
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITJ-VĂ!
I PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Niger

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, joi dimineața, pe

lila Salifou, care si-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Niger în țara 
noastră.
(Continuare în pag. a V-a)
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Ieri au fost reluate in plen

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

0 vie expresie a spiritului revoluționar 
in gindirea si acțiunea partidului 

pentru înflorirea economică a patriei și bunăstarea 
poporului, pentru întărirea rolului conducător al clasei 

muncitoare, adincirea democrației socialiste, 
perfecționarea activității educative de formare 

a omului nou

Joi dimineața au fost reluate in 
plen lucrările celei de-a V-a sesiuni 
a celei de-a VII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații au salutat cu 
îndelungi si puternice aplauze sosi
rea in sală, in lojile oficiale, a tova
rășului Nicolae Ceausescu, a tovară
șului Manea Mănescu. a tovarășei 
Elena Ceausescu, a tovarășilor Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Ion Dincă. 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, Ion 
loniță. Petre Lupu, Paul Niculeseu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Râdulescu. Leontc Răutu. Virgil 
Trofin. Iosif Ugiar, Ilie Verdet, Ștefan 
Voitec.

tn sală se aflau, de asemenea, mem
brii supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv, secretarii C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii iau parte. în 
calitate de invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor muncii, 
personalități ale vieții noastre știin
țifice. culturale și artistice, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Erau de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Tovarășul Nicolae Giosan. președin
tele Marii Adunări Naționale, a des
chis ședința înaltului for legislativ al 
Republicii Socialiste România.

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, deputății au adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de zi :

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
DECRET

privind distincțiile de stat
în Republica Socialistă România

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
1. — în Republica Socialistă 

.inia distincțiile de stat pot fi 
■rite cetățenilor români care, 

pru, rezultatele deosebite obținute in 
diferite domenii ale vieții politice, e- 
conomice. științifice si soc ia l-cultura - 
le. prin întreaga lor activitate, au 
artis o contribuție de seamă la infăp-

■ politicii partidului și statului 
Jieare a socialismului în patria 

tră. la apărarea tării si a cuceri-' 
revoluționare ale poporului.

...t. 2. — Distincțiile de stat se 
instituie prin decret al Consiliului de 
Stat.
/ rt. 3. — Distincțiile de stat se 

co .feră de către președintele Repu- 
bli'ii Socialiste România, prin decret 

■ tidențial.
Art. 4. — Tn condițiile prevăzute 

P’-;" decretele de instituire, distinc- 
de stat pot fi conferite si uni- 

’<>r socialiste, unităților mili- 
Si drapelelor de luptă ale 

acestora, comunelor, orașelor, muni

CAPITOLUL II

Distincțiile de stat
Art. 7. — Distincțiile de stat in 

Republica Socialistă România sint 
următoarele ;

1. — Validarea alegerii tovarășei 
Elena Nae ca deputat in Circumscrip
ția electorală nr. 1 Giurgiu si depu
nerea jurămintului de credință si de
votament fată de Republica Socialistă 
România.

2. — Proiectul legii privind impo
zitul pe fondul total de retribuire al 
unităților socialiste de stat.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A ADOPTAT:
® Legea privind impozitul pe fondul total de retribuire al unită

ților socialiste de stat
® Legea privind impozitul agricol
• Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat și asis

tența socială
• Legea privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale 

membrilor cooperativelor agricole de producție
• Legea privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale 

țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate
• Legea privind rolul și atribuțiile maistrului în producție

cipiilor sau județelor, organizațiilor 
de partid, organizațiilor de masă si 
obștești. 1

Art. 5. — Distincțiile de stat pot fi 
conferite si cetățenilor altor state 
care au adus o contribuție importan
tă la dezvoltarea relațiilor de cola
borare si prietenie cu Republica So
cialistă România, la înfăptuirea idea
lurilor de libertate.' democrație și 
progres social, la triumful cauzei 
mișcării comuniste si muncitorești 
mondiale, la dezvoltarea științei si 
culturii universale, la întărirea păcii 
si securității în lume.

Art. li. — Propunerile pentru con
ferirea distincțiilor de stat se face de 
ors.mele de conducere colectivă ale 
unităților socialiste, de ministere și 
alte organe centrale de stat, de or
ganele centrale ale organizațiilor coo
peratiste ori ale celorlalte organizații 
de masă si obștești, precum si de că
tre comitetele executive ale consilii
lor populare județene sau al muni
cipiului București.

a) titlul de onoare suprem ..Erou al 
Republicii Socialiste Romania" :

b) titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" ;

3. Proiectul legii privind impo
zitul agricol.

4. — Proiectul legii privind pensiile 
de asigurări sociale de stat și asis
tența socială.

5. — Proiectul legii privind pen
siile și alte drepturi de asigurări so
ciale ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție.

6. — Proiectul legii privind pen-

c) decorații ale Republicii Socialis
te România ;

d) decorații pentru rezultate deo
sebite obținute în muncă ;.

e) decorații militare.; J
f) diplome de onoare pentru rezul

tate deosebite obținute in activitatea 
științifică, didactică, artistică si spor
tivă :

g) medalii comemorative,
Decorațiile cuprind ordine si me

dalii.
Ari. 8. — Cea mai înaltă distincție 

de stat în Republica Socialistă 
România este titlul de onoare suprem 
..Erou al Republicii Socialiste Româ
nia" și se conferă pentru merite ex
cepționale în înfăptuirea politicii in
terne și externe a Partidului Comu
nist Român. în apărarea patriei și a 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui român, in opera de construire a 
socialismului.

Art. 9. — După titlul de..onoare 
suprem ..Erou al Republicii Socialiste 
România" se situează titlul de „Erou 
a! Muncii Socialiste".

Art. 10. — Decorațiile Republicii 
Socialiste România sint următoarele :

A. Ordine
I. ordinul „Steaua Republicii So

cialiste România" și ordinul 
„Victoria socialismului'", ambe
le ocupind același loc ierarhic;

1,1. ordinul „23 August":
III. ordinul „Tudor Vladimirescu". 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

siile și alte drepturi de asigurări so
ciale ale țăranilor cu gospodărie 
individuală din zonele necooperati- 
vizate.

7. — Proiectul legii privind rolul si 
atribuțiile maistrului in producție.

8. — Proiectul legii calității produ
selor și serviciilor.

(Continuare in pag. a II-a)
\

B. Medalii
— medalia „Tudor Vladimirescu".
Art. il. — Decorațiile pentru re

zultate deosebite obținute in muncă. 
In diferite sectoare ale activității 
economice, științifice si social-cultu- 
rale, sint următoarele :

A. Ordine
— „Ordinul Muncii";
— ordinul „Meritul agricol" :
— ordinul „Meritul științific" ;
— ordinul „Meritul cultural" :
— ordinul „Meritul sanitar" ;
— ordinul „Meritul sportiv".

B. Medalii
— „Medalia Muncii" ;
— medalia „Meritul agricol" :
— medalia „Meritul științific" :
— medalia „Meritul cultural" :
— medalia „Meritul sanitar" ;
— medalia „Meritul sportiv".
Ari. 12. — Decorațiile militare sint 

următoarele :

A. Ordine
I. ordinul „Apărarea patriei" :

II. ordinul „Pentru servicii deose-
(Continuare în pag. a IV-a)

Atenția opiniei publice din țara 
noastră, a întregului nostru popor a 
fost polarizată in aceste zile de lu
crările înaltelor foruri ale conduce
rii de partid și de stat — plenara 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Așa cum este cunoscut, plenara a 
abordat o problematică amplă, deo
sebit de bogată, privind sectoare va
riate. din cele mai importante ale 
activității sociale — de la dezvoltarea 
economiei naționale, ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii și 
oină la îmbunătățirea invătămintului 
si. in general, a activității educative 
de formare a omului nou. perfecțio
narea organizării si conducerii socie
tății. adincirea democrației socia
liste. își găsesc reflectare in aceasta 
însăși complexitatea operei de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, operă care îmbrăți
șează absolut toate planurile vieții 
economico-sociale. aflate intr-o strînsă 
legătură și intercondiționare dialec
tică. dinamismul activității partidu
lui, consecventa înfăptuirii însufle- 
titoarelor obiective. stabilite de 
Congresul al XI-lea.

O dată mai mult s-a afirmat, și cu 
acest prilei rolul hotărîtor al 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în elaborarea politicii partidului si 
statului, a tuturor măsurilor menite 
să asigure progresul multilateral al 
României socialiste, caracterul origi
nal. potrivit condițiilor concrete, al 
soluțiilor cristalizate — soluții clare 
si judicioase, cutezătoare si ratio
nale. Cuvintarea rostită de secreta
rul general al partidului in înche
ierea lucrărilor plenarei cuprinde 
indicații de valoare programatică 
privind principalele pirehii si direc
ții de acțiune in domeniul economiei, 
aplicării perseverente a principiilor 
eticii și echității socialiste, teze teo
retice noi privind evoluția funcții
lor statului în stadiul edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate, rolul conștiinței înaintate 
si perfecționarea activității educati
ve. relația dintre factorii suprastruc
turii si dezvoltarea bazei materiale a 
societății, precum si măsuri practice 
în concordantă cu aceste teze — toa
te acestea constituindu-se intr-un do
cument de înaltă valoare principială, 
deschizător de noi orizonturi si. toto
dată. prețios îndrumar practic pentru 
eelc mai largi sfere de acțiune so- 
eială.

Dată fiind multitudinea si diversi
tatea domeniilor si măsurilor stabili
te. nu ne oronunem — si desigur nici

DE „ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Nobila misiune a educatorului, 

a comunistului de la catedră
în pragul încheierii unui an de 

muncă, slujitorii școlii, elevii și stu
denții, părinții acestora, întregul 
nostru popor cinstesc — în virtutea 
unei tradiții create în anii socialis
mului — ps educatoarea, învățăto
rul, profesorul care, pe diferite trep
te ale drumului de creștere și for
mare a tinerelor generații, contri
buie, fiecare în parte și toți la un 
loc, la cel mai complex și delicat 
proces spiritual : modelarea omu
lui nou al societății noastre socialis
te. în spiritul înaltelor idealuri 
umane, revoluționare promovate de 
partidul nostru comunist. Asemenea 
altor măsuri, și acțiuni, menite să-i 
asigure condiții cit mai bune de ac
tivitate și de viață, sărbătoarea con
sacrată corpului profesoral, unul 
dintre cele mai importante detașa
mente ale intelectualității. este 
semnul respectului și prețuirii acor
date de societatea noastră muncii 
creatoare, demne și asidue depuse 
pentru propășirea și înflorirea sa 
multilaterală.

Anul acesta, „Ziua învățătorului", 
aniversată pe 30 iunie, s-a bucurat 
de un context deosebit, urmînd zilei 
în care plenara C.C. al P.C.R. a adop
tat măsuri de importantă deosebită, 
prin care s-a încheiat activitatea 
de reorganizare a invătămintului. in 
spiritul hotăririlor adoptate de cel de 
al XI-lea Congres al partidului. în- 
tr-adevăr. învătămmtul a beneficiat 
în ultimii ani de importante direc
ționări stabilite prin documentele de 
partid, prin prețioasele indicații ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, care i-au 
jalonat cu claritate evoluția, priori
tățile menite să asigure modernizarea 
structurilor, conținuturilor și metodo- 
logiilor de instruire, și educație, să 
confere scolii o legătură organică cu 
producția materială si spirituală, cu 
viața. Recent, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a aprobat 
noile măsuri privind perfectionarea. 

nu ar fi cu nutintă in spațiul restrîns 
al unui articol — o trecere în revistă 
a acestora, ci doar.o primă reliefare 
a unor concluzii cu caracter sintetic. 
Astfel, cu toată varietatea probleme
lor si domeniilor la care se referă, 
se poate aprecia că toate aceste mă
suri au un numitor comun — oglin
dind spiritul revoluționar, profund 
creator, al politicii partidului, recep
tivitatea sa fată de nou. eforturile 
pentru perfecționarea continuă a 
conducerii vieții sociale, preocuparea 
pentru dezvoltarea unitară a forțelor 
de producție, a relațiilor sociale si a 
conștiinței înaintate, capacitatea de a 
adapta continuu structurile, formele 
si metodele de activitate cerințelor 
noi. de a găsi soluții adecvate, de na
tură să stimuleze nuternic mersul 
înainte al societății noastre.

Acest spirit revoluționar si-a găsit 
o elocventă expresie îri prevederile 
proiectelor Planului national unic de 
dezvoltare economico-socială si bu
getului de stat pe anul 1978. 
stabilite in. conformitate cu ce
rințele progresului accelerat și mo
dernizării in continuare a econo
miei naționale. In acest sens, pro
iectul planului pe 1978 se caracteri
zează prin orientarea fermă spre în
făptuirea revoluției tehnico-științi- 
fice in toate sferele producției mate
riale. spre accentuarea laturilor cali
tative ale producției — sporirea sim
țitoare a productivității muncii, fo
losirea intensivă a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, 
reducerea în continuare a consumu
rilor de materiale, înnoirea și diver
sificarea producției. îmbunătățirea 
calității produselor, obținerea unei 
eficiente economice superioare.

Tocmai in felul acesta, prin pro
gresul mai rapid al economiei, se 
asigură baza materială pentru noi 
măsuri pe calea creșterii bunăstării 
întregului popor, pentru satisfacerea 
la un nivel mereu superior a nevo
ilor materiale și spirituale ale oame
nilor muncii — țelul suprem al po
liticii partidului.

De altfel, înseși hotărîrile plenarei 
ilustrează încă o dată consecvența 
cu care conducerea partidului urmă
rește acest țel. Programul de ridicare 
a nivelului de trai al poporului în 
actualul cincinal, aprobat . de plena
ră — preconizind un întreg ansam
blu de măsuri, de la sporirea cu 
mult peste prevederile cincinalului a 
retribuției oamenilor muncii și pînă 
la îmbunătățirea sistemului de pen
sionare și creșterea pensiilor pentru 
toate categoriile sociale sau sporirea 
ajutoarelor pentru copii — va asigura 
o creștere substanțială a veniturilor 

modernizarea invătămintului liceal, 
profesional și superior, măsuri dezbă
tute in cadrul plenarei C.C. al 
P.C.R. Această vastă activitate arătă 
preocuparea permanentă a partidului 
nostru față de dezvoltarea învăță- 
mintului românesc in strînsă con
cordanță cu cerințele vieții, ale prac
ticii, ale întregii activități economico- 
sociale, preocupare ce izvorăște din 
înalta grijă față de perfecționarea 
neîntreruptă a procesului de pregă
tire a cadrelor necesare mersului 
nostru înainte. Sint preocupări nova-

P/of. univ. dr. docent ing.
Suzana GÂDEA,

ministrul educației și învâțâmîntuiui

toare și măsuri ce valorifică în mod 
concret concepția revoluționară a 
partidului nostru despre conținutul 
și organizarea invătămintului, despre 
rolul său in dezvoltarea și înflorirea 
tării. „Acum, arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna plenarei 
C.C. al P.C.R.. esențialul va consta 
în efortul de îmbunătățire a conținu
tului invătămintului. de ridicare a 
nivelului său științific si legare tot 
mai strînsă de producție si viată. Să 
asigurăm ca predarea disciplinelor 
pentru fiecare ramură să corespundă 
celor mai moderne cuceriri ale știin
ței si tehnicii, să permită formarea 
unor cadre cu un înalt nivel de cu
noștințe. întreaga concepție de or
ganizare urmărește o integrare slrin- 
să a invătămintului cu cercetarea si 
producția, crearea condițiilor ca ab
solvenții, ne diferite trepte ale învă- 
țămîntului, să se poaiă integra intr-o 
perioadă cit mai scurtă in producție, 
să-și poată aduce contribuția la dez
voltarea generală a societății noastre".

Pentru întregul corp didactic, pen

populației, legind, totodată, mai string 
aceste venituri de rezultatele obți
nute în producție, de contribuția 
adusă Ia dezvoltarea economico-so
cială a țării. Fără îndoială că preve
derile acestui program, care au și 
inceput să fie aplicate prin majora
rea de la 1 iulie a retribuției persona
lului dintr-un șir de ramuri de 
primă importanță ale economiei na
ționale. vor determina o și mai mare 
mobilizare a tuturor celor ce mun
cesc de la orașe și 'sate pentru obți
nerea unor rezultate superioare în 
producție, pentru • îndeplinirea si 
depășirea sarcinilor de plan, asi- 
gurindu-șe astfel sursele necesa
re înfăptuirii integrale a măsu
rilor menite să asigure întregului po
por condiții din ce în ce mai bune 
de viată și civilizație.

în opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate par
tidul îmbină indisolubil preocupările 
pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale cu cele privind dezvoltarea 
conștiinței socialiste, formarea omu
lui nou. Tocmai cerințele pregătirii 
multilaterale a constructorilor socia
lismului. ale înarmării tinerelor ge
nerații cu nivelul înalt de cunoștințe 
reclamat de exigențele revoluției 
tehnico-științifice au inspirat ansam
blul de măsuri privind perfectiona
rea invătămintului liceal, profesional 
și superior: prin aceste măsuri, care 
încheie, de fapt, activitatea de așe
zare pe o bază nouă, in concordanță 
cu Programul partidului, a întregu
lui invătămint, se creează condi
țiile ca. de la terminarea Pri
mei trepte : liceului, tinerii să se 
poată integra rapid și eficient în ac
tivitatea utilă societății, corespunză
tor necesităților actuale și de per
spectivă ale dezvoltării țării.

Așa cum este bine cunoscut, parti
dul nostru concepe înaintarea pe ca
lea socialismului și comunismului ca 
indisolubil legată de perfecționarea 
relațiilor sociale, de adincirea demo
crației, de creșterea continuă a rolu
lui maselor, în frunte cu clasa mun
citoare, in conducerea statului, a în
tregii vieți sociale. Aceasta se expri
mă atît prin consultarea oamenilor 
muncii în cele mai importante de
cizii sociale, cit și prin perfecțio
narea diferitelor forme și structuri 
organizatorice de conducere, esența 
lor constind în preluarea de către so
cietate, de către organismele obștești, 
de către colectivele de oameni ai 
muncii a unor funcții si atribuții ale 
statului. Sint. de fapt, etape, trepte 
ale marelui proces prevăzut încă
(Continuare în pa», a V-a)

tru toți educatorii aplicarea acestor 
măsuri constituie un minunat teren 
de activitate intensă, de perfecționare 
a muncii lor pline de răspundere.

Anul de învățămint 1976/J977 mar
chează. astfel, in viata școlii româ
nești importante transformări ce ui'- 
măresc să asigure invătămintului un 
conținut mai apropiat de cerințele con
crete ale dezvoltării economiei, cul
turii. vieții sociale a țării noastre. 
S-a adoptat o nouă structură a acti
vităților de pregătire practică, asigu- 
rindu-se perioade compacte și con
tinue de instruire, fapt care oferă 
multiple elemente pozitive pentru 
realizarea unui nivel superior in 
pregătirea elevilor- și studenților, de- 
terminind. totodată, implicarea efec
tivă, nemijlocită a unei importante 
categorii sociale — elevii și studenții 
— in procesele de producție din. în
treprinderi și unități agricole, în ac
tivitatea de proiectare și cercetare. 
Aceste structuri organizatorice favo
rizează inserția tot mai accentuată a 
școlii noastre în viața socială, iar in 
plan educativ influențează pozitiv pe 
elevi și studenți, contribuind la for
marea spiritului lor de responsabili
tate, angajare. conștiinciozitate, a 
încrederii în capacitățile proprii de 
creație. Desigur, această practică nu 
este scutită de imperfecțiuni, există 
încă o serie de greutăți care-i dimi
nuează eficiența. însă, împreună eu 
ministerele și organele centrale că
rora le revin sarcini în pregătirea 
cadrelor, cu factorii din întreprinderi 
se va interveni mai activ pentru re
medierea lor. De asemenea, în acest 
an. Ministerul Educației și învăță- 
mintului, cu sprijinul unui însemnat 
număr de cadre didactice, a denus o 
susținută activitate pentru perfecțio
narea profilurilor liceelor, a planu
rilor de învățămînt, a programelor și 
manualelor, în soopul determinării
(Continuare in pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectele de legi privind impozitul 

pe fondul total de retribuire al unităților 
socialiste de stat și impozitul agricol

Vă ros să-mi permiteți ca. din 
însărcinarea Consiliului de Mi
niștri. să supun spre examinare 
și adoptare forului suprem le
gislativ al tării proiectul de 
lege privind impozitul pe fon
dul total de retribuire al unită
ților socialiste de stat și proiec
tul de lege privind impozitul 
agricol.

Proiectele de legi care vă sînt 
prezentate spre examinare și a- 
doptare au fost elaborate din 
inițiativa și sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele republicii, si se în
scriu in amplul program de per
fecționare continuă a organizării 
și conducerii activității econo
mice și sociale. în acest con
text. prevederile din proiectele 
de legi menționate vor contri
bui la perfecționarea relațiilor 
financiare, la crearea condițiilor 
ca oamenii muncii să cunoască 
nemijlocit drepturile bănești pe 
care trebuie să le primească 
pentru munca prestată, să exer
cite un control direct asupra 
modului de determinare a veni
turilor ce li se cuvin, eliminin- 
du-se. totodată, formele și me
todele complicate de calcul al 
impozitelor, atit la unitățile de 
stat, cit și la cele cooperatiste.

Proiectul de lege privind im
pozitul pe fondul total de re
tribuire al unităților socialiste 
de stat prevede desființarea im
pozitului pe retribuția indivi
duală și introducerea unui nou 
sistem, simplificat, potrivit că
ruia. impozitul urmează a fi cal
culat pe total unitate socialistă, 
prin aplicarea cotei de impozit 
stabilită prin lege la fondul to
tal de retribuire al fiecărei uni
tăți.

Potrivit indicațiilor date de 
conducerea partidului, la elabo
rarea proiectului de lege s-a 
urmărit asigurarea, in condițiile 
desființării impozitului pe retri
buția individuală, a veniturilor 
nete pe care oamenii muncii le 
realizează in prezent. In conse
cință. in proiectul de lege se 
prevede că retribuția tarifară de 
încadrare netă se stabilește prin 
scăderea din retribuția tarifară 
brută a impozitului aferent a- 
cesteia, astfel că fiecare om al 
muncii va primi o retribuție 
netă egală cu cea actuală, pină 
la majorarea retribuției in ra
mura sau sectorul respectiv de 
activitate.

Sporul de vechime neîntre
ruptă in aceeași unitate nu va 
mai fi impozitat, iar cotele de 
spor existente, care rămin ne
modificate. vor fi aplicate la re
tribuțiile tarifare fără impozit, 
lie asemenea, se vor stabili fără 
impozit adaosul de retribuție 
pentru depășirea normelor de 
muncă, gratificațiile și toate ce
lelalte drepturi de retribuire 
prevăzute de lege pentru munca 
prestată. Ca o consecință a des
ființării impozitului pe retribu

Raportul comun al comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
Elaborate din inițiativa si sub 

directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cele două 
proiecte de legi răspund nu nu
mai unor cerințe nfâiore de sim
plificare a unor operațiuni de 
calcul numeroase și complicate, 
ce solicită un mare volum de 
muncă, simplificare care are și 
ea o mare importanță economi
că. dar răspund in același timp 
și cerințelor actuale de stabili
re a unor relații mai directe în 
ce privește munca depusă si re
tribuția primită.

Comisiile constată că. asa cum 
s-a. stabilit de Plenara C.C. a! 
P.C.R. din noiembrie 1976. pro
iectul de lege privind impozitul 
pe fondul total de retribuție pre
vede ca pe viitor, in locul im
pozitului ealculat pentru fie

Din cuvîntul participantelor la dezbateri
Proiectul de lege privind im

pozitul pe fondul total de re
tribuire al unităților socialiste 
de stat, precum și cel referitor 
la impozitul agricol, elaborate 
din indicația și sub conducerea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, fac parte integrantă 
din programul general stabilit 
de Congresul al XI-lea pentru 
continua perfecționare a întregii

prezentată de tovarășul
FLOREA DUMITRESCU, ministrul finanțelor
ția individuală, scutirile, redu
cerile și majorările de impozit 
nu vor mai acționa.

în ce privește drepturile și 
obligațiile personalului munci
tor care in prezent se determină 
in raport de anumite plafoane 
ale retribuției tarifare brute, ca 
de exemplu alocația de stat pen
tru copii, chiria și altele, în 
proiectul de lege se prevede că 
acestea rămin nemodificate și 
după • aplicarea retribuțiilor ta
rifare fără impozit, atit timp 
cit nu se schimbă condițiile pe 
baza cărora au fost stabilite. 
Plafonul de 1 500 lei venit me
diu lunar pe fiecare membru de 
familie, care dă dreptul la o lo
cuință cu chirie din fondul lo
cativ de stat, rămine, de aseme
nea, nemodificat, deci nu va fi 
redus cu impozitul aferent.

Proiectul de lege privind im
pozitul pe fondul total de 
retribuire al unităților socialiste 
de stat cuprinde si dispoziții 
specifice referitoare la determi
narea fondului de retribuire 
impozabil, cotele de impozit di
ferențiate pe ramuri, subramuri 
și activități. intre 14,50 și 17.50 
la sută, termenele de plată, 
precum și îndatoririle unităților 
financiar-bancare cu privire la 
controlul determinării și plății 
impozitului.

Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism prevede pentru 
agricultură sarcini . deosebit de 
importante privinfl sporirea 
continuă a producției vegetale 
și animale, care să asigure sa
tisfacerea in condiții tot mai 
bune a cerințelor de consum 
ale populației, a necesităților 
industriei si a altor nevoi ale 
economiei.

Este cunoscut sprijinul mate
ria! și financiar pe care statul 
il acordă agriculturii pentru 
mecanizare, chimizare, irigații, 
asigurarea cu semințe si ani
male de inaltă productivitate, 
precum și pentru pregătirea de 
cadre calificate, care au stimu
lat hărnicia țărănimii noastre, 
contribuind in mod hotăritor la 
creșterea producției agricole si, 
pe această bază, la sporirea ve
niturilor țărănimii.

Prin proiectul de lege privind 
impozitul agricol se propun for
me noi de impunere a venitu
rilor din agricultură, care îm
bină in mod armonios necesi
tatea cointeresării in continua
re a cooperativelor agricole și 
a celorlalți producători în spo
rirea producției agricole cu ce
rințele simplificării modului de 
determinare a impozitului.

Așa cum rezultă din proiectul 
de lege, in locul impunerii ve

prezentat de deputatul ILIE ȘALAPA
care persoană, să se introducă 
impozitul pe fondul total de re
tribuție. determinat pe baza unor 
cote medii, diferențiate pe ra
muri ale economiei naționale și 
plătit de unitățile socialiste.

Totodată, proiectele de legi 
conțin prevederi ce constituie 
un act de justiție socială, sta
bilind o anumită contribuție 
pe care urmează să o plătească 
persoanele fără copii, finind sea
ma că și aceste persoane trebuie 
să participe la constituirea fon
durilor sociale necesare pentru 
formarea și pregătirea tinerei 
generații.

Proiectul legii privind impozi
tul agricol conține prevederi de 
mare importantă pentru stimu

noastre activități economico- 
sociale și ridicarea neîntreruptă 
a nivelului de trai al întregului 

deputatul Ș|efanpopor, a spus
Trăsătura definitorie aBoboș.

acestor proiecte constă in faptul 
că ele pun un accent deosebit 
pe creșterea retribuției si veni
turilor directe ale oamenilor 
muncii.

Astfel, așa cum se remarca

niturilor realizate de fiecare 
membru al cooperativelor agri
cole de producție se introduce 
un impozit fix pe hectar dife
rențiat pe trei categorii de fo
losință a terenurilor si cinei 
zone de fertilitate, care va fi 
plătit de fiecare cooperativă a'- 
gricolâ de producție. Impozitul 
este stabilit între 30 si 330 lei 
pe ha și are în vedere stimu
larea gospodăririi cu maximum 
de eficiență a pămintului. pu
nerea în valoare a potențialu
lui productiv al tuturor terenu
rilor. efectuarea la timp si de 
calitate a lucrărilor agricole.

întrucit veniturile cooperati
velor agricole sînt influențate și 
de alți factori, cum sint gradul 
de dotare tehnică sau suprafața 
medie pe un cooperator. în pro
iectul de lege se prevede și plata 
unui impozit pe fondul de re
tribuire care se repartizează 
membrilor cooperatori. Impozi
tul va fi stabilit, de asemenea, 
pe total cooperativă, cu cote 
diferențiate intre 3 si 9 la sută, 
în funcție de mărimea venitu
lui mediu anual ce revine pe un 
cooperator. Acest venit mediu 
va fi calculat avînd în vedere 
cooperatorii care au efectuat 
numărul minim de norme con
venționale stabilit de adunarea 
generală, ceea ce va determina 
participarea in mai mare mă
sură a cooperatorilor la execu
tarea în bune condiții și la timp 
a lucrărilor agricole.

în ce privește gospodăriile a- 
gricole ale populației, proiectul 
de lege privind impozitul agri
col prevede introducerea. în lo
cul impozitului pe venit, care se 
calculează in prezent cu cote 
progresive, â unui impozit fix 
de 35 pină la 400 lei pe hectar, 
diferențiat pe trei categorii de 
folosință a terenurilor și pe 
cinci zone de fertilitate, ca si 
in cazul cooperativelor agricole 
de producție. Impozitul va fi 
plătit de toate gospodăriile, 
ceea ce va stimula creșterea 
producției agricole și în gospo
dăriile care dețin suprafețe mici 
de teren.

în condițiile introducerii im
pozitului fix pe hectar, ve
niturile realizate de gospodă
riile agricole ale populației din 
creșterea animalelor, din api
cultura și sericicultură nu vor fi 
impozitate, ceea ce va constitui 
un stimulent în sporirea numă
rului de animale și a producției 
de carne, lapte, lină și miere.

Proiectul de lege privind im
pozitul agricol cuprinde și regle
mentări referitoare la termenele 
de plată a impozitului, acorda-' 
rea de amînări și eșalonări la 
plata impozitului în situații de 
pierdere a recoltei, din cauza 
calamităților naturale, scutirea 

larea cooperativelor agricole de 
producție și a gospodăriilor agri
cole ale populației în utilizarea 
cit mai judicioasă a fondului 
funciar, creșterea randamentelor 
pe unitate de suprafață, sporirea 
numărului de animale.

Comisiile au constatat că. în 
locul unor operații complicate de 
stabilire a impozitelor, in pro
iectul' de lege se prevăd modali
tăți simple și directe de așezare 
a impozitului agricol.

Comisiile iși exprimă convin
gerea că introducerea in viitor a 
impozitului fix pe hectar și re
nunțarea la impozitarea veni
turilor realizate de gospodăriile 
agricole ale populației din creș

și la Plenara Comitetului Cen
tral al partidului nostru, retri
buția este mai strîns legată de 
activitatea proprie a fiecăruia, 
de gradul de calificare și im
portanta muncii . desfășurate, 
permițind totodată fiecăruia 
să-și gospodărească mai bine, 
potrivit propriilor dorinți și ne
cesități. ciștigurile sporite de 
care dispune. Proiectul de lege 
privind impozitul pe fondul to

de impozit a suprafețelor plan
tate cu vii și livezi pină la in
trarea pe rod, precum și dispo
ziții cu caracter procedural.

în condițiile prevăzute in 
proiectul de lege privind impo
zitul agricol se asigură, pe 
ansamblul economiei, același 
volum de încasări la bugetul de 
stat din impozitele plătite de 
cooperativele agricole de pro
ducție și gospodăriile agricole 
ale populației.

în cele două proiecte de legi 
s-a prevăzut că persoanele fără 
copii vor plăti, în locul actualei 
majorări de impozit, care se 
calculează la totalitatea venitu
rilor realizate, o contribuție 
fixă lunară stabilită in mod di
ferențiat, numai in raport de 
retribuția tarifară de încadrare 
fără impozit sau. după caz, în 
raport de venitul realizat din 
munca prestată in cooperativele 
agricole de producție sau de su
prafața deținută de gospodăriile 
agricole ale populației. Se men
ține astfel obligația persoanelor 
in virstă de peste 25 de ani care 
nu au copii de a contribui la 
constituirea fondurilor necesare 
formării și pregătirii tinerei ge
nerații.

Pe baza hotăririi Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 2-3 noiem
brie 1976 și corespunzător prac
ticii partidului și a democratis
mului profund al orinduirii 
noastre socialiste, cele două 
proiecte de legi au fost publi
cate in presă și supuse dezba
terii publice. Doresc să infor
mez Marea Adunare Națională 
că proiectele de legi au trezit 
un larg interes in rindurile oa
menilor muncii, subliniindu-se 
preocuparea constantă a condu
cerii partidului nostru pentru 
îmbunătățirea formelor și me
todelor de conducere și planifi
care, care să asigure o eficien
ță maximă in toate domeniile 
de activitate. Au fost făcute 
propuneri, din care au fost re
ținute și incluse in proiectele 
de legi cele de natură să con
tribuie la completarea și preci
zarea mai clară a reglementări
lor..

încredințat că cele două pro
iecte de legi, care se inscriu in 
ansamblul de măsuri elaborat 
din inițiativa și sub conducerea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru creșterea ve
niturilor populației, pentru ridi
carea pe o nouă treaptă de 
progres și civilizație a întregu
lui nostru popor, vor constitui 
pentru toți oamenii muncii din 
industrie și agricultură, din ce
lelalte sectoare ale economiei 
naționale, un nou și puternic 
stimulent pentru înfăptuirea 
sarcinilor mari ce le revin in 
actualul cincinal pentru dezvol
tarea economică și socială a pa
triei. imi exprim convingerea 
că ele vor întruni ' adeziunea 
dumneavoastră unanimă.

terea animalelor si păsărilor, din 
apicultura si sericicultură vor 
constitui un puternic stimulent 
pentru mărirea producției de 
carne, lapte, lină, și alte pro
duse. ceea ce va contribui la o 
mai bună satisfacere a cerințelor 
economiei și populației.

Apreciind că ambele proiecte 
de, legi vor duce la simplificarea 
unui important volum de ope
rații. la o îmbunătățire a rela
țiilor financiare în economie si 
la o mai echitabilă reglementare 
in ce privește impozitarea veni
turilor. comisiile Marii Adunări 
Naționale le-au avizat. în unani
mitate. favorabil si recomandă 
Marii Adunări Naționale adop
tarea lor in forma in care au 
fost prezentate.

tal de retribuire cuprinde re
glementări de natură să asigure 
înfăptuirea in mai bune condi
ții a principiului socialist de re
tribuire după cantitate, calitate 
și importanta socială a muncii 
depuse.

La rindul său. proiectul de 
lege privind impozitul în agri
cultură cuprinde forme si metode 
noi de impunere a veniturilor 
din agricultură, care îmbină in 

mod armonios necesitatea coin
teresării în continuare a coope
rativelor agricole și a celorlalți 
producători în sporirea produc
ției agricole cu cerințele simpli
ficării modului de determinare 
a impozitului. întregul sistem 
de impozitare prevăzut în pro
iectul de lege ia în considerare 
un complex de factori ce va 
influenta pozitiv rezultatele ge
nerale ale cooperativelor agri
cole de producție și ale gospo
dăriilor cetățenilor de la sate, 
stimulind creșterea producției 
agricole.

în încheiere, deputatul a in
format că în județul Neamț 
planul producției globale in
dustriale pe primul semestru a 
fost îndeplinit cu opt zile mai 
devreme, obținindu-se un spor 
de producție de 350 milioane lei.

Asemeni întregului popor, am 
luat cunoștință cu deosebită sa
tisfacție de conținutul proiectului 

. de lege privind impozitul pe fon
dul total de retribuire al unită- . 
ți lor socialiste de stat si. in nu
mele alegătorilor din Circum
scripția nr. 3 Sighișoara, județul 
Mureș, permiteți-mi să exprim 
deplina noastră adeziune fată de 
prevederile acestui act normativ 
— a spus deputata

Galea.
După ce a subliniat importan

ta unor prevederi ale acestui 
proiect de lege, vorbitoarea și-a 
exprimat convingerea că trans
punerea în practică a prevederi
lor lui va determina o largă mo
bilizare a tuturor oamenilor 
muncii la folosirea "superioară a 
potențialului material, tehnic si 
uman, din fiecare unitate econo
mică și, pe această bază, la spo
rirea continuă a venitului națio
nal. care poate asigura temelia 
trainică și. mijloacele necesare 
pentru mărirea veniturilor direc
te ale lucrătorilor, punerea la 
dispoziția populației a unor can
tități sporite de bunuri si ser
vicii de bună calitate.

în încheiere, deputata a spus: 
Iată de ce cetățenii pe care ii re
prezint. luind cunoștință cu pro
fundă satisfacție și bucurie de 
prevederile noilor măsuri, m-au 
împuternicit să exprim, in acest 
înalt forum, atașamentul lor fată 
de partid, recunoștința deosebită 
pentru grija părintească pe care 
o poartă partidul, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. înfăptuirii 
neincetate a unor condiții supe
rioare de muncă și viață între
gului nostru popor. <

Oamenii muncii de pe melea
gurile Tirnavei Mari, de la în
treprinderea de stofe Sighișoara 
unde îmi desfășor activitatea, 
mobilizați de organizațiile de 
partid, sint angajați plenar cu 
întreaga lor ființă și capacitate 
de muncă, neprecupetind nimic 
pentru înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor partidului si statului 
nostru, a prețioaselor indicații 
date de către dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
cu ocazia vizitelor de lucru efec
tuate in județul Mureș, pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă pe 
acest an, ca și pe întregul cin
cinal.

împreună cu toti locuitorii sa
telor patriei, țăranii cooperatori, 
mecanizatorii, ceilalți oameni ai 
muncii de pe ogoarele județului 
Timiș — români, germani, ma
ghiari. sirbi si de alte naționali
tăți — au primit cu viu si legi
tim interes proiectul legii pri
vind impozitul agricol, care a 
fost supus dezbaterii publice, a 
spus deputatul Miloș Jiva-
nov.

Promovînd o politică justă de 
industrializare a României so
cialiste. Partidul Comunist Ro
mân acordă aceeași atentie și 
agriculturii, pornind de la ideea 
că sporirea producției vegetale 
si animale va asigura satisface
rea în condiții tot mai bune a 
cerințelor de consum ale popu
lației. a necesităților industriei 
si a altor nevoi ale economiei. 
Prevederile noului act legislativ 
răspund pe deplin cerințelor o- 
biective ale dezvoltării agricul
turii.

Conducerea partidului si sta
tului nostru a acordat si acordă 
o atentie deosebită creșterii fer
tilității solului — una din ma
rile noastre bogății naționale. în 
județul Timiș, ca de altfel si in 
celelalte zone ale tării. în anii 
socialismului au fost efectuate 
ample lucrări hidroameliorative. 
care au determinat scoaterea de 
sub influența excesului de umi
ditate a circa 480 000 ha. Fonduri 
de investiții ce însumează 1.3 
miliarde lei asigură. în actualul 
cincinal, efectuarea unor noi 
sisteme de desecare pe 52 000 ha și 
completări in sistemele exis
tente pe alte 108 000 ha. Direct 
interesați in creșterea fertilită
ții pămintului. țăranii coopera
tori. toti locuitorii satelor noas
tre. mobilizați de organizațiile 
de partid si consiliile populare, 
participă activ la amenajările de 
desecare, adueîndu-si astfel con
tribuția la crearea tuturor condi
țiilor pentru obținerea de recolte 
tot mai îmbelșugate.

Nu încape nici o îndoială că 

adoptarea si Intrarea In vigoare 
a noii legi privind impozitul a- 
gricol se vor răsfringe favorabil 
asupra activității de folosire in
tensivă a tuturor terenurilor a- 
gricole. contribuind la creșterea 
producției vegetale si animale.

Lucrătorii ogoarelor bănățene 
m-au împuternicit ca. în nume
le lor, să-mi exprim încă o dată 
acordul deplin cu prevederile 
proiectului legii impozitului a- 
gricol.

Actele normative dezbătute 
astăzi în înaltul for legislativ al 
tării — a spus deputatul 
Gheorghe Blaj - au fost 
elaborate din inițiativa si sub 
îndrumarea directă a tovarășului' 
Nicolae Ceaușescu si. ca întrea
ga noastră legislație, reflectă 
pregnant spiritul creator, anali
tic. profund științific ce caracte
rizează intreaga politică de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
patriei spre comunism, expri- 
mind totodată acea permanentă, 
necesară și neobosită activitate 
a conducerii partidului de a 
pune in acord deplin legile tării 
cu realitățile, cerințele si obiec
tivele fiecărei etape de dezvol
tare. Decretul adoptat recent 
privind sporirea retribuției per
sonalului muncitor este o nouă 
și concludentă dovadă a ceea ce 
reprezintă omul muncitor in pa
tria noastră liberă, independen
tă și suverană. El nu numai că a 
fost primit cu o deosebită sa
tisfacție și recunoștință de toti 
locuitorii județului nostru, dar. 
vă asigur, a stimulat puternic 
eforturile si priceperea oame
nilor muncii îndreptate spre 
realizarea exemplară a sarcini
lor actualului cincinal. De la 
vizita de lucru pe care secretarul 
general al partidului a făcut-o 
in județul nostru si pină astăzi, 
noi si noi colective au îndeplinit 
înainte de termen planul semes
trial, preliminîndu-se o produc
ție suplimentară de peste 150 
milioane lei. de bună calitate, 
peste plan.

Ascultind cuvîntarea secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, la 
Plenara C.C. al P.C.R., am avut 
din nou prilejul să reflectăm 
profund asupra criticilor îndrep
tățite care au fost formulate in 
legătură cu neajunsurile care 
mai există in economia noastră. 
Uncie lipsuri continuă să persis
te si in județul Bihor, unde imi 
desfășor activitatea. Reintorsi la 
locurile de muncă, vă asigurăm 
că vom depune toate eforturile 
pentru a descoperi noi rezerve 
pe linia productivității muncii, 
pentru mai buna folosire a ca
pacităților. spatiilor de produc
ție. pentru a ridica eficiența uni
tăților economice.

Subliniind faptul că in condi
țiile introducerii impozitului 
fix pe hectar, veniturile realiza
te de gospodăriile agricole ale 
populației din creșterea anima
lelor. din apicultura si sericicul
tură nu vor fi impozate. vorbi
torul a spus : Resimțim si aici 
atenția plină de grijă a condu
cerii partidului pentru locuito
rii satelor noastre si deopotrivă 
îndemnul adresat lor de a depu
ne eforturi mai mari pentru 
sporirea numărului de animale 
și a'producției de carne, lapte, 
lină și miere.

La rindul ei, deputata

ca Munteanu a subliniat 
că proiectul legii privind im
pozitul pe fondul total de re
tribuire al unităților socialiste 
de stat se inscrie in amplul pro
ces de perfecționare a organiză
rii si conducerii economice și 
sociale si va contribui atit la 
îmbunătățirea relațiilor finan
ciare. cît și-la crearea condiții
lor ca oamenii muncii să cu
noască nemijlocit drepturile 
bănești pe care trebuie să le 
primească pentru munca pres
tată. să exercite un control 
direct asupra modului de deter
minare a veniturilor ce li se 
cuvin. în fapt, se dezvăluie ast
fel un nou element al demo
crației noastre socialiste largi și 
deopotrivă o dovadă a gradu
lui înalt de conștiință al clasei 
muncitoare, al întregului popor.

Atit eu. cit si oamenii muncii 
pe care ii reprezint in cel mai 
inalt forum legislativ — a ară
tat deputata — apreciem ca 
deosebit de importante preve
derile proiectului de lege, de
oarece. pe lingă simplificarea 
metodelor de calcul, creează 
posibilitatea să cunoaștem ne
mijlocit drepturile bănești pe 
care trebuie să le primim pentru 
munca pe care o prestăm si 
totodată să le gospodărim po
trivit cu nevoile individuale, cu 
aspirațiile fiecăruia.

în încheiere, deputata a spus: 
Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită în încheierea 
lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. a făcut o amplă analiză 
a rezultatelor obținute, a scos 
in evidentă principalele direcții 
de acțiune pentru realizarea cu 
succes a cincinalului. Avem un 
plan echilibrat, avem posibili
tăți pentru îndeplinirea sa e- 
xemplară. dar. așa cum s-a a- 
rătat. avem încă rezerve nefo
losite. De aceea, in c« ne pri

vește vom analiza cu toată 
răspunderea, la fiecare loc de 
muncă, rezervele de care dis
punem în privința folosirii u- 
tilaielor. vom întări ordinea si 
disciplina. vom acționa mai 
hotărît asupra educării tuturor 
oamenilor muncii. tineri și 
virstnici, în spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei 
pentru muncă, al răspunderii 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin.

Proiectul de lege privind im
pozitul pe fondul total de re
tribuire al unităților socialiste 
de stat și proiectul de lege pri
vind impozitul agricol — a spus 
deputatul Horia Tatu - sta- 
bilesc pe o bază nouă, unitară, 
principiile . de așezare a acestor 
impozite, îmbinind armonios ce
rințele simplificării modului de 
determinare a impozitelor res
pective cu necesitatea sporirii 
rolului activ al acestor pirghii 
financiare în stimularea oame- 

, nițor muncii pentru obținerea 
unor rezultate superioare in ac
tivitatea desfășurată. îmbună
tățirea sistemului de impozitare 
a retribuției conduce la elimi
narea formelor și metodelor 
complicate de calcul al venitu
rilor oamenilor muncii, la o mai 
rațională și eficientă utilizare a 
personalului financiar speciali
zat.

As dori să subliniez faptul că 
retribuția, inclusiv sumele ce 
urmează a fi acordate în cadrul 
majorărilor generale ale aces
teia. potrivit programului parti
dului de creștere continuă a 
nivelului de trai al întregului 
popor, nemaifiind legată de a- 
plicarea unui impozit, exprimă 
mai bine continua perfecționare 
și dezvoltare a relațiilor de pro
ducție. înfăptuirea in practică a 
principiului retribuirii după 
cantitatea si calitatea muncii. în 
spiritul eticii și echității socia
liste. Introducerea unui impozit 
care va fi plătit de fiecare coo
perativă agricolă de producție, 
in locul actualului impozit care 
se calculează pentru fiecare 
cooperator, nu constituie o sim
plă schimbare a modului de cal
cul si percepere a impozitului, 
ci constituie un sistem la baza 
căruia stă stimularea coopera
torilor în creșterea producției 
agricole. Impozitul fix pe hec
tar va stimula cooperativele a- 
gricole de producție să foloseas
că cu maximum de randament 
toate suprafețele pe care le 
dețin.

în ce privește gospodăriile a- 
gricole ale populației, consider 
că prevederile proiectului de 
lege referitoare la introducerea 
impozitului fix pe hectar, dife
rențiat pe zone "de fertilitate și 
categorii de folosință a terenu
rilor agricole, sint de natură să 
constituie un stimulent notabil 
in creșterea producției agricole 
pe toate terenurile, indiferent 
de mărimea acestora.

Deputatui Gheorghe Dinu 
a evidențiat că ceea ce caracte
rizează in cel mai înalt grad pro
iectele de lege supuse înaltului 
for legislativ este promovarea 
tot măi accentuată a spiritului de 
echitate socialistă, ele dovedind 
o dată în plus grija permanentă 
pe care partidul și statul nostru 
o poartă îmbunătățirii continue 
a condițiilor de viată ale celor ce 
muncesc, creșterii bunăstării În
tregului popor.

Urmărindu-se aplicarea cu fer
mitate a principiilor eticii și e- 
chitătii socialiste, in proiectul de 
lege s-a prevăzut ca angajați! 
care obțin rezultate deosebite in 
muncă să poată obține venituri 
suplimentare neimpozabile sub 
forma adaosului de retribuție 
pentru depășirea normelor de 
muncă, gratificațiilor etc, Se 
creează astfel, practic, posibilita
tea ca oamenii muncii să-si gos
podărească după cum cred de 
cuviință veniturile obținute din 
munca prestată, pentru satisfa
cerea nevoilor lor materiale și 
spirituale.

Referindu-se in continuare la 
proiectul de lege privind impo
zitul agricol, vorbitorul a subli
niat că acesta preconizează o re
ducere a cotei de impozit fată de 
normele in vigoare, stabilite in 
anul 1968. cu toate că producția 
si. respectiv, veniturile realizate 
de membrii cooperatori au cres
cut continuu in această perioadă. 
Astfel, in județul Prahova, cele 
95 de cooperative agricole au sta
bilit pe anul 1977 la veniturile 
planificate un impozit de peste 
26 milioane lei. iar după calcu
lul efectuat în condițiile noii legi, 
atit ca impozit fix la hectar, cit 
și impozitul asupra fondului de 
retribuire a muncii prestate de 
membrii cooperatori, suma de. 
plată drept impozit ar fi de circa 
24 milioane lei. Sumele rămase 
la dispoziția cooperativelor agri
cole de producție pot fi folosite 
atit pentru creșterea fondului de 
dezvoltare, cit si pentru sporirea 
retribuției membrilor coopera
tori.

Spre deosebire de actualul sis
tem de impunere a veniturilor 
din agricultură, noua reglemen
tare nu mai prevede impozitarea 
animalelor, contribuind in acest 
fel la creșterea numărului de a- 
nimale și a producției de carne, 
lapte, lină, ouă etc. Consider că 

noua lege privind impozitul agri
col va contribui la îmbunătățirea 
sistemului de impunere și la 
crearea unor condiții noi de creș
tere a producției agricole, la. mai 
buna aprovizionare a oamenilor 
muncii din tara noastră.

Inscriindu-se în cadrul preo
cupărilor conducerii de partid 
și de stat pentru perfecționarea 
sistemului financiar, a reliefat 
deputatul Constantin He- 
FOSCU proiectul de lege pri
vind impozitul agricol conduce 
la simplificarea modului de cal
cul și, indeosebi. la stimularea 
cooperativelor agricole și a gos
podăriilor populației pentru uti
lizarea cît mai judicioasă a te
renului pentru creșterea produc
ției vegetale și animale.

Caracterul stimulator al pre
vederilor acestui proiect de lege 
se relevă sub numeroase aspec
te. Consider necesar să subliniez 
in acest sens faptul că în coo
perativele agricole suprafețele 
ocupate de construcții nu sint 
supuse impozitării ; suprafețele 
plantate cu pomi și vii sînt im
pozitate începind cu primul an 
următor celui în care intră pe 
rod ; impozitul fix pe hectar se 
plătește eșalonat, în fiecare tri
mestru, pe măsura obținerii și 
valorificării producției agricole; 
pentru plata cu anticipație a 
impozitului stabilit, unitățile 
beneficiază de o reducere de 
5 la sută din impozitul anual 
dacă acesta se achită in. totali
tate pină la 31 martie. Cît pri
vește gospodăriile populației, 
suprafețele ocupate de construcr 
ții. precum și curțile, în limitele 
prevăzute de dispozițiile legale 
în vigoare nu sînt șupuse im
pozitării ; plantațiile de pomi si 
vii sint impozitate începind cu 
primul an următor anului in
trării pe rod ; nu plătesc nici 
un fel de impozit pentru ani
malele de muncă și producție, 
păsările de curte, precum și 
pentru valorificarea altor re
surse ale țăranilor cum ar 
fi activitatea în apicultura si 
sericicultură sau din. valori
ficarea produselor culese din 
natură. Totodată, asigur Marea 
Adunare Națională, pe dum
neavoastră. mult stimate to
varășe președinte al republi
cii. că țăranii cooperatori si 
producătorii agricoli din zona 
necooperativizată sint hotăriți 
să muncească cu toată hărnicia 
și priceperea, așa cum ne-ați 
cerut la Congresul țărănimii, 
la recenta plenară a Comitetu
lui Central al partidului, pentru 
a obține recolte tot mai bogate, 
corespunzător cu sarcinile mari 
stabilite la recenta plenâfă a 
Comitetului Central și de Co
mitetul Politic Executiv pentru 
executarea la timp și fără pier
deri a lucrărilor din campania 
agricolă de vară.

Oamenii muncii din județul 
Alba au primit cu deosebită sa
tisfacție si bucurie programele 
adoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la măsurile stabilite .în 
vederea creșterii mai accentuate 
a nivelului de trai al populației 
în cincinalul 1976—1980 — a-spus 
deputatul tean lancu.”01* 
le măsuri stabilite de con
ducerea partidului si statului 
nostru, din inițiativa personală 
a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, reflectă încă o dată, 
in mod concludent si edificator, 
grija deosebită ce se manifestă 
permanent pentru creșterea ni
velului de trai material si spi
ritual al poporului.

Prin sistemul de retribuire și- 
impozitare statul nostru asigură 
cu prioritate creșterea continuă 
a ponderii veniturilor directe in 
veniturile totale ale oamenilor 
muncii. Studiind cu atenție pre
vederile proiectului de lege se 
constată si de această dată spi
ritul de echitate socialistă, grija 
neabătută fată de om si nevoile 
sale, preocuparea permanentă 
pentru creșterea gradului de ci
vilizație a întregului ponor.

Si acest proiect de lege face 
dovada preocupărilor partidului 
pentru reducerea, simplificarea 
si raționalizarea diferitelor acti
vități ale statului, pentru per
fecționarea relațiilor dintre ce
tățean si organele administrati
ve. Colectivul de oameni ai 
muncii in care îmi desfășor ac
tivitatea trage si din aceste mă
suri concluzia necesității îmbună
tățirii propriilor activități si spo
ririi contribuției la dezvoltarea 
județului si a, patriei.

în numele cetățenilor din Cir
cumscripția nr. 3 Cugir. pe care 
o reprezint — a,spus in înche
iere vorbitorul — ne angajăm 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru indeplinirog inte
grală si în mod exemplar a tu
turor sarcinilor ce ' ne revin, 
pentru a ne aduce o contribuție 
cit mai mare la îndeplinirea - 
programelor de măsuri menite 
să contribuie la creșterea conti
nuă a nivelului de trai al po
porului nostru, la înfăptuirea 
Programului adoptat de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

9. — Proiectul legii privind asigu
rarea durabilității, siguranței in ex
ploatare. funcționalității și calității 
construcțiilor.

10. — Proiectele de legi pentru a- 
probarCa decretelor eu putere de 
lege, emise de Consiliul de Stat.

11. — Eliberarea și alegerea unor 
secretari ai Marii Adunări Națio
nale.

12. — Modificări în componența 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

La primul punct de pe ordinea de 
zi. deputății au votat validarea ale
gerii ca deputat în Circumscripția 
electorală nr. 1 Giurgiu, județul Il
fov. a tovarășei Elena Nae. care a 
depus apoi j’.irămîntul de credință și 
devotament față de Republica Socia
listă România.

în continuare, deputății au adop

tat. propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale ca proiectul legii pri
vind impozitul pe fondul total de re
tribuire al unităților socialiste de 
stat și proiectul legii privind impo
zitul agricol să fie prezentate 
intr-o singură expunere comună, ur
mată de un singur raport comun al 
comisiilor permanente si de discuția 
generală comună, procedîndu-se apoi, 
separat, pentru fiecare proiect in 
parte, la discuția pe articole și la 
votarea legii.

Ca urmare, tovarășul Florea Dumi
trescu. ministrul finanțelor, a pre
zentat expunerea la aceste proiecte 
de legi, iar deputatul Ilie Șalapa. 
președintele Comisiei pentru indus
trie și activitate economico-financia- 
ră. a prezentat raportul comisiilor 
permanente care au avizat proiectele 
de legi supuse dezbaterii.

A urmat dezbaterea generală asu
pra celor două proiecte de legi, la 

care au luat cuvîntul deputății Ște
fan Boboș, Elena Galea. Milos Jiva- 
nov, Gheorghe Blaj. Aurica Muntea
nu, Iloria Tatu. Gheorghe Dinu, Con
stantin Herescu și loan Iancu.

în continuare, după examinarea 
separată, pe articole, a celor două 
proiecte. Marea Adunare Națională 
a adoptat in unanimitate Legea pri
vind impozitul pe fondul total de 
retribuire al unităților socialiste de 
stat si Legea privind impozitul a- 
gricol.

Deputății au adoptat, apoi, pro
punerea Biroului Marii Adunări 
Naționale ca proiectul legii pri
vind pensiile de asigurări so
ciale de stat și asistența socială, pro
iectul legii privind pensiile și alte 
drepturi de asigurări sociale ale 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție si proiectul legii privind 
pensiile Si alte drepturi de asigurări 
sociale ale țăranilor cu gospodărie 

individuală din zonele necooperati- 
vizate să fie prezentate într-o singu
ră expunere comună, urmată de ra
portul comun al comisiilor perma
nente care le-au examinat și de 
discuția generală, comună, procedîn- 
du-se separat, pentru fiecare proiect 
în parte, la discuția pe articole si la 
votarea legii.

Pentru a expune aceste proiectele 
legi a luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, ministrul mun
cii. Deputata Olimpia Solomonescu, 
vicepreședinte al Comisiei pentru să
nătate. muncă, asigurări sociale și 
protecția mediului, a prezentat ra
portul comisiilor permanente care au 

•examinat și avizat proiectele de legi 
supuse dezbaterilor.

Pe marginea celor trei proiecte de 
legi au luat cuvîntul deputății 
Gheorghe Roșu, Antoniu KBmives, 

Florica Toma, Gheorghe Petrescu, 
Valentin Anghel Popescu. Nicolae 
Tănase. Margareta Kraus, Constan
tin Teodorescu, Alexandru Dincă, 
Traian Novoian si Adalbert Crisan.

în încheierea dezbaterilor genera
le s-au discutat pe articole fiecare 
din aceste proiecte de legi.

La discuția pe articole a proiectu
lui de lege privind pensiile de asi
gurări sociale de stat și asistenta so
cială. deputatul Petre Lupu a pro
pus ca alineatul c din art. 20 să aibă 
următorul conținut :

,.c> a desfășurat o activitate revo
luționară antifascistă, recunoscută de 
către organele în drept ca vechime 
în muncă".

La același proiect de lege, deputa
tul Nicolae Constantin a propus ca 
la art. 66 să se adauge următorul 
nou alineat :

,.(2) Pentru persoanele care au 
contribuit la pensia suplimentară o 
perioadă cu 2 la sută, iar o altă pe

rioadă cu 4 la sută, pensia se calcu
lează cu procentele corespunzătoare 
contribuției de 4 la sută ; in acest 
caz, fiecare doi anj de contribuție 
cu 2 la sută se iău în calcul ca un 
an de contribuție cu 4 la sută".

Deputății au aprobat amendamen
tele de mai sus. precum și modifi
cările și completările propuse în ex
punerea la proiectele de legi privind 
pensiile prezentată de tovarășul 
Gheorghe Pană.

Supuse votului. Marea Adunare 
Națională a adoptat în unanimitate 
Legea privind pensiile de asigurări 
sociale de stat și asistenta socială, 
Legea privind pănsiile și alte drep
turi de asigurări sociale ale mem
brilor cooperativelor agricole de 
prodiicție și Legea privind pensiile 
și alte drepturi de asigurări Sociale 
ale țăranilor cu gospodărie indivi
duală din zonele necooperativizate.

Trecindu-se la următorul punct al 
ordinii de zi. tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver

nului. a prezentat expunerea la 
proiectul legii privind rolul și atri
buțiile maistrului in producție, iar 
deputatul Nicu Constantin, secretar 
al Comisiei pentru industrie și acti
vitate economico-financiară. a pre
zentat raportul comisiilor permanen
te care au examinat și avizat acest 
proiect de lege.

La discuția generală asupra pro
iectului de lege au luat cuvîntul de
putății : Richard Winter, Raveica 
Sănduleac, Gheorghe Petrescu, Gheor
ghe Iga și Gheorghe Stoica.

(Expunerea la proiectul legii, ra
portul comisiilor ți cuvîntul depu- 
taților se vor publica în numărul 
de miine al ziarului).

După examinarea, pe articole. a 
proiectului. Marea Adunare Națio
nală a adoptat in unanimitate Legea 
privind rolul și atribuțiile maistru
lui în producție.

Lucrările sesiunii continuă vineri, 
1 iulie. / (Agerpres)
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Expunerea la proiectele de legi privind pensiile Din cuvintul participanfilor la dezbateri

Proiectele de legi orivind Deli
ciile de asigurări sociale de stat 
Si asistența socială, pensiile ță
ranilor cooperatori si consule 
țăranilor cu gospodărie indivi
duală din zonele necooperativi
zate. supuse dezbaterii înaltului 
forum legislativ al tării, se înca
drează in prevederile Progra
mului partidului si statului nos
tru cu privire la creșterea con
tinuă a nivelului de trai al 
populației, elaborat din inițiati
va si sub conducerea nemijlocită 
a secretarului general al parti
dului. președintele Republicii 
Socialiste. România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Măsurjle prevăzute în acest» 
proiecte de legi sînt o urmare 
firească a realizării mărețelor 
obiective stabilite de cel de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, cu privire la 
creșterea potențialului economic 
al tării, a succeselor obținute 
de oamenii muncii din fabrici si 
de pe ogoare, din toate ramurile 
producției materiale, în crește
rea sistematică si in ritmuri 
înalte a producției, productivi
tății muncii sociale si a venitu
lui national, temelia trainică a 
ridicării necontenite a nivelului 
de trai al poporului, a asigură?’ 1 
unor condiții de muncă si do 
viață tot mai bune, pentru toate 
categoriile de oameni ai muncii.

Prin proiectele de legi propu
se se instituie un. sistem gene
ralizat si unitar de pensii care 
constituie o realizare de mare 
însemnătate socială, avind me
nirea să asigure, in spiritul drep
tății sociale și umanismului so
cietății noastre, ca fiecare om al 
muncii, ajuns la o virstă înain
tată și care nu mai participă la 
activitatea productivă, să dis
pună de mijloacele de existentă 
necesare, in raport cu calitatea, 
cantitatea si importanta socială 
a muncii prestate în perioada 
activă.

Astfel, pentru prima oară in 
istoria poporului nostru, toate 
categoriile de cetățeni care au 
prestat o muncă sint cuprinse 
în sistemul de pensionare. Con
ceput cu grijă profundă fată de 
om. acest sistem asigură tuturor 
celor ce muncesc o existență 
demnă, clădită pe muncă si se 
răsfrînge binefăcător asupra În
tregii populații a tării.

La elaborarea acestor proiecte 
de legi s-au avut în vedere, 
totodată, ritmurile înalte de 
dezvoltare și in viitor a econo
miei noastre naționale, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane și 
— în aceste condiții — satisfa
cerea nevoilor mereu sporite de 
forță de muncă. îndeosebi cali
ficată si cu o bogată experiență, 
necesară tuturor sectoarelor de 
activitate economico-socială.

In legătură cu proiectul legii 
privind pensiile de asigurări so
ciale de stat si asistenta socială, 
semnalăm atenției dv. faptul că 
pensia se acordă în raport de 
vechimea în muncă, de aportul 
fiecăruia in procesul creării 
bunurilor materiale si spiritua
le. fiind considerată ca o con
tinuare a dreptului la retribui
re. Se realizează astfel o mai 
bună corelare între nivelul pen
siilor si cel al retribuțiilor, in
tre pensiile mici si cele mari, 
asigurîndu-se. totodată, un ra
port mai echitabil intre ceea ce 
a realizat o persoană prin mun
ca prestată în timpul activității 
și ceea ce obține după pensio
nare. De asemenea, este de 
menționat că prin noul sistem 
de pensii s-a urmărit eliminarea 
unor inechități, precum si a 
unor greșeli comise in trecut.

Prevederile proiectului de 
lege, potrivit cărora persoanele 
care au împlinit virsta de 62 
ani, bărbații, si 57 ani. femeile, 
au posibilitatea, dacă doresc, să 
desfășoare activitate Încă 3 ani 
in cadrul aceleiași unități, sti
mulează răminerea în muncă pe 
o perioadă mai îndelungată de 
timp a personalului muncitor, 
care poate astfel să-si aducă in 
continuare o contribuție va
loroasă la dezvoltarea potenția
lului economic al țării. De ase
menea. persoanele care benefi
ciază de încadrare în grupele I 
și II si care pe baza vechimii 
au dreptul să se pensioneze mai 
înainte de împlinirea vîrstei 
prevăzute de lege pot lucra in 
continuare, la cererea lor. în 
alte locuri de muncă mai ușoa
re, urmind ca această din urmă 
perioadă să fie considerată ca 
activitate prestată în aceeași 
grupă de muncă.

Aceste prevederi creează pen
tru oamenii muncii posibilitatea 
de a beneficia atît de majorările 
ulterioare ale retribuțiilor, care 
constituie baza de calcul a pen
siei. cit si de un spor de 0,5 la 
sută pentru fiecare an lucrat 
peste perioada minimă stabilită, 
iar pentru cei încadrați in gru
pele I si II de muncă si de su
plimentarea vechimii.

Raportul comun al comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale

prezentată de tovarășul GHEORGHE PANĂ, 

președintele Consiliului Central al U.G S.R., 
ministrul muncii

Această reglementare se înte
meiază pe realitatea obiectivă, 
confirmată si de recentul recen- 
sămint al Pfepulatiei. si anume 
creșterea considerabilă a dura
tei medii de viată, care a ajuns 
la 70 ani. și a longevității profe
sionale. datorită menținerii ca
pacității de muncă. Ea dă astfel 
satisfacție si dorinței tot mai 
frecvent exprimate a unor oa
meni ai muncii de a-și continua 
activitatea si după împlinirea 
vîrstei de pensionare.

Legea Drevede insă si posibi
litatea. pentru cei care doresc, 
să-si înceteze activitatea la îm
plinirea vîrstei de 60 ani. băr
bații, și 55 ani. femeile, dacă au 
vechimea necesară.

Caracterul profund umanist de 
care este pătruns proiectul a- 
cestei legi este exprimat si in 
prevederile referitoare la per
soanele devenite inaote de mun
că. Astfel, se stabilește că bene
ficiază de pensie de invaliditate 
pentru gradul I sau II persoa
nele care si-au pierdut total sau 
în cea mai mare parte capaci
tatea de muncă, prin accidente 
de muncă, boli profesionale sau 
alte boli contractate în timpul 
cit erau încadrate în muncă, 
cuantumul acesteia fiind dife
rențiat si în raport de vechimea 
in muncă.

Fată de cei care din aceleași 
cauze si-au pierdut numai par
tial capacitatea de muncă, deci 
care pot continua activitatea 
profesională — unitățile au obli
gația de a le asigura locuri de 
muncă corespunzătoare.

Un alt capitol al legii se o- 
cupă de pensia suplimentară. In 
conformitate cu prevederile 
legii, se statuează principiul po
trivit căruia toate persoanele 
încadrate în muncă contribuie 
cu cite 2 la sută din retribuție 
pentru care obțin o pensie su
plimentară care. în raport cu 
anii de contribuție, ajunge pînă 
la 12 la sută. Pentru prima dată 
se introduce și posibilitatea de 
a obține o pensie suplimentară 
sporită, ce poate ajunge pînă 
la 18 la sută pentru cei care 
contribuie benevol cu încă 2 la 
sută din retribuție.

Un element nou îl constituie 
și măsurile prevăzute de lege 
pentru scoaterea pensionării de 
sub imperiul strict administra
tiv. Prin instituirea comisiilor 
de pensii și asigurări sociale in 
unități, ca și la nivel județean 
și central. în care se asigură o 
largă reprezentare a oamenilor 
muncii, se realizează democra
tizarea activității în acest do
meniu, care face posibilă efec
tuarea unui control riguros în 
aplicarea corectă a legii.

în spirit larg umanitar se re
glementează și acordarea de 
alte drepturi de asigurări socia
le : asistență medicală și medi
camente pe timpul internării in 
spital în mod gratuit, concedii 
in caz de maternitate și pentru 
îngrijirea copiilor bolnavi, tra
tament ambulatoriu sau in sta
țiunile balneoclimatice.

Referitor la proiectul legii 
privind pensiile și alte drepturi 
de asigurări sociale ale mem
brilor cooperativelor agricole de 
producție, subliniem caracterul 
stimulativ al acestuia pentru 
dezvoltarea producției in coope
rativele agricole de producție 
și pentru creșterea cantităților 
de produse livrate fondului de 
stat.

în acest sens, este semnifica
tiv modul în care este regle
mentată formarea fondurilor 
necesare plății pensiilor și a 
celorlalte drepturi dș asigurări 
sociale ale membrilor coopera
tivelor agricole de producție. A- 
ceste fonduri se constituie din 
contribuția cooperativelor. a 
asociațiilor intercooperatiste, 
precum și din contribuția sta
tului, stabilită la valoarea pro
duselor agricole livrate la fon
dul de stat de către 'unitățile 
agricole cooperatiste sau de 
către cooperatori.

Cuantumul pensiilor ește di
ferențiat după veniturile reali
zate de cooperatori, după volu
mul de produse livrate la fon
dul de stat, după funcția înde
plinită și sectorul de activitate 
în care au lucrat cooperatorii, 
promovîndu-se astfel și în acest 
domeniu principiile repartiției 
după cantitatea, calitatea și im
portanta socială a muncii.

Legea reglementează posibi
litatea pentru membrii coope
ratori de a cumula pensia cu
venită perltru vechimea în mun
că în unitatea agricolă coopera
tistă cu pensia pe care o pri
mesc din sectorul asigurărilor 
sociale de stat sau din alte sec
toare de activitate cu sisteme 
proprii de pensionare.

Creșterea veniturilor țărănimii 
cooperatiste se realizează și prin 

prezentat de deputata
OLIMPIA SOLOMONE5CU

pentru ridicarea continuă a bu
năstării tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, pentru asigu
rarea unui nivel ridicat de civi
lizație întregului nostru popor, 
a unei existențe demne, bazată 
exclusiv pe muncă, în timpul 
pensionării și in caz de incapa
citate de muncă.

Comisiile au considerat că 
noua reglementare a pensiei 
pentru muncă și limită de vir
stă. pe mai multe tranșe de re
tribuție. va asigura pensii cores
punzătoare pentru toate catego
riile de persoane încadrate în 
muncă, în concordanță cu apor

pensia suplimentară, ce se ob
ține pe. baza contribuției fie
cărui cooperator și se acordă 
diferențiat in raport eu perioada 
de timp și suma cu care s-a 
contribuit lunar.

Potrivit prevederilor legii, co
operatorii și membrii familiilor 
lor mai beneficiază, după caz. 

■și de alte drepturi de asigurări 
sociale, cum sint: gratuități pe 
timpul internării in spitale, 
pentru întreținere, medicamente 
și alte materiale sanitare, in
demnizații pentru incapacitate 
temporară de muncă și concediu 
pentru . sarcină și lăuzie. in
demnizații lunare pentru copii
și altele.

Se poate aprecia astfel că
prevederile acestei legi vor
constitui un puternic mijloc de 
stimulare a sporirii producției 
agricole și. pe această bază, a 
creșterii veniturilor țărănimii 
cooperatiste și a pensiilor aces
tora.

Urmare firească a întregii 
noastre dezvoltări economice și 
sociale, putem trece la institu
irea unui sistem de pensii și 
pentru țăranii cu gospodărie in
dividuală din zonele necoopera- 
tivizate. în acest fel se rezolvă 
practjc problema pensiilor pen
tru toate categoriile de oameni 
ai muncii, -ceea ce răspunde 
unor importante cerințe sociale 
ale etapei pe care o străbatem.

Introducerea, pentru prima 
oară in istoria țărănimii din 
România, a sistemului de pen
sionare pentru această categorie 
de țărani va stimula fără în
doială producția agricolă și, în 
același timp, va contribui la 
creșterea nivelului lor de trai, 
asigurîndu-le venituri certe și 
permanente, sub formă de pen
sii. pentru perioada de bătrinețe 
sau în caz de invaliditate.

Pentru a permite accesul la 
acest mod de pensionare al ce
lor mai virstnici țărani cu gos
podărie individuală din zonele 
necooperativizate proiectul noii 
legi prevede posibilitatea de 
pensionare și pentru cei care 
vor contribui la fondul de pen
sii doar timp de 6 luni. Sub
liniem și faptul că fondul de 
pensii se constituie nu numai 
din contribuția personală a ță
ranilor neeboperativizați, ci și 
din aceea a statului, în raport 
de volumul și valoarea produ
selor agricole contractate și li
vrate de aceștia fondului de 
stat.

Prin legile propuse se reali
zează un sistem generalizat și 
unitar de pensii și asigurări so
ciale pentru toți oamenii mun
cii. care îmbină in mod armo
nios. în concordantă cu nivelul 
de dezvoltare și cu mijloacele 
de care dispunem in etapa ac
tuală, cu-interesele generale ale 
societății și cele personale ale 
cetățenilor patriei noastre și care 
reflectă grija față de cei care 
și-au consacrat întreaga lor ac
tivitate pentru propășirea Româ
niei socialiste.

Așa cum vă este cunoscut, 
cele trei proiecte de legi au 
fost supuse dezbaterii publice. 
Cu acest prilej a fost eviden
țiată importanța social-econo- 
mică a noilor acte normative, 
precum și adeziunea maselor 
largi de oameni ai muncii față 
de prevederile și conținutul a- 
cestora.

Totodată, au fost formulate 
propuneri și sugestii cu privire 
la reglementările din proiecte, 
dintre care unele au fost reți
nute și introduse in textele pro
iectelor. Astfel, în proiectul 
legii privind pensiile de asigu
rări sociale de stat și asistenta 
socială s-a introdus propunerea 
prin care se dă dreptul copiilor 
urmași care înainte de împlini
rea vîrstei de 16 ani au devenit 
invalizi de gradul I sau II să 
primească, după încetarea plății 
pensiei de urmaș, pe toată pe
rioada invalidității, un ajutor de 
350 lei lunar pentru gradul I și 
300 lei lunar pentru gradul II. 
De asemenea, a fost inclusă 
propunerea ca ajutoarele sociale 
pentru cei care beneficiază în 
prezent, de acestea să fie men
ținute și plătite în continuare.

Propun, de asemenea, ca pen
tru persoanele care și-au pierdut 
jumătate din capacitatea de 
murteă să se introducă în proiec
tul legii privind pensiile de asi
gurări sociale și următoarea com
pletare :

Persoanele care, deși și-au 
pierdut jumătate din capacitatea 
de muncă, pot totuși să lucreze 
jumătate din durata normală a 
programului de lucru să fie con
siderate în gradul III de invali
ditate.

Aceste persoane ar urma să 
primească, pe lingă retribuția 
corespunzătoare muncii depuse, 
și o pensie de pînă la 30 la sută 

tul lor la dezvoltarea societății- 
noastre socialiste și va crea ra
porturi mai echitabile între ve
niturile provenite din muncă și 
cele din pensii, stimulînd astfel 
activitatea productivă. Pe de 
altă parte, s-a apreciat că, în 
condițiile majorării — începînd 
încă din luna iulie a acestui an 
— a retribuțiilor personalului 
muncitor cu circa 30 la sută in 
actualul plan cincinal, in perioa
da următoare se va realiza o 
creștere substanțială a cuantu
mului pensiilor.

în discuți, — menționează în 
continuare raportul — s-a sub

din pensia de invaliditate de gra
dul I. in funcție de vechimea in 
muncă, fără ca retribuția primită 
împreună cu pensia respectivă, 
cumulate, să depășească 70 la 
•sută din retribuția avută Ia data 
pensionării.

în cazul în- care Marea Adu
nare Națională este de acord cu 
acest amendament propun să se 
introducă modificările necesare 
la articolele corespunzătoare din, 
proiectul de lege, după cum ur
mează :

— La articolul 23 să se intro
ducă un nou alineat, avind ur
mătorul conținut :

..(4) Persoanele care și-au 
pierdut jumătate din capacitatea 
de muncă și lucrează jumătate 
din durata normală a programu
lui de lucru beneficiază în con
dițiile legii de pensie de invali
ditate de gradul III".

— La articolul 24. alineatul 2, 
să se introducă litera C. cu ur
mătorul conținut :

..(C) Gradul III. persoanele 
care și-au pierdut jumătate din 
capacitatea de muncă".

— La articolul 24 să se mo
difice alineatul 3, după cum ur
mează :

..(3) Criteriile și normele pe 
baza cărora se face încadrarea 
în gradele I. II și III de invali
ditate se aprobă prin Decret al 
Consiliului de Stat".

— La articolul 25 să se mo
difice alineatul 3. după cum ur
mează :

„(3) Cuantumul pensiei pentru 
gradul II de invaliditate este de 
85 la sută, iar pentru gradul III 
de pînă la 30 la sută din pen
sia corespunzătoare gradului I 
de invaliditate".

— La același articol să se in
troducă un nou alineat, cu ur
mătorul conținut : <

.,(5) Pensia pentru invaliditate 
de gradul III impreună cu re
tribuția primită pentru munca 
depusă nu pot depăși 70 la sută 
din retribuția avută la data sta
bilirii gradului de invaliditate".

— La articolul 31 să se mo
difice alineatul 1. dindu-i-se ur
mătorul conținut :

,.(1) Pensionarii încadrați in 
gradul I. II sau III de invalidi
tate sînt supuși revizuirii me
dicale. la intervale de 6—12 
luni, la termenele stabilite de 
comisiile de expertiză medicală 
și recuperare a capacității de 
muncă. Neprezentarea la revi
zuirea medicală atrage suspen
darea plătii pensieț începînd cu 
luna următoare".

— La articolul 35 să se mo
difice conținutul după cum ur
mează :

„Arț. 35. Persoanele încadrate 
in muncă care si-au pierdut to
tal sau parțial capacitatea de 
muncă, din cauza unor acciden
te produse in afara procesului 
de muncă, beneficiază de pensie 
dacă invaliditatea stabilită este 
de gradul I. II sau III si au o 
vechime in muncă de cel puțin 
5 ani".

— La articolul 36 să se mo
difice alineatul 5. dîndu-i-se ur
mătorul conținut :

.,(5) Cuantumul pensiei pen
tru gradul II de invaliditate 
este de 85 la sută, iar pentru 
gradul III de pină la 30 la sută 
din pensia corespunzătoare gra
dului I de invaliditate".

— La articolul 36 să se intro
ducă un nou alineat, avind ur
mătorul conținut :

..(6) Pensia de invaliditate de 
gradul III impreună cu retri
buția primită pentru munca de
pusă nu pot depăși 70 la sută 
din retribuția avută la data sta
bilirii gradului de invaliditate".

— La articolul 49 alineatul 2 
să se modifice: alineatul 2. din
du-i-se următorul conținut :

..(2) La pensionarea de invali
ditate. dosarul se depune în cel 
mult 30 de zile de la primirea 
hotărîrii de încadrare într-unul 
dip gradele de invaliditate, iar 
pentru urmaș. în cel mult 30 de 
zile de la data decesului susți
nătorului".

— La articolul 54 să se modi
fice textul lit. b astfel :

„(b) propun comisiilor jude
țene de pensii emiterea deci
ziilor de încadrare într-unul din 
gradele de invaliditate".

Așa cum vă este cunoscut, 
recenta plenară a Comitetului 
Central a adoptat documente de 
mare însemnătate pentru pro
gresul societății noastre si creș
terea bunăstării întregului po
por. Proiectele de legi prezen
tate se înscriu în obiectivele si 
orientările documentelor aproba
te de plenară și corespund po
liticii partidului nostru de crea
re a unor condiții de viată tot 
mai bune pentru toti oamenii 
muncii. în raport cu munca de
pusă și contribuția adusă la dez
voltarea societății. în spiritul ce
rințelor eticii și echității socia
liste.

Tinînd seama de considerente
le expuse, vă supunem spre 
dezbatere si adoptare proiectele 
legilor menționate.

liniat importanta deosebită pe 
care o are instituirea contribu
ției statului la formarea fondu
rilor necesare pentru plata pen
siilor și indemnizațiilor de asi
gurări sociale pentru țăranii coo
peratori și pentru plata pensiei 
țăranilor din zonele necooperati1 
vizate. Această măsură consti
tuie o nouă expresie a grijii 
partidului și statului pentru per
manenta îmbunătățire a condiții
lor de viață și civilizație ale ță-, 
rănimii muncitoare.

1 Comisiile au constatat că a- 
ceste proiecte de legi constituie 
concretizarea principalelor linii 
directoare privitoare la pensiile 
pentru personalul muncitor, la 
pensiile și indemnizațiile de a- 
sigurâri sociale pentru țăranii 
cooperatori și la pensiile țăra
nilor din zonele necooperativi
zate cuprinse în recentul pro
gram de creștere a nivelului de 
trai al întregii populații.

în cadrul dezbaterilor — se a- 
rată in raport — comisiile au 
apreciat că perfecționarea siste
mului de pensii și asistență so
cială. ca și generalizarea sa la 
toate categoriile de oameni ai 
muncii reflectă preocuparea 
constantă a Partidului Comunist 
Român, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceausescu,

în lumina acestor considerații, 
comisiile, avizind favorabil. în 
unanimitate, proiectele de legi 
menționate, vă roagă, tovarăși 
deputați. să le adoptați in forma 
in care vă sint prezentate.

Plenara C.C. al P.C.R. din 
28—29 iunie — a spus deputatul 
Gheorghe Roșu ~ a de’ 
monstrat din plin grija deose
bită ce o manifestă conducerea 
partidului și statului nostru 
pentru aplicarea cu consecventă 
a Programului partidului nostru, 
a hotărîrilor elaborate de cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R.

Dind expresie sentimentelor 
de adîncă recunoștință nutrite de 
alegătorii pe care-i reprezint, de 
toți oamenii muncii din județul 
Bacău, doresc să aduc tovarășu
lui secretar general al partidu
lui. Nicolae Ceaușescu. cele mai 
fierbinți mulțumiri pentru fap
tul că programul privind crește
rea nivelului de trai al popu
lației. elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea sa. reprezintă o 
nouă dovadă concludentă a u- 
manismului profund al politicii 
partidului nostru, care așază in 
centrul operei de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate omul, bunăstarea lui 
materială si spirituală.

Inginerii și tehnicienii colecti
velor unităților industriale din 
județul Bacău — a relevat de
putatul — au obținut o produc
ție suplimentară in valoare de 
300 milioane lei. îndeplinind 
planul pe primele șase luni la 
25 iunie 1977.

Proiectele de lege privind pen
siile •— consecință directă a ma
rilor progrese dobîndite în întă
rirea și dezvoltarea bazei ma
teriale a țării noastre — îmbină 
în mod fericit grija față de 
om cu grija față de inte
resele supreme ale națiunii. 
Proiectul legii privind pensiile 
de asigurări sociale, punind un 
accent deosebit asupra perioa
dei lucrate, a vechimii în mun
că. a importantei sociale a mun
cii. răspunde nevoii de forță de 
muncă în societatea noastră si. 
în același timp, stimulează acti
vitatea îndelungată în profesie.

Doresc să-mi exprim deplina 
satisfacție fată de faptul că re
glementările din proiectele de 
lege luate în dezbatere sint stră
bătute de principiile eticii si 
echității socialiste pe care parti
dul si Statul nostru le promo- 
vează cu consecventă in întrea- 
ga viată sociala.

Cooperatorii pe care îi repre
zint mi-au dat mandatul să ex
prim totala lor adeziune la pro
iectul de lege — a menționat 
deputatul Kiimives Anto- 
niU —’ adinca lor recunoștință 
pentru grija, manifestată de 
partid, de secretarul general 
pentru continua îmbunătățire a 
condițiilor de viată si de muncă 
ale cooperatorilor, ale întregului 
popor. N-a fost de loc greu pen
tru ei să constate înaltul uma
nism care se degajă din preve
derile proiectului de lege, avan
tajele tot mai mari de care se 
vor bucura în viitor. A fost a- 
preciat in mod deosebit conținu
tul articolului care stipulează 
faptul că pentru cooperatorii 
care se vor pensiona în viitor 
pensia lunară integrală pentru 
limită de virstă se va acorda di
ferențiat pe sectoare de activi
tate. in raport cu vechimea in 
muncă, cu numărul total al zi
lelor lucrate, precum si cu veni
tul realizat în unitatea agricolă 
cooperatistă. , De asemenea, 
bucură faptul că sistemul de 
pensionare propus are un carac
ter atotcuprinzător, rezultând 
din aceea că, în afara pensiilor 
pentru limită de virstă. coope
ratorii vor beneficia si de'pen-' 

.sie de invaliditate, pensie de 
Xurmaș. Cu un mare interes și a- 
dinci mulțumiri au fost primite 
si prevederile referitoare la a- 
cordarea de indemnizații pentru 
incapacitate temporară de mun
că. concediu plătit cooperatoa
relor pentru sarcină și lăuzie, 
acordarea în mod gratuit a me
dicamentelor și materialelor sa
nitare pe timpul internării în 
spitale și al tratamentului 
ambulatoriu, acordarea indemni
zațiilor pentru copii.

Acest complex de măsuri 
stipulate în proiectul de lege pe 
care îl dezbatem va determina, 
fără îndoială, un raport mult 
mai echitabil între pensiile celor 
care lucrează in cooperativele 
agricole de producție Si cele ale 
pensionarilor de stat.

Cooperatorii pe care îi repre
zint sînt ferm hotărîti să răs
pundă acestei griji, eforturilor 
făcute de partid si de stat prin- 

■ t.r-o muncă exemplară destinată 
creșterii, rodniciei ogoarelor.

In ansamblul măsurilor legate 
de bunăstarea tuturor oamenilor 
muncii — a spus deputata 
Florica Toma - ° semni- 
ficație deosebită prezintă cele 
două proiecte de legi supuse 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale referitoare la siste
mul de pensii : proiectul de 
lege privind pensiile de asigu
rări sociale de stat și asistența 
socială și cel privind pensiile și 
alte drepturi de asigurări socia
le ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție.

Prin instituirea sistemului 
unic de pensionare a țărănimii 
cooperatiste — a arătat vorbi
toarea — s-a rezolvat o proble
mă socială stringentă, cu multi
ple implicații pentru agricultu
ră și țărănime, ea exprimînd 
un aspect esențial al politicii 
partidului de îmbunătățire a 
condițiilor de viață și de trai la 
sate. în urma măsurilor de ma
jorare a pensiilor de la 1 iulie 
1977. în județul Iași vor bene
ficia de pensii majorate un nu
măr de 39 612 membri coopera
tori. care vor primi in plus față 
de pensiile existente suma de 
1 215 000 lei lunar, totalizînd o 
creștere de 14 580 000 lei anual.

Relevind, în continuare. că 
înfăptuirea prevederilor progra
mului de ridicare a nivelului de 
trai al celor ce muncesc este 
strins legată de realizarea 
exemplară a tuturor sarcinilor 
■și obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xl-lea al partidului, 
vorbitoarea a spus : Colectivele 
de oameni ai muncii din jude
țul nostru, conștiente de faptul 
că trebuie să-și amplifice efor
turile pentru a-și mări contri
buția la progresul economic al 
patriei, au îndeplinit planul 
producției globale, pe primul 
semestru al anului în curs, pe 

data de 24 iunie, realizînd o 
producție suplimentară de pes
te 300 milioane lei. S-au luat 
toate măsurile politice, tehnice 
și organizatorice ca angajamen
tul asumat pe anul acesta de a 
da o producție peste plan in 
valoare de 600 milioane lei că 
fie onorat integral. *

Noile reglementări ale siste- ' 
mului de pensii în țara noas
tră—a spus deputatul

ghe Petrescu - reprezintă 
măsuri de importantă socială 
deosebită, care se inscriu in an
samblul preocupărilor partidului 
comunist si statului român, pen
tru creșterea susținută a nivelu
lui de trai al poporului. Adopta
rea proiectelor de legi privind 
pensiile de asigurări sociale 
de stat și asistenta socială, pre
cum si cele ale membrilor coo
perativelor agricole de producție 
si țăranilor necooperativizati. va 
constitui o realizare de mare în
semnătate socială. Int.r-o viziu
ne armonioasă, unitară, in spiri
tul eticii si echității socialiste, al 
umanismului societății noastre, 
se asigură astfel dreptul fiecărui 
om al muncii la o existentă 
demnă, la o bătrînete respecta
tă. ocrotită si răsplătită după 
cantitatea, calitatea si impor
tanta socială a muncii.

Conform principiilor si prac
ticilor democratice ce guvernea
ză societatea noastră. Uniunea 
Generală a Sindicatelor a parti
cipat activ la elaborarea proiec
tului de lege privind pensiile 
de asigurări sociale de stat și 
asistenta socială, care vizează 
interesele profesionale si socia- 

. le ale personalului încadrat în 
unitățile socialiste de stat, deci 
ale membrilor sindicatelor.

Apreciem ca noul proiect de 
lege răspunde mai bine îmbină
rii armonioase a intereselor ge
nerale ale societății cu cele per
sonale ale oamenilor muncii, ni- 

■ velului de dezvoltare a econo
miei naționale, aportului fiecă
ruia la progresul social-econo
mic al tării. Creșterea susținută 
a venitului national, a eficientei 
economice, ne permite să se 
majoreze pînă în 1980/retribuția 
nominală pe întreaga economie 
cu circa 30 la sută si pensiile cu 
23.2 la sută. Numai prin siste
mul pensiilor de asigurări so
ciale de stat, pensionarii vor be
neficia astfel de venituri bă
nești superioare cu 52.1 la sută, 
fată de cincinalul anterior, spo
rul absolut do venituri insu- 
mind 30 de miliarde lei.

Sindicatele vor acorda între
gul lor sprijin bunei funcționări 
a comisiilor de pensii si asigu
rări sociale din unitățile socia
liste de stat, formă nouă, prin 
care societatea creează condiții 
de participare a oamenilor mun
cii la buna gestionare a unei 
părți din avuția națională, in 
dubla lor calitate de proprietari 
si Producători.

In cuvintul său. deputatul y^. 
lentin Anghel Popescu 
a apreciat că proiectul legii pri
vind pensiile de asigurări so
ciale constituie unul din ele
mentele însemnate ale sistemu
lui general de cointeresare ma
terială, un factor stimulativ în 
producția bunurilor materiale și 
spirituale ale societății noastre.

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus vorbitorul — să subliniez 
■deosebita semnificație a preve- 
derilor de lege care se referă 
la stimulentele ce se acordă 
pentru activitate îndelungată in 
meserie, referindu-mă fa un 
exemplu. O mare parte din 
muncitorii sondori pentru fora
jul și extracția țițeiului, in mij
locul, cărora îmi desfășor activi
tatea. sint încadrați la grupa a 
Il-a. iar proiectul de lege dă 
dreptul acestei categorii de 
muncitori să se pensioneze la 
virsta de 57 ani și in același 
timp șă-și continue activitatea, 
la cerere. încă trei ani la ve
chiul loc de muncă sau în alte 
activități.

De-a lungul celor 30 de ani 
de construcție socialistă, oa
meni; muncii s-au convins că la 
temelia ridicării continue a ni
velului de trai al poporului 
partidul și statul nostru așază 
sporirea accelerată a avuției na
ționale, creșterea puternică a 
venitului național.

Iată de ce petroliștii nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
ca. pină la sfirșitul anului, să 
obțină rezultate superioare, prin 
'amplificarea lucrărilor de cerce
tare geologică pentru descope
rirea de noi rezerve de țiței și 
gaze, prin promovarea pe scară 
■mai largă a tehnicii noi. prin 
•creșterea accentuată a producti
vității muncii. îndeplinind inte
gral sarcinile actualului plan 
■cincinal. în vederea creșterii 
■contribuției lor la dezvoltarea 
avuției naționale.

Rezultat al unei ample con
sultări democratice, al genera
lizării experienței dobîndite pină 
acum în acest domeniu — a 
reliefat deputatul NjCOloe 
Tânase ~ proiectul legii 
privind pensiile de asigurări 
sociale de stat și asistența 
socială se caracterizează prin 
spiritul profund umanist, 
științific și creator în care 
conducerea partidului și sta
tului. ținînd seama de evolu
ția socială, de succesele obținu
te in toate domeniile de acti
vitate in actuala etapă de dez
voltare a societății românești, 
abordează problemele aplicării 
drepturilor constituționale, ale 
garanțiilor reale. între care 
dreptul la pensie se situează pe 
un loc de frunte. Reflectînd pe 
deplin necesitatea aplicării prin
cipiilor eticii și echității socia
liste în acest important sector al 
vieții sociale, noua reglementare 
prevede ca pensia să fie stabili
tă în concordantă cu contribu
ția adusă de fiecare om al mun
cii la dezvoltarea generală a 
societății noastre socialiste si. 
totodată, să se realizeze un ra- 
poDt echitabil intre pensiile mici 
si mari. între veniturile pro
venite din retribuție și cele din 
pensie, care să asigure. în con
tinuare. stimularea celor ce lu
crează efectiv în diferite sec
toare ale producției materiale și 
ale activității social-culturale.

Deputatul a arătat că este pe 

deplin îndreptățită prevederea 
ca persoanele care doresc să-și 
continue activitatea și după îm
plinirea vîrstei de pensie să be
neficieze de dreptul de a lucra 
o perioadă de trei ani. intrucit 
această măsură reflectă realită
țile demografice ale României 
socialiste contemporane, care 
demonstrează în mod convingă
tor. prin datele recensămîntului 
comunicate de curând, că peri
oada de viață activă a cetățeni
lor. în ultimii ani, a sporit sim
țitor. Prevederile legii care re
glementează pensia pentru pier
derea capacității de muncă din 
cauză de accident de muncă sad 
boală profesională, ori pentru 
pierderea capacității de muncă 
in afara procesului de muncă, 
cit. și Ia pensia de urmaș se con
stituie intr-un sistem de ansam
blu. unitar, care reglementează 
întreaga activitate de asigurări 
Sociale de stat si asistentă so
cială in Republica Socialistă 
România.

Exprimînd satisfacția si apro
barea oamenilor muncii din o- 
rașul Codlea — români. ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități — deputata

reia Kraus a arătat c6 ei 
inteleg că la baza tuturor mă
surilor de ridicare a nivelului 
de trai stau necontenita crește
re a puterii economice a tării, 
rezultatele tot mai bune dobin- 
dite pe tărîmul producției ma
teriale și că sint hotărîti să-și 
mobilizeze și mai mult efortu
rile. capacitatea creatoare spre 
a dobîndi noi succese în produc
ție. Ne-am angajat — a spus 
vorbitoarea — ca in acest an 
să obținem o producție supli
mentară in valoare de 70 mi
lioane Ici. Măsurile stabilite de 
partid pentru creșterea continuă 
a bunăstării celor ce muncesc 
au dat un si mai mare avint. în
trecerii socialiste. activității 
pentru introducerea tehnicii noi, 
pentru gospodărirea mai rațio
nală a resurselor. Așa se face 
că realizările obținute. în primul 
semestru. "'însumează o produc
ție suplimentară in valoare de 
circă 50 milioane lei.

La o activitate mereu mai 
bună, mai responsabilă. îndeam
nă inseși actele normative pe 
care le dezbatem astăzi. Este 
deosebit de semnificativ faptul 
că la baza proiectului legii pri
vind pensiile de asigurări so
ciale de stat, si asistenta socială 
este așezat principiul socialist 
al retribuirii dună cantitatea, 
calitatea si importanța socială a 
muncii. Cu alte cuvinte. întrea
ga reglementare este în concor
dantă deplină cu aportul fiecărui 
om al muncii la dezvoltarea so
cietății.

Vorbind apoi în calitate de 
femeie si mamă, deputata Mar
gareta Kraus a spus : Am luat 
cunoștință cu deosebită mulțu
mire de prevederile referitoare 
la reducerea de Ia 1 la 3 ani 
a vîrstei de pensionare pentru 
femeile care au împlinit 25 de 
ani vechime in muncă si au 
născut cel puțin 3 copii sau mai 
multi, pe care i-au crescut pînă 
la virsta de 10 ani. Posibilitatea 
ce li se oferă de a se pensiona 
înainte de limită exprimă eloc
vent prețuirea si grija acordate 
de statul nostru femeii-mamă.

Este un prilej de adîncă sa
tisfacție și mîndrie pentru noi 
toti. muncitori, țărani și intelec
tuali, să constatăm că, prin 
instituirea acestui sistem gene
ralizat și unitar, pentru prima 
oară in istoria poporului român 
toate categoriile de cetățeni be
neficiază de dreptul la pensie 
în raport cu cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii 
prestate — a subliniat deputatul 
Constantin Teodorescu. 
Astfel, România se situează prin
tre puținele țări din lume care 
au soluționat importanta proble
mă socială și umanitară a asigu
rării unei bătrîneți demne pen
tru toți aceia care au participat, 
vreme îndelungată, la crearea 
valorilor materiale și spirituale 
ale societății. Această împlinire, 
deopotrivă revoluționară și 
umană, a fost posibilă datorită 
înfăptuirii cu consecvență și 
fermitate a politicii partidului 
și statului nostru de dezvoltare 
armonioasă și în ritmuri înalte 
a industriei, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, de sporire 
continuă a venitului național. 
Faptul că între prevederile sale 
noul act normativ acordă cadre
lor din cercetare și din alte do
menii posibilitatea de a lucra 
efectiv, la cererea lor și cu 
acordul unităților, pînă la îm
plinirea vîrstei de 70 de ani 
exprimă prețuirea de care se 
bucură in societatea noastră 
omul, creația științifică.

Am luat cunoștință cu un deo
sebit interes de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostită la încheierea lucrărilor 
plenarei C.C. al P.C.R., a spus 
vorbitorul. Am desprins de aici 
sarcini de mare însemnătate ce 

, ne revin și nouă, celor care 
lucrăm in domeniul cercetării 
și ingineriei tehnologice, pentru 
realizarea cu succes a obiecti
velor planului pe acest an, pen
tru pregătirea. încă de pe acum, 
a tuturor condițiilor necesare 
asigurării înfăptuirii integrale 
a planului național unic de dez
voltare economico-socială pe 
anul 1978.

Țărănimea noastră are mare 
încredere in partid, deoarece 
prin tot ceea ce a făcut și face 
ne-a demonstrat că slujește cu 
credință poporul, că ne îndru
mă și conduce spre o viață tot 
mai bună și mai demnă — a 
spus deputatul AlCXOrtdrU 
Djt)Câ N°ile măsuri luate 
pentru creșterea bunăstării ce
lor ce muncesc oglindesc și ele 
acest lucru. Proiectul legij pri
vind pensiile și alte drepturi de 
asigurări sociale ale membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție va face ca pensiile coo
peratorilor din Văleni să creas
că cu aproape 50 la sută față de 
anul 1976, la care se adaugă ve
niturile realizate din gospodăria 
personală. Găsesc întru totul 
justă aplicarea principiului con
form căruia la baza acordării 
acestor drepturi stă munca de
pusă de fiecare. Opriridu-se a- 
supra paragrafelor proiectului 

de lege care se referă la stabi
lirea vechimii în muncă a 
membrilor cooperatori, depu
tatul a subliniat , că, în acest 
context, consiliilor de conducere 
le revine sarcina de a asigura 
condiții ca toți cooperatorii să 
lucreze numărul de zile prevă
zut, de a lua măsurile necesare 
pentru dezvoltarea și diversifi
carea producției agricole, a ac
tivităților industriale, de con
strucții, prestări de servicii și a 
altor activități productive. 
Aceasta presupune o organizare 
minuțioasă, o pregătire temei
nică a procesului de producție, 
o evidență cit mai corectă a tu
turor elementelor, asigurînd o 
înaltă eficiență a întregii acti
vități. De asemenea, se impun 
creșterea răspunderii fiecărui 
cooperator față de propria lui 
muncă, întărirea neîncetată a 
disciplinei. Proiectul legii pen
siilor reflectă nivelul economi- 
co-social la care am ajuns, are 
implicații deosebite în pregăti
rea și stabilitatea forței de 
muncă în agricultură și, de ce 
să n-o spunem. în mai marea 
siguranță a zilei de mîine a ță
ranilor. Odată cu adoptarea 
acestor proiecte de legi, țărăni
mea va beneficia de pensii și 
asigurări sociale, deci de o bă- 
trînețe fără griji, deoarece drept 
la pensie vor avea nu numai 
membrii cooperatori, ci și ță
ranii cu gospodărie individuală 
din zonele necooperativizate.

Proiectul noii legi privind 
pensiile de asigurări sociale de 
stat și asistența socială — a spus 
deputatul Țycsttj! Novoign 
— are o temeinică fundamen
tare economico-socială, reflec
tând convingător gradul de dez
voltare al societății noastre, 
preocuparea constantă a parti
dului si statului pentru perfec
ționarea raporturilor sociale, a 
legislației socialiste. în general, 
si a celei din domeniul asigură
rilor și ocrotirii sociale, in 
special.

Prin acest nou act normativ 
se reafirmă cu claritate faptul 
că oamenii muncii, făuritorii 
tuturor bunurilor materiale si 
spirituale ale societății, bene
ficiază pe- deplin de roadele 
muncii lor. potrivit principiului 
socialist al retribuției după can
titatea. calitatea și importanța 
socială a muncii și că. pe baza 
contribuției aduse la dezvoltarea 
societății, statul socialist ga
rantează fiecărui cetățean, in
diferent de sex sau naționalita
te. dreptul la pensie.

Conștient de faptul că la baza 
elaborării Programului de mă
suri privind ridicarea nivelului 
de Irai al celor ce muncesc au 
stat rezultatele de prestigiu ob
ținute de oamenii muncii in 
îndeplinirea sarcinilor actiftilu- 
lui plan cincinal, colectivul în
treprinderii de frigidere Găești 
este ferm hotărit să-și intensi
fice preocupările pentru crește
rea mai accentuată a produc
tivității muncii. înnoirea, mo
dernizarea si diversificarea pro
ducției. Realizările din se-, 
mestrul I al acestui an. cind 
planul la produqția globală a 
fost depășit cu 4.5 la sută, jar 
la producția-marfă cu 3 la sută 
si s-au executat suplimentar 
peste 1 700 frigidere, atestă răs
punderea cu care muncitorii, in
ginerii și tehnicienii au înțeles 
să-si onoreze angajamentele 
asumate. în același timp, pre
vederile Programului pentru a- 
plicarea majorării retribuției 
personalului' muncitor constituie 
un imbold pentru a continua e- 
forturile creatoare, pentru a 
nune pe deplin în valoare re
zervele de creștere a producției 
si a productivității muncii, de 
reducere a cheltuielilor mate
riale. de sporire a eficientei e- 
conomice a întregii activități.

Prin prevederile lor. prin în
tregul lor conținut — a spus 
deputatul Adalbert Cri- 
ȘOn ~ Proiectcle de legi re
feritoare la sistemul de pensii 
fac dovada profundului umanism 
al politicii partidului și statului 
nostru, a preocupării sistematice 
a secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru ca. pe baza înfăptuirii 
exemplare a planurilor si pro
gramelor economice și a perfec
ționării continue a activității in 
toate cqmpartimentele vieții eco- 
nomico-sociale. să se asigure ri
dicarea bunăstării materiale a 
întregului popor.

înțelegînd. așadar, că:aseme
nea măsuri cu largi implicații 
sociale și politice au la bază re
zultatele remarcabile obținute 
în îndeplinirea sarcinilor ac
tualului plan cincinal, oamenii 
muncii din județul Bistrita-Nâ- 
săud. in rîndul cărora proiectele 
de legi au avut un profund 
ecou, iși manifestă recunoștința 
fată de grija pe care partidul și 
statul o poartă față de ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului și iși reînnoiesc hotă- 
rirca de a intensifica eforturile 
in vederea creșterii producției 
și productivității muncii, pune
rii mai bine în valoare a poten
țialului fiecărei unități econo
mice. Faptul că judelui Bis- 
trița-Năsăud a raportat conduce
rii partidului îndeplinirea pla
nului pe semestrul I aI acestui 
an cu un avans de 5 zile. înre- 
gistrind un important spor de 
producție, demonstrează consec
vența cu care și-au onorat sar
cinile de plan și angajamentele 
asumate.

Prin majorarea substanțială a 
pensiilor, in general, si a celor 
mici, in special, numai în jude
țul Bistrița-Năsăud vor benefi
cia de aceasta aproape 14 000 de 
persoane, care vor primi lunar, 
in plus, circa 1.8 milioane lei.

După cum remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea 
rostită la plenara Comitetului 
Central. îmbunătățirile aduse 
sistemului de pensionare vizează 
cu precădere realizarea unei le
gături strînse intre pensie și 
rezultatele directe obținute in 
timpul activității productive, 
contribuția Ia dezvoltarea eco
nomico-socială a tării. O aseme
nea concepție realistă si profund 
științifică este de natură să sti
muleze activitatea oamenilor 
muncii. îndreptată spre reali
zarea exemplară a sarcinilor ce 
le revin.
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DECRET
privind distincțiile de stat

în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)
bite aduse in apărarea orinduirii so
ciale și de stat" ;

III. ordinul „Meritul militar".

B. Medalii
I. medalia „Pentru servicii deose

bite aduse în apărarea orinduirii so
ciale și de ștat" ;

II. medalia „Virtutea ostășească" ;
III. medalia „De strajă patriei" ;
IV. medalia „Pentru paza contra 

incendiilor" ;
V. medalia „Meritul militar".
Tn condițiile prevăzute prin decre

tele de instituire, decorații militare 
pot. fi conferite și persoanelor civile.

Art. 13. — Pentru rezultate deose
bite în activitatea științifică, didacti
că, artistică și sportivă se pot con
feri următoarele diplome de onoare :

— „Om de știință emerit" :
— „Profesor universitar emerit" |
— „Profesor emerit" ;

— „învățător emerit" ;
— „Medic emerit" ;
— „Artist al poporului" ;
— „Maestru emerit al artei" ;
— „Artist emerit" ;
— „Maestru emerit al sportului".
Art. 14. — Mamelor care au năs

cut și crescut mai mulți copii li se 
pot conferi următoarele decorații : 

I. ordinul „Mamă eroină" ;
II. ordinul „Gloria maternă" ;

III. „Medalia maternității".
Ari. 15. — Medaliile comemorative 

sint cele instituite pentru comemo
rarea unor evenimente importante 
din istoria patriei sau a altor eve
nimente de însemnătate națională.

Art. 16. — Decorațiile Republicii 
Socialiste România sînt ierarhic su
perioare celorlalte decorații.

între decorațiile pentru rezultate 
deosebite obținute în muncă, deco
rațiile 
re nu 
hică.

militare și diplomele.de onoa- 
se stabilește o ordine ierar-

CAPITOLUL III

Recompense și alte drepturi ce se acordă
cetățenilor români cărora li s-au conferit

distincții de stat

viceprim-miniștrii.
sau conducătorii
centrale, de șefii misiunilor

Art. 17. — Cetățenii români că
rora li se conferă titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" sau ordine pri
mesc, la acordarea acestora, o re-

compensă bănească diferențiată in 
raport cu ierarhia și clasa distinc
țiilor, după cum urmează :

Distincția Cuantumul recomnensef — lei —
— titlul de „Erou al Muncii Socia

liste"

„Steaua , Republicii So- 
România"
„Victoria socialismului" 

„23 August"
..Tudor Vladimirescu"

— ordinul 
cialiste

— ordinul
— ordinul
— ordinul
— ..Ordinul Muncii"
— ordinul „Apararea patriei"
— ordinul ..Pentru servicii deose

bite aduse in apărarea orinduirii 
sociale și de stat"

—- ordinul
— ordinul
— ordinul
— ordinul
— ordinul
— ordinul
— ordinul
— ^rdinul

„Meritul militar" 
„Meritul agricol" 
„Meritul științific" 
„Meritul cultural" 
„Meritul sanitar" 
„Meritul sportiv" 
„Mamă eroină" 
„Gloria maternă"

4 500 lei

I II III IV V

3 500 3 000 2 500 1 500 1 000
3 500
3 000 2 500 1 500 1 000 500
2 500 2 000 1 500 1 000 500
2 000 1 500 1 000
2 000 1 500 1 000

2 000 1 500 1 000
1 600 1 200 800
1 600 1 200 800 700 500
1 600 1 200 800
1 600 1 200 800 700 500
1 600 1 200 800
1 600 1 200 800
2 000
1 500 1 000 500

OPINIA, DECIZIA, FAPTA
momente-cheie, de nedespărțit, în exercitarea

Art. 18. — Cetățenii români cărora 
li s-a conferit titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" sau ordine beneficiază 
și de următoarele drepturi :

1. invitarea, cu prioritate, la ma
nifestările social-politice. cu caracter 
oficial, organizate cu prilejul sărbă
toririi unor evenimente de 
tantă națională;

2. acordarea, cu prioritate, 
dite pentru construirea sau

locuințe proprietate

impor-

rarea de 
sonală;

de cre- 
cumpă- 

per-

3. repartizarea. în- condițiile legii, 
cu prioritate, de locuințe din fondul 
locativ de stat;

4. acordarea unui concediu supli
mentar. in anul conferirii distincției, 
după cum urmează:

a) 7 zile pentru persoanele distinse 
cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste";

b) 5 zile pentru persoanele 
cu ordine clasa I;

c) 3 zile pentru 
cu ordine clasa a

persoanele 
Il-a sau a

distinse

distinse 
Hl-a.

CAPITOLUL IV

Art. 19.
ședintelui
nia. inminarea distincțiilor de stat

— Din împuternicirea pre- 
Republicii Socialiste Româ-

către vicepre$edin-g>poate fi făcută de <
tii ori membrii Consiliului de Stat? 
de primul ministru al guvernu-

lui. 
trii 
gane 
diplomatice ale Republicii Socialiste 
România in străinătate, precum și de 
către președinții comitetelor Execu
tive ale consiliilor populare jude
țene sau al municipiului București, 
însemnele distincțiilor conferite mi
litarilor pot fi inminate si de către 
comandanții unităților în care cei 
distinși își îndeplinesc serviciul.

Ari. 20. — însemnele distincțiilor 
conferite cetățenilor se poartă la 
festivitățile cu caracter oficial. Ba- 
retele acestor distincții se pot purta 
permanent, pe partea stingă a 
pieptului.

Ari. 21. — însemnul titlului de o- 
noare suprem „Erou al Republicii 
Socialiste România" si al titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste" se poartă 
pe partea stingă a pieptului, deasu
pra celorlalte însemne.

însemnele distincțiilor care au pan
glică. port-panglică sau baretă meta
lică de susținere se poartă pe partea ' 
stingă a pieptului, iar însemnele ce
lorlalte distincții se poartă pe partea 
dreaptă.

Art. 22. — însemnele distincțiilor 
conferite unităților socialiste, comu
nelor. orașelor, municipiilor si ju
dețelor. organizațiilor de partid, pre
cum și organizațiilor de masă și ob
ștești se păstrează la sediul acestora.

însemnele distincțiilor conferite 
unităților militare se poartă pe dra
pelele acestora. împreună cu o pan
glică de mătase avînd aceeași culoa
re cu bareta distincției conferite.

Art. 23. — Conferirea unei distinc
ții de stat, se atestă prin brevet sau 
legitimație.

Art. 24. — în cazul 
distincții post-mortem documentul de 
atestare și însemnul 
predau, spre păstrare, familiei celui 
decorat.

Art. 25. — Distincțiile de stat con
ferite pot fi retrase în cazul săvirșirii 
de fapte incompatibile cu calitatea de 
persoană decorată tu o distincție a 
Republicii Socialiste România.

Retragerea distincțiilor se face prin 
detret prezidențial, la propunerea 
organelor prevăzute la art. 6.

Art. 26. — în caz de pierdere, sus
tragere sau distrugere a însemnelor 
ori a documentelor de atestare a 
conferirii distincției, cel decorat este 
dator să instiinteze. de indată. co
mitetul executiv al consiliului popu
lar județean sau. după caz. al mu
nicipiului București.

Eliberarea unui duplicat de pe do
cumentul de atestare ori. după caz. 
a unui nou însemn se poate face cu 
avizul comitetului executiv al 
liului popular iudetean 
cipiului București.

Art. 27. — Prezentul 
in vigoare la data de

Pe aceeași dată se 
tul nr. 13 1953 pentru 
gulamentului privitor 
ce se acordă de către Prezidiul Marii 
Adunări 
Populare 
ulterioare.
163/1951 pentru instituirea titlului be 
„Erou al Muncii Socialiste", prevede
rile art. 2 litera a. ale art. 9 litera a 
si ale art. 19 alin. 1. din Decretul nr. 
153/1954 privitor la impozitul, pe ve
niturile populației, art. II pct. 4 din 
Decretul nr. 564 1 968 privind modi
ficarea unor prevederi referitoare la 
impozite si taxe, precum și orice alte 
dispoziții contrare.

de minis- 
altor or-

conferirii de

distincției se

sau al
consi- 
muni-

intrădecret
iulie 1977. 

abrogă Decre- 
aprobarea Re
ia distincțiile

1

Naționale a Republicii 
Române, cu modificările 
art. 5 din Decretul nr.

înaltelor răspunderi ale
Adunării generale a reprezentanți

lor oamenilor muncii din întreprin
derea de mecanică fină din București, 
de la începutul acestui an, părea să-i 
revină o sarcină mai mult de... ru
tină : anul 1976 s-a încheiat in con
diții bune, iar pentru 1977 proble
mele cele mai importante puteau ii 
socotite in linii mari rezolvate.

Și totuși, de indată ce de la masa 
prezidiului s-a pus întrebarea : „Cine 
dorește sâ se înscrie la cuvînt in 
sală s-au ridicat nu mai puțin de 
18 mîini. Ce mai puteau vorbi in 
plus față de tot ceea ce se spusese 
in darea de seamă și in proiectul 
programului de măsuri ?

I-am urmărit atunci cu atenție pe 
toți cei ce au luat cuvîntul. Arătau 
limpede ceea ce gîndesc ei sau to
varășii lor de muncă desp're un as
pect sau altul al producției, criticau 
fără menajamente fapte și atitudini 
care meritau să fie criticate, formu
lau propuneri și sugestii cu adresă 
precisă și directă, din care rezulta 
limpede un lucru — si anume că. în 
toate compartimentele întreprinderii, 
inclusiv în secțiile fruntașe, este des
tul loc pentru mai mult si mai bine. 
La strungărie — pentru folosirea mai 
eficientă a mașinilor, la montaj — 
pentru înlăturarea lucrului in asalt, 
în secția pile — pentru înlocuirea 
unor utilaje cu randamente neco- 
răspunzătoare ș.a.m.d.

Un considerabil „pachet" de pro
bleme. Cine și cînd să Ie rezolve ? 
Acum, la cîteva luni după aduna
rea generală, ne-am propus să aflăm, 
de la cei ce au luat atunci cuvîntul, 
ce soartă au avut criticile, sugestiile 
și observațiile lor ?

Ahile Dumitrescu, inginer, șeful 
secției A.M.C. : „Mai avem și acum 
necazuri cu aprovizionarea. Oricum 
însă, mai puține decit anul trecut, 
iar în perspectivă se profilează și 
mai puține. Problema a fost analizată 
pe larg într-o ședință a consiliului 
oamenilor muncii, unde s-a pus e- 
xact degetul pe rană. Sectorul de 
prelucrare nu putea asigura in tota
litate piesele cerute, din lipsă de for
ță de muncă, în timp ce în secțiile 
de montaj era un surplus de perso
nal. provenit într-o anumită măsură 
chiar din atelierele, de prelucrare. Se 
impunea deci o redistribuire a forței 
de muncă. S-a constituit în acest 
scop o comisie pe întreprindere, care 
a inceput să stea de vorbă cu fiecare

om în perie din secțiile 
și din cele auxiliare. 1 
soluție temeinică pentru ieșirea din 
cercul vicios in care ne aflam. Decit 
să tot cerem piese și să nu le pri
mim. am înțeles că trebuie să spri
jinim și noi această acțiune. Cîteva 
zeci de oameni de la noi au plecat 
in secțiile prelucrătoare, unde vor 
putea lucra in meseriile lor de bază 
sau unde vor invăta încă o meserie".

Mihai Mirică, muncitor. atelierul 
de strungărie : „Ideea înființării unei 
brigăzi de fete, care să lucreze pe 
linia de strunguri semiautomate, mă 
preocupa de multă vreme. Am orga
nizat un curs de calificare și acum, la 
strunguri, unde lucrau numai bărbați.

V"democrației muncitorești
• de montaj 
Era singura

parte. Dezideratele adunării generale 
au dobindit in acest fel, pentru fie
care membru al consiliului, caracte
rul unui program clar de lucru. De 
atunci, toate ședințele consiliului în
cep obligatoriu cu analiza mocțului 
in care acest program este îndeplinit 
in practică, în

Era clar că 
poate urmări 
petrece zi de . .. ___ .
fiecare compartiment in parte. Sec
ția, atelierul, locul de muncă -- din 
simple verigi de transmitere și re
cepție a unor soluții de-a gata — 
trebuiau să devină nuclee de elabo
rare și înfăptuire a acestora, activi
tatea de conducere implicind astfel

viață.
un singur om nu 

și conduce tot ce se 
zi. ceas de ceas, in

Membrii unui consiliu al oamenilor 
muncii analizează propria lor activitate
muncesc aproape 60 de fete. Rezul
tatele sint foarte bune și, ca atare, 
în prezent, mai avem incă un grup 
de fete la cursul de calificare".

Ion Bobocea, inginer, șeful secției 
pile : „După adunarea generală, cei 
de la autoutilări s-au străduit mai 
mult să ne asigure mașinile cerute 
și care ne sînt absolut necesare. Una 
este gata, două mașini de sablat sint 
în execuție și urmează să Ie primim 
in august, iar cele două laminoare 
noi se află în fază de proiect. In a- 
cest timp, nici noi n-am stat cu bra
țele încrucișate. Am adus o serie de 
modificări la mașinile existente, 
șind să ne îndeplinim in bune 
ditii sarcinile de plan".

Consemnînd asemenea opinii, 
poți să nu te întrebi : de unde
rigoare și perseverență, pentru ca 
nimic din ceea ce a hotărît adunarea 
generală să nu fie lăsat la voia în- 

, tîmplării, sa,u pierdut pe drum ? O 
primă 
Șerban 
siliulul 
constă 
organism de conducere colectivă in.- 
țelege să-și exercite mandatul încre
dințat. In prima ședință; la cîteva 
zile după adunarea generală, consi
liul a luat în dezbatere propunerile 
făcute, a stabilit prioritățile recla
mate de acestea, termene și respon
sabilități precise pentru fiecare in

reu- 
con-

nu 
atita

explicație ne este oferită de 
Teodorescu, președintele con- 

oamenilor muncii, și ea 
în seriozitatea cu care acest

în chip firesc participarea tuturor, 
într-un asemenea context, consi
liului oamenilor muncii i se cere 
să funcționeze ca un organism 
capabil să conecteze in aceeași 
direcție toate energiile creatoare 
ale colectivului. Dar cum anume, 
pe ce căi si prin ce mijloace 
poate să realizeze el acest deziderat ?

Dintre atitea răspunsuri posibile, 
Ion Eamandi, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii, mărtu
risește că nu ezită să se oprească la 
unul pe care îl consideră esențial : 
însușirea artei de a munci cu oa
menii. Acest deziderat este urmărit 
cu insistență prin organizarea de șe
dințe comune ale consiliului oame
nilor muncii și ale comitetului de 
partid, prin introducerea practicii ca, 
în plenarele comitetului de partid, 
membrii consiliului oamenilor mun
cii să informeze despre modul în 
care își îndeplinesc sarcinile Încre
dințate.

La asemenea opinii 
putea adăuga și altele, 
aceste zile premergătoare
congres al consiliilor oamenilor mun
cii, vădesc interesul viu pentru acti
vitatea acestor exponenți ai voinței 
fiecărui colectiv de .muncă, pentru 
întărirea mijloacelor de manifestare 
a democrației muncitorești. Iată, ad
notate pe scurt, cîteva din ele. Ion 
Ioniță, maistru, atelierul strungărie

s-ar mai 
care, in 
primului

generală : „Cred că ar putea fi luată 
in discuție, la congres, și componența 
actuală a consiliilor oamenilor mun
cii. Noi simțim nevoia ca in consi
liul nostru să avem mai mulți repre
zentanți aleși din rindul muncitori
lor. Acum, cînd se pun în discuția 
acestuia diverse probleme în care 
trebuie să ne spunem cu toții cuvin- 
tul. o parte din membrii de drept, șefi 
de servicii sau de secții, n-au altă 
cale de a le afla decit plecind... in 
documentare printre noi. De ce n-am 
putea ridica insă problemele respec
tive direct cei care le cunoaștem cel 
mai bine ?“ Romică Timurlea, mais
tru in secția control activ : „După 
mine, foarte important este ca, in 
calitatea mea de reprezentant ales in 
consiliul oamenilor muncii, să fiu 
controlat în permanență de cei ce 
ni-au ales. Acest lucru se poate re
aliza prin instituirea unui sistem de 
întîlniri obligatorii între reprezen
tanți și alegătorii lor, care să se des
fășoare intr-un mod asemănător in- 
tilnirilor dintre depuiați și cetățeni, 
de organizarea lor urmind să se ocu
pe comitetul sindicatului". Valeriu 
Maladie, director tehnic : „Sînt de 
adus unele amendamente și în legă
tură cu conținutul și desfășurarea 
ședințelor de lucru ale consiliului oa
menilor muncii. Consiliul, se știe, 
poartă răspunderea și trebuie să dez
bată toate problemele care privesc 
bunul mers al întreprinderii. De 
multe ori Insă ședințele sale sint 
încărcate cu probleme înscrise pe 
ordinea de zi din oficiu, în urma 
unor dispoziții primite din partea 
diverselor foruri de resort sau or
ganisme de control. Or, este clar că 
in asemenea condiții discutarea pro
blemelor respective se face formal. 
Dispozițiile primite ar trebui să lase 
loc inițiativei consiliului în ceea ce 
privește modalitatea îndeplinirii lor".

Sint, desigur, aspecte asupra că
rora merită reflectat. Un fapt esta 
insă cert : la întreprinderea 
canică fină din București, ca 
altă întreprindere din țară, 
își spun cuvîntul, decid și
iese. Și, astfel, întreprinderea func
ționează ca un mecanism complex și 
precis, care iși autoreglează mereu 
din mers pulsul său productiv.

de me- 
ln orice 
oamenii 
înfăptu-
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t V
PROGRAMUL I
Teleșcoală 
Telecinemateca 
începuturi. Reportaj 
Corespondenții județeni transmit... 

. Telex
15,00'Turneul internațional de tenis de 

la Wimbledon (transmisiune di
rectă)

17,05 Emisiune
18.50 Tragerea
19,00
19.20
19.30
20.00
20,35

9.00 
10.00 
11.40 
12. QO 
1-2.15

în limba germană
Loto
canadieneSecvențe

1001 de seri
Telejurnal
Anchetă socială : „S.O.S. Natura!" 
Film artistic : „Trandafirul alb". 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor mexicane

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL II

17.00 Pe teme economice
17,15 Festivalul european al prieteniei. 

Recitalul pianistului Oliver Gardon 
Ora veselă
Radar pionieresc
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei

18.90
19.00
19.20
19.30
19,50
20,00 Creatorul și epoca sa
20.30 Desene animate
21.00 Reportaj -TV : „Brigadierii"
21,25 Telex
21.30 Blocnotes — Informații utilitare
21,55 Treptele afirmării.

i'hir/.c.t 
'TV :

DE „ZI IA iNVĂrĂTOIiri IT' cinema
(Urmare din pag. I)
unor racordări mult mai accentuate 
la cerințele pe care le ridică reali
zarea integrării învățămintului eu 
cercetarea și producția, înnoirea con
ținutului și metodologiei instructiv- 
educative.

Este important de subliniat faptul 
că in îndeplinirea importantelor co
mandamente cu care partidul și sta
tul nostru au investit școala, educa
toarea, învățătorul, profesorul dețin 
un loc fundamental. Realitatea de
monstrează, in acest sens, că majo
ritatea corpului profesoral își înțe
lege menirea, activează efectiv, adu- 
cindu-și o contribuție 
înfăptuirea 
societății 
voltate. 
profesorii 
le spre a 
tele de îmbunătățire calitativă a în
vățămintului. pentru a conferi con
ținuturi și structuri moderne, legate 
de viață, lecțiilor, activităților de 
pregătire practică, întregului proces 
educativ. Există unități de învăță-

specifică la 
sarcinilor construcției 

socialiste multilateral dez- 
Educaloarele. învățătorii, 
și-au intensificat eforturi- 
traduce in viață dezidera-

RITMURI SPORITE LA SECERIȘ
La chemarea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. for

mulată la ședința din 27 iunie 1977, comitetele județene de partid, 
comandamentele pentru agricultură, organele agricole și conducerile 
unităților agricole desfășoară o activitate susținută pentru mobiliza
rea tuturor celor ce muncesc pe ogoare, pentru intensificarea recol
tatului si a eelorlalte lucrări agricole de sezon. Cu fiecare zi crește 
ritmul recoltatului, iar pe suprafețele eliberate se insămiptează cul
turi succesive. In rîndurile de mai jos — relatări ale corespondenților 
noștri privind desfășurarea lucrărilor agricole de vară in județele Olt 
și Vaslui.

Olt. Mecanizatorii și cooperatorii 
din județ nu-și precupețesc efor
turile pentru a stringe repede 
fără pierderi recolta de păioase 
pe cîmp. Orzul a fost recoltat de 
toate cele 13 000 hectare cultivate 
cooperativele agricole, iar 
combinele au intrat în lanurile de 
griu. Pe baza indicațiilor date la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 27 iunie, a.c., 
forța mecanică lucrează concentrat, 
pentru ca in felul acesta să poată fi 
utilizată cu eficientă sporită. Avînd 
in vedere că in Cimpia Dunării și 
a Oltului griul ajunge mai devreme 
la maturitate', aici au fost concen
trate combinele și presele de balo
tat paie din alte zone ale județului.

„Caracteristic pentru actuala cam
panie de seceriș — ne spune tov. 
Gheorghe Dinescu. secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R.. pre
ședintele U.J.C.A.P. — este coace
rea neuniformă a lanurilor. Se in- 
timplă, chiar în cadrul aceleiași u- 
nități. ca pe unele tarlale să se poa
tă lucra, iar pe altele nu. Toctnai 
de aceea acordăm maximă atenție 
identificării suprafețelor cu griu 
ajuns la maturitate, pentru a ști 
unde anume să fie concentrată for
ța mecanică".

într-adevăr. In majoritatea unită
ților, specialiști, alte cadre tehnice 
verifică starea lanurilor de grîu. La 
cooperativa agricolă Gura Padinii, 
de exemplu, ii găsim în cîmp pe 
inginerul-șef al unității. Stelian Ne
tei, și pe șeful secției de mecaniza-

Și 
de 
pe 
in 

acum

re. Marin Mindruță. După ce au ve
rificat lanul de grîu din soiul „Li
belula", au dispus începerea seceri
șului.

Pe ogoarele cooperativei agricole 
din Grojdibod. tovarășul Vasile Ze- 
gheanu. instructor al comitetului ju
dețean de partid, aflat pe cimp, ne-a 
informat despre modul de desfășu
rare a lucrărilor agricole in unită
țile din raza de activitate a consi
liului intercooperatist Ștefan cel 
Mare. Aici, pe lingă cele 15 combine 
proprii, au sosit in sprijin de la 
S.M.A. Curtișoara incă 24 de com
bine, astfel incit cele 1 100 hectare 
cultivate cu griu vor fi recoltate in 
maximum 4 zile bune de lucru. A- 
ceeași intensă activitate si la coo
perativele agricole „Voința" și „U- 
nirea" — Corabia. Osica de Sus. Iz
voarele, Vlădila si altele, unde griul 
a fost strîns de pe însemnate supra
fețe. (Emilian Rouă).

Vaslui. Printre primii care au 
intrat în lanuri au fost mecanizato
rii din unitățile agricole de stat si
tuate în zonele de sud-est ale jude
țului. Ceea ce rețin in primul rînd 
atenția de cum poposești in mijlocul 
lanurilor sînt concentrarea unor 
forțe sporite șl buna organizare a 

formații 
întregul 
deșartă 

etanșate,

muncii. Se lucrează in 
complexe. executîndu-se 
flux de lucrări. Combinele 
recolta direct in remorci
după care urmează in ordine baio- 
tatul paielor, eliberatul terenului și 
semănatul culturilor succesive. Cite-

' '' , ,

de Vede, județul Teleormangrîu ale I.A.S. Roșioriiîn lanurile deCombinele înainteazd din plin
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va inițiative aplicate la întreprinde
rile agricole de stat Fălciu și Vetri- 
șoaia sporesc de la o zi la alta ran
damentul muncii. Tractoarele care 
ziua transportă recolta direct în ba
zele de depozitare, seara lucrează tn 
schimb prelungit la arat; balotierele 
sînt dotate cu un sistem de remor- 
care a baloților. pînă la marginea 
miriștei. La întreprinderea agricolă 
Vetrișoaia. recoltatul orzului s-a în
cheiat incă la sfirșitul săptămînii 
trecute. Ing. Petru Stan, directorul

spus că cele 20 com* 
grupat în două punc-

unltătii. ne-a 
bine au lucrat 
te, dotate cu remorci, balotiere. trac
toare, polidiscuri și semănători. Ur
mătorul popas îl facem la I.A.S. Făl- 
ciu, unde recoltatul este în toi. Ing. 
Vasile Strugaru ne însoțește la cîte
va ferme. „Din experiența anului 
trecut am învătat că este mai eficient 
să grupăm forțele, să organizăm în- 
traiutorarea intre ferme. Cele 24 de 
combine. 17 prese de balotat, 18 
tractoare și alte agregate sînt mo-

bilizate In trei puncte, astfel înclt se 
lucrează în flux continuu, de dimi
neață pină seara".

în ultimele zile, aria secerișului 
s-a extins în toate zonele județului. 
Se lucrează în cooperativele agricole 
din peste 15 consilii intercooperatiste, 
între 
șești, 
Pină 
pe o
cele 8 000 ha cultivate cu orz. (Cră
ciun Lăluci).

care Murgeni, Grumezoaia, Rî- 
Roșești, Tutova, Șuletea ș.a. 

In prezent s-a strîns recolta de 
suprafață de circa 4 000 ha din

mint care au reușit să atingă per
formanțe remarcabile, ca urmare a 
muncii pline de ahnegație și inventi
vitate a unor cadre didactice talen
tate, sprijinite de elevi și student!.

Fiecare membru al corpului profe
soral este chemat să lucreze eu și 
mai multă pasiune și devotament, 
eu nobilă responsabilitate, cu com
petență, grijă și migală pentru a 
transpune in viață indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
sădi in mintea și in conștiința co
piilor și tinerilor cultul muncii, cele 
mai avansate principii clin domeniul 
științei, tehnicii, culturii, deprinderi 
concrete in cel puțin un domeniu de 
activitate, dragostea față de patrie, 
l'ață de partid și popor. îndeplini
rea sarcinilor de mare răspundere și 
însemnătate ce revin învățămintului 
nu este posibilă in afara unui efort 
susținut — colectiv și individual — 
de pregătire, politică și profesională, 
de reflexie și acțiune coerentă, com
petentă. Apare ca o imperioasă ne
cesitate realizarea de către fiecare 
cadru didactic, sub indrumarea 
directă a organizației de partid, atit 
a sarcinilor de instruire, cit si a ce
lor de educație, în unitatea lor in
destructibilă, în relația dialectică 
specifică fiecărui obiect de învăță- 
mint, fiecărei activități școlare șl 
extrașcolare. Trebuie depășită men
talitatea și practica ce se mai întil- 
nesc uneori de separare a sarcinilor 
de instruire de cele de educare, de 
considerare a educației doar ca obli
gație a unei anumite categorii de 

, discipline — cele de științe sociale, 
în această direcție, cadrele didactice 
— pe toate treptele de invățămînt — 
in strinsă conlucrare cu ceilalți fac
tori educativi, in primul rind cu or
ganizațiile de tineret, trebuie sâ facă 
mai mult pentru cunoașterea istoriei 
patriei noastre, pentru cultivarea în 
rindul elevilor și studenților a min- 
driei de a fi continuatorii unor tra
diții eroice, de a face parte dintr-un 
popor care și-a apărat cu demnitate 
și sacrificiu, de-a lungul veacurilor, 
ființa națională. Trebuie să valorifi
căm mai eficient posibilitățile edu
cative existente la toate obiectele de 
invățămînt, să găsim soluții de ac
centuare a contribuției școlii la edu
carea revoluționară, patriotică, cetă
țenească a tineretului, la formarea 
spiritului său de dăruire pentru pro
gresul patriei, pentru creșterea pres
tigiului și rolului său în concertul 
națiunilor lumii.

Atunci cind educatorul — comun’»- 
tul de la catedră — întrunește un 
evantai de trăsături pozitive, cind 
el știe să se apropie de tineri, să 
stabilească cu ei o comunicare des
chisă. sinceră, este cert că acțiunea 
sa educativa va dobindi rezultatele 
dorite. în acest sens, părăsirea me
todelor bazate pe dădăceală, renun
țarea la formele perimate de lucru, 
promovarea unei practici educative 
active, dinamice, a dialogului des
chis cu elevii și studenții, reprezintă 
condiții ale oricărui apt 
școala noastră socialistă, 
treaga lor măiestrie .și 
cadrele didactice sînt 
confere noi dimensiuni 
să asigure prin activitatea în clase, 
laboratoare, ateliere. întreprinderi 
cultivarea spiritului militant, revolu
ționar. promovat de partidul nostru. 
Măsurile privind perfecționarea în
vățămintului liceal, profesional și su
perior dezbătute în plenara C.C. al 
P.C.R. se inscriu exemplar in com
plexul orientării științifice de care 
beneficiază învățămîntul românesc, 
reprezintă pentru toți educatorii, 
pentru toți tinerii un vast, mobiliza
tor program de activitate ce trebuie 
să se desfășoare, în fiecare școală, 
în fiecare unitate de invățămînt, cer
cetare și producție, la nivelul cerin
țelor contemporaneității, in scopul 
asigurării cadrelor de care are ne
voie societatea, pentru realizarea ma
rilor obiective ale construcției socia
lismului și comunismului in patria 
noastră.

: FLA-

ARTA

: GRI-

18,15; 
13.30; 
11,13:

11,30;

educativ in 
Utilizind in
competentă, 
chemate să 
muncii lor,

• Jaroslaw Dobrowski : TIMPURI 
NOI — 9; 12; 16: 19.
® Comedie mută ’77 : PATRIA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 1«: 20.15. LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16; 
18; 20, (la grădină) — 20.30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13.30; 13,45; 18;
20.15.
o Ah, Ionathan, lonalhan : CEN
TRAL — 9.15; 11.30; 13.45: 16; 18,13; 
20.30, GRADINA FESTIVAL —
20.15. GRADINA PARC HOTEL —
20.15.
• Orfana : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
A Locotenentul Mc Q în acțiune : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17; 19.30. FESTIVAL
— 8,30: 10.45; 13,15: 15,45: 18.15:
20,45. MODERN — 9; 11,15: 13,30: 
16; 18,15: 20.45. (la grădină) —
20.15. GRADINA CAPITOL — 20,15, 
GRADINA TITAN — 20.30.
• Tereza, nu te voi părăsi : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15.30; 18; 20.
• Pușca veche : VICTORIA — 9;
11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15, FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.15.
e Jack și vrejul de fasole 
MURA — 9.
• Potopul (seriile I—II) :
— 9: 12,30: 16: 19,15.
© Potopul (seriile III—IV) 
VIȚA — 9; 12,30; 16: 19,15.
a Operațiunea „Petrol* : EXCEL
SIOR — 9; 11.15: 13,30: 18;
20.15. MELODIA — 9; 11,15: 
16; 18,15: 20,30, GLORIA — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Benji : DOINA — 9.30; 
13,30: 18.
• Cuibul salamandrelor : DOINA
— 15,30: 20.
• Diavolii din Spartivento : BtJ- 
ZEȘTI — 9: 11.15; 13,30: 16; 18,15;
20.15. (la grădină) — 20.30.
a Ziua sacrificiului : BUCEGI — 
9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20. (la gră
dină) — 20,30.
• Al treilea jurămînt : EFORIE
— 9: 12.30: 16; 19.30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse — 9.45; 11,45. Rancho No
torious — 14, Călătorie spre infi
nit — 16,15, Prințul și dansatoa
rea — 18.30; 20.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Hoinarii : CASA FILMULUI (la 
sala de festivități a clubului Di
namo) — 16; 18,15: 20,15.
O Pinocchio : FERENTARI — 
9.30: 11,30; 13.30.
• Vacanță la Jakobsfeld î FE
RENTARI — 15.30: 17.45; 20.
• Mușcă și fugi : LIRA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, (la gră
dină) — 20.15.
• Adevăratul curaj : PROGRESUL
— 15.30; 18.
• Beethoven — file de viață : 
PROGRESUL — 20,15.
• Dick Turpin : AURORA — 9: 
11.15; 13.30; 15,45: 18: 20, (la gră
dină) — 20.15. TOMIS — 9: 11,15; 
13.30: 15.30; 17,45: 20. (la grădină)
— 20.30.
• Jocul de cărți : COTROCENI — 
9: 11.15: 13.30: 15.45.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COTROCENI — 
18: 20.15.
• Un orășel In Texas : VOLGA
— 9: 11.15: 13.3g: 15.45; 18; 20.15.
O Osinda : POPULAR — 13.43:
17.45: 20.
<a Copil de suflet : VIITORUL — 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20. GRA
DINA MOȘILOR
© Alba ca zăpada și cei șapte 
pitici : GIULESTI — 9: 11: 13.15.
• Astă-seară dansăm in familie : 
CIULEȘTI — 15.30: 17.45; 20.
• Gloria nu cîntă : COSMOS — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
o Călătorie spre centrul Pămln- 
tului : FLACĂRA — 9,30: 12,30, (la 
grădină) — 20,30.

20,30.

teatre
• Teatrul Glulești (la întreprin
derea Republica) : Romanțioșii. 
— 15.30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română1* : Bucuroși de
18.30.
« Teatrul ..Țăndărică" _ .
generală nr. 30. str. Lăutari Tei 
nr. 25) : Sinziana și Pepelea —
19.30.

..Rapsodia 
oaspeți —

(la Școala

diplomele.de
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A REPUBLICII RUANDA A REPUBLICII BURUNDI

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Niger

(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Nigerului a transmis to
varășului Nicolae Ceausescu, din 
partea șefului statului Niger, loco
tenent-colonel Scyni Kountche. pre
ședintele Consiliului Militar Suprem, 
uți mesaj de prietenie $1 cele mai 
călduroase urări, iar poporului ro
mân prosperitate și bunăstare.

în cuvintarea prezentată cu 
prilej de către ambasador se 
dențiază activitatea neobosită a 
lui statului român și a 
român pentru întărirea 
și legăturilor strinse de cooperare cu 
Africa și țările nealiniate, subliniin- 
du-se că recenta vizită a președinte
lui României in mai multe țări afri
cane nu este decit o ilustrare evi
dentă și strălucită a acestei politici.

„Șeful statului Niger — se arată 
în cuvintare — acordă o foarte înaltă 
prețuire întăririi și stringerii legătu
rilor de prietenie existente intre ță
rile noastre. La rindul meu. mă voi 
strădpi, pe perioada întregii misiuni 
in Republica Socialistă România, să 
traduc în fapte această voin
ță exprimată de mai multe ori 
de către guvernul meu și care cores
punde dorinței sincere a poporului 
Nigerului de a întreține și dezvolta 
raporturi strinse de cooperare cu toti 
prietenii. în acest context, noi știm 
că România oferă un teren deosebit 
de favorabil, pentru că. in afară de 
rațiunile evocate mai sus. tara dum
neavoastră se plasează in rindul 
partenerilor celor mai informați asu
pra preocupărilor si cerințelor noas
tre reale. Trebuie să subliniem că 
noi apreciem sprijinul activ pe care 
România îl aduce cauzei africane, 
luptei nobile pentru autodeterminare 
si independență a popoarelor din 
teritoriile Africii australe aflate încă 
sub opresiunea și arbitrariul regimu
rilor rasiste și minoritare. De ase
menea. apreciem la justa sa valoare 
importanta contribuție a guvernului 
dumneavoastră la eforturile comuni-

acest 
evi- 

șefu- 
guvernului 

solidarității

tățil internaționale pentru a face ca 
pacea să triumfe în lume si pentru 
a se ajunge la instaurarea unei noi 
ordini economice juste și echitabile".

Mulțumind pentru mesajul adresat, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceausescu, a trans
mis. la rindul său. președintelui Con
siliului Militar Suprem, șeful 
tului Niger, locotenent-colonel 
Kountche, un salut cordial și 
mai bune urări, iar poporului 
rului succese tot mai mari pe 
progresului și prosperității.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se arată :

..România, angajată cu toate for
țele in opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
promovează o politică de largă co
laborare internațională, de dezvoltare 
a relațiilor sale cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
respectării principiilor independentei 
și suveranității, naționale, 
cului in treburile 
jului reciproc. Ne 
dul cel mai ferm 
dreptului fiecărui 
țări in mod liber destinele, calea dez
voltării economico-sociale. în confor
mitate cu năzuințele si aspirațiile 
sale vitale.

Ca tară socialistă si. totodată, tară 
în curs de dezvoltare. România mili
tează ferm și este hotărită să-și 
aducă Întreaga contribuție la efortu
rile pentru înlăturarea subdezvoltării 
și a cauzelor care au generat-o. O 
expresie puternică a acestei politici 
o constituie legăturile strin.se de prie
tenie, colaborare și solidaritate dintre 
România și statele in curs 
voltare.

Ne pronunțăm si acționăm 
hotărirea pentru instaurarea 
ordini economice și politice 
ționale. pentru consolidarea 
denței politice si economice 
state, pentru afirmarea lor 
dită pe plan mondial.

sta- 
Se.vni 

cele 
Nige- 
calea

neameste- 
interne si avanta- 
pronunțăm în mo- 
pentru respectarea 
popor de a-si ho-

de dez-

cu toată 
unei noi 
intema- 

indepen- 
a noilor 
neingrâ-

Tara noastră sprijină ferm cauza 
dreaptă a popoarelor din teritoriile 
Africii australe care luptă pentru eli
berare și independentă națională. în 
acest context. România s-a pronun
țat și se pronunță cu hotărire pentru 
abolirea deplină și definitivă a colo
nialismului și neocolonialismului. 
pentru lichidarea politicii rasiste si 
de apartheid, a oricărei forme de 
dominație și asuprire a altor po
poare. /

Participind activ la întreaga viată 
internațională, 
pentru 
primul 
pentru 
tigiilor 
velor. pentru participarea largă 
neîngrădită a tuturor popoarelor 
rezolvarea problemelor complexe 
lumii contemporane".

în continuare. în cuvintare 
spune : „Sintem bucuroși să consta
tăm că relațiile de prietenie si coope
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Niger, avînd la 
bază principiile unanim recunoscute 
ale dreptului international, au largi 
perspective de dezvoltare in viitor, in 
interesul popoarelor noastre, al cau
zei păcii, colaborării si înțelegerii 
internaționale.

Exprimind. in încheiere. convin
gerea că misiunea ambasadorului va 
servi cauzei dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre țările si 
popoarele noastre, tovarășul Nicolae 
Ceausescu l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

După 
sorilor 
Nicolae 
vorbire 
publicii

La solemnitate si 
luat parte George 
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

milităm consecvent 
înfăptuirea dezarmării si. in 
rind, a dezarmării nucleare, 

soluționarea conflictelor și li- 
dintre state pe calea tratati- 

si 
la 

ale

se

solemnitatea prezentării scri- 
de
Ceausescu a avut 
cordială cu 
Niger. lila

acreditare, președintele 
con- 
Re-

o
ambasadorul 
Salifou.
la convorbiri 
Macovescu.

au 
mi-
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( /i Ert'gels. prefigurat în Pro- 
artidului. prin care in con- 
ificării comunismului și in 
ra istorică a dispariției 
acesta cunoaște o x atro- 

funcției sale represive.
nîndu-se tot mai njult 
factor de organizare și 
ie a activității economice și 
imentare a relațiilor^ sociale, 
li pornind de la aceste cerin- 
e ale evoluției sociale și ti- 
ama de etapa -de dezvodere 
am ajuns, de creșterea con- 
socialiste a maselor largi, de 

tea activității politico-ideolo- 
cultural-educative desfășurate 

tid. plenara C.C. al P.C.R. a 
; măsura, ce poate fi pe drept 
apreciată ca avind un carac- 

■ofund novator, revoluționar, 
|t căreia sanctionarea si reedu- 
tinerilor oină la 21 de ani ce 
rsit încălcări ale normelor de 
uire socială și ale legilor tării 

î grija și răspunderea colective-

a

■ I’(, J
■on. 
rec ...................

lor de muncă din unitățile socialiste, a 
■ganizatiilor obștești, rolul decisiv 

acțiunea de reeducare avindu-1 
unea în folosul societății.
Cerințele dezvoltării democrației 

ocialiste si afirmării mai largi a ro- 
ului conducător al clasei muncitoare, 
.■resterii influenței și controlului ma- 
;elor in toate sferele vieții sociale, 
■onceptia partidului despre liberta- 
ea de creație, convingerea că socie- 
ațea. forțele ei inaintate sint in mă- 
;ură să asigure întregii activități de 
nformare si educare un conținut 
rincipial. umanist, corespunzător ne- 
esitătilor edificării noii orinduiri. au 
aspirat hotărirea plenarei privind 
porirea răspunderii directe 
lizatiilor de nartid si de 
iasă si obștești, a uniunilor
ie. a conducerilor colective ale re
acțiilor. radioteleviziunii. editurilor, 
aselor de filme, instituțiilor de spec- 
icole. pentru conținutul si orienta
ră acestei activități.
Toate aceste măsuri exprimă pu- 
irnic încrederea partidului în mase, 
i forța colectivității noastre soeia- 
ste. Desigur, aplicarea ansamblului 
otănrilor adoptate de plenară im
une afirmarea tot mai puternică a 
țiului conducător al partidului in 
ate sectoarele de activitate, ceea ce 
minde in ultimă instanță de activi- 
tea intensă, responsabilă, pătrunsă 
■ spirit partinic, a fiecărei organi- 
tii. a fiecărui comunist, pentru a- 
icarca liniei politice și a hotăriri- 
r partidului în sectorul 
rază. După cum sublinia 
neral al partidului, „nu 
ncepe să fii membru 
rtid revoluționar și să 
zi. acolo unde lucrezi.
lica linia sa politică
irit revoluționar, intransigentă, ini- 
tivă si cutezanță — desigur. un
dite cu organizare, disciplină și 
ponsabilitate — muncă, abnega- 
pentru aplicarea in viață a poli- 

ii partidului, a principiilor socia- 
nului — iată comandamente ma- 
e ale tuturor organizațiilor parti- 
ui. ale tuturor comuniștilor.
Iste, desigur, modul cel mai po- 
zit de a 
lent din 
■ului — 
tidului.
narei. va
> a lunii 
dezvolte 
stabilească noi sarcini si orientări 
tru înfăptuirea cu deplin succes 
'rogramului elaborat de Congresul 
Cl-lea.
ecenta plenară a C.C. al P.C.R. se 
Tie ca un moment marcant, de 
sebită însemnătate in întreaga ac- 
tate a partidului. Prin ansamblul 
iririlor ne care le-a adoptat, prin 
ul novator imprimat in toate sec
ete vieții sociale, ea va exercita 
jutemică influentă asupra pro
bului material si spiritual, accele- 

astfel înaintarea României pe 
a socialismului si comunismului.

a orga- 
stat. de 
de crea-

unde lu- 
secretarul 
se poate 
al unui 

nu acțio- 
pentru a 

generală".

intimpina marele eve- 
viata partidului si po- 
Conferinta Națională a 
care, potrivit hotăririi 
avea loc in prima jumă- 
decembrie. fiind menită 
măsurile adoptate acum.

IERI AU ÎNCEPUT IN CAPITALA

Lucrările Conferinței internaționale 
Industrializare și urbanizare"V

Joi au început la Casa universita
rilor din Capitală lucrările Conferin
ței internaționale „Industrializare 
urbanizare", organizată 
de studii
..Johns Hopkins" din
S.U.A., în cooperare cu Institutul de 
construcții București. Reunind, timp 
de trei zile, numeroși oameni de 
știință din 16 țări și din Berlinul 
occidental, această manifestare, afla
tă la a 7-a ediție, este consacrată 
experienței țării noastre în domenii 
ca dezvoltarea planificată a econo
miei, urbanizarea, sistematizarea te
ritoriului și a localităților urbane si 
rurale. protecția mediului am- 
TJlânt ș.a.

în ședința de deschidere au rostit 
alocuțiuni prof. dr. ing. Dan Ghiocel, 
rectorul Institutului de construcții 
București, prof. dr. Steven Muller, 
președintele Universității ...Johns 
Hopkins", Thomas Keller, directorul 
Centrului european pentru invăță- 
mîntul superior — UNESCO și dr. 
ing. Virgil Ioanid. profesor de sis
tematizare la Institutul de construc
ții București.

în continuare, a fost prezentat re-

si 
de Centrul 

urbane al Universității 
Baltimore,

feratul ..Concepția generală privind 
industrializarea, urbanizarea ți pro
tecția mediului în România", susți
nut de prof. Virgil Ianovici, pre
ședintele Consiliului național pentru 
protecția mediului Înconjurător, și 
ing. Mircea Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii. ' în cadrul dezbaterilor, care s-au 
desfășurat \ sub președinția prof. 
Remy Prud’hommc. de la Institutul 
de urbanism din Paris, au luat cu- 
vintul Francesco Forte, profesor de 
sistematizare la Universitatea din 
Neapole. și Jan Marie Ernecq, de la 
agenția „Beture" din Lille.

★
în cursul după-amiezii. Constantin 

Dumitrescu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, a 
oferit un cocteil in onoarea partici- 
panților.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor 
Conferinței ..Industrializare și urba
nizare", ambasadorul S.U.A. la 
București. Harry Barnes-jr., a oferit 
joi seara o recepție.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 2, 3 șt 4 Iu

lie. tn (ară : Vreme în general instabi
lă în prima parte a intervalului, apoi 
în ameliorare. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mal ales 
sub formă de averse, însoțite de des-

cărcârl electrice, mai frecvente în zo
nele de deal și de munte, vint slab, 
pină la potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 18 grade. Izolat mai 
coborite. iar maximele intre 20 și 28 
de grade, local mal ridicate. Izolat — 
condiții de grindină, tn București : 
Vreme ușor instabilă, cu cerul schim
bător. favorabil aversei de ploaie la 
începutul intervalului. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperatura ușor varia
bilă. Condiții de grindină.

F.xrplpiitpi Snip
' General-maior HABYARIMANA JUVENAE

Președintele Republicii Ruanda
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Ruanda îmi oferă prilejul de a 

vă transmite, în numele poporului român și al meu personal, cele mai calde 
felicitări si cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre se 
vor intensifica si diversifica in viitor spre binele popoarelor român și ruandez, 
in interesul întăririi cooperării și înțelegerii între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Republica Ruanda, 
care sărbătorește astăzi 
15 ani de la procla
marea independentei 
sale naționale. este 
una dintre țările Afri
cii cu cea mai mare 
densitate a populației. 
Pe o suprafață . de 
26 338 kmp trăiesc a- 
proximativ 4 200 000 
locuitori, care se 
cupă mai ales cu 
gri cultura.

în ultimii ani.
urmare a eforturilor

<>- 
a-

ca

depuse pentru lichida
rea înapoierii econo
mice moștenite din 
perioada dominației 
coloniale, s-au obtinut 
recolte sporite de cafea 
(principalul produs de 
export), a fost extinsă 
cultura ceaiului, sfe
clei de zahăr, cereale
lor. tutunului si 
întreprins primii 
pe calea creării 
industrii proprii.
în acest răstimp a în-

s-au 
pași 
unei
Tot

ceput înfăptuirea unui 
plan de electrificare a 
tării. ■

în spiritul politicii 
sale de prietenie si 
solidaritate fată de 
tinerele state ale Afri
cii, România aprecia
ză cu 
zările 
porul 
anda 
lidării 
naționale, a progresu
lui si bunăstării.

satisfacție reali- 
obținute de po- 
Republicii Ru

pe calea conso- 
independentei

A apărut volumul

SOLEMNĂSESIUNEA
a Comitetului Central al Partidului

COMUNĂ
Comunist Român,

Marii Adunări Naționale
și activului central de partid și de stat 

consacrată sărbătoririi centenarului
proclamării Independenței de stat a României

9 mai 1977 EDITURA POLITICA

Excelenței Sale
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Consiliului Suprem Revoluționar, 
Președintele Republicii Burundi

Cea de-a 15-a aniversare a proclamării independenței Republicii Burundi 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu 
personal, calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fe
ricire. de progres și prosperitate poporului burundez prieten.

Sint convins că bunele relații româno-burundeze. in domeniile politic, eco
nomic, tehnic, al învățămintului. conlucrarea dintre țările noastre pe tărîmul 
vieții internaționale vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică in folosul 
popoarelor român și burundez. al luptei pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, al cauzei păcii, independenței naționale și progre
sului social.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Locotenent-colonel EDOUARD NZAMBIMANA

Prim-ministru al Guvernului Republicii Burundi
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a poporului burundez, îmi este 

plăcut să vă transmit. în numele guvernului român și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări, precum și urări de sănătate și fericire, de mari reali
zări în activitatea pe care o desfășurați.

îmi exprim încrederea că noile 
porturilor bilaterale vor reprezenta 
relațiilor româno-burundeze.

acțiuni care se vor realiza pe planul ra- 
contribuții însemnate la cauza dezvoltării

MANESCU
al Guvernului

MANEA
Prim-ministru
Republicii Socialiste România

Joi « părăsit Capitala delegația 
Uniunii Africane a Poporului Zim
babwe (ZAPU). condusă de Joshua 
Nkomo, președintele organizației, care 
a făcut o vizită de prietenie in țara 
noastră. La plecare, delegația ZAPU 
a fost condusă de tovarășii Emil

Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ion Ceterchi, membru al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)
r

Cronica zile
Cu ocazia Zilei naționale a Canadei, 

ministrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu. a transmis 
o telegramă de felicitare secretarului 
de stat pentru afacerile externe al 
acestei țări, Don Jamieson.

Cu același prilej. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat joi după-amiază. la 
casa de cultură a institutului, o ma
nifestare culturală dedicată eveni
mentului.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, oa
meni de artă si cultură, un numeros 
public.

A participat Ioseph Elme Thiboult, 
ambasadorul Canadei la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne si cooperării al Republicii Bu
rundi. Albert Mugangax cu prilejul 
Zilei naționale a acestei) țâri.

★
prilejul Zilei naționale a Repu- 

Ruanda, ministrul afacerilor 
al Republicii Socialiste

Cu
blicii
externe
Romania. George Macovescu. a trans
mis omologului său ruandez. Nse-
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kalije Aloys, o telegramă de fe
licitare.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. a transmis o tele
gramă de felicitare omologului său 
Benines Mighel Alladaye. cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a stabi
lirii relațiilor diplomatice dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Benin.

★
Joi s-au încheiat în Capitală lu

crările simpozionului international 
„Relațiile intre învățămintul su
perior si planificarea forței de mun
că". Desfășurată sub egida Centru
lui european pentru invâtămîntul su
perior al UNESCO si a Biroului 
International al Muncii, manifestarea 
a reunit timp de trei zile numeroși 
oameni de stiintă din 14 țări 
mii. precum si reprezentanți 
organizații internaționale.

în ședința de închidere a 
dontat raportul privind elaborarea 
unui studiu asupra experienței unor 
lări europene — R.D. Germană. 
R.F. Germania. Olanda. R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România. Sue
dia si R.P. Ungară — in domeniul 
relațiilor complexe existente intre 
functionarea invătămintului superior 
si planificarea forței de muncă.

LIST

ale lu
ai unor

fost a-

I

Echipa Dinamo București 
— campioana națională

Titlul național al celei de-a XXIX-a 
ediții a campionatului primei divizii 
a fost ciștigat ' de echipa Dinamo 
București. Este pentru a noua oară 
cind echipa acestui club bucurestean 
devine campioană la fotbal. învin
gind. ieri, in ultima etapă pe F.C.M. 
Reșița cu 5—0 (1—0). echipa Dinamo 
încheie întrecerea națională cu 49 de 
puncte și cu un golaveraj excelent 
de 84—34. Cu prilejul acestei partide, 
ș-a înregistrat și faptul remarcabil al 
Înscrierii tuturor celor cinci puncte 
de către unul și același jucător — 
Dudu Georgescu — pentru a patra 
oară consecutiv golgeter al campio
natului nostru, și. totodată, din nou 
ciștigător al trofeului „Gheata de 
aur", oferit de revista pariziană 
„France Football" celui mai eficient 
jucător de pe continentul european.

Acum, la încheierea întrecerii, sâ-i 
cerem echipei Dinamo să pregătească 
responsabil și stăruitor participarea 
sa din toamna viitoare la „Cupa 
campionilor europeni", să le cerem lui 
Georgescu. Cheran și Sătmăreanu. ca 
și altora dintre colegii lor să se an
treneze fără preget în interesul echi
pei naționale a României, pentru do- 
bindirea performantei in prelimina
riile campionatului mondial.

Pe locul al doilea, cu 45 puncte șl 
un golaveraj de 72—41. s-a clasat 
echipa celuilalt puternic club bucu- 
reștean — Steaua. Ultimul meci, ju
cat fără principalii fotbaliști — Du
mitru și Iordănescu — a fost pierdut 
la scor : U.T.A. — Steaua 5—0 ! Acest 
scor neașteptat trebuie pus si pe 
seama preocupării echipei de a-si 
concentra forțele pentru partida fi
nală a „Cupei României", care va 
avea loc duminică. Oricum, și în fata 
echipei Steaua stă obligația de cinste 
de a pregăti reprezentarea cit mai 
bună a fotbalului nostru într-una 
dintre cupele europene, după cum 
pentru numeroșii ei jucători interna
ționali se pune sarcina antrenamen
tului asiduu în folosul performantei 
echipei naționale a României.

Cealaltă finalistă a „Cupei Româ
niei". Universitatea Craiova, a în
cheiat campionatul printr-o victorie, 
cu 2—0. asupra Jiului : deci, locul al 
treilea în clasament, cu 41 puncte. 
Craiovenii. ca si celelalte două echipe 
precedente, vor juca la toamnă in- 
tr-una dintre competițiile europene 

' intercluburi. fapt care implică răs
punderi mari pentru ansamblul va
loroasei formații, pentru talentat» si 
ambițioșii ei jucători.

Cu 37 de^. pune te (golaveraj + 10). 
pe locul al” patrulea in clasamentul 
final s-a situat echipa A.S.A. (invin- 
gătoare cu 3—0 la Galati), iar. pe 
cel de-al cincilea. Jiul — 37 puncte 
(golaveraj + 8) — merituoasa forma
ție a minerilor, căreia ii urăm același 
„noroc bun" și pe parcursul viitoru
lui campionat.

Au evitat în ultima etapă retrogra
darea din divizia A echipele Corvi- 
nul Hunedoara (1—0 cu Politehnica 
Iași) — 31 puncte, și F.C. Constanta 
(2—1 cu Rapid) — 30 puncte. Cu
aceiași număr de puncte, dar cu un 
golaveraj mai slab, a retrogradat in 
divizia B echipa unuia dintre cele 
mai populare cluburi sportive din 
tară — Rapid București. în timp ce 
două echipe ale unor cluburi bucu- 
reștene se clasau pe locurile fruntașe 
ale campionatului, alte două, la polul 
opus. Rapid și Progresul luau drumul 
diviziei secunde. Să spere și să crea
dă numeroșii susținători ai celor două 
cluburi în capacitățile de redresare 
ale respectivelor echipe, să acțio
neze și gălătenii cu mai mult curai 
pentru alcătuirea unei formații frun
tașe in marele oraș de pe malul Du
nării. Să urăm, totodată, bun venit în 
prima divizie de fotbal echipelor 
proaspăt promovate — F.C. Petrolul 
Ploiești. C.S. Tîrgoviște si F.C. Olim
pia Satu Mare.

Valeriu MIRONESCU

Un junior român cîștigă 
prima probă

Proba de călărie din cadrul cam
pionatelor internaționale de penta
tlon modern ale României s-a în
cheiat cu victoria juniorului român 
Vasile Nemețeanu. care a totalizat 
1 100 puncte, realizînd cel mai bun 
timp (l’40”3/10) dintre cei 40 de 
concurenți. Pe locurile următoare, 
cu același număr de puncte (1 100), 
s-au clasat in ordine polonezii Zbig
niew Jagodzinski, Jan Olesinski, ce
hoslovacul Jaroslaw Korhaub si ro
mânul Tiberiu Novac.

Pe echipe, proba a fost cîstigată de 
Polonia — 3 270 puncte, urmată de 
R. F. Germania — 3 236
România (juniori) — 3 230 
Cehoslovacia. România (A)

Competiția continuă astăzi 
ba de scrimă.

puncte, 
puncte, 
etc.
cu pro-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Finala probei de simplu bărbați 

din cadrul turneului de tenis de la 
Wimbledon se va disputa simbătă in
tre americanul Jimmy Connors si 
suedezul Bjorn Borg. în semifinale, 
Connors l-a eliminat cu 6—3, 6—3, 
4—6, 6—4 pe compatriotul său John 
Mac Enroe. în timp ce Borg l-a în
vins cu 6—4. 3—6. 6—3, 3—6. 8—6 
pe Vitas Gerulaitis (S.U.A.).

• Cu prilejul concursului atletic 
de la Helsinki. Samson Kimombwa, 
din Kenya, a stabilit un nou record 
mondial in proba de 10 000 m. cu 
timpul de 27'30”5/10. Vechiul record 
era de 27’30”8/10 și aparținea din 
anul 1973 atletului englez Dave 
Bedford.

• A luat sfirșit turneul internațio
nal feminin de volei de la Lodz. 
Victoria a revenit echipei R.P.D. 
Coreene, care în meciul decisiv a 
învins cu scorul de 3—0 (15—6, 15—10, 
15—6) echipa PoIAniei. clasată pe lo
cul doi. Locul trei a revenit echipei 
R. D. Germane. învingătoare cu 3—0 
(15—7, 15—8. 15—8) în fata echipei 
României. învingind cu 3—2 echipa 
Ungariei, selecționata Cehoslovaciei 
a ocupat locul 5.

Poporul Republicii 
Burundi aniversează 
astăzi împlinirea a 15 
ani de la proclamarea 
independentei.

în perioada care s-a 
scurs de la acest eve
niment, Republica Bu
rundi (suprafața — 
27 834 kmn. populația 
— 3 760 000 locuitori) a 
desfășurat o activitate 
susținută pentru trans
formarea vechilor

si valorifi-structuri
carea bogățiilor natu
rale în interesul acce
lerării dezvoltării sale 
social-economice. Ca 
rezultat al unor astfel 
de preocupări, s-a tre
cut la realizarea unor 
proiecte' vizind dezvol
tarea plantațiilor de 
cafea si de ceai, a 
început construirea 
unui barai pe riul Gi- 
tenge și continuă cu

succes acțiunea de 
electrificare a diferite
lor regiuni ale tării.

Poporul român, ani
mat de sentimente de 
prietenie si solidari
tate fată de popoarele 
Africii, 
interes 
efortul 
acestei
făurirea unei vieți noi. 
libere si prospere.

urmărește cu 
si simpatie 

constructiv al 
țări pentru

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimate tovarășe Stoph.
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal 

vă adresez dumneavoastră și Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane profunde condoleanțe in legătură cu tragicul accident feroviar de pe 
linia Frankurt pe Oder—Kietz.

Vă rog să transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune, iar 
celor răniți urarea noastră de grabnică însănătoșire.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La întreprinderea ..Electrotimiș" 
din Timisoara a fost dat ioi în folo
sință un centru pentru prelucrări me
canice de precizie, dotat, cu mașini- 
unelte cu comandă numerică, produ
se de întreprinderea de exportimport 
W.M.W. din R.D. Germană. Aceasta 
a coincis cu livrarea de către firma 
din R.D.G. a celei de-a 10 000-a ma- 
sină-unealtă in tara noastră.

Cu acest prilei. în cadrul întreprin
derii a avut loc o manifestare prie
tenească. consacrată colaborării din
tre cele două țări, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si de stat, conducători 
de întreprinderi constructoare de 
mașini si firme comerciale din cele 
două țări, precum si membri ai Am
basadei R.D. Germane la București.

★
..Politica americană privind Euro

pa" — sub acest titlu s-a desfășurat 
ioi la Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
o conferință susținută de prof. dr. 
Steven Muller, președintele Univer
sității ..Johns Hopkins" din Baltimo
re. S.U.A. Au participat specialiști 
si cercetători de la Institutul de ști
ințe politice al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". Institutul de drept in
ternational al Academiei Republicii 
Socialiste România si Universitatea 
București, oameni de cultură si artă, 
ziariști. (Agerpres)

FICI L
a libretelor de economii eu dobindă și ciștiguri ieșite ciștigătoare la tragerea 

Ia sorti pentru trim. II. 1977

Valoarea eiștigului
Numărul ciștigurilor ciștigător parțială | totală

1 1523185 50 000 50 000
1 1316868 40 000
1 1788150 40 000 80 000
1 1275584 30 000
1 2928526 30 000
1 3487957 30 000
1 1265218 30 000
1 3563452 30 000
1 3625384 30 000 180 000
1 2695123 20 000
1 918116 20 0001 2539397 20 0001 612183 20 000
1 875309 20 0001 1929492 20 0001 3402423 20 000X 3943547 20 000 160 000

Terminația
libretului

43 75029 10 00043 89577 10 00043 34699 10 000 1 290 000
43 13611 5 00043 87324 5 000

' 43 83080 5 00043 80531 5 00043 79867 5 000 1 075 000
425 2267 ■2 000
425 1237 2 000
425 1597 2 000
425 8652 2 000 3 400 000
425 8826 1 000
425 2195 1000
425 3697 1 000
425 8653 1 000
425 1346 1 000
425 6070 1 000
425 9614 1 000 2 975 000

4 245 405 500 2 122 500

Total 9 281 ciștiguri in obiecte în valoare de lei 11 332 500

Ciștigurile se acordă integral titularilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea ciști- 
gului ; dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului. se acordă un cîștig de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele cu sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîstig.

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă
toare la tragerea la sorți lunară 

din 30 iunie 1977

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 de lei. In valoarea ciștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
Obligațiunilor ieșite cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre Bl—125. la con
fruntarea cu lista oficială, primul zero 
de la serie nu se ia in considerare.
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1 72531 89 50 000
1 99306 41 50 000
1 74227 14 * 40 000
1 93950 09 40 000
1 18857 66 40 000
1 09773 14 30 000
1 67432 115 30 000
1 01698 113 30 000
1 28128 38 31) 000
1 81253 12 25 000
1 66278 85 25 000
1 16581 107 25 000
1 41846 94 25 0(10
1 00612 15 25 000
1 77149 93 20 000
1 13178 108 20 000
1 86858 21 20 000
1 14084 56 20 000
1 23368 76 20 000
1 18233 51 20 000
1 62015 02 15 000
1 23730 55 15 000
1 50983 77 15 000
1 26917 77 15 000
1 75065

Termi
nația 
serici 

obliga
țiunii

41 15 000

100 373 87 5 000
100 033 107 3 000
10!) 013 15 1 000
100 172 19 1 000
100 722 77 1 000
100 039 78 1 000
100 675 63 1 000
100 933 58 1 000

1 000 01 47 800
1 000 97 34 800
1 000 37 87 800
1 000 ■75 86 800
1 000 39 105 800
1 000 38 26 800
1 000 33 85 son
1 000 61 79 800
1 000 93 07 800

9 «25 TOTAL : 9 260 000

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trim. II 1977

Calcularea șl Înscrierea ciștigurilor 
In librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) c.E.c.

■eo
U 
z

Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentele 
de ciștig

1 826 250
2 567 200 « o
3 544 100 o,
4 914 50 ",o
5 383 25 " o
6 610 25 “o
7 852 25 « o
8 785 25 -.o
9 604 25 ’/o10 586 25 ",'o

11 563 25 " o
12 484 25 %
13 407 25 “/o14 097 25 « o
15 016 25 "/o

strin.se
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înaltă apreciere dată rezultatelor 

convorbirilor dintre tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak

Dezbaterile clin Consiliul de Securitate cu privire

de Prezidiul C. C. al
PRAGA 30 (Agerpres). — întrunit 

joi la Praga. Prezidiul Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia a examinat raportul 
privind vizita oficială de prietenie a 
delegației de partid si de stat a R.S. 
Cehoslovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, in Re
publica Socialistă România. Prezidiul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia — ara
tă agenția C.T.K. — a aprobat acti
vitatea delegației, precum si hotărî- 
rile ce decurg din această vizită. 
Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslova
cia a apreciat că vizita a reprezentat 
un jalon important si un impuls pen
tru dezvoltarea în continuare a rela
țiilor cehoslovaco-române. subliniind

P. C. din Cehoslovacia
că. de asemenea, pe linie de stat au 
fost realizate acorduri privind extin
derea cooperării în numeroase dome
nii de activitate. îndeosebi cu privire 
la specializarea' si cooperarea în nu
meroase ramuri industriale impor
tante. în domeniile științei, tehnolo
giei si culturii.

Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a dat o înaltă apreciere pri
mirii tovărășești, cordiale care a fost 
rezervată delegației de partid și de 
stat a R. S. Cehoslovace, condusă de 
tovarășul Gustav Husak, si a subli
niat că rezultatele vizitei reprezintă 
o contribuție concretă la întărirea și 
dezvoltarea în continuare a cooperă
rii dintre țările socialiste, în interesul 
cauzei socialismului, al progresului și 
păcii in lume.

la acțiunile agresive ale rasiștilor rhodesieni

România sprijină tu fermitate lupta 
popoarelor Jiu Afrita australă pentru 
înfăptuirea drepturilor lor naționale

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). Miercuri seară, în Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a fost prezentat textul unui proiect de rezoluție prin care se 
cere tuturor statelor să furnizeze Mozambicului asistență materială. îndeosebi 
ajutor- financiar și tehnic, pentru a-i permite să se apere împotriva atacurilor 
rhodesiene. Documentul condamnă regimul de la Salisbury pentru recentele 
sale agresiuni și Africa de Sud pentru ajutorul pe care îl acordă rasiștilor 
rhodesieni.

Se cere, totodată, respectarea strictă a suveranității și a integrității/na
ționale a Mozambicului și se adresează un apel tuturor țărilor in vederea in- | 
tensificării ajutorului lor pentru mișcările de eliberare a poporului Zimbabwe, 
reafirmindu-se dreptul acestuia la autodeterminare.

ITALIA

„Pentru acțiuni comune in vederea 
depășirii crizei economice"

La Roma a fost difuzat preambulul documentului-program
al partidelor politice care sprijină

ROMA 30 (Agerpres). — La Roma 
a fost difuzat miercuri preambulul 
programului partidelor politice ale 
arcului constitutional, după acordul 
intervenit intre democrat-crestini 
(partidul de guvernămint) și comu
niști, socialiști, socialist-democratic! 
și republicani, ce sprijină în parla
ment guvernul minoritar.

Preambulul documentului-program 
subliniază rolul înțelegerii realizate 
intre partidele menționat'e ..în fata 
crizei instituțiilor italiene si a difi
cultăților economice", menționînd că 
au fost elaborate ..propuneri comune 
asupra unor probleme importante, 
fără să fie minimalizată menținerea 
unor puncte de vedere diferite asupra 
perspectivelor politice ale tării și a 
echilibrului guvernamental".

Semnatarii acordului apreciază că 
este necesar ca toate forțele sociale 
italiene si partidele interesate să fie 
angajate împreună pentru a soluționa 
problemele cele mai grave, „in pri
mul rînd pe aceea de a oferi locuri

guvernul în parlament
de muncă șomerilor si tinerilor". 
„Situația economică este gravă", se 
arată în document, iar pericolul pe 
care îl prezintă deteriorarea posibilă 
a acesteia cere „să se intervină cu 
hotărire in lupta împotriva inflației 
si pentru asanarea financiară, cere 
ca dezvoltarea producției si apăra
rea locurilor de muncă să fie puse 
pe baze durabile".

Se subliniază, totodată, necesita
tea „unei aplicări riguroase si 
prompte a programului asupra căruia 
s-a căzut de acord" pentru a con
tribui la soluționarea problemelor si 
„a crea în tară o atmosferă de coo
perare. de responsabilitate si de 
securitate".

„Pericolul serios care amenință in
stituțiile italiene" — se arată, pe de 
altă parte. în preambul — determină 
necesitatea „unor acțiuni ferme si 
coerente, pentru a anihila prin mij
loacele permise de Constituție orice 
formă de subversiune si de crimina
litate".

în cadrul dezbaterilor Consiliului
■ de Securitate a luat cuvîntul repre

zentantul permanent al României la 
Națiunile Unite, șeful delegației 
române în Consiliul de Securitate, 
ambasadorul Ion Datcu. care a ex
pus poziția tării noastre de condam
nare fermă a regimurilor rasiste din 
Rhodesiâ și Africa de Sud, de solida
ritate militantă cu lupta popoarelor 
din Africa australă pentru realizarea 
drepturilor lor la o viață liberă, in
dependentă, cu lupta tinerelor state 
africane pentru apărarea si consoli
darea independentei.

Ambasadorul român a atras aten
ția Consiliului de Securitate că ac
țiunile agresive ale regimului ilegal 
din Rhodesia împotriva statelor in
dependente vecine capătă tot mai 
mult caracterul unor acte de răzbdi. 
Cu consecințe grave pentru pacea si 
securitatea internațională. Guvernul 
rasist de la Salisbury sfidează cu 
cinism cerințele comunității intema- 

I ționale, încearcă să înăbușe lupta po
porului din Zimbabwe pentru indepen
dentă, recurge la încercări de intimi
dare a celorlalte popoare africane si 
atentează la suveranitatea statelor 
vecine. Rasiștii rhodesieni au început 
să transforme invaziile lor într-o 
practică permanentă, soldată cu grave 
pierderi de vieți omenești si distru
geri materiale.

Vorbitorul a subliniat că România 
socialistă, care a susținut, din pri
mul moment, cu fermitate lupta

ENRICO BERLINGUER : „Numai un guvern de unitate 
democratică, cu participarea P.C.I., ar corespunde 

necesităților și aspirațiilor țării"
ROMA 30 (Agerpres). —Secretarul 

general al Partidului Comunist Ita
lian. Enrico Berlinguer. a apreciat că 
încheierea în mod pozitiv a întâlni
rilor intre partidele arcului constitu
tional din Italia constituie un fapt 
nou în politica acestei țări. „Cu ex
cepția Partidului liberal — a spus el 
— celelalte partide au hotărît să pro
pună organelor lor de conducere a-

probarea unui amplu document pro
gramatic a cărui importantă politică 
nu constă numai in conținut, ci si in 
angajamentul comun pe care cele 
sase partide si-1 asumă pentru a facp 
fată crizei din Italia". Berlinguer a 
subliniat insă că ..numai un guvern 
de unitate democratică — în care să 
fie parte constitutivă si P.C.L — ar 
putea corespunde pe deplin necesită
ților și aspirațiilor țării".

R.P.D. COREEANĂ

Declarații de protest împotriva 
manevrelor provocatoare 

ale regimului de la Seul 
PHENIAN 30 (Agerpres). — C.C. 

al Federației Generale a Sindicate
lor din Coreea, C.C. al Uniunii oa
menilor muncii din agricultură, C.C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor So
cialist și C.C. al Uniunii Democrate 
a Femeilor din R. P. D. Coreeană 
au dat publicității declarații prin 
care condamnă recentele acte provo
catoare ale regimului sud-coreean. 
Declarațiile subliniază că exercițiile 
de război, cu caracter provocator, 
organizate de clica marionetă de la 
Seul, dintre care cele de la 23 iu
nie, de o amploare fără precedent, 
contravin in mod flagrant aspirații
lor de reunificare pașnică ale întregii 
națiuni, dorinței popoarelor iubitoa
re de pace din lume.

dreaptă de eliberare națională si so
cială a popoarelor africane, condam
nă cu hotărire acțiunile agresive în
treprinse sistematic de regimul de la 
Salisbury împotriva Mozambicului. ca 
și împotriva statelor africane, vecine, j 
și sprijină ne deplin lupta dreaptă a . 
poporului mozambican pentru apăra- j 
rea libertății și independentei sale ; 
naționale, pentru dreptul de a fi 
stăpîn în propria țară. România con- \ 
sideră că este necesar să se acțio
neze cu toată energia pe plan inter- | 
național, inclusiv de către Consiliul 
de Securitate, pentru a se nune ca- j 
Păt cu desăvîrșire atacurilor Rhodc- 
siei. pentru lichidarea oricărei acțiuni 
de încălcare a libertăților și dreptu
rilor naționale legitime ale popoare
lor din Africa australă, a tuturor 
națiunilor oprimate, pentru abolirea 
oricăror forme de manifestare a poli
ticii colonialiste, neocolonialiste. de 
asuprire si dictat, a oricăror forme de 
dominație străină. Consiliul de Secu
ritate va trebui să facă uz de respon
sabilitățile si prerogativele sale și să 
recurgă la mijloacele aflate la dispo
ziția sa pentru a pune capăt agre
siunii. pentru salvgardarea păcii și 
securității internaționale.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
poporul român s-a aflat întotdeauna 
alături de eroicul popor mozambican 
în anii îndelungați ai luptei sale îm
potriva colonialismului și sprijină în 
prezent eforturile sale pentru conso
lidarea independenței naționale. în 
deplină concordantă cu Declarația so
lemnă comună încheiată între pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Mozambi
cului. Samora Machel. care fixează 
Cadrul dezvoltării multilaterale a 
prieteniei, colaborării si solidarității 
dintre cele două țări și popoare.

B H H B B H B

agențiile
Sesiunea adunării de 

Stat a R.P. Ungare și-a în
cheiat lucrările. DcPutapi au 
ratificat noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală intre 
R.P.U. și R.D.G. și au aprobat pro
iectul de lege privind executarea 
bugetului de stat pe anul 1976.

Recentele reuniuni și forumuri latino-americane evidențiază preocuparea pentru

DEZFnlîfiWriNDI^^
- premisă de bază a lichidării decalajelor si edificării noii ordini 

economice si politice internaționale
• Exercitarea deplină a suveranității asupra bo
gățiilor naționale și activității economice — 
drept inalienabil al fiecărei țări • „Cod de 
conduită" pentru societățile transnaționale • 
Rolul sporit al întreprinderilor din sectorul 
public în accelerarea emancipării economice

Politica economică a «țațelor la
tino-americane — ca și a statelor in 
curs de dezvoltare de pe alte conti
nente — reflectă ponderea crescîndă 
a concepțiilor potrivit cărora lichi
darea decalajelor care le despart de 
țările industrializate și înaintarea lor 
pe calea progresului multilateral de
pind, în mod hotăritor, de întărirea 
controlului național asupra principa
lelor resurse ale dezvoltării — expre
sie fundamentală a eforturilor pen
tru apărarea și consolidarea indepen
denței.

Aceste orientări — mareînd o tră
sătură definitorie a noilor realități 
latino-americane — s-au impus ea 
teme de importanță majoră și la ul
timele 'reuniuni și forumuri continen
tale : cea de-a XVII-a sesiune a 
C.E.P.A.L. (Comisia Economică a 
O.N.U. pentru America Latină), care 
s-a tinut la Ciudad de Guatemala : 
Adunarea anuală a A.R.P.E.L. („A- 
sociația întreprinderilor de stat lati
no-americane pentru asistentă reci
procă petrolieră"), găzduită de capi
tala Perului. Lima : cea de a II-a 
Conferință națională a economiștilor 
mexicani de Ia Ciudad de Mexico, 
și. in fine, sesiunea „GRUPULUI AN
DIN" (Lima).

Reuniunile amintite relevă, cu ar
gumente specifice profilului fiecă
reia. legătura strinsă dintre evoluțiile 
pe linia dezvoltării independente, de 
sine stătătoare și finalizarea efortu
rilor care se depun pe plan regional 
și mondial pentru o nouă ordine e- 
conomică internațională. Astfel, se
siunea C.E.P.A.L. a acordat o mare 
atenție ideii că înlăturarea inegali
tăților economice — element funda
mental al construirii unei noi ordini 
internaționale — presupune, înainte 
de toate, eliminarea relațiilor de de
pendență. dc subordonare a țărilor 
sărace de către cele bogate, care, 
prin consecințele lor politice, eco
nomice și sociale, au generat feno
menele atit de acute ale subdezvol
tării. într-un studiu pregătit pentru 
sesiunea C.E.P.A.L. se subliniază că 
este dreptul inalienabil al fiecărei

țări si elaboreze în mod suveran po
litica sa internă și externă, să deci
dă, fără imixtiuni sau presiuni din 
afară, în toate problemele valorifi
cării bogățiilor naționale și a între
gii dezvoltări economice și social- 
culturale. în spiritul acestor princi
pii, au fost luate în dezbatere și u-

liniat în cadrul lucrărilor C.E.P.A.L. 
— realitățile ultimilor 25 de ani au 
infirmat tezele acelor economiști la- 
tino-americani care recomandau imi
tarea „modelelor" capitaliste și ale 
societății lor de consum ; în reali
tate, asemenea „modele" au venit în 
contradicție cu interese ale dezvol
tării autonome și au dus la accen
tuarea inechității în distribuirea ve
nitului național, prin proliferarea a- 
vuției celor bogați și adîncirea sără
ciei in care trăiesc peste 120 milioa
ne de persoane de pe continent.

în relație strinsă cu cerințele dez
voltării bazate pe opțiuni proprii, 
corespunzătoare tradițiilor, realități
lor și necesităților reale ale fiecărei 
țări, reuniunile menționate au evi

EVOLUȚII SI TENDINȚE SEMNIFICATIVE• • ■
PE ARENA CONTEMPORANEITĂȚII

«B

nele probleme referitoare la societă
țile transnaționale care desfășoară 
activități economice și financiare in 
America Latină. Concluziile dezbate
rilor în aceste probleme sint cuprin
se intr-un document dat publicității 
de C.E.P.A.L. la mijlocul lunii iu
nie, in care se relevă necesitatea 
elaborării unui „cod de conduită 
pentru întreprinderile transnațio
nale". care să le reglementeze acti
vitățile, să le impună „respectarea 
cu strictețe a suveranității perma
nente a țării-gazdă asupra bogățiilor 
sale, a resurselor naturale și a acti
vităților economice". „întreprinderile 
transnaționale — se arată in docu
mentul C.E.P.A.L. — trebuie să se 
supună politicii, obiectivelor și prio
rităților naționale de dezvoltare, 
contribuind in mod pozitiv la reali
zarea acestora : ele trebuie să-și con
ducă operațiunile astfel incit să re
zulte un aport net la resursele țării 
unde iși desfășoară activitatea : să 
contribuie la dezvoltarea capacității 
științifice și tehnologice interne a 
țărilor care le-au primit și să se ab
țină de la practici comerciale res
trictive".

Exercitarea plenară a suveranită
ții naționale în elaborarea și aplica
rea programelor dezvoltării econo
mice și sociale de sine stătătoare 
este cu atit mai mult o necesitate 
obiectivă, cu cit — așa cum s-a sub

dențiat rolul statului, în general al 
sectorului public, al întreprinderilor 
naționalizate in stimularea și accele
rarea emancipării economice. Sesiu
nea A.R.P.E.L., la care au participat 
reprezentanții a nouă țări, a reliefat 
contribuția crescîndă a întreprinde
rilor de stat din industria petrolului 
la dezvoltarea economică generală. 
Ia impulsionarea diversificării indus
triilor naționale. Totodată. A.R.P.E.L. 
a preconizat noi acțiuni pentru in
tensificarea cooperării dintre între
prinderile de stat, colaborarea aces
tora slujind — așa cum au arătat 
participanții in cuvintările lor — in
dependenței economice a statelor din 
zonă și satisfacerii intereselor națio
nale, potrivit realităților concrete din 
fiecare țară.

Sublinierea atribuțiilor statului în 
elaborarea .și aplicarea liniilor stra
tegice ale dezvoltării independente 
ocupă un loc important și in docu
mentul adoptat de forumul econo
miștilor mexicani, care s-a desfășu
rat în prezența președintelui repu
blicii și a altor oficialități guverna
mentale. Prommțîndu-se pentru un 
proiect național al dezvoltării — me
nit să asigure realizarea plenară a 
„dreptății sociale, democrației popu
lare și independenței economice na
ționale — conferința a recomandat 
importante măsuri și acțiuni în a- 
ceastă direcție, cum ar fi intensifi

carea exploatării și valorificării su
perioare a resurselor naturale, în 
conformitate cu interesele naționale, 
promovarea largă a unei cooperări 
echitabilei în spiritul cerințelor noii 
ordini economice internaționale.

în analizele asupra tendințelor pe 
care le degajă întrunirile și forumu
rile latino-americane, observatorii 
semnalează și semnificația reintrării 
in normal a activităților „Grupului 
Andin". După cum este cunoscut. 
Grupul Andin a trecut, în 1976, prin- 
tr-o perioadă de criză, pe parcursul 
căreia Chile a abandonat această or
ganizație subregională. Totodată, 
insă, celelalte state membre (Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Peru și Vene
zuela) au hotărît revitalizarea pro
gramului de acțiune a Grupului 
Andin pe linia acordurilor de bază 
— controlul național asupra între
prinderilor cu capital străin, partici
pare autohtonă majoritară și coope
rarea pentru diversificarea și moder
nizarea industriilor din cele cinci 
țări. In acest sens, au fost reafirma
te, orientările fundamentale stabilite 
in documentul constitutiv al grupu
lui : înlăturarea raporturilor de de
pendență, exercitarea nestînjenită a 
suveranității de decizie în stabilirea 
și realizarea planurilor de dezvoltare.

Evoluțiile complexe din cadrul 
Grupului Andin arată că schimbările 
ce se desfășoară pe continentul lati- 
no-american nu parcurg un drum 
lin. ci. adesea, trebuie să înfrunte 
obstacole .și dificultăți serioase ; dar. 
în același timp, evoluțiile respective 
prilejuiesc constatarea că , factorii 
progresului acumulează capacități de 
acțiune reînnoite. în stare să le asi
gure continuitatea.

Concluziile tuturor acestor recente 
reuniuni confirmă o tendință funda
mentală : anume că transformările 
social-economice din diferite țări 
latino-americane îmbracă forme și 
cunosc intensități distincte, determi
nate de caracteristicile realităților 
naționale, dar. totodată, ele eviden
țiază o serie dc convergențe în atin
gerea unui obiectiv comun major — 
afirmarea dreptului sacru al popoa
relor de pe continent la dezvoltarea 
autonomă, suverană. Conferințele, 
întilnirile și forumurile latino-ame
ricane ilustrează. cu noi exemple 
semnificative, vitalitatea proceselor 
istorice care au loc pe continentul 
de la sud de Rio Grande, ca. de alt
fel. pe planul întregii contempora
neități.

Eugen POP

Soluționarea problemelor dezvoltării impune eforturi convergente pe plan internațional
— Declarațiile secretarului 

general al ’O.N.U.
GENEVA 30 (Agerpres). — Secreta

rul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a luat cuvîntul joi. în cadrul reuniu
nii Consiliului de administrație al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (P.N.UD.), care 
își desfășoară la Geneva lucrările ce
lei de-a 2-1-a sesiuni anuale. El a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
împotriva inegalităților economice și 
sociale între diferitele regiuni ale 
globului.

La ora actuală — a spus Kurt Wald
heim — planeta noastră numără pa
tru miliarde de locuitori, din care cir
ca două treimi trăiesc în sărăcie. Ță
rile bogate, ca și cele sărace, fac fată 
unor probleme de o mare urgentă ; 
nu este vorba despre probleme dis
tincte și ele nu vor putea fi rezolvate 
in mod independent de către unii sau 
de alții, a arătat vorbitorul, relevînd 
că un mare număr dintre acestea cer 
o acțiune internațională, P.N.U.D., 
ca instrument de cooperare multilate
rală. constituind un element esențial 
în acest sens.

„S.U.A. se pronunță pentru 
dezvoltarea relațiilor 

cu R.P. Chineză1*
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance. într-o cuvintare rostită 
miercuri în fața „Societății pentru 
Asia", care grupează oameni de 
afaceri americani, a abordat o serie 
de aspecte ale politicii S.U.A. in 
Asia. între altele, el a afirmat: „Con
siderăm relațilie de prietenie cu 
China ca fiind un element central al 
politicii noastre. Rolul Chinei in 
menținerea păcii mondiale este vi
tal".

El a precizat că normalizarea rela
țiilor trebuie să se înfăptuiască în 
conformitate cu Comunicatul de la 
Șanhai din 1972 și că Administrația 
Carter consideră că problema Taiva- 
nului trebuie să fie soluționată de 
către chinezii înșiși.

El a reamintit poziția S.U.A. 
de menținere a unei puternice pre
zențe militare în regiunea Asiei, spe- 
cificind că retragerea trupelor te
restre din Coreea de sud se va face 
in condițiile sporirii capacității for
țelor armate ale acesteia.

ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI
—-------------------------------------------------------------------------------------- k

Excelenței Sale Domnului JULES LEGER
Guvernatorul general al Canadei

OTTAWA
Cu ocazia Zilei naționale a Canadei, vă adresez călduroase felicitări, pre

cum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul canadian.

Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și 
Canada se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor noastre, al păcii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

Prim-ministru al Canadei

Ziua națională a Canadei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa căl
duroase felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Deviza „A mari us
que ad mare" (De la 
o mare la alta) înscrisă 
pe stema Canadei su
gerează dimensiunile 
continentale ale acestei 
țări, suprafața sa fiind 
aproape cît a Europei.

Pe pămîntul acestei 
țări au venit să se a- 
șeze. alături de puținii 
băștinași, de-a lungul 
vremii, reprezentanți a 
peste 60 de seminții, 
din acest conglomerat 
formindu-se tinăra na
țiune canadiană, care 
sărbătorește astăzi 110 
ani de existență. Cele 
două principale provin
cii ale țării, Ontario și 
Quebec — unde, dato
rită condițiilor climati
ce favorabile este con
centrată 80 la sută din 
populația țării — oferă 
o imagine vie a dez
voltării economice ac
tuale a Canadei. Dacă 
înainte vreme tara era 
cunoscută ca un „im
periu al lemnului", 
prezentul este caracte
rizat prin continua 
dezvoltare a industrii
lor moderne. în zona 
orașelor Toronto și

Montreal sint concen
trate circa 9 000 de u- 
zine și fabrici, aparți- 
nînd industriilor me
talurgice. celulozei șl 
hîrtiei, de automobile, 
petrolieră etc.

în spiritul cerinței 
multiplicării contacte
lor între țări de pe 
diferite continente și 
cu diferite orînduiri 
social-politice, ca par
te integrantă a politi
cii de destindere și co
laborare internațională, 
relațiile dintre Româ
nia și Canada au cu
noscut și cunosc o 
dezvoltare pozitivă, 
bazate fiind pe prin
cipiile deplinei egali
tăți în drepturi, res
pectării independenței 
și suveranității națio
nale, neamestecului în 
treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Se 
cuvine remarcat. în 
acest sens, faptul că 
în ultimii cinci ani vo
lumul schimburilor co
merciale bilaterale a 
crescut de circa patru 
ori.

O contribuție de 
prim ordin la dezvul-

tarea acestor relații 
au avut-o întilnirile și 
contactele dintre facto
rii de răspundere din 
cele două țări, care au 
culminat cu întîlnirea 
pe care președintele 
României, Nicolae 
Ceaușescu, a avut-o, 
cu ocazia Conferinței 
general-europene de la 
Helsinki, cu primul 
ministru al Canadei, 
Pierre Elliot Trudeau. 
Cu prilejul acestor
contacte și întîlniri s-ai,|t-f,,i x 
evidențiat în egală oa*n;? 
măsură hotărirea co.rtzl)®,v -----« x. - -------mună de a concretiza 
îfl forme reciproc i 
vantajoase posibilită
țile existente pentru 
amplificarea raportu
rilor în domeniile e- 
conomic, tehnico-ști- 
ințific și cultural, ca 
și dorința de a in
tensifica colaborarea 
pe plan internațional 
dintre cele două țări, 
în eforturile generale 
îndreptate spre conso
lidarea destinderii, 
spre întărirea păcii, 
securității și Înțelegerii 
în întreaga lume.

R.B.

a-

"’5

de presă transmit:
Lucrările Seimului R. P. 

Polone. cadrtil sesiunii a fost 
dezbătut raportul guvernului privind 
îndeplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a tării și realizarea 
bugetului de stat pe anul 1976. în în
cheierea dezbaterilor a luat cuvintul 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

Cooperarea dintre U.C.I. 
și P.C. din Marea Britaîie 
se desfășoară cu succes, pe baza prin
cipiilor independentei, egalității de
pline în drepturi, neamestecului în 
treburile interne — s-a apreciat în 
cadrul întrevederii dintre Stane Do- 
lanț. secretar al Comitetului Executiv 
al Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și Jack Woodis, 
membru al Comitetului Politic al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie. aflat în vizită la Belgrad. 
Părțile — informează agenția Taniug 
— au subliniat dreptul inalienabil al 
fiecărui partid de a-și alege propria 
sa cale de dezvoltare și de a stabili 
linia sa politică și strategică. în 
strinsă concordantă cu condițiile isto
rice din fiecare țară.

Plenara C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania.în zi- 
lele de 28 și 29 iunie s-au desfășurat 
lucrările plenarei C.C. al Partidului 
Muncii din Albania. Plenara a dezbă
tut raportul Biroului Politic al C.C. 
al P.M.A. cu privire la „îndeplinirea 
planului pe primul semestru al aces
tui an și măsurile care urmează a fi 
luate pentru realizarea olanului 
anual". La încheierea plenarei, pri
mul secretar al C.C. al P.M.A.. En
ver Hodja, a rostit o cuvintare.

Măsuri adoptate de Con
siliul de Stat al R P. Bul
garia Pen^ru perfecționarea conti
nuă a organizării și conducerii activi
tății de Drotejare a mediului încon
jurător. între altele, se prevăd spo
rirea responsabilității conducerilor și 
unităților economice, precum si sanc
țiuni severe pentru neîndeplinirea 
măsurilor Inițiate de protejare a 
mediului înconjurător.

Sesiunea eomun&a cei°1’ două 
Camere ale Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace și-a încheiat lucrările 
la Praga. Deputății au discutat si 
aprobat raportul privind executarea 
bugetului de stat pe anul 1976, 
proiectul de lege privind pregătirea 
cadrelor științifice și creșterea califi
cării lor. proiectul Tratatului dintre 
R.S.C. și R.D.G. privind colaborarea 
in apele de frontieră.

Reuniunea la nivel înalt 
a C.E.E. și-a încheiat lucrările. 
Dezbaterile au scos pe prim plan 
existenta unor divergente în ce pri
vește înlăturarea fenomenelor de 
stagnare economică, combaterea in
flației si lichidarea șomajului în 
Piața comună — scrie ziarul englez 
„The Times".

Convorbiri E. Gierek-W. 
Brandt. Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și președintele P.S.D. din 
R.F. Germania au abordat probleme 
privind progresul înregistrat în pro
cesul de normalizare a relațiilor din
tre R.P. Polonă si R.F.G. A fost sub
liniată totodată necesitatea asigurării 
caracterului constructiv al reuniunii 
de la Belgrad, care trebuie să con
tribuie la intensificarea procesului 
de destindere în Europa.

0 conferință științifică cu 
tema „Criza democrației burghe
ze și a teoriilor burgheze asupra 
acesteia", desfășurată la Berlin, sub 
auspiciile Institutului pentru teoria 
statului și dreptului al Academiei de 
Științe a R.D.G.. a întrunit repre
zentanți ai unor Instituții de cerce
tări în domeniul științelor sociale si 
politice din unelo țări socialiste. Din. 
partea Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". tovarășa Stana Buzatu a pre
zentat comunicarea „Criza democra
ției burgheze în etapa actuală si im
plicațiile acesteia asupra condițiilor 
femeii în țările capitaliste".

Curse zilnice „Concorde". 
Compania ..Air France" a anunțat că 
avioanele de tipul „Concorde" vor 
începe, la 11 iulie, efectuarea de zbo
ruri zilnice pe ruta Paris — Washing
ton.

ORIENTUL MIJLOCIU
O Declarație adoptată la reuniunea la nivel înalt a țărilor Pieței 

comune ® Luări de poziție ale O.E.P. și Iordaniei
LONDRA 30 (Agerpres). — Șefii 

de stat și de guvern ai țârilor Pie
ței comune, reuniți la Londra, au 
adoptat, miercuri, o „Declarație asu
pra Orientului Apropiat" in care de
clară că o reglementare de pace in 
această regiune trebuie să’se bazeze 
pe rezoluțiile Consiliului de Secu
ritate, precum și pe o serie de prin
cipii „considerate ca un singur în
treg" : inadmisibilitatea obținerii de 
teritorii prin forță : necesitatea ca 
Israelul să pună capăt ocupării teri
toriilor arabe ca urmare a conflic
tului din 1967 : necesitatea respectării 
suveranității, integrității teritoriale și 
a independenței fiecărui stat din re
giune, precum și a dreptului acestora 
de a trăi in pace în interiorul unor 
frontiere sigure și recunoscute ; ne
cesitatea recunoașterii că, în ce pri
vește stabilirea unei păci juste și 
durabile, va trebui să se țină seama 
de drepturile legitime ale poporului 
palestinean. „de a da o expresie 
efectivă identității sale naționale.

ținînd cont de necesitatea unei patrii 
pentru poporul palestinean".

DAMASC 30 (Agerpres). — Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
a declarat că soluționarea problemei 
Orientului Mijlociu preconizată de 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
„nu este menită decît să-i oblige pe 
arabi să capituleze". într-o declara
ție făcută la Damasc. Abdel Mohsen 
Abou Mayzar. purtătorul de cuvînt 
oficial al O.E.P.. a cerut șefilor de 
stat arabi să adopte „o atitudine mai 
fermă" cu privire la politica ame
ricană în Orientul Mijlociu.

AMMAN 30 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la declarația Departamentu
lui de Stat al S.U.A. în legătură cu 
problema Orientului Mijlociu, un 
purtător de cuvînt oficial iordanian 
a salutat „poziția Administrației a- 
mericane, care constituie un pas pe 
calea cea bună, dacă urmează să fie 
instaurată în regiune o pace justă 
și durabilă".

DE PREÎUTINDEN
• TRANSFER GEN!

TIC, O echipă de cercetători d 
la Universitatea californiană c 
San Francisco a reușit o va 
roasă premieră in domeniul 
mai nou al medicinei : chirur. 
la nivelul microscopic al HWt 
rialului genetic. Ei au efect 
cu succes transplantul de l:1 
celulă de șoarece la o bactei 
din intestinul uman, a genele- 
care comandă sinteza insuline 
De remarcat, că „generațiile 
succesive ale bacteriei respecți 
ve au continuat să dețină cali
tatea de a sintetiza prețiosul 
hormon. Se deschid astfel per
spective revoluționare in ce 
privește tratarea diabeticilor, 
respectiv prin grefarea pe celu
lele pancreatice a genelor care 
comandă sintetizarea insulinei, 
în prezent, așa cum se cunoaște, 
acest hormon vital este prelevat 
din pancreasul animalelor. în 
plus, tratamentul necesitînd _ — 
ca un serios inconvenient — in
jecții la intervale de timp apro
piate.

• DOCUMENT CINE- I 
MATOGRAFIC ACUZA- I 
TOR. în Senegal a început 
turnarea filmului intitulat „Bako 
sau celălalt mal", care abordea
ză o temă de mare actualitate : 
odiseea muncitorilor ce vin clan
destin în Europa în căutare de 
lucru. Crunta exploatare, viața 
chinuită, nedreptățile de tot so- ,ței_. 
iul cărora le cad victimă er 
granții sint evocate în chip 
moționant în această pelict 
veritabil act de acuzare la a-' 
dresa „negustorilor moderni de 
sclavi".

• ETALON AL TIM
PULUI. La Institutul de radio- 
fizică și electronică al Acade
miei de științe a Ucrainei a fost 
construit un generator de unde 
acustice ca etalon ideal al tim
pului. Partea principală a nou
lui aparat este constituită din- 
tr-un miez de rubin aflat în
tr-un recipient unde se menține o 
temperatură de minus 271 grade 
Celsius. în aceste condiții, mie
zul transformă energia electro
magnetică. pe care o primește 
de la o surșă specială de ali
mentare. în unde acustice cu (| 
frecventa de zece miliarde de 
oscilații pe secundă. Datorită 
condițiilor de „frig cosmic", pro
cesul de propagare a undelor
se desfășoară în mod uniform < 
si fără întrerupere, generatorul 
constituind, astfel, un etalon I 
ideal al timpului.

• MEMORIAL KEN
NEDY. Recent, la Boston au 
fost inaugurate. în prezența 
membrilor familiei, lucrările de 
construcție a unui memorial de
dicat fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy. Clădirea, 
un edificiu modern din beton și 
sticlă, va adăposti documente 
prezidențiale, obiectele de uz 
personal și alte relicve. Director 
al memorialului a fost numit 
Joseph Kennedy, nepotul fostu
lui președinte si fiul fostului 
ministru al justiției. Robert Ken- ’ 
nedy. victimă și el. după cum se 
știe, a unui atentat criminal.
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