie A : Con

strucții de mașini Ai 
acord 1.099 1.420 1.160 1.500

6. Construcții de mașini 
acord A și An regie 1.081 1.331 1.125 1.380

7. Siderurgie B ; Ciment 1.081 1.359 1.125 1.412
8. Foraj 1.081 1.303 1.125 1.355
9. Metalurgie neferoasă 1.050 1.297 1.125 1.410

10. Mine suprafață A 1.050 1.162 1.120 1.235
11. Construcții mașini A 

regie-mecanici agricoli 1.050 1.281 1.110 1.340
12. Construcții A acord 1.062 1.247 1.110 1.310
13. Poligrafia An 1.099 1.420 1.110 1.435
14. Construcții de ' mașini 

B acord 1.062 1.586 1.105 1.340
15. Construcții B acord 1 037 ' 1.218 1.Î05 1.300
16. Chimia An 1.050 1.281 1.100 1.335
-1-7. Transporturi auto 1.081 1.420 1095 1.435
18. Poligrafia Bn 1.081 1.359 1.095 1.375
19 Chimie A 1.037 1.247 1.085 1.310
20. Petrol A 1.037 1.184 1.035 1.235
21. Tâbăcăne si prelu

crarea cauciucului 1.037 1.138 1.080 1.195
22. Construcții mașini B 

regie 1.037 1.247 1.070 1.285
73. Energie electrică A 1.050 1.280 1.065 1 295
24. Poligrafie A 1.050 1.297 1.065 1.310
25. Mine suprafață B 1.025 1.104 1.060 1.140
26. Confecții piele 1.025 1.104 1.056 1.136
27. Chimia B. Petrol B și 

Zahăr, ulei 1.025 1.173 1.050 1.190
28. Mine suprafață C 1.012 1.094 1.050 1.130
29. Energie electrică B 1.037 1.247 1.050 1.260
30. Construcții B regie 1.025 1.150 1.050 1 185
31. Sticlă 1.025 1.196 1.050 1.300
32. Poligrafie B 1.037 1.241 1.050 1.255
33. Textile 1.025 1.156 1,050 1.180
34. Materiale de construc

ții A. materude re
fractare 1.025 1.104 1.050 1.130

35. Agricultură
— sector zootehnie X 1 025 1.151 1.040 1.160
— sector vegetal 1.025 1.059 1.040 1.060

36. Energie electrică C 1.025 1.196 1.035 1.215
37. Prelucrare lemn A a- 

cord și Exploatări 
forestiere A 1.025 1.173 1.030 1.180

38. Alimentară A 1.025 1.104 1,030 1.110
39. Prelucrare lemn A re

gie si B acord 1.012 1.116 1.020 1.145
40. Gospodărie comunală A 

si alimentară B 1.012 1.076 1.015 1.075
41. Prelucrare lemn B re

gie 1.000 1,110 1.000 1.110
42. Materiale de construc

ții B. Gospodărie co
munală B și alimen
tară C 1.000 1.070 1.000 1.070

43. Exploatări forestiere B, 
Industrie locală 1.000 1.110 1.000 1.110

44. Silvicultură 1.000 1.000 1.000 1.000

a) Fată de media pe economie, se 
va realiza o majorare mai accentu
ată a retribuțiilor tarifare ale mun
citorilor îndeosebi în minerit, con- 
structii-montaj. siderurgie, construc
ții de mașini, chimie, textile, pielă
rie.

b) Creșteri maî mari se vor rea
liza la unele subramuri si meserii 
prin trecerea acestora pe rețele tari
fare superioare. Astfel, fabricile de 
ciment vor trece de la rețeaua ma
teriale de construcții la siderurgie B : 
fabricile de zahăr și ulei de la rețeaua 
alimentară la chimie : montatorii și 
conducătorii de utilaje de pe șantie
rele de construcții vor trece de Ia 
nivelul B la A al rețelei construcții 
de mașini.

4. în vederea întăririi rolului 
maistrului în organizarea si condu
cerea-procesului de producție și îm

nute de oamenii muncii din indus
trie. agricultură si din celelalte sec
toare de activitate, de posibilitățile 
existente pentru creșterea superioară 
a producției si productivității muncii, 
de a obține importante economii ma
teriale in vederea sporirii intr-un 
ritm mai înalt a venitului national, 
din inițiativa si sub conducerea 
nemiilocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a elaborat Programul de 
creștere a retribuției si a altor ve
nituri. a nivelului de trai al popu
lației in cincinalul 1976—1980. care 
asigură o suplimentare a prevederilor 
de plan in acest domeniu, înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material si spiritual.

2. Incepind cu 1 iulie 1977. perso
nalul muncitor nu va mai plăti im
pozit De retribuție. întregul personal 
va primi retribuția neță. urmind ca 
impozitul să fie suportat de între
prinderi si instituții, in mod diferen
țiat pe ramuri.

Proiectul de lese privind noul sis
tem de Diată a impozitului oe fondul 
total de retribuire va fi dat publici
tății spre dezbaterea oamenilor 
muncii.

3. Pornind de la necesitatea asigu
rării unor corelații mai stimulative 
între retribuțiile tarifare nete din di
ferite ramuri ale economiei naționale, 
coeficienții de ierarhizare se îmbună
tățesc. dună cum urmează : 

bunătățirii retribuirii acestuia, se 
stabilesc următoarele :

— maiștrii răspund de întreaga 
activitate a formației de lucru pe 
care o conduc, participă direct in 
cadrul formației lor la realizarea 
unui anumit volum de produse sau 
lucrări, prin executarea unor opera
ții complexe de prelucrare, si mon
tai. întreținere, reparații și reglare a 
utilajelor ;

— tinînd seama că. prin natura ac
tivității pe care o desfășoară, maiș
trii participă direct, alături de mun
citori. la procesul de producție, a- 
ceștia nu vor mai fi cuprinși în per
sonalul TESA. ci vor constitui o nouă 
categorie de personal tehnic produc
tiv ;

— maiștrii vor lucra în acord 
global în toate cazurile în care 
muncitorii lucrează în acord si 

vor primi retribuția în aceeași pro
porție cu depășirea retribuției tari
fare medii a muncitorilor din cadrul 
formației conduse.

Retribuția tarifară a maiștrilor la 
ultima gradație va fi cu circa 20 la 
sută mai mare față de retribuția 
tarifară a muncitorilor din categoria 
maximă de calificare. Pentru a se 
păstra corelațiile dintre retribuțiile 
maiștrilor și inginerilor se va asigura 
majorarea corespunzătoare a retri
buțiilor inginerilor.

5. Retribuțiile tarifare nete pe 
clase și indemnizațiile personalului

198#

Retribuția 
medie, lei

1975 Planul 
eincinal

— hrută 1813 2405
— netă 1595 2065
— reală 1595 1948

1980 fată de 1975

Prevederi 
actuale

Planul 
cincinal

Prevederi 
actuale

2568 132.7 141.6
2201 129.5 138.0
2076 118—122 130.2

b) Retribuția tarifară minimă și 
retribuția tarifară maximă se vor 
modifica astfel:

— retribuția tarifară minimă netă 
va ajunge la 1 423 lei lunar, față de 
cea actuală de 1114 lei:

— retribuția tarifară maximă netă 
va ajunge la 6 430 lei lunar, cu o 
creștere de 27.8 Ia sută:

— raportul între retribuția minimă 
netă și maximă netă din economie 
se menține Ia nivelul actual, de 
1 : 5.53.

7. Majorarea retribuțiilor se va 
realiza in două etape:

Prima etapă a majorării va începe

cri? Ram“ra
Total ma

jorare 
1980 (%)

Data majo
rării etapa 1 

1977—1978

Creșterea medie față 
de retribuția tarifară 

netă actuală
Etapă 1

1977—1978
Etapa II
1979—1980

9 1 2 3 4 5
1. TOTAL GENERAL 30.0 X 17.0 13.0

din care :
2. Construcții-montai 32.8 1. VII. 1977 18.7 14.1
3. Agricultură 29.2 1. VII. 1977 1.6.6 12.6
4. Industria textilă 30.1 1. VII. 1977 17.2 12.9
5. Industria confecțiilor 30.1 1. VII. 1977 17.2 12.9
6. Industria alimentară 28.0 1. VII. 1977 16.0 12.0
7. Industria construcțiilor 

de mașini și a prelu
crării metalelor 31.0 1. VIII. 1977 17.7 13.3

R. Industria minieră 30.1 1. VIII. 1977 17.2 12.9
9. Industria metalurgiei 

feroase si cocsochi- 
mice 33.0 1. IX. 1977 18.8 14.2

10. Industria metalurgiei 
neferoase 33.0 1. X. 1977 18.8 14.2

11. Industria produselor 
din substanțe abrazi
ve. din cărbune si 
grafit 33.0 1. X. 1977 14,2

12. Industria chimică. ■ 
săpunurilor si cosme
ticelor 30.9 1. XI. 1977 17.6 13,3

13. Cercetare științifică, 
inginerie tehnologică 
Si proiectare 28.5 I. XI. 1977 16.3 12.2

14. Transporturi (inclusiv 
transport orășenesc) 29.3 1. II. 1978 16,7 12.6

15 Industria pielăriei,
blănăriei si Încălță
mintei 30.3 1. III. 1978 17.3 13.0

16. Industria materialelor 
de construcții 28.3 1. IV, 1978 16.1 12.2

17. Industria energiei e- 
lectrice 28.9 1. V. 1978 16.5 12.4

18. Industria poligrafică 29.0 1. V. 1978 16.5 12.5
19. Industria sticlei, por

țelanului si faianței 30.1 1. VI 1978 17.2 129
10 Telecomunicații 21.8 1. VI. 1978 15’.8 12.0
21. Industria celulozei si 

hirtiei 30.5 1. VII. 1978- 17.4 13.1
22. Industria petrolului, a 

gazelor si de extracție 
a gazului metan 30.4 1. VII. 1978 17.3 13.1

23 Lucrări geologice si de 
forai 31.7 1. VII. 1978^ 18.1 13,6

24 Industria exploatării 
și prelucrării lemnului 28.3 1. VIII. 1978 16.1 12.2

25. Silvicultură 27.8 1. VIII. 1978 15 8 12.0
26. Industria locală 27.9 1. VIII. 1978 15.9 12.0
27. Industria cooperatistă 27.9 1. VIII. 1978 15,9 12,0
28. Gospodăria comunală, 

de locuințe si alte 
prestări de servicii 
neproductive 27.9 1. VIII. 1978 15.9 12.0

29. Circulația mărfurilor 27.9 1. VIII. 1978 15.9 12.0
30. Ocrotirea sănătății, a- 

sistentă socială si cul
tură fizică 28.5 1. IX. 1978 16.2 12.3

31. învătămint. cultură șl 
artă 28.3 1. IX. 1978 16.1 12.2

32. Instituții financiare 27.9 1. IX. 1978 15.9 12.0
33. Administrație, uniuni, 

asociații si culte 27.9 1. IX. 1978 15.9 12.0

în afara majorării retribuțiilor ta
rifare nete în proporțiile prevăzute 
mai sus. prin acordarea de trepte si 
gradații, a sporului de vechime Si a 
altor sporuri prevăzute prin iege. se 
va ajunge in anul 1980 la o creștere 
a retribuției nominale nete — în

II. SPORIREA MAI ACCENTUATA
A PRODUCTIVITĂȚII

MUNCII SOCIALE
Majorarea suplimentară a retribu

țiilor personalului impune adnota
rea unor măsuri deosebite pentru 

tehnico-economic. de specialitate și 
administrativ vor fi majorate cu 
circa 27.8 la sută, păstrîndu-se co
relațiile existente între retribuțiile 
diferitelor funcții și domenii de ac
tivitate.

6. Retribuția nominală netă se va 
îmbunătăți prin majorarea retribu
ției tarifare și schimbarea coeficien
tului de ierarhizare a ramurilor, la 
care se adaugă acordarea de trepte, 
gradații, a sporului de vechime și 
altor sporuri prevăzute prin lege.

a) Nivelurile medii ale retribuții
lor și dinamica acestora vor fi ur
mătoarele: 

la 1 îulie 1977, cuprinzînd pină la 
sfîrșitul acestui an 3.5 milioane per
soane și va continua în anul 1978, 
cînd se va majora retribuția la 
restul personalului. Această etană 
se va încheia la 1 septembrie 1978. 
realizindu-se o creștere a retribuției 
tarifare nete de 15—17 Ia sută.

Etapa a Il-a a majorării va începe 
la 1 februarie 1979 și va asigura 
creșterea totală a retribuției tarifar» 
nete prevăzută pentru anul 1980.

Eșalonarea pe ramuri a majorării 
retribuțiilor tarifare și creșterea a- 
cesteia fată de retribuțiile tarifare 
nete în anul 1975 vor fi următoarele : 

care nu este inclus impozitul pe re
tribuție — cu circa 38 la sută.

Corespunzător măsurilor stabilite 
ne economie se vor majora si retri
buțiile cadrelor militare, ale perso
nalului cu funcții eligibile și ale ca
drelor din conducerea ministerelor si 
celorlalte organe centrale.

realizarea unor ritmuri superioare de 
creștere a productivității muncii in 
ramurile producției materiale, folo

sirea mai eficientă a forței de mun
că în toate sectoarele de activitate 
economică și social-culturală.

în acest scop, ministerele, centra
lele și întreprinderile vor trebui să 
stabilească programe de măsuri care 
să asigure accelerarea introdu
cerii progresului tehnic, ridica
rea continuă a pregătirii profe
sionale a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, reducerea pon
derii personalului neproductiv $i 
orientarea acestuia spre sectoarele de 
activitate productive, organizarea su
perioară a producției și a muncii. în
tărirea ordinii și disciplinei în toate 
sectoarele de activitate.

9rin sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii în ramurile de 
bazi ale producției materiale, pre
cum și prin măsurile adoptate de 
reduere a consumurilor de materii 
primț materiale. combustibili și 
energs. sporul venitului national in

’II. MAJORAREA PENSIILOR
î- ^e*ia medie nominală de asi

gurări Sciale de stat se va ma
jora. în 'ouă etape. în total cu 23.2 
la sută, jungînd in anul 1980 La 930 
lei. fată t. 771 Iei în 1975. în acest 
cadru se \ avea în vedere creșterea 
mai accentată a pensiilor mici.

2. Tinînd seama de dezvoltarea 
economică-Scială a tării, de modifi
cările intertnite în structura popu
lației ocupat pensia pentru limită 
de virstă .cu vechime integrală se 
acordă celor are au o vechime în

IV. CHELTUIELILE 
TOCIAL-CULTURALE

ÎN ’ERIOADA 1976-1980
Cheltuielile soci^turajg finan. 

tate de la bugetul ăului vor CTeste 
în cincinalul actual.,ță de cincina
lul 19/1 1975. de la'9 726 milioane

Denumirea chț,ielt])n,

V. CREȘTREA VOLUMULUI 
DESFACERIDR DE MĂRFURI

Șl A PRESTĂRLOR DE SERVICII

1975 
(realizări 
mid. lei)

1980 80 fată de 1975 
in %

Ritm mediu 
anual %

Plan Prevederi 
cincinal actuale 

mid. lei mid. lei
lan Prevederi 

cîjinal actuale
Plan 

cincinal
Prevederi 
actuale

141.4 208.6 215.0 h,5 152.1 8.1 8.7

VI. CONSTRUCȚIILE CE LOCUINȚE

acest cincinal se va obține aproape 
in întregime pe seama creșterii pro
ductivității muncii sociale.

Creșterea mai rapidă a productivi
tății muncii este o condițe esențială 
a asigurării unei corelații corespun
zătoare cu majorarea suplimentară a 
retribuțiilor. Astfel, in industrie in 
anul 1980 productivitatea muncii va 
crește cu 55,1 la sută față de 50.7 
la sută cit a fost prevăzut în planul 
cincinal. Sporuri importante ale pro
ductivității muncii vor fi înregis
trate și în celelalte sectoare ale eco
nomiei naționale.

Organele și organizațiile de partid 
vor mobiliza toate colectivele de oa
meni ai muncii în vederea creșterii 
suplimentare a producției și produc
tivității muncii, reducerii cheltuielilor 
de producție și de circulație, sporirii 
eficienței întregii activități economi- 
co-sociale.

muncă de cel puțin 30 ani bărbații și 
25 ani femeile.

3. Se va elabora o nouă lege a 
pensiilor de asigurări sociale care va 
fi supusă dezbaterii publice.

4. Pensiile din sistemul cooperației 
meșteșugărești vor crește la coopera
tori în același fel ca la pensionarii 
din sistemul de stat.

5. Pentru meșteșugarii cu ateliere 
proprii (care sint cuprinși din anul 
1968 în sistemul de asigurări sociale 
al cooperației meșteșugărești) majo
rarea va fi de 18,5 la sută.

lei la 313 649 milioane lei, adică eu 
93 923 milioane lei.

Structura cheltuielilor social-cultu- 
rale in 1976—1980 va fi următoarea : 

Creșteri 
fn perioada 

1976—1980 fat
Prevederi 

— milioane lei —
de 1971—1975 (%)

313.649 42.7

77.744 38,9
58 897 36 0
87.F86 , L’C.*

-L

lor muncii, nevoile de asistentă so
cială. cheltuielile pentru pensii, alo
cația de stat si alte ajutoare pentru 
copii.

1. Volumul desfacerilor de mărfuri 
la bunurile de consum va crește in 
1980 mai rapid decît s-a prevăzut în 
planul cincinal, respectiv cu 52.1 la 
sută fată de 47.5 la sută. în conformi
tate cu programele aprobate de ple
nara C.C. al P.C.R.

vifj în 1980 de 49,4 miliarde lei. cu 
° -eștere de 75,3 la sută fată de 68.6 
la ută prevăzut în planul cincinal. 
Creterea mai accentuată a volumu
lui g servicii se va realiza atit prin 
utilarea mai bună a capacităților 
existate. cit si prin dezvoltarea co
respunzătoare a bazei materiale.

3. laicele prețurilor cu amănun
tul și șl tarifelor se încadrează în 
limitei prevăzute în planul cinci
nal. rebectiv de circa 106 la sută.

actualul cincinal vor beneficia de 
îrhbunătăttile stabilite, prin crește
rea suprafțtelor utile, dotări și fini
saje superiare. precum și prin rea
lizarea intro proporție mai mare de 
apartamente cu 3—5 camere.

★
Măsurile țtevăzute pentru crește

rea mai accentuată a nivelului de 
trai al popuhției- în cincinalul 1976 
— 1980 constituie o nouă și puternică 

dovadă a griji) permanente * parti
dului și Statului pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață și ridicarea 
gradului de civilizație al întregului 
popor, o expresie a profundului 
umanism al societății pe care o edi
ficăm, se înscriu în politica generală 
a partidului de construire a societă
ții _ socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare ■ României spre comu
nism.

înfăptuirea acestui vast program 
de creștere a nivelului de trai al în
tregului nostru popor necesită asigu
rarea îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan pe a- 
nul 1977 și pe întregul cincinal. în 
acest scop, este necesar să se ia mă
suri hotărîte pentru organizarea p- 
xemplară a muncii în toate domenii
le de activitate, pentru mobilizarea 
integrală a resurselor și posibilități
lor existente în toate întreprinderile, 
asigurindu-se accelerarea dezvoltării 
economiei șî creșterea avuției națio
nale.

în vederea valorificări! maxime a 
uriașului potențial productiv de cane 
dispune economia noastră, se cef 
luate măsuri energice pentru crește
rea indicelui de utilizare a parcului 
de mașini-unelte. utilaje si instalații, 
pentru funcționarea la întreaga ca
pacitate a tuturor unităților econo
mice.

Vor trebui depuse toate eforturile 
pentru realizarea integrală și în 
bune condiții a programului de in-, 
vestiții, asigurind urgentarea elabo
rării documentațiilor de investiții, 
desfășurarea în ritm intens a lucră
rilor pe toate șantierele. IhTarea din 
timp a mașinilor și instalațiilor în 
vederea respectării și devansării ter
menelor de punere în funcțiune a 
noilor capacități, a atingerii rapide a 
parametrilor tehnico-economici pro
iectați.

Pornind de la obiectivul stabilit 
de Congresul al XI-lea de a trans
forma acest cincinal în cincinalul 
afirmării plenare a revoluției tehni- 
co-științifice în România, vor trebui 
intensificate eforturile pentru asimi
larea noilor instalații, utilaje, mate
riale și bunuri de consum, moderni
zarea tehnologiilor de fabricație, 
promovarea largă șf rapidă în pro
ducție a cuceririlor științei și tehni
cii avansate.

O sarcină primordială în toate ra
murile producției materiale trebui» 
să o constituie în continuare crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale în activitatea de producție și 
in investiții. Creșterea eficientei 
activității economice trebuie șă se 
oglindească în obținerea unor bene
ficii tot mai mari în fiecare între
prindere. în întreaga economie — ca
lea sigură a sporirii avuției naționale.

,îftnt'nwa..A.hunăstârii țu-
în concordantă cu creșterea în

semnată a veniturilor populației in 
actualul cincinal, este necesar ca 
ministerele, consiliile populare să 
ia toate măsurile pentru Înfăptuirea 
programelor aprobate privind dez
voltarea producției mărfurilor de 
consum și a prestațiilor de servicii, 
precum și pentru perfecționarea ac
tivității comerciale și de servire a 
populației, in vederea aprovizionării 
corespunzătoare a pieței, satisfacerii 
în cit mai bune condiții a nevoilor 
maselor largi de oameni ai muncii.

Un rol deosebit de important în 
ridicarea gradului de civilizație a 
societății noastre va avea înfăptui
rea neabătută a programului con
strucției de locuințe, de sistematiza
re a localităților urbane și rurale, a 
întregului teritoriu, care va contri
bui la apropierea condițiilor de via
ță a oamenilor muncii de la orașe 
și sate, la accelerarea procesului de 
omogenizare economico-socială a so
cietății noastre.

Desfășurlnd in fiecare ramură a 
economiei naționale, în fiecare în- • 
treprindere și la fiecare loc de mum- 
că o amplă activitate, punindu-și pe 
deplin în valoare experiența și spi- „ 
ritul lor creator, comitetele județene, 
toate organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii sint chemați să facă totul pen
tru realizarea în întregime a obiec
tivelor cincinalului revoluției știin- •' 
țifico-tehnice, asigurind astfel re
sursele necesare înfăptuirii integrale 
a acestui program de creștere a bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român iși exprimă încre
derea că eroica noastră clasă mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — vor acționa cu și mai multă 
hotărire pentru a pune și mai larg 

’ în valoare marile posibilități și re
surse de progres ale economiei 
noastre socialiste, asigurind îndepli
nirea în cele. mai bune condiții a 
sarcinilor economice pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XI-lea a) partidului și, pe această 
bază, ridicarea gradului de bunăsta
re și civilizație a întregului nostru 
popor.

Rezultate remarcabile în întrecerea socialistă
Cantități sporite 

de utilaje pentru 
șantierele de investiții
Ca urmare a mobilizării mai in

tense a rezervelor interne, a intro
ducerii unor tehnologii avansate în 
procesul de fabricație si a aplicării 
unor programe de optimizare a pro
ducției. unitățile din cadrul centra
lelor industriale producătoare de li- 
tilaj tehnologic si de mașini-unelte 
au reușit ca. Dină Ia această dată, sâ 
livreze în olus șantierelor de inves
tiții si celor de reconstrucție mai 
mult de 320 tone utilaj tehnologic 
pentru industria chimică. 510 tone 
mașini pentru industria ușoară. 121 

tone pentru unitățile de prelucrare 
a lemnului și 129 tone pentru cele 
alimentare. Au fost realizate, de a- 
semenea. Dește prevederi o serie de 
mașini-unelte — strunguri automate, 
strunguri carusel din familia 1 650 
mm ș.a. — în valoare de peste 155 
milioane lei. De menționat că aces
te însemnate sporuri de producție au 
fost obținute. în principal, ne sea
ma creșterii, neste nivelul planificat, 
a productivității muncii.

30 000 tone cocs 
peste plan

Colectivul uzinei cocso-chimice de 
pe platforma Combinatului siderurgic 

de la Galati a repurtat un succes de 
prestigiu : realizarea, de la începutul 
anului si pină în prezent, a unei can
tități suplimentare de 30 000 tone cocs 
metalurgic. Este un succes care coin
cide cu împlinirea a patru ani de 
la intrarea in funcțiune a primei ba
terii de cocs .din cadrul uzinei gălă- 
tene. în acești patru ani. uzina a pro
dus. în total, circa 4.5 milioane tone 
cocs, din care producția realizată peste 
sarcinile de olan se ridică la 244 000 
tone. Amintim că bateria nr. 5 și-a 
atins parametrii proiectați in această 
primăvară, dună numai 7 luni de la 
intrarea ei în circuitul siderurgic, iar 
ultima capacitate din cadrul acestei 
uzine, bateria nr. 6. a intrat în pro
ducție la sfîrșitul lunii aprilie a.c.. 
cu 4 luni rfiai devreme fată de ter

menul planificat, ceea ce permite 
realizarea in acest an peste sarcinile 
de plan a unei cantități de 150 000 
tone cocs. (Dan Plăesu).

Sarcinile la export — 
substanțial depășite

In condițiile realizării in 4 luni ale 
anului a unei producții industriale 
suplimentare de anroaoe 120 milioane 
lei. unitățile industriale din județul 
Satu Mare au raportat, totodată, de
pășirea substanțială a sarcinilor de 
export. în această perioadă s-au li
vrat peste prevederi la export pro
duse în valoare de 14.2 milioane lei 
valută, printre care 437 ml transpor
toare, 380 tone legume. 240 tone fruc

te deshidratate. 12 000 mașini de gătit 
cu gaze, mobilier in valoare de 800 000 
lei valută etc Printre unitățile care 
s-au evidențiat în acest domeniu se 
situează întreprinderile ..23 August’* 1 2. 
..Unio". intrenrinderea de prelucrare 
a lemnului. Întreprinderea pentru va
lorificarea legumelor si fructelor. în
treprinderea de industrializare a lap
telui (Octav Grumeza).

Total
• din care :

— mv.ăt.tmi.nț .
— sănătate
— Dgnsiî' de asigurări soc»-- ----- —-- „----------------------

Fondurile prevăzute asiȘj edu
carea copiilor si nregătire^tinerei 
generații pentru muncă si’viț. apă
rarea si refacerea sănătății meni-

Corespunzător creșterii venituril 
tuturor categoriilor de oameni < 
muncii, se asigură fondul de marf, 
necesar si majorarea corespunzătoare 
a volumului de servicii, fn conformi
tate cu programele aprobate de Co
mitetul Central al partidului in aces
te domenii.

Livrările la fondul pieței vor spori 
la o sene de produse, cum sint : car
ne si produse din carne, lapte, unt, 
brinzeturi. zahăr, ulei comestibil, le
gume de cîmp. frigidere, mașini de 
SDălat rufe, autoturisme de oraș, mo
bilă si altele. Creșteri însemnate vor 
avea loc lă sortimentele de mărfuri 
cu nreturi mici, care să corespundă 
diferitelor categorii de cumpărători, 
precum si la articolele pentru copii.

2. Volumul prestărilor- de servicii

1. Față de prevederile cincinalului, 
construcțiile de locuințe se suplimen
tează cu 190 000 apartamente fizice, 
ajungindu-se astfel la un total de 
peste un milion. comparativ cu 
513 000 realizate in cincinalul 1971 — 
1975.

Totodată, se vor realiza 250 000 — 
300 000 locuințe în mediul rural din 
fondurile proprii ale populației.

2. Locuințele ce se construiesc în

Randamente superioare 
in abataje

Intensa preocupare a colectivelor 
din minele Văii Jiului pentru orga
nizarea riguroasă a muncii la fron
turile de lucru si extinderea mecani
zării muncii la lucrările de tăiere. în

cărcare si susținere in abataje a- 
sigură randamente superioare, im
portante sporuri de cărbune. Astfel, 
de la începutul anului si pină in 
prezent minerii și preparatorii din 
Valea Jiului au livrat suplimentar 
numeroșilor lor beneficiari peste 
20 000 tone cărbune energetic și coc- 
sificabil. Colectivele de la Vulcan. 
Uricani. Lupeni si Paroșeni se si
tuează în această perioadă in frun
tea întrecerii. Bunăoară. mine
rii de la Uricani — care au reali
zat 90 la sută din angajamentul a- 
nual îmbunătățit — au extras pină 
în prezent 9 000 tone cărbune peste 
plan, productivitatea muncii obținută 
în abataie fiind superioară preve
derilor cu circa 160 kg cărbune pe 
cost. (S. Ionescu).

Oțeluri 
de înaltă calitate

Valoroasele inițiative muncitorești 
aplicate in acest an la Combinatul 
de oteluri din Tirgoviște si preocu
pările stăruitoare ale colectivului său 
privind folosirea la maximum a ca
pacităților existente au asigurat con
diții oent.ru obținerea, peste preve
derile de plan la zi. a 600 tone otel 
si 3 500 tone tablă laminată. Și încă 
un fapf semnificativ : in Derioada 
care a trecut din acest an. siderur- 
sistii tirgovișteni au asimilat mărci 
de oteluri speciale, tinodimensiuni de 
laminate si profile cu largă utili
zai e in numeroase ramuri economic».

oent.ru
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Cu privire la Programul de creștere a veniturilor lucratorilor din agricultura
de stat, ale țărănimii cooperatiste si ale țăranilor din zona necooperativizată

în concordantă eu Programul de 
creștere a nivelului de trai al între
gii populații Si ca parte integrantă 
a acestuia, s-a elaborat Programul 
de creștere a veniturilor lucrătorilor 
din agricultura de stat, ale țărăni
mii cooperatiste si ale țăranilor din 
zona necooperativizată. Programul 
prevede creșterea. în cursul cincina
lului 1976—1980. a veniturilor lucră
torilor din agricultură cu 30 la sută 
în medie, fată de 18—20 la-sută cit 
a fost prevăzut initial.

Succesele obținute în opera de 
industrializare socialistă ă tării au 
asigurat mijloacele tehnice necesare 
progresului agriculturii. întăririi si 
modernizării bazei sale materiale, 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului și statului de cooperativi
zare. dezvoltarea agriculturii pe ba
ze noi. socialiste, au permis crește
rea de la an la an a producției a- 
gricole. ridicarea economică si so
cială a satului românesc și satisfa
cerea cerințelor crescînde ale eco
nomiei naționale. In 1976. primul an 
al actualului cincinal, s-a obtinut cea 
mai mare producție agricolă din is
toria tării.

Rezultatele deosebite dobindite In 
dezvoltarea și modernizarea agricul
turii. în sporirea producției vegetale 
și animale se datoresc muncii harni
ce a țărănimii cooperatiste, a lucră
torilor din întreprinderile agricole de 
stat și din stațiunile de mecanizare.

I. MAJORAREA 
TARIFARE ALE
DIN AGRICULTURA DE STAT

1. în agricultura de stat. nivelurile 
de majorare a retribuțiilor tarifare 
se vor stabili pe baza acelorași prin
cipii ca si pentru personalul din ce- 

— le) lunar —

Retribuție 
medie 

netă 1975 
trim. IV

Retribuție medie 
1980 trim. IV

Creșteri in 
1980 a retr. 
nete fată 
de 1975 (%)Netă Reală

întreprinderi agricole 
de stat
Total personal 1.615 2.185 2.060 135

din care : 1.980 136muncitori
Stațiuni pentru mecani
zarea agriculturii

1.546 2 100

2 295 135Total. npnszxnal 1.797 2.435
muncitori 1.753 2.385 2.250 136

muncitorii din întreprinderile agri
cole de stat și stațiunile pentru me
canizarea agriculturii prevăzută pen
tru anul 1980. fată de anul 1975, se 
bazează pe majorarea retribuției ta
rifare nete în medie cu 30 la sută, 
iar diferența pînă la 36 la sută se 
realizează pe seama trecerii în trep
te și categorii superioare, a adaosului 
de acord, a premiilor și sporului de 
vechime.

Pentru personalul tehnic, economic 
Si de altă specialitate retribuția ta
rifară va crește în medie cu 28.7 la 
sută — la fel ca pe întreaga eco
nomie la această categorie de perso
nal — Ia care se adaugă creșteri pro-

II. CREȘTEREA VENITURILOR 
ȚĂRĂNIMII COOPERATISTE 

Șl ALE ȚĂRANILOR
CU GOSPODĂRII INDIVIDUALE

în 1980, veniturile reale ale țărăni
mii urmează să crească, fată de 1975. 
în medie pe o persoană activă, cu 
circa 30 la sută, in loc de 20—29 la 

a specialiștilor, pentru valorificarea 
deplină a marilor resurse ale agri
culturii noastre socialiste.

Drept urmare a sporirii producți
ei agricole, a dezvoltării în ritm sus
ținut a întregii economii naționale, 
nivelul de trai al țărănimii a cres
cut continuu. Veniturile reale, cal
culate la o persoană activă, au fost, 
în anul 1976, de aproape 4 ori mai 
mari decit în 1950. Fată de anul de 
început al cooperativizării, veniturile 
țărănimii cooperatiste au crescut cu 
388 la sută pînă în 1976. urmînd ca 
în acest an să ajungă la 412 la sută 
fată de 1950. S-a trecut la aplicarea 
sistemului venitului minim garantat, 
precum si la generalizarea acordului 
global, care asigură legarea mai 
strînsă a veniturilor de rezultatele 
muncii în creșterea producției agri
cole.

Prevederile Programului privind 
creșterea in ritm superior a venitu
rilor țărănimii, ale tuturor lucrăto
rilor din agricultură reflectă preocu
parea constantă a partidului nostru, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii de la 
sate, pentru accelerarea procesului 
de apropiere treptată a condițiilor 
de viată de la sate de cele de la 
orașe, pentru asigurarea unui nivel 
avansat de civilizație întregului nos
tru popor — tel suprem al politicii 
generale a Partidului Comunist Ro
mân.

RETRIBUȚIILOR 
LUCRĂTORILOR

lelalte ramuri ale economiei. Ca ur
mare. retribuția medie netă în 1980, 
comparativ cu cea realizată în medie 
în 1975. va creste astfel : ,

venite din gradații, spor de vechime 
si alte drepturi de retribuție prevă
zute de lege.

2. Prin majorarea retribuției tari
fare nete prevăzute pe întregul cin
cinal pentru lucrătorii din agricultu
ra de stat de 30 la sută, in prima 
etapă 1 iulie 1977 — se Va asigura 
un spor de 16.6 la sută.

3. Nivelurile de creștere a retribui
rii și rețelele tarifare prevăzute pen
tru întreprinderile agricole de stat se 
vor aplica si personalului din alte 
unități agricole de stat, ferme ale fa
bricilor de conserve, sectoare de pro
ducție ale institutelor și stațiunilor 
de cercetare, sere și alte unități 
milare.

si

«ută cit prevede planul cincinal.
1. Veniturile reale ale jembrilor 

cooperativelor agricole de Producție 
vor creste astfel :

—lei lunar —
Realizat 1975 Realizat 1980 1980

1975
real 9«

brut net real brut net real
Venitul mediu al coope-

ratorilor oe o persoană
activă 1 001 974 974 1 430 1 370 1 300 133
— din munca prestată

în C.A.P. 561 544 544 900 850 800 143
— din gospodăria per-

sonală 440 130 430 530 520 500 113

Creșterea veniturilor reale ale mem- are în vedere șl o majorare a venitu-
brilor cooperatori la nivelul prevăzut lui garantat la următoarele niveluri :

— lei lunar —

Nivel actual Nivel viitor
Creștere 

fată de 
1975 la ve
nitul net 

nroous 
%

Brut Net Brut Net

Pentru cooperatorii di
sectorul vegetal, la 25 zfe 
efectiv lucrate lunar 1 000 887 1 260 1 100 24
Pentru cooperatorii dela 
legume, vii si pomi, la25 
zile efectiv lucrate luar 1 200 1 055 1 550 1 350 28
Pentru cooperatorii Are 
lucrează în zootehnie, ln 
echipe de udători. <lec- 
tricieni. mecanizator «> 
altele asemănătoare 1 500 1 307 1 910 1 650 26

în mod corespunzor se majorează 
venitul garantat entru președinți, 
vicepreședinți si redalt.e cadre care, 
potrivit legii, bentoiază de venit 
garantat.

Venitul garanta la nivelurile pre
văzute se va acffla m condițiile în 
care se aplică ramele de muncă 
majorate fată d'Cele stabilite prin 
Legea niț. 27/19’ Sț se realizează 
producții si vesuri care să per

III. MAJORAREA PENSIILOR
țăranilor cooperatori

Pentru /‘anii cooperatori, actua
lele pensii^ntru lim>tă de virstă, 
invaliditat8' Pentru copiii orfani se 
majorează medie cu 20 la sută cu 
aplicare e 'a 1 lu',e 1977 pentru 
pensiile nare de pină la 200 lei si 
de la îmuarie 1979 pentru pensiile 
lunare ivește 200 lei-_  peia lunară integrală pentru

Pensia lunară — lei

minimă maximă
_  operatorii din zootehnie si sere 420 650
_ operatorii din viticultură.

>micultură si legumîcultură 380 550
_ x>peratorii care lucrează in 

elelălte sectoare de ăCtHSate- ’ ' 350 500

Pensia va ti cu 10—15 Ia sută 
p mare pentru cooperatorii care 
jeplinesc funcțiile de brigadieri, 
i de ferme și sectoare, contabili 

fi și vicepreședinți scoși din pro- 
jcție. corespunzător cu importanta 
actorului de care răspund și veni- 
urile obținute. Pentru cooperatorii 
care au îndeplinit funcția de pre
ședinte al cooperativei agricole de 
producție cel puțin 10 ani pensia va 
fi de 600—1 000 Iei lunar, stabilită in 
funcție de venitul mediu anual rea
lizat.

— Statul va acorda cooperatorilor 
care au îndeplinit timp de 10 ani

IV. INSTITUIREA UNUI SISTEM 
DE PENSIONARE PENTRU ȚĂRANII 
DIN ZONELE NECOOPERATIVIZATE

Pensia lunară pentru fiecare 
membru al familiei țăranilor din zo
nele necooperativizate va fi de la 160 
pină la 400 lei, în funcție de contri
buția personală lunară stabilită, cit 
și de valoarea livrărilor de produse 
agricole la fondul de stat. Pentru 
membrii asociațiilor pomicole și zoo
tehnice se adaugă la pensia cuvenită 

mită obținerea resurselor necesare.
Majorarea venitului garantat pen

tru toate categoriile de cooperatori 
prevăzută de prezenta hotărire se va 
efectua odată cu majorarea retribu
țiilor tarifare ale lucrătorilor din 
agricultura de stat.

2. Veniturile reale ale țăranilor din 
zona necooperativizată vor creste, in 
anul 1980, fată de 1975. cu 16 la sută, 
alungind la 1 250 lei lunar.

limită de virată, care in prezent este 
de 180—250 lei lunar 
mai după vechimea 
creste diferențiat pe 
activitate în raport 
muncă în cooperativă, precum și 
venitul propriu realizat în coopera
tivă, după cum urmează : 

si se acordă nu- 
în muncă, 
trei sectoare 
de vechimea

va 
de 
în 
de

conform

pensio-

funcțiile de brigadier, șef de fermă 
și președinte un spor de 50 la sută 
din indemnizația lunară primită pen
tru funcțiile respective și care se a- 
daugă la pensia stabilită 
criteriilor de mai sus.

Veniturile cooperatorilor 
nari sporesc, față de încasările din 
pensii, cu ajutoarele în natură și in 
bani de la cooperativele agricole, 
precum și venitul din gospodăria 
personală. Astfel, venitul mediu lu
nar al cooperatorilor pensionari va 
crește, în 1980. cu 19 la sută față de 
1975.

un spor de 15 la sută. în afară de 
pensie, aceștia vor realiza din gos
podăria personală venituri de circa 
500—600 lei lunar.

Vor beneficia de o pensie stabilită 
în condițiile legii și persoanele care 
împlinesc vîrsta de 70 de ani — băr
bați și 65 de ani — femei în acest 
an și următorii ani.

V. SURSELE NECESARE 
PENTRU PLATA PENSIILOR Șl 

INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURĂRI 
SOCIALE PENTRU ȚĂRANII 
COOPERATORI Șl PENTRU 

PENSIILE ȚĂRANILOR DIN ZONELE 
NECOOPERATIVIZATE

1. Pentru țăranii cooperatori fon
durile necesare pentru aplicarea sis
temului îmbunătățit de pensii și asi
gurări sociale și pentru majorarea 
pensiilor actuale se asigură după 
cum urmează :

a) din contribuția cooperativelor 
agricole de producție de 8 la sută 
din valoarea producției globale și de 
3.5 la sută din valoarea producției 
globale a asociațiilor economice in- 
tercooperatiste ;

b) din contribuția statului de 2 la 
sută din valoarea produselor livrate 
la fondul de stat de unitățile agri
cole cooperatiste in cadrul planului 
și de 2,5 la sută din valoarea produ
selor livrate peste plan, precum și 
de 2 la sută din valoarea produselor 
vîndute la fondul de stat de mem
brii cooperatori.

Contribuția totală a statului la 
constituirea fondurilor pentru plata 
pensiilor țăranilor cobperatori in 
perioada 1977—1980 se ridică la su
ma de 3 5 miliarde lei.

2. Pentru țăranii din zonele neco

VI. FONDURILE SOCIALE 
DE CONSUM DESTINATE 

ȚĂRĂNIMII Șl LUCRĂTORILOR 
DIN AGRICULTURA DE STAT

Odată cu creșterea veniturilor di
recte obținute prin muncă si cu ma
jorarea pensiilor se vor dezvolta si 
activitățile pentru satisfacerea . unor 
nevoi sociale ate țărănimii si lucrăto
rilor din agricultura de stat. Fondu
rile destinate acestor acțiuni, supor
tate din bugetul statului si din fon
durile proprii ale unităților coopera-

VIL APROVIZIONAREA
CU MĂRFURI, PRESTĂRILE 

DE SERVICII Șl CONSTRUCȚIILE 
DE LOCUINȚE ÎN MEDIUL RURAL
1. Corespunzător creșterii venituri

lor bănești ale populației de la sate, 
volumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul prin unitățile cooperației 
de consum va crește in perioada 
1976—1980 cu 48,6 la sută, fată de 
46.1 la sută, cit prevede balanța de 
venituri și cheltuieli bănești aprobată 
prin plan.

2. Prestările de servicii pentru 
populația de la sate vor spori pină in 
1980 cu 120.0 la sută, față de 116 la 
sută prevăzut în planul cincinal, dez- 
voltindu-se serviciile pentru întreți
nerea și repararea locuințelor, cele 
pentru repararea și întreținerea bu
nurilor de folosință îndelungată, bru
tăriile. serviciile de uz casnic si gos
podăresc. 

operativizate fondurile necesare pen
tru pensii se asigură astfel :

a) din contribuția personală luna
ră de 40 lei a fiecărui membru al 
familiei care a împlinit' vîrsta de 18 
ani ;

b) din contribuția statului de 2 la 
sută din valoarea produselor livrate 
de țăranii din zonele necooperativi
zate la fondul de stat.

Contribuția statului la constituirea 
fondurilor pentru plata pensiilor ță
ranilor din zonele necooperativizate 
va ajunge la 60—80 milioane lei a- 
nual.

Instituirea contribuției statului la 
formarea fondurilor pentru plata 
pensiilor și indemnizațiilor de asigu
rări sociale pentru țăranii coopera
tori și pentru pensia țăranilor din 
zonele necooperativizate reprezintă o 
nouă expresie a grijii deosebite • pe 
care partidul comunist si statul nos
tru socialist o poartă îmbunătățirii 
permanente a condițiilor de viată si 
civilizație ale țărănimii muncitoare.

tiste din agricultură, vor crește în 
cincinalul 1976'—1980 fată de perioada 
1971—1975 cu 21,1 la sută, adică de la 
46 307 mii. lei la 56 057 mii. lei.

La .acestea se adaugă importante 
sume pe care statul le va cheltui pen
tru dezvoltarea bazei materiale a în- 
vățămîntului și culturii, ocrotirii să
nătății la sate.

3. în cursul cincinalului 1976—1980 
se va dezvolta considerabil construc
ția de locuințe Ia sate. Astfel, se vor 
construi in mediul rural, cu fondurile 
proprii ale populației. 250—300 mii lo
cuințe. Potrivit prevederilor Legii 
sistematizării, acestea vor fi ampla
sate cu precădere in centrele civice 
ale localităților. în clădiri cu 2—3 ni
veluri.

Totodată, statul va realiza în loca
litățile rurale. în cadrul planului cin
cinal, circa 300 mii apartamente. în
deosebi pentru cazarea cadrelor de 
specialiști care își desfășoară activi
tatea la sate.

4. Se va intensifica acțiunea de 
sistematizare a localităților din me
diul rural, se vor realiza noi dotări 

tehnico-edilitare. de alimentare cu 
apă și cu energie electrică, de încăl
zire centrală și canalizare, precum si 
construcția de școli, așezăminte cul
turale. magazine și alte activități so- 
cial-culturale. Toate acestea vor con
feri satelor noastre un aspect tot mai 
modern, asigurind populației rurale 
un nivel de civilizație din ce în ce 
mai ridicat, accelerind procesul de 
apropiere treptată a condițiilor de 
viată de la sate de cele de la orașe.

*
Programul de creștere a veniturilor 

lucrătorilor din agricultura de stat, 
ale țărănimii cooperatiste și ale ță
ranilor din zona necooperativizată de
monstrează încă o dată grija perma
nentă a Partidului Comunist Român 
și a statului socialist pentru ridicarea 
neîncetată a nivelului de trai al ță
rănimii. al tuturor oamenilor muncii 
de la sate, consecventa cu care se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, acționează 
pentru aplicarea în viată a orientări
lor Congresului al Xl-lea al parti
dului.

Chezășia înfăptuirii prevederilor a- 
cestui Program este realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de plan 
in domeniul producției vegetale si a- 
nimale. a măsurilor adoptate de Con
gresul consiliilor de conducere ale u- 
nităților agricole socialiste, al întregii 
țărăniml.

Este necesar ca toate Întreprinderile 
agricole de stat să devină model de 
organizare socialistă a producției ș 
o bază tot mai puternică pentru spo 
rirea fondului central al statului < 
produse agricole. în aceste unit' 
trebuie să se acționeze ferm per 
folosirea rațională, cu maximum 
eficientă a tuturor mijloacelor ti. 
ce și a forței de muncă, să se treav. 
la aplicarea pe scară largă a acordu
lui global, asigurîndu-se astfel trans
punerea în viață cu consecventă a 
principiului socialist de retribuție.

Stațiunile de mecanizare a agricul
turii trebuie să se integreze direct in 
activitatea cooperativelor agricole, 
răspunzind nemijlocit de realizarea 
producției planificate în unitățile de
servite. în activitatea acestora se im
pun măsuri energice pentru buna uti
lizare a tractoarelor și mașinilor, ex
tinderea și diversificarea lucrărilor in 
cooperativele agricole, folosirea de
plină și eficientă a timpului d? lucru, 
reducerea continuă a cheltuielilor de 
producție.

Sarcini deosebite revin cooperative
lor agricole de producție atît în creș
terea producției, cit și a productivi
tății și eficienței economice. în fie
care cooperativă este necesar să se 
acționeze pentru folosirea deplină și 
cit mai eficientă a pămîntului. a în
tregului potențial tehnico-material și 
uman existent. Totodată, se impune 
să se îmbunătățească organizarea 
muncii, să se instaureze o atmosferă 
de deplină ordine si disciplină, să se 
asigure aplicarea- corectă a acordului 
global.

In înfăptuirea programului de creș
tere a producției agricole un rol de 
mare însemnătate revine consiliilor 
int.ercooperatiste care trebuie să asi
gure coordonarea întregii activități a 
cooperativelor și asociațiilor pentru 
organizarea teritoriului, pentru spe
cializarea in producție, folosirea ju
dicioasă a fondului funciar, dezvolta
rea largă a zootehniei.

Comitetele județene de partid, con
siliile populare și organele agricole 
trebuie să ia toate măsurile organi
zatorice și politice pentru mobiliza
rea întregii tărănimi. a specialiștilor 
din agricultură la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a producției ve
getale și din zootehnie, pentru con
solidarea economico-financiară a tu
turor unităților agricole, asigurind 
astfel creșterea aportului acestei ra
muri de bază a economiei la sporirea 
avuției naționale, la progresul general 
al societății.

Comitetul Central al partidului îșî 
exprimă convingerea că toti oamenii 
muncii de la sate, români, maghiari,, 
germani și de alte naționalități. în
treaga noastră țărănime, sub conduce
rea organizațiilor de partid, vor ac
ționa cu toate forțele pentru valori
ficarea integrală a resurselor de care 
dispune agricultura noastră, pentru 
sporirea contribuției sale la realiza
rea istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al Xl-lea al P.C.R., la înfăptuirea 
întregii politici a partidului de creș
tere a bunăstării și fericirii poporului.

K SȘȘȚ ‘ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
însămtnțarea porumbului a intrat 

în stadiul final. Pină la 6 mai. a- 
ceastă lucrare a fost executată pe 
2 500 000 hectare — 90 la sută din 
suprafață. In ședința comandamen- 
tu lui central pentru coordonarea 
lucrărilor agricole care a avut loc 
ieri s-a apreciat căf in această pri- 
măvară, in majoritatea unităților 
agricole semănatul porumbului și 
al celorlalte culturi prășitoare s-a 
făcut în limitele timpului optim, 
respectindu-șe normele tehnice de 
calitate. Umiditatea optimă din sol, 
precum și temperaturile ridicate 
din această perioadă asigură o bună 
răsărire și dezvoltare a plantelor. 
Acum este timpul să se treacă din 
plin și cu toate forțele la execu
tarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor — condiție hotăritoare de 
care depinde nivelul recoltei. Avind 
în vedere necesitatea aplicării la

^HEDINT| t Formații mixte, acord 
global, bună organizare

După ce s-a încheiat semăna
tul porumbului, in toate unități
le agricole din Mehedinți s-a tre
cut la efectuarea lucrărilor de în
treținere a culturilor. Pretutindeni se 
urmărește folosirea cu randament 
maxim a utilajelor, iar specialiștii 
cordă toată atenția asigurării unei 
«nsități optime la toate cultu

timp a prașilelor. comandamentul 
central a indicat o- în lumina ho- 
tăririlor recentului Congres al con
siliilor de conduc<re ale unităților 
agricole socialiste al întregii tărâ- 
nimi. organizații! de nartid. co
mandamentele leale și conducerile 
unităților agricoe să acționeze cu 
perseverență ir vederea folosirii 
din plin a mijbacelor mecanizate și 
pent™ mobilizarea cooperatorilor, a 
tuturor locuitorilor de la sate la 
executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor.

îndeosebi in județele situate in 
sudul tării, unde semănatul a 
început mai devreme, au fost pră
șite mari suprafețe cultivate cu 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui. 
cartofi și legume. Pină la 5 mai, 
de exemplu, prima prașilă mecanică 
la sfecla de zahăr s-a executat pe' 
aproape 46 000 de hectare — 18 la 

rile. pe fiecare solă în parte. 
Printr-o amplă mobilizare a coo
peratorilor și mecanizatorilor, în 
toate unitățile cultivatoare de sfeclă 
de zahăr s-a reușit în mai puțin de 
5 zile să se încheie prima prașilă 
manuală pe întreaga suprafață de 
4 000 hectare. Tot la această cultură, 
prima prașilă mecanică s-a realizat 

sută din suprafața cultivată, iar cea 
manuală — pe 165 000 ha — 63 la 
sută. In cooperativele agricole din 
județele Buzău. Mehedinți. Vrancea 
ș.a.. această lucrare s-a incheiat, 
iar in multe unități se execută pra- 
șila a doua. De asemenea, au 
început lucrările de întreținere la 
floarea-soarelui. Prima, prașilă me
canică s-a executat pe 6 la sută 
din suprafețe, iar cea' manuală — 
pe 10 la sută. Cele mai mari su
prafețe au fost prășite in județele 
Teleorman, Ilfov și Olt.

Comandamentul central a anali
zat. de asemenea, problemele le
gate de grăbirea plantării legume
lor. pregătirea sistemelor de irigații, 
precum si repararea utilajelor care 
vor fi folosite in camnania de re
coltare a cerealelor păioase — pro
bleme asupra cărora vom reveni in 
următoarele numere ale ziarului.

pe mai bine de 50 la 6Ută din su
prafață Si la floarea-soarelui prima 
prașilă manuală s-a aplicat pe 
aproape jumătate din suprafață, iar 
cea mecanică — pe mai bine de 
2 300 ha din cele 7 500 ha cultivate. 
Intr-Un stadiu avansat cu lucrările 
de întreținere a culturilor se află 
unitățile de pe raza consiliilor inter- 
cooperatiste Bălăcită. Almăjel. Vinju 
Mare și Obîrșia de Cimp.

La cooperativa agricolă Cujmir, în 
ziua raidului, peste 1 000 de coopera
tori și mecanizatori munceau cu spor 
ia efectuarea orașilei mecanice și 
manuale. Din discuția cu primarul 
comunei. Aurel Cergă, pe care-1 in- 

tilnim în cimp, aflăm că norma zil
nică planificată la aceste lucrări se 
depășește in medie cu 20—30 hectare. 
Cum se reușește ? In primul rind 
toate suprafețele cu culturi prășitoare 
au fost repartizate in acord global pe 
formații mixte de cooperatori și me
canizatori. Cuhoscind ce producții au 
de realizat, ce avantaje au dacă vor 
obține aceste producții, cooperatorii 
și mecanizatorii sint interesați să 
asigure tuturor culturilor, pe toate su
prafețele. o dezvoltare normală. No
tăm. de altfel, că pe cele 400 hectare 
cu floarea-soarelui, prima prașilă 
manuală s-a terminat in mai puțin 
de 5 zile. Aceeași lucrare s-a efec
tuat și pe cele 200 hectare cu sfeclă 
de zahăr. Și in cooperativele agricole 
din Girla Mare. Pristol. Vrata. Pâ- 
tule I. Gruia. Izvoarele. Pătule II, 
care fac parte din consiliul intercoo- 
perâtist Gruia, am remarcat aceeași 
amplă mobilizare de forțe. Toate su
prafețele cu culturi prășitoare se lu
crează in acord global, oamenii știu 
precis ce au de făcut, ce normă tre
buie să realizeze zilnic. Reținem in 
unitățile din această zonă o expe
riență bună ..De citiva ani — ne 
preciza ing. Ion Băleanu. președintele 
consiliului intercoooeratist — pe 
lingă faptul că lucrează in formații 
mixte, alături de cooperatori, meca
nizatorii noștri muncesc si pe loturi 
experimentale. Bineînțeles, tot in 
acord global. Despre ce este vorba ? 
Unor formații de mecanizatori li s-au 
repartizat anumite suprafețe cu po
rumb. floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr pe care efectuează mecanizat, 
toate lucrările — începind cu semă
natul și pînă la recoltat. Anul trecut, 

de pe aceste suprafețe s-au obținut. în 
sistem neirigat, peste 8 000 kg porumb 
la hectar. Pornind de la experiența 
dobindită. în 1977 am extins aceste 
loturi experimentale in toate unită
țile consiliului". Pe astfel de supra
fețe. pe care s-au stabilit producții su
perioare celor de pină acum. întregul 
complex de lucrări se execută in 
prezent mecanizat. Avantajul : se 
scurtează simțitor perioada de efec
tuare a lucrărilor, se asigură o den

BUZĂU ■■ Unde se lucrează - și peste 
tot se lucrează - acolo sint 

și specialiștii
In ordinea priorităților, pe agenda 

de lucru a țăranilor cooperatori, a 
mecanizatorilor și specialiștilor din 
unitățile agricole buzoiene se si
tuează acum lucrările de intretinere 
a culturilor de sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui. In fiecare coopera
tivă agricolă se acționează cu respon
sabilitate. iar alături de specialiștii 
din unități se află acum pe teren și 
cadrele organelor agricole județene, 
care asigură asistența tehnică nece
sară realizării unor lucrări de înaltă 
calitate, garanție a depășirii angaja
mentelor asumate de lucrătorii ogoa
relor din Buzău pentru acest an.

Cooperatorii din Glodeanu Sărat au 
obținut în cursul anului precedent la 

sitate optimă de plante recoltabile. 
se obțin producții mari cu cheltuieli 
reduse. Și la cooperativa agricolă din 
Salcia, peste 2 300 de cooperatori și 
mecanizatori zoreau în ziua respec
tivă încheierea primei prasile ma
nuale și mecanice la floarea-soarelui 
și sfeclă de zahăr ; se făceau lucrări 
de calitate, culturile rămîneau curate, 
se da toată atenția respectării densi
tății optime. (Virgil Tătarul.

sfecla de zahăr o producție medie de 
peste 40 000 kg la hectar, depășin- 
du-se prevederile de plan cu cite 6 
tone la hectar. Aceste rezultate nu au 
fost ihtimplătoare. ele datorindu-se 
In cea mai mare măsură respectării 
normelor de fertilizare a terenului, 
asigurării unor densități sporite la 
hectar și execuției de bună calitate 
a lucrărilor de intretinere. In aceste 
zile, peste 1 200 de cooperatori se află 
angrenați la executarea răritului sfe
clei de zahăr, lucrare care s-a reali
zat pină acum pe 300 hectare din cele 
450 aflate în cultură. Formațiile de 
lucru sint „înzestrate" cu bețișoare 
de control, cu ajutorul cărora coope

ratorii asigură o distanță de 18 cm 
intre plante pe rind, astfel ca la un 
hectar să rămină 110 000—115 000 
plante recoltabile, ceea ce va per
mite depășirea producției medii ob
ținute in anul 1976.

Cu atenție maximă se lucrează (1 
în unitățile din consiliul intercoope- 
ratist Glodeanu-Siliștea. Mecaniza
torii, respectind cu strictețe indica
țiile specialiștilor aflati fără întreru
pere in cimp, au executat prima pra
șilă mecanică la floarea-soarelui pe 
970 hectare din suprafața totală de 
1 380 hectare aflată în cultură. De ase
menea, in același mod lucrează șl 
cooperatorii și mecanizatorii din Ml- 
hăilești. Pogoanele. Balta Albă. Pu- 
iești. Ziduri, unde măsurile tehnice 
luate in timpul semănatului își con
firmă valabilitatea acum. Culturile 
s-au dezvoltat bine, densitatea plan
telor fiind de peste 50 000 la hectar.

Lucrările sint avansate în majori
tatea unităților agricole din județ. 
Folosind la maximum timpul de lu
cru și mijloacele tehnice din dotare, 
in întreprinderile agricole de stat și 
in cooperativele din județ, prima pra
șilă mecanică la floarea-soarelui s-a 
realizat pe 9 020 hectare, iar cea ma
nuală — pe 6 860 hectare din cele 
24 000 hectare aflate în cultură. Con
comitent, formațiile de lucru au 
efectuat răritul sfeclei de zahăr pe 
4 600 hectare din cele 12 500 hectare 
cultivate, ritmul zilnic de lucru men- 
ținîndu-se ridioat. (Mihai Bâzu).
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Istoria a confirmat im adevăr de necontestat: I Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

UNITATEA ESTE CHEZĂȘIA
FORȚEI MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI

Experiența de luptă a proletariatu
lui român dobindită in aspre și înde
lungate confruntări de olasă pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății demonstrează. printr-o mare 
bogăție de fapte, însemnătatea deo
sebită a unității mișcării muncitorești, 
ca o condiție esențială pentru desfă
șurarea cu succes a revoluției, pentru 
îndeplinirea misiunii istorice a clasei 
muncitoare, ca clasă conducătoare in 
societate. O privire retrospectivă asu
pra istoriei mișcării muncitorești din 
România ne arată că dezvoltarea ei 
unitară timp îndelungat i-a asigurat 
forța necesară pentru a înfrunta mă
surile represive ale claselor exploa
tatoare și. totodată, a determinat 
creșterea rolului si influentei prole
tariatului în viața social-politică a 
țării.

Forța unității mișcării muncitorești 
s-a vădit pregnant în anii care 
au urmat primului război mon
dial. cind. cu rîn
durile întregite 
prin desăvîrșirea 
unității national- 
statale, proleta
riatul român s-a 
afirmat ca o for
ță social-politică 
unită la scara în
tregii țări, capa
bilă să-și asume 
răspunderea con
ducerii întregului 
popor pe calea în
făptuirii idealului 
modul oum și-a 
Partidul Comunist 
tor al partidului ____
creat in 1893. denotă grija cu care 
militanții revoluționari au urmărit 
întărirea unității politice si organi
zatorice a mișcării muncitorești.

La puțin timp însă după Congresul 
din mai 1921, datorită unor împreju
rări istorice complexe, grupurile și 
militanții socialiști rămași în afara 
P.C.R. s-au contopit, în pofida voin
ței și intereselor muncitorimii. într-o 
organizație politică separată : Fede
rația partidelor socialiste din Româ
nia. în felul acesta. în contradicție cu 
tradițiile unitare ale mișcării mun
citorești din România, s-a produs o 
ruptură in sfera organizării politice 
a clasei muncitoare, urmată apoi de 
cea pe linie sindicală.

Această acțiune, cu urmări nefaste, 
a renrri entat de fapt o consecință a 
condițiilor'specifice ale evoluției miș
cării muncitorești internaționale, ceea 
ce a înrîurit inevitabil și mișcarea 
noastră muncitorească ; la accentua
rea acestei stări de lucruri au contri
buit, pe de o parte, pozițiile unor li
deri social-democrați care n-au în
țeles imperativele dezvoltării pe cala 
revoluționară a mișcării noastre mun
citorești, iar pe de altă parte Impu
nerea din afara Partidului Comunist 
Român a unor lozinci și teze necon
forme realităților naționale, manifes
tarea unor tendințe’ sectariste în acti
vitatea sa.

Viața a demonstrat Insă că apă
rarea eu forțe unite a Intereselor co
mune in fața exploatării patronale șl 
a statului capitalist constituia arma 
ce» mai puternică a clasei munci
toare și că, atunci cind au fost de
pășite diviziunile artificial întreți
nute, s-au obținut importante succese 
pe terenul luptei economice și poli
tice. Este un adevăr de necontestat 
că. in esență, aspirația spre unitate 
s-a afirmat cu deosebită tărie în spe
cial în perioadele de înfruntare des
chisă cu clasele exploatatoare. în 
luptele greviste desfășurate in acei 
ani, in acțiunea de ajutorare a mili- 
tanților aflați în închisori etc.

In contextul intensificării colabo
rării dintre comuniști și socialiști, în 
mai 1927 a fost convocat Congresul 
general al Federației partidelor socia
liste din România, care a hotărlt au
todizolvarea Federației și constituirea 
Partidului Social-Democrat. Este de 
altfel semnificativ că titulatura noii 
organizații, adoptată după îndelungi 
și controversate dezbateri, nu reflecta 
pe deplin «tarea de spirit a masei de 
muncitori înaintați din P.S.D.. care se 
situau pe poziția luptei de clasă și a 
voinței de colaborare cu Partidul Co
munist. Desprinderile succesive din 
P.S.D., începînd cu anul 1928, ale unor 
grupuri de militant! și constituirea al-

tor formațiuni politice muncitorești re
flectau împotrivirea masei membrilor 
P.S.D. față de poziția reformist-opor- 
tunistă tot mai flagrantă a unei părți 
a conducerii acestui partid, iar pe de 
altă parte hotărârea a numeroși mi- 
litanți social-democrați de a realiza 
pe un plan mai larg colaborarea cu 
P.C.R. Atît de puternică era dorința 
de unitate a acestora îneît noile or
ganizații muncitorești — Partidul So
cialist Unitar și Partidul Socialist — 
au avut ca principală platformă de 
acțiune refacerea unității proletaria
tului român. Partidul Socialist Unitar 
se. considera, de altfel, el însuși o 
formațiune provizorie care-și propu
nea să contribuie la o regrupare a 
mișcării muncitorești în vederea în
chegării partidului unic al clasei 
muncitoare.

Se cuvine, totodată, relevat că. deși 
în activitatea sa de-a lungul anilor ce 
au urmat Congresului din mai 1927,

gat pentru lichidarea sciziunii din 
mișcarea noastră muncitorească au 
fost încununate prin unificarea celor 
două partide și crearea, pe baza con
cepției marxist-leniniste. a Partidului 
Muncitoresc Român la Congresul din 
februarie 1948. Aceasta a reprezen
tat. o mare victorie a forțelor revolu
ționare din România, un moment de 
cotitură în dezvoltarea mișcării mun
citorești, chezășuind îndeplinirea cu 
succes a rolului clasei muncitoare ca 
clasă conducătoare in societate.

Experiența mișcării muncitorești 
din România in realizarea unității de 
acțiune și, ulterior, a partidului revo
luționar unic muncitoresc se înscrie 
ca o contribuție însemnată la îmbo
gățirea tezaurului teoretic și practic 
al mișcării, comuniste și muncitorești 
internaționale. „Istoria noastră revo
luționară 
Ceaușescu — a demonstrat 
terea faptelor că

50 de ani de la Congresul de constituire
a Partidului Social-Democrat din România
socialist. însuți 

început existenta 
Român, continua- 
clasei muncitoare

«-au vădit atît numeroase inconsec
vențe principiale, cît și confuzii ideo
logice. P.S.D. s-a manifestat în ge
neral ca un partid 
a militat pentru 
libertate socială, 
unor revendicări 
economice ale 
luind atitudine împotriva organizații
lor de extremă dreaptă.

tn deceniul al patrulea. In condi
țiile creșterii pericolului fascist, ten
dința spre unitate s-a afirmat din ce 
în ce mai pregnant. Experiența pozi
tivă a luptelor revoluționare din anii 
crizei economice și. îndeosebi, ma
rile bătălii proletare din ianuarie— 
februarie 1933, în cursul cărora s-a 
realizat unitatea de acțiune a mun
citorilor comuniști, socialiști-unitari. 
social-democrați și fără de partid, au 
stat la baza acțiunilor de front unic. 
Colaborarea largă intre organizațiile 
politice și profesionale ale muncito
rilor s-a evidențiat într-un șir de 
greve desfășurate în această perioadă, 
în anumite progrese realizate pe ca
lea făuririi unității sindicale, in 
participarea comună la alegerile 
parlamentare și comunale din anii 
1935—1937 (soldate cu victorii sem
nificative ale forțelor democratice 
unite). în marea demonstrație antifas
cistă de la 1 Mai 1939. riposta' frec
vent comună dată grupărilor fas
ciste «.a.

P.C.R. a adresat numeroase chemări 
la unitate conducerii P.S.D.. dar. în 
pofida poziției favorabile unității a 
liderilor ■ 
datorită 
dreapta, i 
pinse.

Lupta 
te și a 
pus ca o 
dezvoltarea tot mai 
lor unite ale mișcării muncitorești, 
conlucrarea tot mai strînsă a parti
dului comunist cu partidele socialist 
și social-democrat. în împrejurările 
pregătirii insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste. 
în aprilie 1944 s-a realizat Frontul 
Unic Muncitoresc
P.S.D., ceea ce a sporit capacitatea 
de mobilizare a clasei muncitoare și a 
exercitat o puternică influentă asu
pra
Așa 
lui 
zat 
triotice, 
lăturării dictaturii militare fasciste, 
scoaterii țării din războiul hitlerist și 
«lăturării la coaliția Națiunilor Unite.

După insurecția victorioasă din au
gust 1944, în condițiile dezvoltării 
luptei, pentru înfringerea forțelor 
reacțiunii, cucerirea puterii și trans
formarea revoluționară a societății 
românești, 
laborarea 
Eforturile

muncitoresc care 
democrație, pentru 
pentru satisfacerea 
politice, sociale și 
oamenilor muncii.

de stingă ai acestui partid, 
preponderentei aripii de 

aceste chemări au fost res-

împotriva 
războiului 
necesitate

unirii 
cum 
Unic 
toate

(Urmare din pag. I)
nează ca atare și scriitoarea engleză 
Emily Gerard. în 1888, după o mai 
Îndelungată ședere în „Tara de pește 
Pădure" : „Este mai presus de orice 
dubiu că mulțimea românilor din 
Ungaria și Transilvania se consideră 
trăind în robie, și că ei privesc tot 
timpul, în ascuns, peste graniță spre 
adevăratul lor domn. Si cine le-ar 
putea lua în nume de rău aceasta !". 
în aceeași vreme (1886), americanul 
A. Leo de Colange remarcase patrio
tismul național al întregului popor 
român, „fie din Moldova, din Țara 
Românească sau din Transilvania" și 
„Încrederea Iul fermă in viitoarea 
ridicare a neamului".

Prestigiul atins de România în anii 
următori războiului de independență 
a stimulat și reorganizarea vieții po
litice a românilor din teritoriile asu
prite. în 1881, în Banat și Transilva
nia. »i au părăsit separația pe par
tide regionale și s-au unit într-un 
Partid Național Român, sporindu-și 
astfel ponderea politică. Evenimentul 
a marcat un nou punct de plecare și 
în lupta dusă pe cale petiționară 
pentru recunoașterea națiunii române 
egală în drepturi cu națiunile do
minante.

Seria petițiilor si a protestelor, în
cepută în 1882. a culminat cu marele 
rechizitoriu din 1892. Memorandul 
redactat atunci, la o sută de ani după 
Supplex-ul din 1791 și la douăzeci și 
cinci de ani de apăsător dualism, 
arăta împăratului habsburg că regi
mul inaugurat în 1867 era diametral 
opus „dezvoltării vieții politice și is
torice a poporului român de peste o 
mie de ani", opus „aspirațiilor sale 
politice ......
sale de existentă națională" ; 
inseși '
stitutionale modeme". Acțiunea tran
silvanilor a fost susținută 
ple căi de frații din țara 
sprijinul organizat de 
..Carpații" și mai apoi de 
t»M Unitatea Culturală

tradiționale și intereselor
_____ .1 : opus

„cerințelor organizațiilor con-

pe multi - 
liberă. Cu 
societatea 
Liga pen- 
a tuturor

dictaturii fascis- 
hitlerist a im- 

tot mai evidentă 
largă a acțiuni-

intre P.C.R. și

celorlalte forțe patriotice, 
se știe. în jurul Frontu- 
Muncitoresc s-au coali- 
forțele democratice, pa- 

antifasciste in vederea in-

s-a întărit continuu co- 
dintre P.C.R. și P.S.D. 

desfășurate timp îndelun-

Românilor, Înființată in decembrie 
1890 — ianuarie 1891 la București, 
colaborarea de pe cele două versante 
carpatice a crescut in dimensiuni, 
intensitate și răsunet.

Așa precum războiul de la 1877 
fusese războiul românilor de pretu
tindeni, și procesul intentat memo
randiștilor nu a mai fost procesul 
românilor din Transilvania, ci al în
tregii națiuni ronjâne. Tn timpul 
dezbaterii lui, care s-a ținut la Cluj 
între 7 și 25 mai 1894. dezbatere ur
mărită cu febrilitate din toate colțu-

arată tovarășul Nicolae 
cu pu- 

lichidârea sciziunii 
și realizarea uni
tății politico-orga- 
nizatorice a clasei 
muncitoare, crea
rea unui partid 
unic — stat ma
jor politic de 
luptă al celor ce 
muncesc — este o 
necesitate obiec
tivă pentru asigu- ' 
rarea victoriei, 
atît in revoluția 
socialistă, cit si 

în opera de edificare a noii orînduiri. 
Fără un asemenea partid, unit. înar
mat cu ideologia marxist-ieninistă, cu 
cunoașterea legilor dezvoltării sociale, 
capabil să unească și să organizeze 
forțele poporului, nu este de imaginat 
înfăptuirea sarcinilor 
plexitate pe care le 
marea revoluționară 
calea socialismului".

Unitatea de nezdruncinat a clasei 
noastre muncitoare și a partidului ei 
se dovedește azi temelia unității în
tregului popor tn. jurul partidului, 

■chezășia coeziunii indestructibile a 
societății noastre și un uriaș izvor de 
forțe în lupta pentru Înfăptuirea 
obiectivului măreț stabilit de Congre
sul al XI-lea — edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.

de uriașă com
pune transfor- 
a societății pe

Florian TANASESCU
cercetâtor științific
la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lîngâ 
C C. al P.C.R.

Recent, municipiul Cluj- 
Napoca a găzduit una din 
cele mai ample și mai sem
nificative manifestări stu
dențești înscrise in Festiva
lul național „Cintarea 
României" : faza finală 
studențească de folclor și 
colocviul Societății studen
ților folcloriști. Vorbind in 
termeni folclorici, aș spune 
că cei peste 1 200 de parti- 
cipanți (studenți, cadre di
dactice din învățămintul 
superior și cercetători ști
ințifici), reprezentînd toa
te centrele universitare din 
țară, au oficiat în orașul de 
pe malurile Someșului un 
mare rit cultural și istoric. 
Căci dincolo de remarcabi
lele realizări artistice și ști
ințifice prilejuite de aceas
tă manifestare trebuie să 
vedem în însuși gestul ti
neretului nostru universitar 
elogiul sincer și entuziast 
pe care el il aduce culturii 
populare românești și. im
plicit, poporului ce a făun- 
t-o în lunga sa dăinuire is
torică.

Reunite astfel intr-o ma
nifestare unică și de mari 
proporții, spectacolele fol
clorice și dezbaterile știin
țifice pe teme de speciali
tate au fost de natură să 
sublinieze cu și mai multă 
pregnanță uriașul potențial 
de care dispune astăzi va
lorificarea culturii noastre 
populare. Sintem, într-ade- 
vâr, martorii unui verita
bil și promițător curent 
cultural, ce se consolidea
ză necontenit sub ochii 
noștri și ale cărui rezulta
te pozitive se pot bănui cu 
ușurință. Ceea ce se impu
ne a fi precizat în legătură 
cu această orientare, tot 
mai vizibilă, a tinerei ge
nerații către manifestările 
cele mai autentice ale fi
inței noastre naționale, este 
că ea se întemeiază pe con
știința valorii lor inestima
bile. conștiință maturizată 
în climatul politic și inte
lectual al societății noastre 
socialiste.

Multe dintre formațiile 
artistice prezente in con
curs au pornit de la ma
terialul cules pe teren de 
membrii Societății studen
ților folcloriști, și tot aceș
tia au devenit apoi intui 
critici al valorificării lui 
scenice. E un început me
ritoriu, care va trebui con
tinuat și susținut cu toată 
atenția cuvenită, deoarece 
numai o asemenea conlu
crare este în măsură să a- 
sigure valorificarea efecti
vă a creației populare în 
plan scenic.

Cel de-al 
viu național.

XI-]ea color
ai Societății

studenților folcloriști, ale 
cărui lucrări s-au desfășu
rat în cadrul festivalului, 
a reunit peste 80 de parti- 
cipanți din rîndurile aces
teia, proveniți din 9 centre 
universitare, la care s-au 
adăugat un mare număr 
de cadre didactice și cer
cetători de specialitate. 
Programul colocviului a în
scris 37 de comunicări ști
ințifice, care au pus în 
discuție variate probleme 
din sfera folclorului — lite
rar si muzical — si a artei 
populare, o dezbatere pe 
probleme privind îndruma
rea formațiilor studențești 
și activitatea filialelor So-

rii Independenței de stat a 
României și împlinirea a 
șapte decenii de la marile 
răscoale țărănești din 1907. 
în afară de materialele ti
părite, documentarea aces
tor comunicări a beneficiat 
de o seamă de mărturii ine
dite, descoperite în arhive 
sau culese recent pe teren 
de către studenți. De altfel, 
ceea ce caracterizează, în
tre altele, majoritatea co
municărilor prezentate este 
bogata informație inedită 
pe care o pun în circulație, 
rod al cercetărilor de teren 
efectuate în cadrul practi
cii sau în vacanțele studen
ților. Progresele înregis-

Studenții în lumea 
inunatelor avuții 

ale creației populare
foîo-

..gal a 
rețr- 

cîtova 
realij- 
centne

cietățil studenților 
riști, precum și o 
filmului folcloric", 
vată proiectării 
valoroase filme 
te in două dintre 
noastre universitare : Tim. 
șoara și Baia Mare. Penti 
întîia oară în istoria aces 
tor manifestări științifica 
studențești a fost adus șl 
un grup vocal folcloric, 
spre a servi drept bază de 
discuție pentru dezbaterile 
referitoare la valorificarea 
creației populare. în sfir- 
șit, manifestările de. la 
Cluj-Napoca au fost între
gite cu o sugestivă expozi
ție de „artă populară și fo
tografie a obiceiurilor și 
portului popular", oglindind 
și ea activitatea membrilor 
societății. Privite prin pris
ma tuturor acestor compo
nente. manifestările la care 
ne referim reprezintă • un 
mare pas înainte față de 
toate cele ce le-au prece
dat în viața noastră uni
versitară.

Un loc important în cu- 
prinzătoarea tematică a co
municărilor științifice sus
ținute l-au ocupat creațiile 
populare inspirate de 
două
pe care 
cest an

cele 
evenimente istorice 

le celebrăm în a- 
centenarul cuceri-

trate de aceștia se vădesc 
însă și în orientarea lor ge
nerală în problemele spe
cialității, în mai buna stă
pinire a terminologiei și a 
metodei de investigație. în 
utilizarea instrumentelor 
de lucru ale disciplinei etc.

Una din propunerile ce 
s-au făcut, la sfîrșit. se re
feră la necesitatea alcătuirii 
pe viitor a unul asemenea 
program care să permită în 
mai mare măsură schimbul 
de opinii Intre studenții din 
diverse centre universitare. 
A fost readusă totodată în 
ictualitate o măi veche pro
punere. care preconiza efec- 
tarea unor cercetări pe te
rn. la care să participe stu- 
'nți din mai multe centre 
hversitare. Pe lîngâ profi- 
T metodologic ce l-ar a- 
d'e. asemenea cercetări ar 

intr-adevăr, un rol 
m^rtant in apropierea stu
pilor din diferite centre. 
ln ai buna lor cunoaștere 
St- entual. în organizarea 
ulftțară a unor noi acțiuni 
comu în domeniul spe
ciality pentru care au 
optat.

& ăr.șă fi avut răgazul 
necesa unor dezbateri

cu Pr'v*re la modul care s-a realizat 
in cadr festivalului valo-

rificarea scenică a creației 
populare, colocviul a adus 
totuși o seamă de Precizări 
utile, care vor avea conse
cințe favorabile asupra ac
țiunilor viitoare. Accentul 
principal in discuțiile pur
tate a căzut pe sarcinile 
ce revin acestor 
mâții, care, avind 
vilegiul de a putea be
neficia nu numai de o în
drumare de specialitate, ci 
și de unii intei-preți instru- 
iți la nivel universitar 
acest domeniu, trebuie 
devină propagatoare 
unor „modele" în materie 
și care să servească astfel 
întregii mișcări artistice de 
amatori. Căile ce pot fi ur
mate sînt multiple, dar de 
fiecare dată ele trebuie să 
ducă la descoperirea și 
promovarea esenței fapte
lor de folclor, a funcțiilor 
lor complexe și pozitive în 
viața colectivităților popu
lare, a adevărului pe care 
il exprimă. Nu spectacu
losul de suprafață și falsa 
strălucire trebuie să 
țină atenția, ci 
creațiilor, mesajul 
uman pe care il 
Procedînd astfel la o selec
ție riguroasă a ceea ce în- 
tîlnim in viața satelor noas
tre, putem descoperi și 
transmite publicului con
temporan piese care, păs
trate în forma lor autenti
că, să fie capabile să înno
bileze și să dea depline sa
tisfacții estetice. Putem, de 
asemenea, supune creația 
populară unui proces de 
prelucrare, fără să alterăm 
însă esența ei, marele su
flu ce i-a dat viață și nici 
veșmîntul ei, atît de nobil 
în simplitatea, discreția și 
echilibrul pe care le înve
derează. Șabloanele străin» 
spiritului popular, tendin
țele de supraîncărcare a 
portului, adesea cu podoa
be lipsite de gust, „sporti- 
vizarea" dansului țărănesc 
etc. nu numai că denatu
rează adevărul și frumuse
țea genuină a folclorului și 
artei populare, dar educă 
în același timp in sens ne
gativ gustul publicului.

■ludecate în această am
plă perspectivă, recentele 
manifestări studențești de 
la Cluj-Napoca poartă pe
cetea unui reviriment In 
valorificarea tradiției noas
tre folclorice și credem că 
ele se vor răsfrînge pozitiv 
asupra întregii noastre miș
cări artistice de amatori.

for- 
pri-

în 
să 

ale

ne re- 
miezul 
adine 

conțin.

a-
Prof. unlv. 
Dumitru POP
Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj-Napoca

jFAPTUL
DIVERS

I

I
I

| Pechea - P+4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
l
I
I
l

17 familii din comuna Pechea, 
județul Galați, au trăit zilele 
acestea momente emoționante : 
mutarea în casă nouă. Citind 
această propoziție, multi nu ar 
înțelege de ce familiile respec
tive au trăit „momente emoțio
nante" dacă n-am adăuga ime
diat că noile lor case se numesc, 
de fapt, apartamente, și că toa
te sînt în cel rriai nou P+4, 
adică în cel mai nou bloc al co
munei, cu parter plus patru eta
je. Și mai e ceva : P+4 este cel 
mai înalt bloc construit pină 
acum la Pechea, dar nu va fi 
ultimul. Lui i se vor adăuga. în 
anii următori, altele, transfor- 
mînd așezarea într-un nou cen
tru urban.

Toți, ca unul!
Un strigăt străbate tot
— Săriți, fraților !

Foc !...
La ferma zootehnică a __

Emil Racoviță. din comuna Dă- 
nești, județul Vaslui, izbucnise 
un incendiu. Oamenii au sărit, 
cu mic, cu mare, si au salvat a- 
verea obștii : 120 de vaci, bu
cătăria de furaje și altele. Din 
primele cercetări rezultă că fo
cul s-a produs instantaneu, de 
la o scinteie izbucnită din țeava 
de eșapament a autocamionului 
condus de I. Costan, care adu
sese un transport de paie.

satul: 
Arde !

satului

Trei cazuri,
aceeasi♦

cauză
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...Autoutilitara 21-SB-2684 a 
întreprinderii „7 Noiembrie" 
transporta spre Fîntinele opt 
rude, de-ale șoferului D. Gher- 
vase.

...Autocamionul 21-SB-2520, 
din dotarea I.T.A., transporta 
pe ruta Miercurea-Sibiu o ladă 
cu purcei... particulari. Șofer : 
I. Troancă.

...Autoturismul l-SB-9242, a- 
parținînd întreprinderii „Avico
la" Sibiu, s-a dus pină la Copșa 
Mică și retur pentru ca șoferul 
«ă aducă buletinul soției sale...

Trei cazuri, petrecute în ace
eași zi, și sub aceeași învinuire 
adusă de echipajul de control al 
circulației : folosirea abuzivă a 
mașinilor statului. Și în toate 
cele trei cazuri, aceleași sancți
uni contravenționale.

l
I
I
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I
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cîntec și versurilor închinate de An
drei Birseanu stindardului Tricolor. 
Amindouă imnurile au străbătut vea
cul însoțind așteptarea cea mare... 
Constatarea făcută in acest sens de 
francezul Andre Maquennehen. după 
o ședere la Brașov. în 1904, este o 
confirmare între atitea altele : „Pie
tate. dragoste de limba sa. devota
ment pentru steagul său, acestea sint 
cele trei trăsături esențiale ale româ
nului transilvan". Și comentariile 
sale continuă : „în epoca glorioasă a 
Plevnei, rîndurile armatei române au

rie- 
po-

în-

luptă — adăuga liantul național 
coșar în urmărirea obiectivelor 
litice si sociale.

La Vălenii de Munte, din 1908 
oepind. cursurile de vară ale Univer
sității populare au adunat români — 
studenți și cărturari — din intreg 
perimetrul etnic. Căci cel care o în
ființase, Nicolae Iorga. străbătuse ani 
în șir pină atunci, de la un capăt la 
altul, pămintul tării, dînd glas tre
cutului si răspindind încrederea fără 
margini că sorocul unității și inde
pendenței celei mari avea să se im-

O victorie hotăritoare pentru făurirea
statului național unitar român

rile românlmii, și de opinia publică 
europeană. loan Rațiu a spus-o răs
picat : „Existența unui popor nu se 
discută, se afirmă !“.

Bilanțul memoriilor adresate „tro
nului chezaro-crăiesc" de la Viena a 
făcut dovada că rezolvarea problemei 
naționale nu putea veni prin cle
mență și justiție habsburgică. închi
sorile de la Vaț și Seghedin, care 
sancționau dirzenia memorandiștilor, 
au verificat o dată mai mult vigoa
rea. tăria luptei naționale, cind ea e 
dusă de un popor conștient de drep
tatea revendicărilor sale.

Pe plan cultural deopotrivă ca și pe 
cel politic, mișcarea pentru unitate 
și independentă a marcat jaloane 
tricolore pe tot întinsul spațiului 
etnic. Lupta în cadrul societății tine
rimii bucovinene „Arboroasa" inspi
rase strunele lui Ciprian Porumbescu 
să poată înfrunta cu Pe-al Nostru 
Steag opresiunea habsburgică. Pa
triotismul întîlnit în mijlocul transil
vanilor l-a făcut să dea aripi da

fost îngroșate de numeroși voluntari 
transilvani, care și-au părăsit plugul 
ca să poată oferi brațul patriei in 
pericol. Ei bine. România poate fi 
sigură că la primul apel al tării-n 
primejdie, toti cei de peste Munți ar 
alerga și acum in masă să dubleze 
rîndurile fraților lor?... Puterea mi
rifică a Tricolorului îi făcea pe toți 
să creadă neabătut în triumful Unirii.

în Transilvania, după 1904, românii 
părăsesc pasivismul parlamentar, pe 
care-1 adoptaseră în 1869 pentru că 
nu voiau să recunoască incorporarea 
Transilvaniei la Ungaria. înăsprirea 
politicii de deznaționalizare impusese 
insă redimensionarea obiectivelor, 
redistribuirea forțelor, pătrunderea 
în Parlament și purtarea luptei și 
acolo, în strînsă legătură cu celelalte 
naționalități oprimate din Imperiu. 
La acestea, colaborarea dintre condu
cătorii Partidului Național Român cu 
fruntașii din secția română a* Parti
dului Socialist din Ungaria — deși 
diferind prin ideologie si metode de

plinească inexorabil. După 1907, oste
nelile sale s-au 
nea desfășurată 
împrospătată cu 
personalități ale ...
vieții politice românești.

Prilejurile de contacte nemijlocite 
realizate la scară crescindă între ro
mânii de pe cele două versante — la 
mormântul lui Ștefan de la Putna 
în 1904. la expoziția de la Bucu
rești in 1906. la serbările semi
centenarului Unirii Principatelor de 
la Iași și Ruginoasa in 1909. la semi
centenarul ASTREI (Asociațiunea 
transilvană pentru literatură româ
nă și cultura poporului român) in 
1911. la Blaj — au provocat tot atîtea 
reacții violente din partea autorită
ților austro-ungare. Rapoartele secre
te sosite la Viena și Budapesta de 
peste tot din cuprinsul Imperiului ca 
si din teritoriul Tării libere despre 
semnele din ce In ce mai fățișe ale 
însuflețirii „în cuget și-n simțiri" au 
stirnit bănuieli crescânde si in lagă-

îngemănat cu acțiu- 
de Liga
cele mai 
culturii.

Culturală, 
de frunte 
stiintei și

Ambițioasă pină la a se impii caL 
un fel de preambul al Festivijuj 
republican de cineamatortsm, ,l(:_ 
vența timișeană" — mareînd cUg- 
cent încheiata a III-a ediție și 
versarea celor 20 de ani fecunzi ,j 
organizatorilor, Cineclubul sindicâ. 
lui C.F.R. din Timișoara — a eoni 
mat un adevăr evident : mișcar 
noastră de cineaști amatori „imiți 
sau „repetă" evoluția cinematografii 
profesioniste. Adică, nu înainteaZ; 
pe „vîrfuri" — mari personalități 
creatoare — ci calcă din ce în ce 
mai hotărît cu toată „talpa" și înre
gistrează' progrese importante in do
meniul însușirii meseriei, a meșteșu
gului, sporind cu generozitate 
tea produsului mediu. Cu alte 
te. dacă festivalul timișorean, 
surat nu de mult, n-a soos la 
capodopere, el a demonstrat atît lăr
girea considerabilă a ariei geografice 
acoperite de cineamatori. de la Reșița 
la Cîmpulung Moldovenesc, de la Satu 
Mare la Craiova, și. as Îndrăzni să 
afirm, definitiva luare în stăpinire a 
mijloacelor de comunicare și de ex
presie nemijlocit legate de tehnică, 
de aparatura specială. Palmaresul 
festivalului reflectă această constatare 
prin numeroasele duble premii II și 
III, precum și prin mențiuni, la di
feritele categorii de filme, cuprinzînd 
tehnofilmul. reportajul, experimen
tul. ficțiunea cu interpreți, animația, 
documentarul artistic.

Demn de remarcat faptul că dez
voltarea cea mai spectaculoasă a fost 
semnalată într-un sector pînă acum 
relativ sărac, modest, Ia amatori : a- 
nimația. Prima de calitate a obținut-o

calita- 
cuvin- 
desfă- 
iveală

rul Triplei Alianțe. Atitudinea ce se 
putea aștepta din partea 
in eventualitatea unei 
europene nu era în mei 
unei aliate. Dimpotrivă.

în 1913. în timpul crizei balcanice, 
dorința ostașilor români de a trece 
Carpații. și nu Dunărea, și-a găsit 
exprimări răspicate. Pe vagoanele 
care duceau batalioanele românești 
spre frontul din Bulgaria s-a putut 
citi, nu de puține ori. scris cu creta 
de mina țăranului și muncitorului 
soldat, numele adevăratei destinații 
voite : Ardealul...

Ce au adus anii 
fost încununarea 
cuget si faptă, a 
mulase istoria și se afirmase atît de 
năvalnic la 1877.

Privite de pe schelele înalte ale 
României Socialiste. începuturile 
României Moderne se disting pină 
departe, în vremea lui Horea și Tu
dor. Generațiile de după 1784 și 1821 
i-au întărit temeliile, riclicindu-le in 
iureș revoluționar, la 1848. și i-au 
înscris numele pe harta politică a 
statelor naționale unitare, la 1859. 
Steagul înălțat pe Gri vița i-a adău
gat aureola neatîrnării, mărindu-i 
puterea de atracție asupra tuturor 
fiilor ei rămași in afara hotarelor 
politice. Independența de la 1877 a 
adus străvechiul părnînt românesc al 
Dobrogei. după aproape cinci secole 
de înstrăinare, la matca sa. Indepen
denta de la 1877 a dat României po
sibilitatea să urmeze o politică ex
ternă proprie, a determinat, in timpul 
primului război mondial, 
corespunzătoare intereselor 
ale tării. Eroismul din 1877 
zat eroismul de masă din 
întrupat România la 1918.

Valențele ce dăinuie și personifică 
acest popor de secole și milenii, am
plificate 
cialiste, 
tuale și 
tăzi.

României 
conflagrații 
un caz a

1916. 1917, 1918 a 
apoteotică, prin 

tot ceea ce acu-

opțiunea 
supreme 
a elecri- 
care s-a

prin marile înfăptuiri so- 
stau și la baza forței spiri- 
materiale a României de as-

cunoscutul Firul, al eineclubului „U- 
nirea" din Bacău, dar prin Concurs, 
Geneză, Vulpea și ariciul. Infarct, 
Bau, Trei semne de întrebare, cinea- 
matorii de la ,,Hermes" București, de 
la Oțelu-Roșu, de la Casa pionie
rilor din Tg. Mureș, de la „Minfilm 
Petroșani, de la Timișoara, de la 
„Chimistul" Craiova au făcut dovada 
unei vocații certe in această „a 8-a 
artă", Care pretinde, pe lingă talent, 
parcă și mai multă răbdare și per
severentă.

Mai puțin abundente cantitativ, 
' celelalte zone de expresie au permis 

totuși degajarea unor sigure valori 
ideologice și esțetice, fie că ne refe
rim la reportaje și anchete, cu rigu
rosul Prima oră (Oțelu-Roșu), cu no
bilul Străduința anilor („Retina" Ga- 

1 ați), cu pitorescul Tradiție (păstra
ră vie a folclorului șvabilor din Sin- 

! colau Mare); fie că ne gindim la
•cumentarele artistice, din masa că- 
i'a se disting Viața cerc viață (U- 
*a Oțelu-Roșu), Cîntec de vitejie 

1 d'.enios montaj de documente pri
vii Independența — Școala popu- 

■ lar de artă București), Catargul
1 („Firea" Bacău), Izvoare („Rarăul"
• Cirtoiung Moldovenesc), interesan-
1 tul iritofilm" Densuș (Uzina Oțelu-

Roșu precum și patetica scenă fi- 
l ' nală in Jurămint, în care micii pio

nieri ărută mîinile veteranilor răs- 
coaleițe ia 1907 („Zboina" Focșani) ; 
fie că'eținem. pe de o parte, efor
turile P continuă împrospătare a 
modaliiților stilistice, scoase în re
lief depoluare (Școala populară de 
artă Arii), Obsesie („Alfa" Oțelu- 
Roșu) șiHabitat („Didactica" Galați) 
sau. pe i a]tă parte, harnica și de
seori efiemta activitate de instruire 
și perfecțlnare prin filmul-lecție 
sau prin Jmul de publicitate, ilus
trată în Om ie ți una de căi ( .6 
Martie" Tțnisoara). Zimbet furat 
(„Minfilm" Petroșani) ori Dumnea
voastră ați Rat ? (C.F.R. Timișoara), 
în sfîrșit. 1\ categoria cea mai pre
tențioasă — ceea a filmelor de fic
țiune cu intepreți — se consemnea
ză, aproape nasc, și rezultatele cele 
mai discutabili. Frații (C.F.R. Timi
șoara), de pild. atestă un viguros 
impuls, încă ni complet dus la bun 
sfîrșit. întru .cumularea de înalte 
sensuri metaforțe, date sentimentu
lui patriotic. Mal liniar. El n-a făcut 
nimic (Uzina OMu-Roșu) impresio
nează datorită simplității conținutu
lui, omeniei cunte a anonimului 
personaj central. Nostalgie („Gau- 
deamus" Timișoara, și Aripi („Her
mes" București) dau chip concret u- 
nei anumite purități de aspirații, în 
timp ce Prislea cel voinic și focul 
(Uzina Oțelu-Roșu) ie deosebește 
prin virtuțile interpretative ale unul 
mic actor amator, dar și prin înde
mânarea realizatorilor de a-i condu
ce acțiunile pe platou.

Acordarea de către juriu a premiu
lui său special întregului grupaj de 
filme prezentat de Școala populară 
de artă Arad subliniază evoluția as
cendentă a tînârului cineclub de pe 

.Mureș, curajul atitudinii cetățenești 
îmbinat cu știința expresivității ci
nematografice.

De altfel, aceasta și este lecția 
esențială oferită de „Secvența timi
șeană" : cineamatorii — ca ți profe
sioniștii ecranului, de care se apro
pie treptat din punct de vedere teh
nic — pășesc pe meleagurile Artei 
tocmai atunci cînd se fac purtătorii 
de cuvînt ai locurilor de baștină, in
terpreted ideile și sentimentele 
populare. ridicînd particularitatea 
„metrului pătrat", a „matricei", la pu 
terea exponențială a universalității.
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Ultimele zile, deosebit de fru
moase și călduroase, i-au făcut 
pe cîțiva elevi din comuna Be- 
riș, județul Cluj, să se gindeas- 
că la o scaldă, ca vara, să se 
răcorească. De Ia gînd au tre
cut la faptă și au plecat, vreo 
cinci dintre ei. să facă baie în 
lacul de acumulare de la Fin- 
tinele. Cit vezi cu ochii, apă 
limpede cum e cristalul. Cine 
sare primul ? Văzîndu-i pe co
legi că se cam codesc, loan Trif 
a plonjat în apă, dar acolo a 
rămas. Abia a doua zi, după 
multe căutări, oamenii din co
mună l-au pescuit și l-au sco« 
la mal. După opinia medicilor, 
din cauza temperaturii scăzute 
a apei, tînărul a făcut un stop 
cardiac.

Ventilatorul
care se... 
sufocă

Control inopinat la cariera de 
piatră de la Poeni, județul Cluj. 

’J i in 
folosite mașinile, uti- 
instalațiile din dotare, 
echipei de control a- 

ditamai buldozer. De 
„apare". pentru că stă
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Scopul controlului : modul 
care sint f ' " 
lajele și 
In calea 
pare un 
fapt, nu _ _ 
pe loc. Stă și zace.

— De cind ?
— Să tot fie vreo două luni 

și mai bine. Cică ii lipsește 
știu ce piesă de schimb.

Nu departe de buldozer 
la fel și. zace o instalație 
ventilație, care costă zeci 
mii de lei.

— De cind ?
— Chiar acum, la începutul 

lunii mai. s-a împlinit anul. Ea 
stă, dar amortismentele merg, 
adică se plătesc lună de lună...

Una din două : ori aici nu e 
nevoie de o asemenea instalație 
de ventilație și trebuie dată in 
altă parte, ori e nevoie de ea și 
trebuie să funcționeze, mai ales 
că se apropie vara. Si
că veni vorba de vară, 
să nu exclami: „uf. 
mare !..."

I-a stat 
ceasul

nu

stă 
de 
de

pentru 
nu poți 
călduri

avut— Ceas ca aista n-a 
neam de neamul matale.

— Cit ceri pe el ?
— Cinci sutare și o luminare.
— Cum adică „și o lumina

re
•— Adică așa, că e de pomană. 

11 iei sau caut alt client ?
— Iau.
L-a luat. Dar nu ceasul, ci pe 

vinzătorul acestuia. Mai exact, 
pe speculanta Felicia Brădățan, 
din comuna Frasin, județul Su
ceava, care oferea „la preț de 
pomană", pentru chilipirgii, pa
tru ceasuri de mină și niște ve
righete. „Actele de vinzare-cum- 
părare" s-au încheiat la miliția 
din Gura Humorului. Feliciei 
nu-i venea să-și creadă ochi
lor : „Păi dacă știam cu cine am 
de-a face, mai deschideam eu 
gura ?“ Iți stă ceasul, nu alta I

Florian POTRA

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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Vizita delegației Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze
Delegația Adunării Naționale a Re

prezentanților Populari a Republicii 
Populare Chineze, condusă de tova
rășul Saifudin, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, a 
făcut, vineri dimineață, o vizită la 
Consiliul popular municipal Bucu
rești. |

în timpul convorbirii purtate cu 
tovarășul Ion Dincă. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. pri
marul genera] al Capitalei, oaspeții 
au luat cunoștință despre realizările 
oamenilor muncii din cel mai mare 
centru industrial și cultural al țării, 
despre perspectivele de dezvoltare a 
Capitalei și activitatea rodnică des
fășurată de organele de partid și de 
stat, de locuitorii orașului pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin în 
acest cincinal.

Au participat tovarășii Vasile Po
top. membru al C.C. al P.C.R.. se
cretar al M.A.N., Eleonora Cojocarii, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar al

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPOR*
----------—----------------------------------------------------------------------

Marele premiu a! Academiei sporturilor din Franța

a fost decernat 
ZrARIS 6 (Agerpres). — La Paris 
a-a desfășurat la 5 mai ceremonia 
decernării premiilor pe anul 1976 ale 
Academiei sporturilor. Au fost dis
tinși sportivii care au realizat ne 
plan mondial și francez performanțe 
de prestigiu, fiind acordate 12 premii 
și 8 medalii de aur. Marele premiu 
al Academiei sporturilor din Franța, 
un veritabil ..Oscar" pentru sportivi, 
a fost atribuit gimnastei românce 
Nadia Comăneci. triplă campioană 
olimpică la J.O. de la Montreal, pri
ma gimnastă din lume care la între
cerile olimpice a obținut nota supre
mă : 10. în regulamentul Academiei 
franceze de sport se precizează că a- 
ceastă distincție recompensează cele 
mai înalte rezultate sportive obținute 
în lume, pe campionii de excepție. 
Secretarul general al Academiei fran
ceze de sport. Pierre Skawinski. a 
adus un emoționant omagiu sportivei 
românce, evocînd spectacolul de neui
tat oferit de Nadia Comăneci la 
Montreal. Prin Nadia Comăneci. se
cretarul general al academiei a adus 
un omagiu și sportului românesc, care 
a reușit să dea lumii sporturilor o 
minunată campioană.

Au fost prezentl la ceremonie. în
tre alte oficialități, președintele Aca
demiei franceze de sport, contele Jean 
de Beaumont, și ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Paris.

★
De-a lungul anilor, marele premiu 

al Academiei franceze de sport a fost

După prima zi de întreceri

Scor egal in partida de tenis România-Cehoslovacia
Interes mare printre amatorii de 

sport pentru meciul de tenis Româ
nia—Cehoslovacia : tribunele din 
parcul ..Progresul" erau ieri arhipline 
încă mult inaințe de începerea pri
mului joc. dintre Dumitru Hărâdău si 
Jan Nodes. Nu numai printre specia
liștii consultați cu ocazia tragerii Ia 
sorți, ci și în rindurile publicului do
mină părerea că învingătoarei din 
meciul dintre aceste două puternice 
formații din Europa 1 se oferă toate 
șansele să ajungă foarte departe în 
no a ediție a ..Cupei Davis".

ii tînărul nostru jucător Dumitru 
îftrădău a cîștigat primul set în fața 
renumitului Kodes (6—2), dar le-a 
pierdut pe celelalte trei (2—6. 2—6 și 
3—6). Trebuie să spunem însă că Hă- 
rădău a progresat sensibil de la pri
ma sa prezentă în echipa noastră și 
că a jucat ieri destule mingi de mare 
efect, care l-au pus în dificultate pe 
valorosul adversar.

RUGBI

Echipa Franței pentru meciul 
de ia 4 iunie, cu echipa

Comitetului municipal București al 
P.C.R., vicepreședinte al consiliului 
popular municipal, alte persoane ofi
ciale.

A luat parte Li Tin-ciuan. amba
sadorul R. P. Chineze la București.

în aceeași zl. delegația Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Au participat deputați al M.A.N., 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie româno-chineză. ofițeri su
periori. alte persoane oficiale, pre
cum și ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

★
în cursul dimineții, oaspeții au vi

zitat cartiere de locuințe, monumen
te istorice și de artă, obiective turis
tice din Capitală.

★
în onoarea delegației, primarul ge

neral al Capitalei: tovarășul Ion Din
că. a oferit un dejun.

(Agerpres)

Nadiei Comăneci
obținut de sportivi celebri ca : Valeri 
Brumei (U.R.S.S., atletism — 1962) ; 
Jim Clarck (Anglia, automobilism — 
1965) ; Eddy Merckx (Belgia, ciclism 
— 1969) ; Pele (Brazilia, fotbal — 
1970) ; Mark Spitz și Tim Shaw 
(ambii S.U.A.. natatie — 1972 și. res
pectiv, 1975).

Alături de Nadia Comăneci, pe anul 
1976 au mai fost premiați intre alții 
și sportivii francezi Eric Tabarly 
(iahting) și Guy Drut (atletism).

Noi succese ale gimnastelor 
românce în Spania

MADRID 6 (Agerpres). — Aproape 
12 000 de spectatori au urmărit în 
Palatul sporturilor din Madrid a doua 

■ întilnire de gimnastică dintre echipe
le feminine ale României și Spaniei. 
Ca și în primul meci, disputat la 
Barcelona, victoria a revenit gimnas
telor românce, cu scorul de 194.05— 
183.60 puncte. în clasamentul indivi
dual compus, primul loc a fost ocupat 
de tripla campioană olimpică Nadia 
Comăneci. cu 39,25 puncte. Nadia Co
măneci. care a fost furtunos aplauda
tă de nenumărate ori pentru înalta 
sa măiestrie sportivă, a obținut ur
mătoarele note : 9.90 la sărituri. 9.95 
la paralele. 9.50 la birnă și 9.90 la sol. 
Pe locurile țirmătoare s-au clasat 
Teodora Ungureanu — 39.15 puncte 
rîi^a ^ac^^ncr^in^ita' , 
spaniolă Eloisa Marco a ocupat lo
cul 4 cu 37.60 puncte.

Cea de-a doua partidă a zilei s-a 
desfășurat de la bun început in nota 
de dominare autoritară a jocului de 
către Ihe Năstase. El a ciștigat cu 
claritate primul set (6—2). ca și în 
primul ghem din setul secund, chiar 
pe serviciul lui Jiri Hrebec. Din pă
cate. în continuare disputa a cunos
cut un deznodămînt pe cît pe surprin
zător. pe atit de neplăcut. Nefiind de 
acord cu decizia arbitrilor privind o 
minge in afara terenului de joc. Hre
bec a găsit cu cale să... părăsească 
terenul. Indiscutabil, un gest contrar 
elementarelor norme și uzanțe spor
tive si care și-a atras dezaprobarea 
îndreptățită a publicului.

Astăzi, de la ora 15. se va juca par
tida de dublu, al cărei rezultat poate 
avea efect decisiv asupra scorului ge
neral a] întilnirii.

V. M.

de la Paris, 
României

(La Voulte), Romeu (Montferrand)
Fouroux (Auch), Skrela (Toulouse 
Bastiat (Dax), Rives (Toulouse. 
Imbernon (Perpignan), Palmie (B- 
ziers). Cholley (Castres). Paco (R- 
ziers) și Paparemborda (Pau).

Jucătorii de rezervă ai selecțic>a- 
tei franceze sint : Swierczinski (Jel- 
gles), Vaquerin (Beziers). Guibert 
(Toulon). Astre (Beziers), jazas 
(Agen) și Droitecourt (Montferand).

Cronica zilei
Vineri a părăsit Capitala delegația 

Partidului Comunist din Japonia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a fă
cut o vizită in tara noastră. Din de
legație au făcut parte tovarășii To
rnio Nishizawa. vicepreședinte al Pre
zidiului C.C. al P.C.J.. Itaru Yoneha- 
ra. membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., și Choju Ugai. membru al 
C.C. al P.C.J.

la plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit din partea mi
nistrului olandez al afacerilor ex
terne. Max van der Stoel. o tele
gramă de mulțumire pentru felicită
rile adresate cu ocazia Zilei națio
nale a Regatului Țărilor de Jos.

★
Ministrul afacerilor externe al Ma- 

layeziei. Tengku Ahmad Rithauddeen. 
împreună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc au vizitat întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești. întreprinderea 
de tractoare, cartiere de locuințe si 
obiective social-culturale din Brașov, 
precum si stațiunea turistică Poiana 
Brașov.

Oaspetele a fost însoțit de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres’

FOTBAL: Echipa 
noastră reprezentativă 

a plecat la Zagrei
Ieri a plecat la Zagreb ehipa 

reprezentativă a României. c<e va 
juca duminică, de la ora 18.31 (ora 
Bucureștiului). cu echipa Iugdavie‘ 
în preliminariile campionatulumon" 
dial de fotbal.

Din lotul român fac parte rmăto- 
rii jucători : Cristian. Wmdt—heran. 
Sătmăreanu. Sameș, Vigu, tnghe- 
lini. Mehedințu. Grigore-3omilă. 
Bolbni. Iordănescu. Ștefăneu—Cri- 
șan. Georgescu. Zamfir. Ba?i. Troi.

Jucătorii Dumitru (ner^cut) și 
Lucescu (devenit alaltăieri idisponi- 
bil ca urmare a unei rupti muscu
lare produsă la antrenâent- vor 
lipsi din formație.

Conducerea tehnică a 'tului este 
asigurată de Ștefan Covf- secundat 
de Constantin Cernăiani*’ ar' Du
mitru Tomescu.

Balcanica 
de caiac-cnoe

Pe lacul Snagov. n. apropierea 
Capitalei, au inceputerI întrecerile 
campionatelor bale?6 *® de caiac- 
canoe. la care partPă sportivi și 
sportive din Bulga- Iugoslavia și 
România. întreceri au . *-ost domi
nate de sportivii mani, clasați pe 
primele locuri a labelor cuprinse 
in programul zile

După cum s-a mai anunțat, în
ziua de 4 iunie, pe stadionul „Parc 
des Princes" din Paris, se va disputa 
întilnirea amicală de rugbi dintre 
echipele României și Franței.

în vederea acestei partide, fede
rația franceză de specialitate a al
cătuit următoarea echipă : Aguirre 
(jucător la clubul Bagneres). Bus- 
taffa (Carcassonne), Berțranne (Bag
neres), Angalli (Narbonne), Averous

Campionul olinc Vasile Dîba a 
cîștigat detașat p‘a de 586 m caiac 
cu timpul de 1 ' iarfostul 
campion o4inTpican Petzmcwta și-u 
adjudecat victo ,a 500 m ,c®.n?e 
cu timpul de 2'' 9/10. Iată ciștigă- 
torii celorlalte ?be> toate disputate 
pe distanța d500 m: C8’30 tete: 
Maria Cosma u06”4/10; Caiac dublu 
băieți: 1. Lar'-. Malîhin (România) 
— l'40”00; 2KIinShirov. Borislav 
(Bulgaria)'_ 42”3/10; Canoe dublu:
Munteanu. ‘a"COV (România) — 
l'41”4/10: 2 iristov- Burcin (Bul
garia) — v’I/lO; Caiac dublu fete: 
Maria Nic)°r<>v- Buri (România).

Astăzi i desfășoară probele pe 
distanța < 1 600 m.

I Camțonatul mondial 
de hochei

Comand victoria echipei Româ
niei ir-ata echipei S.U.A.. trimisul 
agenți France Presse scrie, prin
tre alle : ..Hocheiștii români au gă
sit rdrss nebănuite pentru a in- 
ving<echipa S.U.A.. la capătul unui 
mecjramatic și indecis oină în ulti
mei,secunde. La rindul ei. agenția 
D.B Hamburg remarcă faptul că 
echa României a aplicat o tactică 
foa® potrivită.

ytăzi. în ultima etapă a turneului 
peru locurile 5—8. selecționata 
Rnâniei va întilni. intr-un meci 
d.iSiv, formația R. F. Germania, iar 
rirezentativa S.U.A. va juca in 
<mpania echipei Finlandei.
Aseară la Viena, în campionatul 

îondial de hochei pe gheață (grupa 
turneul primelor 4 echipe), echi

pa Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de 2—1 (0—0. 0—0. 2—1) echipa
Suediei, iar formația U.R.S.S. cu 8—1 
(1—1, 4—0, 3—0) selecționata Ca
nadei.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 6 MAI 1977

EXTRAGEREA I: 12 71 63 85 31 ! 
77 33 29 72-

EXTRAGEREA a Il-a: 74 23 58 61 
54 78 89 59 86

FONf) GENERAL DE CÎȘTIGURI:
860 100 lei. din care 157 192 Iei 
report.

Ieri s-au încheiat lucrările sesiunii științifice

„Lupta seculară a poporului român 
pentru independență națională"

Vineri au luat sfirșit lucrările se
siunii științifice avind ca temă 
„Lupta seculară a poporului român 
pentru independență națională", con
sacrată împlinirii a 100 de ani de la 
cucerirea Independenței de stat a 
României. La reluarea lucrărilor în 
ședință plenară, tovarășul Leonte 
Răutu. membru a! Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., recto-, 
rul Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
a transmis tuturor participanților, 
români și străini, un salut cordial 
din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre- 

■ ședințele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu.

In cadrul ședinței plenare de în
chidere au fost prezentate comun i- 
cările,: „Lupta multiseculară a po
porului român pentru libertate națio
nală și socială" (acad. prof. Constan
tin C. Giurescu), „București — Ca
pitala României, in istoria luptei pen
tru unitatea, independenta si suvera
nitatea țării" (Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei). „Cla
sa muncitoare — forța hotăritoare in 
înflorirea României socialiste și afir
marea tării ca stat independent si su
veran" (Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 

JJ.G.S.R.). „Dezvoltarea liberă și ■ in
dependentă a popoarelor — ce
rință obiectivă a contemporaneității" 
(George Macovescu. ministrul aface

Concert dedicat 
centenarului Independenței

Dirijor Dinu Stelian : „Acest concert este un concert-omagiu. Un 
semn al prieteniei, o cinstire prin muzică a marelui eveniment, un 
prilej ca să alăturăm bucuria muncii și a creației poporului nostru 
mesajului solilor sovietici și bulgari".

Dirijorul sovietic Vladislav Sokolov : „Sintem emoționați : concer
tul Independenței este un concert exemplar, un concert al prieteniei. 
Arta corală a venit să dea glas unor înalte sentimente. Să demonstreze 
încă o dată că este o artă a maselor largi".

Dirijorul bulgar Mibail Milkov : „Ne-am pregătit îndelung pentru 
«cest concert, pe care-1 considerăm cu totul deosebit. Am cîntat alături 
de soli ai poporului sovietic si poporului român, iar piesele ne care 
le-am ales au vorbit despre istorie și luptă, despre speranță și fericire".

Consemnăm In aces
te rinduri o semnifi
cativă manifestare cul
tural-artistică dedicată 
aniversării centenaru
lui Independentei de 
stat a României : un 
concert extraordinar 
susținut de trei coruri, 
soli din trei țări veci
ne și prietene ce si-au 
scris împreună multe 
file de istorie. Cele 
trei ansambluri artis
tice comunică, in lim
bajul unei arte revolu
ționare. aspirațiile ce
lor trei popoare ai că
ror fii și-au vărsat 
singele la 1877. po
poare si tari nrieten^ 
care astăzi sint ani
mate de idqalurile 
construirii "sdcfaTOfflJP' 
lui si comunismului. 
Este vorba de Corul 
de stat din Moscova, 
de Corul mixt al Ra
diodifuziunii bulgare 
și de corul și orchestra 
Ansamblului artistic 
„Doina" al Armatei. 
Si Ateneul Român s-a 
dovedit neincâpător. 
pentru că a fost in
tr-adevăr un eveni
ment si publicul a răs
puns entuziast, pentru 
că această după-amia- 
ză muzicală a avut o 
largă audientă. A cin- 
tat pentru noi cunos
cutul ansamblu Corul 
de stat din Moscova, 
de fapt corul regional 
al Filarmonici; din 
Moscova, sub bagheta 
dirijorului Vladislav 
Sokolov, artist al po
porului al U.R.S.S., 
laureat al premiului 
Komsomolului leni
nist. Am apreciat so

noritatea amplă, acu
ratețea acordajului, 
basii ca niște impună
toare pedale de orgă, 
claritatea celorlalte 
voci. Am remarcat 
sensibilitatea meselor 
lui Viaceslav Ovcin- 
nikov și Gheorghi Svi
ridov. anume „Aduce 
vîntuJ de departe" si 
respectiv „Dragoste 
sfîntă". Apoi, nezbnan- 
ta cîntecelor populare 
„Clopotul de seară" si 
„Luntrașii de Pe Vol
ga". a celebrului vals 
rusesc „Valurile Amu
rului". farmecul tăl
măcirii piesei prelu- 
rtăte de Gheorghe 
Danga „în poieniță". 
Cel de-a 1 doilea prots- ¥<5Hfsrtar oOTic’smnuTă 
fost. Corul Radiodifu
ziunii bulgare, dirijat 
de artistul emerit Mi
hail Milkov. Cunoș
team acest cor d'n im
primările salq. * știam 
că- este o prezentă in 
viata de concert, a Bul
gariei. O dată mai mult 
ne-am convins de ca
litatea formației, as- 
cultind piese precum 
„Noapte" de Rameau. 
..Clopotele de la Rila" 
de Dam bis. „Cintecul 
de munte" de Dere- 
viașkin. Sau „Cintecul 
pentru patrie" ce poar
tă semnătura lui Clau- 
diu Negulescu.

Concertul Indepen
denței a fost de fapt 
un concert-simbol. O 
manifestare cu adinei 
semnificații. Si nici nu 
putea fi încheiat decît 
cu participarea unor 
formații românești da 
talia corului si orches

De la
Casa de Economii și Consem- 

națiuni efectuează, pentru titu
larii de conturi personale, dife
rite plăți periodice, reprezen- 
tînd serviciile efectuate de une
le instituții și întreprinderi 
prestatoare de servicii : abona
mentul de telefon, radio, tele
vizor. consumul de energie e- 
lectrică și de gaze, chiria, pre
cum și plăți de impozite . și 
taxe. Aceste plăți se efectuează 
gratuit de către C.E.C. din su
mele pe care titularii le au de
puse în cont, pe baza dispoziției 
acestora. Titularii de conturi au 
asigurată in acest mod efectua
rea in termen a diferitelor plăți, 
fiind scutiți să se deplaseze 
personal la casieriile întreprin
derilor sau instituțiilor respec
tive. Totodată, titularii de con
turi personale beneficiază și de 
o dobindă anuală. Contul perso
nal se deschide oricărei persoa- 

rilor externe) și „Afirmarea suvera
nității și egalității în drepturi a tu
turor popoarelor In cadrul unei noi 
ordini economice și politice mondi
ale" (prof. dr. Mircea Malița, mem
bru al Prezidiului Academiei de ști
ințe sociale și politice).

Cuvintul de închidere a sesiunii a 
fost rostit de tovarășul Leonte Răutu, 
care a spus, printre altele : în secolul 
nostru, cînd lupta de eliberare na
țională. antiimperialistă și anticolo
nialistă. aspirația popoarelor de a 
dispune liber de bogățiile naționale 
și de destinele proprii se afirmă cu 
atîta vigoare, cind respectarea neabă
tută « independenței și suveranității 
tuturor statelor, indiferent de mări
mea lor. reprezintă o condiție esen
țială a cooperării și colaborării inter
naționale. a păcii si securității în 
lume, avem satisfacția că România, 
aniversind un secol de la cucerirea 
propriei independențe, se numără 
printre statele care luptă activ, con
secvent pentru idealurile celor mai 
avansate forțe ale omenirii — idea
luri de bunăstare, progres, pace și 
înțelegere între toate popoarele. Vor
bitorul și-a exprimat convingerea că 
sesiunea. desfășurată Intr-o at
mosferă prietenească, va contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a bunelor 
relații științifice și culturale cu toate 
țările, va sluji cauzei extinderii și 
adîncirii colaborării animate de țe
lurile nobile ale progresului social.

(Agerpres)

trei Ansamblului artis
tic „Doina" ăl Arma
tei. sub bagheta gene
ralului maior Dinu 
Stelian. a colonelului 
Sergiu Eremia. Au 
strălucit cîntecele răz
boiului de indepen
dentă : „în România". 
..Sună buciumul de 
alarmă". „Drum bun". 
„Trecerea Dunării. 
„Moartea vitează" — 
pagini despre feciorii 
care și-au lăsat vatra 
si au trecut Dunărea 
să dea piept cu duș
manul.
„Pentru mtndra

noastră tară. 
Toți strămoșii se 
im u-c cura lur,tar&' 
Vino ! Luptă-te cu

mine !*

Nu au fost uitate 
„Trompetele răsună" 
de Gavriil Musicescu. 
..Voința neamului" de 
loan Danielescu. Apoi 
cintece patriotice sem
nate de Sergiu Sarchi- 
zov. Dinu Stelian. 
„Imnul neatîrnării" de 
Alexandra Pascanu, 
..Legămintul" de Iovan 
Miclea. „Apărăm un 
strămoșesc meleag" de 
Claudiu Negulescu.

Finalul, tinal-simbol. 
a reunit ca intr-un 
singur glas cele trei 
coruri, a făcut să vi
breze o pagină simplă, 
luminoasă. cintecul 
compus de Cinrian Po- 
rumbescu : „E scris p« 
tricolor : Unire".

Smaranda
OȚEANC

C. E. C.
he numai la sucursalele și filia
lele C.E.C. Limita minimă a de
punerii inițiale și a soldului 
sint de 100 de lei. La deschide
rea contului, fiecărui titular i 
se pune la dispoziție un carnet 
de cecuri obișnuit, iar dacă do
rește. și un carnet de cecuri cu 
sumă limitată ce poate fi folo
sit pentru plata mărfurilor ce 
se cumpără din magazinele au
torizate. a serviciilor, precum Și 
pentru alte plăți în favoarea or
ganizațiilor socialiste. Carnetele 
de cecuri pentru p^ăți de măr
furi. servicii etc. pot fi emise 
pentru valori între 2 000 și 
10 000 de lei și se eliberează in 
limita disponibilului din cont ce 
depășește soldul minim. De su
mele depuse în contul personal 
pot dispune și alte persoane (cel 
mult două) împuternicite de ti
tularul contului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Kampuchiei Democrate, exprimăm Ex
celentei Voastre profundele noastre mulțumiri pentru felicitările călduroase 
și urările pe care Excelența Voastră a binevoit să ni le adreseze cu ocazia 
celei de-a doua aniversări a gloriosului 17 aprilie 1975 și a înființării Kam
puchiei Democrate.

Avem ferma convingere că relațiile de prietenie și solidaritate între 
cele două țări ale noastre se vor întări și dezvolta mereu mai mult, conform 
intereselor popoarelor noastre.

Adresăm Excelentei Voastre urările noastre de sănătate, viață lungă și 
deplin succes in nobila dumneavoastră misiune, iar poporului român prieten 
urările noastre de noi și mari victorii in edificarea patriei sale sub conducerea 
Partidului Comunist Român, al cărui conducător este Excelenta Voastră.

Rugăm Excelenta ’ Voastră să primească asigurarea înaltei noastre con
siderații.

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 
amabilul mesaj transmis cu ocazia zilei mele de naștere și a Zilei național» 
a Suediei.

CARL GUSTAF

A APĂRUT REVISTA

„MUNCA DE PARTID"
nr. 5 — mai 1977

Revista publică articolele : „Un bo
gat și cuprinzător program pentru 
organizațiile de partid de la sate", 
„Partidul — centrul vital al intregii 
noastre națiuni" si - „Expresie strălu
cită a caracterului creator al politicii 
partidului nostru — volumul 13 al 
operelor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU".

La rubrica „Centenarul Indepen
dentei de stat a României" sint in
serate articolele : Haralambie Dră- 
ghici : Trecutul de glorie al poporu
lui preamărit în faptele contempora
nilor ; lancu Rada : Omagiul nostru 
— actelor de vitejie ale înaintașilor ; 
Șt. Panait: Cinstire muncitorească a 
mani sărbători ; T. Jurjica, N. Că-

teatre
• Teatru] Național București (sala 
mare) ; Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala mică) : Zoo —
19.30. (sala Atelier) : Poezie și 
dans — 19.
• Filarmonica ..George Enescu-
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului**. Quartetul .,Serioso“ — 18, 
(Ateneul Român) : „Cîntarea
României*. Concert vocal-simfonic 
în cinstea Centenarului indepen
denței. Dirijor : Mircea Cristescu 
— 20.
• Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — 19.
• Teatru] de operetă : La calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Două ore de paca
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Nicnic —
19.30.
• Teatrul ,.C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Gaițele — 19,S0, (sala

ara încredere tu băr-
• Teatrul evreiesc de stat : Hal 
noroc și... zeilig șor — 19,30.
• Teatru] satiric-muzical ,,C. Tâ-
nase1* (sâla Victoria) : Lasă supft- 
rarea-n hol — 19, (grădina
Boema) : Deschis pentru renovare
— 19.30.
• Teatrul ,.I. Vasilescu* : Eu sint 
tatăl copiilor — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română : Cunună de frumuseți —
19.30.
• Teatrul ,,lon Creangă” : „13 4- 1 
(o istorie, cu Harap Alb)“ — 17.
• Circul București : Cu circul nu-1 
de glumit -- 16 (matineu pentru 
elevi) ; 19.30.

cinema
• Meciul secolului : SCALA —• 
9,30; 11.30; 13,30; 16; 20.30.
• Decada filmului românesc i 
Pintea : SCALA — 18.
• Ruslan și Liudmila : EFORIE — 
9; 12; 16: 19.

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

«e răcească și in regiunile din vestul 
șl nord-vestul țării. Cerul a fost varia
bil, mai mult senin, exceptind estul ță
rii, Bărăganul și Dobrogea unde s-ău 
produs innorâri accentuate. Local în 
Dobrogea a plouat. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura aerului, 
la ora 14, era cuprinsă între 11 grade 
la Mangalia și Corugea și 23 de grade 
ia Chișineu Criș, Oradea și Lugoj.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 mai. In țară : Vreme în general 
caldă. Cer variabil, cu tnnorări mai ac
centuate la sfirșitul intervalului în ves
tul țârii unde, local, va ploua. în rest, 
ploi izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la nioderat. Intensificări de scurtă du
rată, de 40—50 km pe oră, se vor pro
duce în vestul și nordul țării, predorni- 
nînd la început din sectorul estic, apoi 
din sud-vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 grade șl 14 grade, 
izolat mal coborîte în estul Transilvaniei, 
iar maximele între 18 și 28 de grade, 
în București : Vreme relativ caldă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată la sfîrșitul intervalului. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura ușor 
variabilă. 

tană : Manifestări cu un adine con
ținut revoluționar-patriotic.

Revista publică numeroase articol» 
grupate în cunoscutele rubrici .,în 
centful atenției — aplicarea fermă a 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru". „Masivă mobilizare de fort» 
pe frontul refacerii", „Angajare de
plină in înfăptuirea cincinalului afir
mării revoluției tehnico-științifice", 
„Conducere cuprinzătoare, competen
tă a activității economico-sociale", 
„Tribuna inițiativelor. Perfecționarea 
muncii organizatorice". „învățămin- 
tul politico-ideologic de partid", 
„Note critice", „Răspunsuri la Între
bările cititorilor".

• Diavolii din Spartîvento : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,30, PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20,15.
• Pisicile aristocrate — 9,30; 11,301 
17, Pe aici nu se trece — 14; 19 : 
DOINA.
• Cinci detectivi la miezul nopții t
FESTIVAL — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30, la grădină — 19.30, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30. MODERN — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30, la grădină — 19.45.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI - 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.
• Așii Înălțimilor : VICTORIA — 
8,45: 11; 13.15; 15,30; 18; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,151
20.30.
• Oaspeți de seară : GRIVITA —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, TO
MIS — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20. CENTRAL — 9-’.:
11,30; 13.45; 16; 18; 20.
• Hollywood, Hollywood i EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; \ț,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,30; 15,30; 18;
20.15.
• Cuibul salamandrelor t BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16:
20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
i/'if 2.fi* inc și un marinar — 9,45; 
11.45. Fata din Parma .=«.14,.Ultima 
vrăjitoare ~ 16,15. Medicul și vra
ciul ~ 18,30. Suzi — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Mușcă și fugi : SALA PALATU
LUI — 17.30 ; 20. CASA FILMULUI 
(la sala de festivități Dinamo) — 
16; 18; 20.
• Sfirșitul legendei : GIULEȘTI— 
9: 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Podul fetelor : BUCEGI — 9; 11; 
13; 15.30; 17.45; 20.
• Copil de suflet : LIRA — 9: 11; 
13; 15,30; 18; 20.15, la grădină —
20.15.
• Două dioptrii de prezbltism t 
DRUMUL SARI! — 16; 18; 20.
• Richard al Ill-lea : FLOREAS- 
CA — 9; 12: 15,30; 18,30.
• Frățiorul — 9: 11.15: 13.30,
O bătălie de neuitat — 15.45; 18; 
20 : FERENTARI.
• Misterul lui Herodot î COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Lumea circului : VOLGA — 9; 
12; 16; 19.
• Haiducii Iul Șaptecal i PACEA 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Mafia albă : VIITORUL — 91 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

t V
12,00 Telex
12,05 Roman-folleton : „Sub stele*.
12,55 România pitorească
13.15 Floarea din grădină — emisiune- 

concurs pentru tineri Interpret! de 
muzică populară

14.10 Memoria hărților. (Evocare privind 
participarea Armatei române la 
războiul antifascist)

14.30 Clubul tineretului
15,00 Tenis de cîmp : România — Ceho

slovacia în „Cupa Davis'*. (Partida 
de dublu)

17.10 Antologia filmului pentru copil |d 
tineret : Shirley Temple

18.30 în cronica ta. țară. Emisiune de 
versuri și meditații lirice

18.50 Săptâmîna politică internă șl in
ternațională

19.05 Eroi îndrăgiți de copil : Heidi
19.30 Telejurnal
19.50 în întîmpinarea marii sărbători, 

împliniri socialiste
20.00 9 Mai 1877 — Documentar TV.
20.15 Patrie nemuritoare (program de 

cîntece patriotice si revoluționare)
20.30 Teleenciclopedia
21,00 Film serial : Kojak
21.50 întîlnire cu satira și umorul
22.30 Telejurnal
22,40 Romanțe și melodii Lirice

• PETE SOLARE. Ce“- 
eetătorii Observatorului din Cri- 
meea al Academiei de științe a 
U.R.S.S. au localizat recent un 
grup de pete mici solare, infor
mează agenția T.A.S.S. Obser
vațiile efectuate cu ajutorul 
telescopului solar de la Simfe
ropol. a declarat academicianul 
Andrei Severnîi, confirmă ipo
teza oamenilor de știință cu 
privire la apropierea unei peri
oade de intensificare a activi
tății solare. Cercetările arată că, 
într-o perioadă relativ scurtă 
— 3—4 ani — activitatea solară 
crește și atinge un punct 
maxim. De asemenea, numărul 
„petelor" se înmulțește, iar a- 
cestea devin din ce in ce mai 
mari. Urmează apoi o perioadă 
de „calmare", care durează in
tre 5 și 8 ani. Tn ultimii 300 de 
ani au fost înregistrate aproxi
mativ 30 de asemenea cicluri. 
Ele nu au fost urmate de mo
dificări substanțiale ale climei 
terestre. Cercetările au stabilit 
că în ultimii trei miliarde de 
ani cantitatea de energie furni

zată de Soare Pămintului nu 
s-a modificat.

• PROCEDEU DE 
CONSERVARE A MÂ- 
DUVEI OSOASE. Un 
da cercetători de la Institutul 
național al cancerului din 
S.U.A. a anunțat descoperirea 
unei metode de conservare, 
pînă la 24 de săptămîni, a mă- 
duvei osoase cu ajutorul unor 
substanțe chimice speciale. 
Procedeul este apreciat ca fiind 
de natură să favorizeze efec
tuarea unui tratament chimic 
mai eficace în anumite forme 
de cancer. In legătură cu a- 
ceasta se reamintește că ma
joritatea tratamentelor chimice 
efectuate împotriva cancerului 
distrag celulele maligne, dar, 
in același timp, afectează în
tr-o măsură considerabilă și ce
lule sănătoase, inclusiv ale mă- 
duvei osoase. Dacă ar ti posibil 
ca aceasta să fie abstrasă și 
conservată in condiții satisfăcă
toare, iar apoi repusă la loc,

• UN NOU TIP DE 
COMBUSTIBIL NU
CLEAR. Cercetătorii francezi 
au pus la punct un nou proce
deu de îmbogățire a uraniului, 
care va permite obținerea unui 
produs impropriu utilizărilor în 
scop militar — menționează un 
comunicat oficial al Președinției 
Republicii, dat publicității la 
Paris. După cum precizează do
cumentul. este vorba de produ
cerea unui tip de uraniu care 
poate fi folosit la alimentarea 
centralelor nucleare, dar care, 
datorită gradului redus de îm
bogățire. nu poate fi utilizat. în 
practică, pentru producerea de 
armament nuclear.

o UN CARTIER...
LICITAȚIE. O suprafa țâ

LA
con

«-ar putea realiza mari progre
se împotriva cancerului. Prime
le teste au dat rezultate satis
făcătoare.

struită de peste 2,5 hectare, ce 
cuprinde 90 de magazine, pre
cum și birouri și localuri co
merciale insumind 8 600 mp. 
350 apartamente. 4 hoteluri. 4 
bănci, un parking subteran etc. 
va fi scoasă la licitație în luna 
iulie la Londra de societatea pro
prietară. care trece prin mari 
dificultăți financiare. De altfel, 
în aceeași zonă a orașului au 
fost vîndute unor cumpărători 
străini hotelul Chelsea. „Park 
Towers", o clădire-turn și al
tele.

• MUȘTELE ÎN AJU
TORUL... VAMEȘILOR. 
Serviciile vamale din Canada 
au decis să recurgă la ajutorul 
muștelor din familia Drosophi
la, care au calitatea de a fi 
foarte sensibile și a reacționa 
la cel mai slab miros de stupe
fiante sau substanțe explozibi

le. Acest procedeu prezintă «- 
vantajul de a fi, în mod esen
țial, mai simplu, mai ieftin și 
mâi eficace decît folosirea cli
nilor. dresați special, și a apa
ratelor electronice de depistare 
a drogurilor sau a substanțelor 
explozive în bagajele călători
lor pe marile aeroporturi.

• CHARLOT, LA 88 
DE ANI. Celebrul actor de 
film Charlie Chaplin, „cel mai 
mare comic al tuturor timpuri
lor". a implinit recent venera
bila virstă de 88 de âni. Cu a- 
cest prilej, la locuința sa de la 
Vevey (Elveția) s-a adunat în
treaga familie : soția sa — 
Oona. fiica marelui dramaturg 
american Eugene O’Neill — și cei 
opt copii ai săi. Tortul de ani
versare era împodobit simbo
lic cu celebrul melon, ghetele 
scîlciate șl bastonașul care su

făcut din „Chariot", vagabon
dul creat, pe ecran de Chaplin, 
unul din cele mai îndrăgite 
personaje ale cinematografiei 
mondiale.

• INIMI DIN PLAS
TIC? în urmă cu 20 de ani, ta 
diferite țări, oamenii de știință 
au început să cerceteze posibi
litatea Înlocuirii inimii cu un 
organ similar din material plas
tic. Deși multi au pus la îndo
ială cutezătoarea tentativă ști
ințifică. in ultimul timp, din 
laboratoarele constructorilor de 
inimi artificiale sosesc tot 
mai des vești surprinzătoare. 
Astfel, intr-o clinică din Cleve
land (S.U.A.). o inimă de plas
tic a bătut. în pieptul unui vi
țel. 146 de zile. Experiențe ase
mănătoare au fost efectuate cu 
succes in Jâponia și Berlinul 
occidental. Fiind croite după 
dimensiunile corpului uman, ini
mile artificiale pentru viței au 
devenit prea mici după trei 
luni. „în pieptul oamenilor —

a declarat profesorul japonei 
Yukihiko Nosâ — inima de 
schimb construită de noi ar fi 
funcționat mai depart» fără 
probleme".

• NOUA EXPEDIȚIE 
A LUI THOR HEYER- 
DAL. Renumitul om de știință 
și explorator norvegian Thor 
Heyerdal intenționează să tra
verseze Oceanul Indian cu aju
torul unei ambarcațiuni de pa
pirus. El va porni la începutul 
lunii noiembrie din Golf spre 
Marea Arabiei și apoi se va 
lansa în apele Oceanului In
dian, împreună cu un echipaj 
internațional format din 14 per
soane. la bordul lui ..Tigris". 
Savantul norvegian dorește să 
afle modul în care, acum 5 000 
de ani, navigatorii au reușit să 
dirijeze mari nave din trestie 
în zona Golfului, ajungînd chiar 
pină la primele centre de civi
lizație preistorică aflate pe am

bele țărmuri ale Oceanului In
dian.

• FOTOGRAFII SPA
ȚIALE. La fiecare 18 zile, Po
lonia recepționează prin trei 
canale diferite fotografii spația
le de pe satelitul Landsat. Fie
care imagine, care înglobează o 
supraf ață terestră de 35 000 kmp, 
este descifrată de specialiștii 
Institutului geologic din Varșo
via în scopul depistării resur
selor naturale din subsol, a bo
gățiilor agriculturii și silvicul
turii, a resurselor de apă 1» 
suprafață și din straturile pro
funde. ca și pentru aprecierea 
gradului de poluare atmosferi
că. Utilizarea fotografiilor spa
țiale permite să se renunțe la 
numeroase cercetări costisitoa
re și complicate. Imaginile fo
tografice sint interpretate de 
specialiștii institutului, care În
tocmesc pe baza lor hărți ale 
bogățiilor naturale ale subsolu
lui. resurselor de apă minerală 
și obișnuită etc.

1
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MESAJUL
președintelui Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU,
adresat Adunării Mondiale
a Constructorilor Păcii

Am deosebita plăcere de a adresa, în numele Consiliului 
de Stat, guvernului, poporului român și al meu personal, 
un salut cordial participanților la Adunarea Mondială a 
Constructorilor Păcii consacrată găsirii căilor pentru pro
movarea destinderii și colaborării, pentru edificarea unei 
păci trainice pe planeta noastră.

Trăim într-o epocă in care au avut loc și continuă să se 
producă ample transformări revoluționare, naționale și so
ciale, profunde mutații in raportul de forte pe plan mon
dial. Sensul principal al acestor transformări îl constituie 
afirmarea tot mai puternică a hotăririi popoarelor lumii de 
a pune capăt vechii politici de dominație și asuprire, de 
forță și dictat, de a asigura înfăptuirea in viată a dreptului 
lor fundamental de a fi pe deplin stăpîne pe resursele și 
bogățiile naționale și de a-și alege în deplină libertate ca
lea propriei dezvoltări economice și sociale. Popoarele de 
pretutindeni acționează astăzi cu o vigoare sporită pentru 
întronarea în viata, internațională a unor principii noi. de 
egalitate, de respectare reciprocă a independenței și suve
ranității. neamestecului în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, pentru promovarea unei 
largi colaborări reciproc avantajoase intre națiuni intr-un 
climat de pace. încredere și securitate.

Republica Socialistă România militează cu fermitate, ală
turi de celelalte state socialiste, de toate forțele înaintate, 
progresiste ale contemporaneității centru adîncirea tendin
țelor pozitive care se afirmă pe plan internațional, pentru 
consolidarea cursului spre destindere. înțelegere si cola
borare. pentru asigurarea rezolvării juste și echitabile, pe 
baze cu adevărat democratice, a marilor probleme care con
fruntă astăzi întreaga omenire.

Una din preocupările noastre centrale o constituie în
făptuirea unui sistem trainic de securitate și cooperare in 
Europa, unirea în acest scop a eforturilor tuturor forțelor 
politice progresiste, democratice, ale maselor largi popu
lare pentru ca reuniunea general-europeanărde la Belgrad 
din vara acestui an să ducă la convenirea unui program 
concret de măsuri in vederea transpunerii în viată, inte-

grale și consecvente, a tuturor prevederilor Actului final 
adoptat la Conferința de la Helsinki.

Ne pronunțăm cu hotărfre pentru rezolvarea ne cale 
politică, prin tratative, intr-un spirit de echitate și justi
ție. a problemelor litigioase intre state, pentru abolirea 
ultimelor vestigii ale politicii colonialiste, de discriminare 
rasială și de apartheid, pentru adoptarea unor măsuri efi
ciente în direcția întăririi încrederii si realizării dezanga
jării militare pe continentul european, precum si a unor 
progrese reale pe calea dezarmării generale. în primul 
rînd a celei nucleare.

O cerință de importantă deosebită a vieții Internationale 
contemporane este intensificarea eforturilor generale pen
tru a pune capăt împărțirii lumii în țări bogate si țări 
sărace, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice și politice pe plan 
mondial care să permită fiecărei națiuni să se dezvolte 
liloer și independent, să se bucure de binefacerile pro
gresului și civilizației modeme și să participe din plin, pe 
baze egale, la schimbul mondial de valori materiale și spi
rituale.

înfăptuirea acestor deziderate reclamă mai mult ca pri
cind mobilizarea tuturor forțelor care se pronunță și ac
ționează pentru pace, destindere și colaborare. întărirea 
solidarității și unității lor. indiferent, de orientarea lor po
litică, de convingerile lor filozofice sau religioase. în. acest 
spirit, poporul nostru este hotărît să-și aducă șl în viitor 
întreaga sa contribuție, să acționeze cu fermitate pentru 
afirmarea și traducerea în fapte a nobilelor idealuri ale 
păcii, libertății și independentei popoarelor, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Dorind succes deplin lucrărilor adunării, exprim urarea 
ca ea să dea un nou imbold luptei unite a cercurilor largi 
ale opiniei publice, a maselor populare de pe toate conti
nentele pentru asigurarea rezolvării marilor probleme in
ternaționale în interesul tuturor popoarelor, pentru pace 
trainică și colaborare rodnică intre toate națiunile lumii.

La 6 mai. tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. președintele 
R.S.F. Iugoslavia, a primit la Brdo 
Kod Krani. în Republica Socialistă 
Slovenia, pe tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. Cu acest prilej, tovarășul Ște
fan Andrei a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu un me
saj de prietenie și urări de sănătate 
tovarășului Tito și tovarășei Iovanka 
Broz. precum și noi succese popoa
relor iugoslave prietene.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis, tovarășul Tito a rugat să se 
transmită din partea sa și a tova
rășei Iovanka Broz tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, noi 
român în opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

în cursul întrevederii prietenești 
au fost abordate probleme interna
ționale actuale și ale dezvoltării in 
continuare a relațiilor tradiționale 
de prietenie româno-iugoslave.

La primire a luat parte tovarășul 
Aleksandar Grlicikov, secretar în Co
mitetul Executiv al Prezidiului C.C.

succese poporului

al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

In aceeași zi. tovarășul Ștefan An
drei a avut, la Liubliana. o întilnire 
cu tovarășul Stane Dolanț. secretar 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., care a prilejuit 
discutarea unor probleme de interes 
comun.

în cadrul vizitei de prietenie pe 
care a întreprins-o în R.S.F. Iugosla
via. la invitația Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. tovarășul Ștefan Andrei a 
avut convorbiri, la Belgrad, cu tova
rășul Aleksandar Grlicikov, secretar 
în Comitetul Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, au participat tovarășul 
Haralambie Alexa, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. și tovarășul 
Zvonko Grahek. locțiitor al șefului 
Secției relații externe a Prezidiului 
C.C. al U.C.I. A participat, de aseme
nea, ambasadorul tării noastre in 
R.S.F.I., Virgil Cazacu.

în timpul întrevederilor a avut loc 
’ informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale ale celor două partide 
S popoare in edificarea socialismului 
S s-a efectuat totodată un schimb de 
Preri asupra problemelor actuale ale 
viții politice internaționale și ale 
mșcării comuniste și muncitorești.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Cehoslovaciei
Festivitățile de Ic Praga

PRAGA 6 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 32-a aniversări a desă- 
vîrșirii luptei de eliberare națională 
a poporului cehoslovac și a eliberării 
Cehoslovaciei de sub ocupația fascis
tă, la Praga a avut loc o adunare 
festivă.

Au participat secretarul general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho-

slova?, Gustav Husak, alți conducă
tori e partid și de stat, reprezen
tanți j vieții publice, membri ai cor- 
puluițiplomatic.

Desje importanta istorică a eli
berării Cehoslovaciei și realizările 
obținu' în cei 32 de ani de viață 
liberă ș cele două popoare frățești, 
ceh și îovac. a vorbit Jan Fojtik, 
secretari c.C. al P.C.C.

Deschiderea lucrărilor forumului
de la Varșovia

VARȘOVIA 6 (Agerpres). 
mai au început la Varșovia 
Adunării Mondiale a Constructorilor 
Păcii — importantă întilnire a re
prezentanților opiniei publice pro
gresiste angajate in lupta împotriva 
războiului.

în sala Congreselor din Palatul 
Științei și Culturii din capitala Re
publicii Populare Polone șlnt pre- 
zenti aproximativ 1 500 de delegați 
ai comitetelor naționale de luptă 
pentru 'ace din peste 100 de țări, 
de rpe torte continentele, ale Consi- 
nului Mondial al Păcii, din partea a 
50 de organizații guvernamentale și 
internaționale.

Din România este prezentă o de
legație «■ondusă de Mihnea Gheor- 

ști-

— La 6 
lucrările

ghiu, președintele Academiei de 
in t e sociale naiitițe.

Participantii au fost saiut^v» 
Edward Oierek. prim-secretar 
C.C. al P.M.U.P.

In cadrul primei ședințe a 
fnminat prezidiului Adunării mesa
jul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președin- 
tela Republicii Socialiste România.

iu

fost

adresai participanților la Adunarea 
Mondială a Constructorilor Păcii.

Președintele prezidiului, Romesh 
Chandra, a exprimat înalta sa apre
ciere și calde mulțumiri pentru 
mesajul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în dezbateri, vorbitorii au scos in 
evidentă aportul opiniei publice la 
soluționarea problemelor vitale ale 
lumii contemporane.

în intervenția sa, șeful delegației 
' române. Mihnea Gheorghiu, a înfă
țișat obiectivele 
ză tara noastră 
si s-a referit la 
mai largi forte 
gresiste. opiniei 
darea cursului spre destindere si co
laborare. iri lupta pentru libertate și 
independentă, instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondia- Jt*. mrtxj-rtxxrc-rsrx- uuEtnniftirr‘KviicKrio, 
si în primul rind a celei nucleare, in 
făurirea unei lumi a păcii, securității 
internaționale și progresului social.

Lucrările continuă in comisii, foru
muri si mese rotunde ne diferite pro
bleme.

pentru care militea- 
pe plan internațional 
rolul ce revine celor 
democratice și pro- 
publice în consoli-

scrisorile de acreditare

indoiezia
Leonid
C.C. al

Semnarea unor documente sovieto-etiopiene
MOSCOVA 6 (Agerpres). - 

Brejnev. secretar general al 
P.C.U.S., l-a primit, vineri, la Krem
lin. pe Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu, președintele Con
siliului de Miniștri al Etiopiei, care 
face o vizită oficială in Uniunea So
vietică. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire privind relațiile dintre 
cele două țări și unele probleme ale 
situației internaționale.

Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Nikolai Podgor-

nil, și președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri din Etiopia. 
Mengistu Haile Mariam, au semnat 
la Kremlin Declarația privind bazele 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Uniunea Sovietică și Etiopia. 
Au fost semnate, de asemenea, pro
tocolul cu privire la colaborarea eco
nomică și tehnică și acordul de co
laborare culturală și științifică dintre 
cele două țări, anunță agenția 
T.A.S.S.

În sprijinul făuririi unei noi ordini 
economice internaționale 
Sesiunea comisiei economice O.N.U.

■ pentru America Latină

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței 

de stat a României
Adunarea festivă de Ia Moscova

MOSCOVA 6 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Vineri după-a- 
miază a avut loc la Casa Centrală a 
Armatei din Moscova adunarea fes
tivă consacrată sărbătoririi centena
rului Independenței de stat a Româ
niei, organizată de Comitetul orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., Ministerul 
Apărării al U.R.S.S., Prezidiul Uniunii 
Asociațiilor Sovietice de Prietenie și 
Relații Culturale cu Străinătatea și 
Conducerea centrală a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Română (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii M. V. Zimianin, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. P. Șitikov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S.. V. E. 
Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. G. A. Kise
liov. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S.. N. N. Rodionov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al
U. R.S.S.. mareșalul Uniunii Sovietice,
V. G. Kulikov, prim-adjunct al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., Z. M. 
Kruglova, președintele Prezidiului U- 
niunii Asociațiilor Sovietice de Priete
nie și Relații Culturale cu Străinătatea, 
alte persoane oficiale. în prezidiu se 
aflau, de asemenea. Gheorghe Ba- 
dru». ambasadorul României in Uni
unea Sovietică, precum și delegația 
Consiliului General A.R.L.U.S.. care 
participă la manifestările ce au loc 
în U.R.S.S. cu prilejul sărbătoririi 
centenarului Independenței de stat 
a țării noastre.

Luind cuvîntul, V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., preșe- 

a 
în- 
s-a 
po-

LOME 6 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Togo, general de ar
mată Gnassingbe Eyadema. a primit 
pe ambasadorul extraordinar si pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la Lome. Octavian Cărare, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. un cald sa
lut prietenesc și cele mai sincere

urări de progres și prosperitate pen
tru poporul togolez prieten.

Mulțumind, președintele Republicii 
Togo a rugat să se exprime președin
telui Nicolae Ceaușescu înalta sa 
considerațiune și stimă, iar poporului 
român — urări de fericire și prospe
ritate.

în cursul întrevederii s-a remarcat 
că relațiile româno-togoleze au cu
noscut în ultimii ani o dezvoltare 
multilaterală.

CIUDAD DE GUATEMALA 6 (A- 
gerpres). — La Ciudad de Guatemala 
a luat sfirșit sesiunea Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.). în încheierea dez
baterilor. delegații celor 32 de țări 
din zonă au subliniat faptul că. în 
ultimii 25 de ani. evoluția situației 
economice din țările occidentale — 
caracterizată prin inflație, șomaj, re
cesiune — nu a făcut decit să contri
buie la adîncirea fenomenului de să
răcie extremă ce afectează 120 mili
oane de latino-americani. Participan
tii la această reuniune au constatat 
că iluziile nutrite. în urmă cu 20 de 
ani. de economiștii latino-americani 
au fost dezmințite de realitate, care 
a demonstrat că imitarea modelelor 
capitaliste si a societății sale de con
sum i-a făcut și mai bogați pe cei 
bogati. iar pe săraci i-a sărăcit Si 
mai mult.

Pe de altă parte. în pofida rezer
velor exprimate de țările capitaliste 
dezvoltate din regiune si de reprezen-

tantii statelor ce mal posedă încă te
ritorii sub dominație colonială pe 
acest continent (Olanda. Marea Bri- 
tanie si Franța), cele 26 de țări lati- 
no-americane și caraibiene reprezen
tate la reuniune au convenit să 
acorde un sprijin deplin Sistemului 
economic latino-american 
și au insistat asupra 
revizuirii actualelor 
ționale și instituirii 
economice iii lume.
America Latină au 
nara finală, că nu mai sînt dispuși să 
accepte intervenția întreprinderilor 
transnaționale în afacerile interne.

îpitre, măsurile propuse figurează 
extinderea cooperării la nivelul con
tinentului și cu țările din Africa, 
alături de impulsionarea relațiilor cu 
tarile socialiste și cu cele din Piața 
comună .vest-europeană. S-a hotărit 
organizarea în 1978 a unei conferin
țe latino-americane asupra industria
lizării și sprijinirea noii Comisii de 
cooperare economică in Caraibe.

(S.E.L.A.) 
imperativului 

relații interna- 
unei noi ordini 
Participantii din 
relevat, in ple-

JAKARTA s (Agerpres). — La 
Jakaria au st date publicității re
zultatele patjje aie alegerilor par
lamentare i Indonezia. după 
despuierea uyor jn 26 pro
vincii și zonepgeigjg, numărul vo
turilor■ cunosc, {iin(1 de aproape 
62 milroaine, c totalul de 70 mili
oane. Scrutmu s_a desfășurat la 
2 mai, «rezultau definitive urmînd 
a fi anunțate Începutul săptămînii 
viitoare. Poter datelor oficiale, 
gruparea ,,GO|NGAN RARYA" 
a obținut de , acum majori
tatea pariam enj jn favoarea 
sa expnmmdu-sț8.3 mUioane vo. 
cUArJrr{ Partidul „PER-SÂTUAN PEMB-^uNAN" (Parti- 

unit al denarii, o
.18.2 milioane voti (39,53 ja 6Ujtă), 
iar Partidul Demo,tic din Indone
zia („DEMOKRAS INDONESIA") 
— 5,3 milioane (8,6c, 8Ufj).

Comentind aceste unitate, obser
vatorii politici apre^g câ printre 
factorii succesului gr,grit majori
tare figurează măsuri, ^optate de 
guvern in ajunul aleglțpr — anu
larea taxelor de învățat în șco
lile primare, introduceri concediu
lui plătit și asigurarea salariu 
minim pentru funcționar, de stat.

★
SOFIA. La Ambasada tării noastre 

din Sofia a fost organizată o confe
rință de presă la care au participat 
academicianul Sava Ganovski. pre
ședintele Asociației de prietenie 
bulgaro-română. redactori-șefi ai zia
relor și altor publicații centrale, re
prezentanți ai Ministerului .Afacerilor 
Externe, ai Comitetului pentru Artă 
si Cultură, reporteri ai radioului și 
televiziunii. Despre importanta eve
nimentului _ . __’_L __ ‘___ ___ _
Trofin Simedrea. Cei prezenți au vi
zionat. apoi filme documentare ro
mânești dedicate evenimentului.

★
Tot la Sofia, in cadrul lectoratului 

de limbă si literatură română de la 
Universitatea din localitate a avut 
loc o manifestare culturală la care 
au participat profesori universitari, 
cadre didactice, studenti bulgari 
care își însușesc limba română.

Despre importanta cuceririi Inde
pendenței de stat a României si des
pre prietenia și întrajutorarea tradi
țională româno-bulgară au vorbit 
academician Petar Dinikov, decanul 
Facultății de filologie, Ivan Durida- 
nov. și lectorul român la Sofia. Du
mitru Zavera.

a vorbit ambasadorul

PEKIN — Ambasada tării noastre 
din R.P. Chineză a oferit Universi
tății Pekin un set de cărți cuprin- 
zind volumul al XI-lea din seria de 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — „România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate", în limba engle
ză. alte documente de partid. studii 
referitoare la momentul istoric' al 
crări despre realizările României pa 
plan politic, economic șl social, pre
cum și reproduceri după opere de 
artă —- • ' '
din războiul de independentă. La ce
remonie au participat academicianul 
Ciou Pei-yuan. vicepreședinte al Co
mitetului Revoluționar al Universi
tății, cadre de conducere, profesori, 
studenti.

ale pictorilor români inspirate

PRAGA. — Cu prilejul contenaru- 
lui Independentei de stat a României 
și al victoriei asupra fascismului, 
Teodor Haș, ambasadorul României

AGENȚIILE )E PRESĂ TRANSMIT

REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Pulsul reconstrucției In zona Suezului
Situat la extremita

tea nordică a Ca
nalului Suez, orașul 
Port Said se numără 
printre localitățile E- 
giptului care au avut 
cel mai mult de cîști- 
gat de pe urma re
deschiderii renumitei 
căi de apă. In cei doi 
ani care s-au scurs 
de la acest eveniment 
(5 iunie 1975), viața 
social-economică și-a 
reluat ritmul normal ; 
aub impulsul hotări- 
rli luate de guvernul 
egiptean de a trans
forma Port Saidul în 
zonă liberă, eute de 
magazine și-au redes
chis porțile, numeroși 
Investitori de peste 
hotare și-au exprimat 
intenția de a coopera 
la construirea de o- 
biective industriale. 
Activitatea .portului 
a renăscut. Pină la 
ora actuală, cifra na
velor care au trecut 
prin canal, venind din 
Mediterana sau din 
Marea Roșie, se ridi
că la aproape 25 000.

Asemenea fapte, 
eare vorbesc elocvent 
despre transformări
le pozitive petrecute 
In înfățișarea unor 
locuri pină nu demult 
greu încercate de răz
boi sînt caracteris
tice nu numai pentru 
Port Said, ci și pen
tru celelalte localități 
din zona canalului, 
cum ar fi Kantara, 
Ismailia și, în special, 
Suezul. Orașul care 
străjuie intrarea su
dică a reușit ca in
tr-un timp destul de 
■curt să-și Înlăture

cea mai mare parte a 
rănilor și chiar să se 
îmbogățească cu nu
meroase construcții 
noi. La capătul șose
lei de legătură cu 
Cairo a luat ființă o 
așezare modernă — 
orașul Feysal, iar în 
nord, la kilometrul 148 
au început lucrările 
de construcție a tune
lului El Chatt (2 725 
metri), care va face 
legătura cu peninsula 
Sinai pe sub Canalul 
Suez. Canalul însuși 
cunoaște o perioadă 
de profunde schimbări. 
Operațiunile de adin- 
cirș și lărgire declan
șate la începutul anu
lui trecut sînt in pli
nă desfășurare, ur- 
mînd ca în 1978 să ia 
sfirșit prima etapă a 
acestui proiect de 
proporții. Atunci, prin 
cunoscuta arteră de 
navigație vor putea 
trece nave cu un to
naj pină la 150 000 
tone.

Pe fondul realizări
lor obținute în recon
strucția zonelor afec
tate de război, Egip
tul continuă să depu
nă eforturi susținute 
pentru dezvoltarea și 
a altor regiuni ale 
țării, pentru sporirea 
suprafețelor agricole 
și crearea de noi o- 
biective industriale. 
Astfel, anul trecut, la 
inițiativa șefului sta
tului, a fost declanșa
tă o a.mplă acțiune de 
valorificare a pămân
turilor deșertice, care 
are in vedere include
rea în circuitul agricol 
a unor suprafețe de

sute de mii de feddani 
(un feddan = 0,42 ha) 
in Sinai, pe țărmul 
Mediteranei și la vest 
de Nil. în februarie 
anul acesta a fost 
inaugurată construc

milioane lire mai 
mare decit în anul 
precedent.

La această creștere 
au adus o contribuție 
importantă o serie de 
obiective industriale

însemnări de călătorie
ția conductei petrolie
re Suez — Meditera
na. in ultima perioadă 
continuind. totodată, 
intens Înălțarea unor 
noi fabrici și uzine, 
paralel cu înregistra
rea unei .creșteri evi
dente a producției in
dustriale. Potrivit da
telor oficiale, aceasta 
s-a ridicat în 1976 la 
2 460 milioane lire 
egiptene, fiind cu 244

intrate in funcțiune 
in ultimii ani, printre 
care se numără și 
unele realizate in 
cooperare cu Republi
ca Socialistă România. 
Este vorba de uzina 
de produse sodice El 
Mex — cea mai mare 
întreprindere de a- 
cest gen din Africa și 
Orientul Mijlociu — 
de liniile de asambla
re a tractoarelor (He-

luan) și autoturis
melor de teren (Cairo). 
Ia sfirșitul anului 
trecut, numărul trac
toarelor care au tre
cut porțile întreprin
derii „El Nașr“ din a- 
propierea capitalei se 
ridica la peste 7 000, 
iar cel al autoturis
melor de teren asam
blate în R.A.E. la 
peste 1 200. Pe căile 
ferate și pe plantații
le de zahăr funcțio
nează zeci de locomo
tive fabricate la uzi
nele „23 August" din 
București. La Hanira- 
wein continuă con
strucția marelui com
plex de exploatare și 
preparare a fosfaților 
realizat de asemenea 
In cooperare cu țara 
noastră.

La această evoluție

Complexul petrolier „AMPRI", de lîngâ Alexandria, unul din marile 
obiective industriale ale Egiptului

fericită a relațiilor 
prietenești româno- 
egiptene, o contribuție 
hotărîtpare au adus, 
după cum se știe, 
multiplele intil- 
niri dintre președinții 
Nicoliae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat, care, 
de fiecare dată, la 
Cairo sau București, 
au deschis largi, per
spective colaborării 
romăno-egiptene pe 
toate planurile. Acest 
lucru este subliniat cu 
satisfacție la Cairo de 
toți interlocutorii care 
țin, totodată, șă-și 
exprime prețuirea 
deosebită pentru poli
tica externă de pace 
și colaborare a Româ
niei socialiste, pentru 
preocuparea constan
tă a țării noastre, a 
președintelui ei, in ce 
privește reglementa
rea pe căi politice a 
problemei Orientului 
Mijlociu — prețuire 
al cărei ecou s-a fă
cut, de altfel, și vi
cepreședintele R. A. 
Egipt, Hasni Muba
rak, cu prilejul recen
tei sale vizite la 
București. Și in a- 
ceeași măsură este 
subliniată în cercurile 
egiptene convingerea 
că dezvoltarea, in 
continuare, a raportu
rilor dintre cele două 
țări și popoare cores
punde întru totul in
tereselor reciproce, 
•inscriindu-sș. totoda
tă, ca un aport cert 
la cauza păcii și în
țelegerii internațio
nale.

Nicolae N. LUPU

Intrevedere. Hua Vfen, 
președintele C.C. al P. C. țtnez, 
premierul Consiliului de Sț a( 
R. P. Chineze, a primit pe pițesa 
Beatrix a Olandei și pe soțul ei, p^țul 
Claus, aflați într-o vizită în 1 p. 
Chineză. în cadrul convorbiriiș-a 
făcut un schimb de opinii cu pr.jTe 
la dezvoltarea relațiilor prieterști 
dintre cele două țări, precum șiia 
situația internațională actuală.

Convorbiri. ** BeI§rad au u 
ceput convorbirile oficiale intre Star 
Dolant. secretar al Comitetului Exe 
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. ș 
Abdel Salam Jalloud. secretar gene
ral al Congresului national general al 
Uniunii Socialiste Arabe. A avut loc 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
bilaterale. Părțile au examinat, de 
asemenea, probleme legate de activi
tatea țărilor nealiniate.

Premierul desemnai al 
Belgiei, Be0 Tindemans, a obți
nut asentimentul participării la gu
vern a partidelor Volksunie și Fron
tul Democratic al Francofonilor. ală
turi de Partidul social-creștin și Par
tidul socialist, asigurîndu-și. astfel, o 
majoritate confortabilă în parlament 
— 173 din cele 212 mandate.

Comitetul Partidului Con
gresul Național Indian 18 •- 

. ales vineri pe K. Brahmananda 
Reddi, fost, ministru, in funcția de 
președinte al acestei formații politice. 
Șeful grupului parlamentar al parti
dului, Yeshvantrao Chavan, a decla
rat. în cursul ședinței de joi. că pier
derea înregistrată la recentele alegeri 
— prima după 30 de ani — nu în
seamnă că populația a respins prin
cipiile de bază ale politicii acestuia, 
ci că a fost nemulțumită de faptul 
că Partidul Congresul Național In
dian s-a îndepărtat de aceste princi
pii, ca si de aplicarea cu exces de

Ansamblul de cîntece și dan
suri „Mureșul", aflat in turneu 
in Republica Populară Mongolă, 
a susținut un spectacol de gală 
la Ulan Bator, la care au par
ticipat T. Terendory, prim-ad- 
junct al ministrului culturii, O. 
Hosbaiar, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, M. Miegom- 
bo, prorector al Universității, 
președintele Asociației de prie
tenie mpngolo-română. alte per
sonalități.

zel a măsurilor luate in perioada 
etării de urgentă.

La Havana “ avut loc 0 con’ 
sfătuire a reprezentanților organiza
țiilor sindicale din unele țări ale 
Americii Latine si bazinului Caraibi
lor. La lucrările consfătuirii, convoca
te din inițiativa Federației Sindicale 
Mondiale, a Congresului permanent 
al unității sindicale a oamenilor mun
cii din America Latină și a Centralei 
Oamenilor Muncii din Cuba, au par
ticipat reprezentanți ai sindicatelor 
din Peru. Panama. Costa Rica. Gu
yana, Cuba și Mexic. Consfătuirea a 
adoptat o serie de rezoluții.

La 5 mai a avut loc la Viena, 
în prezenta președintelui Repu
blicii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
schlăger, s< a unor membri ai 
guvernului austriac, decernarea 
tradiționalelor premii internațio
nale „Gottfried von Herder" pe 
anul 1977 unor personalități din 
Europa de est și sud-est. pentru 
activitatea desfășurată in scopul 
promovării relațiilor culturale 
ntre popoarele continentului, 

’’vintre laureații premiului Her- 
<er din acest an este și profe- 
srul Ion Vlăduțiu. distins pen- 
ti< „merite deosebite aduse cer- 
ceprii etnografice românești".

------ 1---- -------------

Comunicatul comun dat 
publici'ății la încheierea vizitei ofi
ciale p> care a intreprins-o la Da
masc cancelarul Austriei. Bruno 
Kreisky, relevă că cele două tari se 
pronunță pentru instaurarea unei păci 
juste și durabile în conformitate cu 
prevederile rezoluțiilor O.N.U. privind 
Orientul Apropiat și problema pales- 
tineană.

Negocierile intercomimi- 
tare în problema cipriotă 
vor fi reluate la Nicosia. Ia 20 mai, 
s-a anunțat din sursă a Națiunilor U- 
nite în Cipru.

„Expoziția internaționala 
de carte 1977" s a deschis 13 
Leipzig. Participă 71 de țări de pe 
toate continentele. România este pre
zentă cu un stand național. în care 
sint expuse cărți din toate domeniile. 
Apreciind valoarea artistică a nu
meroase exponate ale industriei noas
tre poligrafice, juriul international a 
atribuit tării noastre o medalie de 
aur, trei de argint, patru de bronz și 
șase mențiuni speciale.
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dintele Conducerii Centrale 
A.P.S.R., a arătat că în bătăliile 
dirjite împotriva dușmanului 
născut și consolidat prietenia 
poarelor noastre. Eroica victorie de 
la Plevna — a spus el — a devenit 
un adevărat simbol al frăției mili
tante a popoarelor rus și român. 
După ce a evocat relațiile dintre 
cele două popoare în decursul aces
tui secol, vorbitorul s-a referit pe 
larg la relațiile de colaborare eco
nomică, politică și cultural-știintifi- 
că dintre țara noastră și U.R.S.S., 
subliniind că în dezvoltarea perma
nentă a colaborării dintre ele un rol 
determinant îl au legăturile dintre 
P.C.U.S. și P.C.R. O însemnătate 
deosebită, a spus vorbitorul, o au 
lntîlnirile și convorbirile dintre to
varășul L. I. Brejnev și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Marcînd cente
narul proclamării Independenței de 
stat a României, a încheiat vorbito
rul. oamenii sovietici sînt mlndri de 
prietenia tradițională cu harnicul șl 
talentatul popor român, care a ales 
definitiv calea socialistă pentru pa
tria sa".

A vorbit apoi ambasadorul rorr’n, 
Gheorghe Badrus.

După adunare, soliști și formați,/ 
artistice din capitala sovietică au 
susținut un concert, care a inclus și ; 
muzică românească. ‘

★
la Praga, a depus coroane de flori 
monumentele eroilor români din Br? 
și Havlickuv Brod. in semn de om: 
giu adus militarilor români care și-a] 
jertfit viata pentru eliberarea C-ehd 
slovaciei de sub dominația fascist® 
De asemenea, membri ai ambasada 
au depus, cu același prilej. coroadl 
de flori la monumentele eroilor ro4 
mâni din Zvolen. Kromeriz. Luce-J 
nec, Piestany, Pustimer, Banov fi 
Humpolec.

VARȘOVIA. — Atașatul militari 
aero și naval al Republicii Socialist? 
România în Polonia a organizat o 
gală de filme in saloanele ambasa
dei. Au participat general de divizie 
Zbigniew Nowak, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, alte per
sonalități militare poloneze, precum 
și atașații militari acreditați în Po
lonia. La ambasada țării noasțre a! 
fost organizată, de asemenea, o con
ferință de presă. Despre semnificația 
evenimentului a vorbit ambasadorul 
Aurel Duca.

CIUDAD DE MEXICO. — La Bi
blioteca din Ciudad de Mexico s-a 
deschis Săptămîna culturii românești.! 
Cu acest prilej a fost inaugurată ex
poziția .,100 de ani de la proclamarea 
independentei de stat a României". 
La festivitate au participat persona
lități ale vieții politice si culturale, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alti membri ai corpului 
studenți. ziariști.

diplomatic,

MONTEVIDEO. — La 
a avut loc o manifestare ,_
do" PTrotto.' isrorrd ■irrugu«».T>«c-o w- 
nut o conferință consacrată impor
tantului jubileu, si a fost prezentat 
filmul „Independența, năzuință de 
veacuri a poporului român". De a- 
semenea. a fost organizată expozi
ția „Imagini din istoria poporului ro
mân".

Montevideo 
publică. în

AZI ÎNCEPE LA LONDRA

Reuniunea la nivel înalt
a

Comisia sindicală consultativă 
(C.S.C.) de pe lingă O.E.C.D. consta
tă. intr-un raport remis celor 24 de 
țări membre ale organizației, că po
litica economică pusă în practică de 
statele respective după întilnirea la 
nivel înalt din Porto Rico constituie 
un „eșec". „Șomajul rămine proble
ma socială si economică numărul I 
in toate țările membre ale O.E.C. “ 
Comisia cere guvernelor și șefilor de 
guvern din țările respective, care se 
vor reuni la Londra în zilele de 7 și 
8 mai, să schimbe radical această 
politică și să adopte o nouă strategie 
economică.economică.

Poziția
curs de dezvoltare

(Agerpres). — în ajunul
....................... ..... '"altMzr

partr t 
tSOOpĂâ 
de fa 
tarat il

țărilor în
PARIS 6 , «

Începerii conferinței la nivel înalt - 
celor șapte de la Londra, grupul cell 
19 țări în curs de dezvoltare, ptri. 
cipante la Conferința asupra a 
rării economice internaționale de 
Paris, a dat publicității o declarații, 
in care critică țările occidentale in
dustrializate pentru tergiversarea ne
gocierilor de la Paris și avertizează 
că această atitudine ar putea să ducă la 
„grave consecințe pentru , economia 
mondială si la un serios regres al re
lațiilor dintre țările in curs de dez
voltare și țările industrializate".

Convorbirile din cadrul Conferin
ței asupra cooperării economice in
ternaționale. .reluate în ultimele săp- 
tămîni la Paris, nu au adus nici un 
indiciu de modificare substanțială a 
poziției țărilor industrializate, relevă 
declarația, adăugind că „aceasta con
stituie un motiv de mare îngrijorare 
pentru grupul celor 19 și pentru toa
te țările in curs de dezvoltare".

„Conferința începe 
într-o atmosferă sumbră"

In editorialele consacrate reu
niunii, ziarele britanice scriu, 
printre altele t.

„THE GUARDIAN": „Reuniunea la 
nivel înalt de la Downing Street în
cepe într-o atmosferă sumbră, de-a 
dreptul îngrijorătoare. Există motiv* 
serioase să credem că fragila redre
sare a economiei occidentale este pe 
punctul de a se evapora complet".

„THE FINANCIAL TIMES" : „Su
biectul cel mai controversat din ca
drul reuniunii la nivel înalt, cel care 
este susceptibil să provoace cea mai 
serioasă dispută", este poziția S.U.A. 
fată de exporturile de instalații des
tinate industriei nucleare pașnice ale 
partenerilor săi occidentali. Reuniu
nea își va atinge obiectivul dacă va 
reuși să convingă partea americană 
că „Europa occidentală și Japonia nu 
pot consimți să se supună unei poli
tici de natură să dăuneze intereselor 
lor economice vitale și independentei 
lor".

•i:

departamentul export-import


